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VÄLKOMMEN
Lördag den 10 april är det dags för distriktskongress.
Under årets kongress kommer vi att anta en ny verksamhetsplan och besluta om vår politik. Vår
organisation ska bli starkare genom att bli fler medlemmar, ha mer studier, öka den fackligpolitisk samverkan och bli bättre på att kommunicera politiken till väljarna. Vi ska vinna ett
kyrkoval och starta valrörelsen inför valet 2022.
Praktisk information för dagen hittar du i mailet som du har fått av partidistriktets kansli.
Med det sagt hälsar jag er välkomna till partidistriktets distriktskongress den 10 april och hoppas
att vi får en bra dag tillsammans.
Hälsningar
Ronny Löfquist
Ordförande Socialdemokraterna Halland
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DAGORDNING
Distriktskongress för Socialdemokraterna i Halland sker digitalt via Zoom. Avprickning
sker från 07:45.
1. Kongressen öppnas kl. 09:00 den 10 april 2021
2. Fastställande av:
a. Dagordning
b. Arbetsordning
3. Ombudskontroll
4. Val av kongressfunktionärer
a. 2 ordförande
b. 2 sekreterare
c. 2 protokolljusterare
d. 2 rösträknare
e. 5 ledamöter i redaktionsutskott
5. Föredrag av partistyrelsens representant
6. Styrelsens berättelse över 2020 års verksamhet
7. Revisorernas berättelse
8. Beslut om ansvarsfrihet
9. Regiongruppens rapport
10. Riksdagsgruppens rapport
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
12. Kyrkovalet
13. Beslut angående fastställande av valsedlar, regionvalet.
Valärenden:
Samtliga val avser ett år om inget annat anges.
14. Val av ordförande
15. Val av ledamöter och suppleanter i distriktsstyrelsen
a. 10 ordinarie
b. 6 ersättare
16. Val av:
a. Facklig ledare
b. Studieledare
17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
18. Val av valutskott
19. Beslut om sammansättning av valberedning till regionval
20. Beslut om sammansättning av valberedning till riksdagsval
21. Beslut om att upprätta valsedel vid nyval
22. Behandling av inkomna motioner samt yttranden från styrelsen
23. Förslag om plats för nästa distriktskongress
24. Avslutning
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ARBETSORDNING
Distriktsstyrelsen föreslår följande arbetsordning för Socialdemokraterna i Hallands
distriktskongress den 10 april 2021:
Anförande och förslag
Ordet begärs genom att klicka på ”raise hand” i det digitala verktyget. Samtliga anföranden görs
från den egna ombudens enhet. Förslag och yrkanden skall skickas in skriftligen via chatten i det
digitala verktyget.
Rösträtt
Endast ombud har rösträtt vid distriktskongressen.
Förslags- och yttranderätt
Förslags- och yttranderätt har ombuden, distriktsstyrelsens ledamöter och föredragande,
riksdagsledamöter, samt i valfrågor valberedningens föredragande och ledamöter.
Motionsbehandling
Vid behandling av motion får motionär yttra sig tre minuter över sin motion i varje replik
Vid behandling av motion, där motionär eller motionärer inte är ombud får en av dessa yttra sig
tre minuter över sin motion.
Omröstning
Omröstningar sker i Zoom. Personval sker då någon så begär med sluten omröstning i systemet.
Ledighet från del av kongressen
Kongressombud som av någon orsak önskar ledighet från del av kongressens förhandlingar ska
skriftligen anmäla ledigheten till tjänstgörande ordförande via chatten i Zoom.
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Styrelsen för Hallands Socialdemokratiska partidistrikt får härmed avge följande
berättelse över verksamheten 2020.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning
Verkställande utskottet
Ronny Löfquist, Hylte
Lise-Lotte Bensköld Olsson, Varberg
Jonas Strand, Kungsbacka
Per Stané Persson, Halmstad
Lars El Hayek, Halmstad fr 5/9 – 9/11
Kerstin Rosell, Falkenberg
Adnan Dibrani, Varberg, Adjungerad
Sebastian Ghafari, 1:e ombudsman
Ellinor T. Nilsson, adjungerad

Revisorer
Ordinarie
Jan-Erik Martinsen, Varberg
Odd Hessler, Kungsbacka
Kerstin Nilsson, Halmstad

Distriktsstyrelsen
Ordinarie ledamöter
Ronny Löfquist, Hylte, Ordförande
Lise-Lotte Bensköld Olsson, Varberg,
Vice ordförande
Jonas Strand, Kungsbacka
Per Stané Persson, Halmstad
Kerstin Rosell, Falkenberg
Ann-Louise Lundqvist, Kungsbacka
Annita Asplid, Laholm
Patrik T Nilsson, Facklig ledare
Therese Svensson Stoltz, Studieorganisatör
Adnan Dibrani, Varberg
Per Svensson, Falkenberg
Malin Karlsson, Halmstad
Lars El Hayek, Halmstad, tom 9/11

Valutskott
Sammankallande
Bertil Andersson

Ersättare
Johan Tolinsson, Kungsbacka
Siv Påhlsson, Laholm
Camilla Gustafsson, Hylte
Christina Johansson, Falkenberg
Kent Norberg, Varberg
Jennie Nilsson, Halmstad

Ersättare
Marita Johansson, Halmstad
Kjell Henriksson, Laholm
Bengt Hackberg, Falkenberg

Ordinarie
Christel Eriksson, Halmstad
Gustaf Kristensson, Falkenberg
Micael Arnström, Hylte
Jeanette Qvist, Varberg
Maj-Britt Rane Andersson, Kungsbacka
Ove Bengtsson, Laholm
Ersättare
Ingegerd Sahlström, Halmstad
Connie Kristensson, Falkenberg
Kristina Johansson, Hylte
Turid Ravlo Svensson, Varberg
Åke Eliasson, Kungsbacka
Annita Asplid, Laholm

Adjungerade
Sara Heikkinen Breitholtz, Riksdagsledamot
Hans Hoff, Riksdagsledamot
Christel Eriksson, S-kvinnor
Ann-Christine Rosengren,
Kyrkovalsansvarig
Anton Karlsson, SSU distriktet
Ellinor T. Nilsson, Verksamhetsassistent
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Sammanträden
Distriktsstyrelsen har under 2020 haft 8 styrelsemöten. Verkställande utskottet har haft 8 möten
inför distriktsstyrelsen samt ytterligare 6 avstämningsmöten.
Sammankallande i olika grupper/kommittéer och utskott
Grupp/kommitté eller utskott
Sammankallande
Fackliga utskottet
Patrik T Nilsson
Pensionärsrådet
Anna-Greta Bengtsson
Kommunala gruppen
Lise-Lotte Bensköld Olsson
Skolgruppen
Jeanette Qvist
Jobb och näringslivsgruppen
Eva Borg
Sociala gruppen
Jonas Strand
Studierådet
Therese Svensson Stoltz
Miljögruppen
Malin Thydén Kärrman
EU-nätverket
Åke Eliasson
Kulturgruppen
Eva-Marie Paulsson
Riksdagsgruppen
Adnan Dibrani
Regiongruppen
Lise-Lotte Bensköld Olsson
Partidistriktets kansli
Följande personer har under året varit anställda på distriktsexpeditionen:
Förste ombudsman:
Sebastian Ghafari
Verksamhetassistent
Ellinor T.Nilsson
Ekonomiassistent
Lena Tang

2011 6 arbetarekommuner som rapporterat 2 454 medlemmar
2012 6 arbetarekommuner som rapporterat 2 354 medlemmar
2013 6 arbetarekommuner som rapporterat 2 326 medlemmar
2014 6 arbetarekommuner som rapporterat 2 367 medlemmar
2015 6 arbetarekommuner som rapporterat 2 246 medlemmar
2016 6 arbetarekommuner som rapporterar 2 200 medlemmar
2017 6 arbetarekommuner som rapporterar 1 874 medlemmar
2018 6 arbetarekommuner som rapporterar 1 963 medlemmar
2019 6 arbetarekommuner som rapporterar 2 110 medlemmar
2020 6 arbetarekommuner som rapporterar 1 787 medlemmar

Organisationsanslutna fackliga avdelningar och sektioner har under året varit:
Kommunal Sydvästs följande sektioner: Sektion Laholm, sektion Vård och omsorg Halmstad,
sektion Barn och teknik Halmstad, sektion Varberg, IF Metall avd. 44 och Målarna avd. 4 sektion
1.
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Utskottet har under året bestått av;
Patrik T. Nilsson, Facklig ledare partidistriktet
Camilla Gustavsson, Hylte
Kent Norberg, Varberg
Johan Tolinsson, Kungsbacka
Christina Johansson, Falkenbergs
Kim Petersson, Halmstad
Magnus Johansson, Laholm
Sebastian Ghafari, partidistriktet
Ellinor T. Nilsson, partidistriktet
Året 2020 blev ett år som inget tidigare då pandemin med Covid-19 gjort att vi inte kunnat
träffas som tidigare. Vi har under året liksom alla andra ställt om och haft kontakt både digitalt
och fysiskt i takt med nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten. Detta har i stort gått bra och
vi har lyckats hålla igång verksamheten, om än på lite annat sätt än tidigare. Vi ser att samtliga
arbetarekommuner har arbetat vidare för en stärkt samverkan med facken lokalt. Vidare har
partidistriktets styrelse beslutat att anta, och slagit fast en handlingsplan för facklig-politisk
samverkan 2020 - 2022. Ett arbete som nu också är igång i respektive arbetarekommun.
Vår Halländsk modell med fackligt valcentrum, där samtliga LO-förbund ingår, har också fortsatt
sitt arbete med struktur och organisation inför kommande kyrko- och riksdags-val 2021 - 2022.
Vi lyckades tillsammans med LO-väst, likt tidigare år, genomföra den uppskattade fackligpolitiska årliga konferensen i februari. Även denna gång med ett bra deltagande från både partiet
och de fackliga organisationerna från hela Halland. Detta är ett bra exempel på vikten av att ha
en stabil grund och ett starkt nätverk, många deltagare. Det vi nu ser efter några år är att tack
vara detta får vi en bättre samverkan både lokalt i Arbetarekommunerna och regionalt över hela
Halland.

Inom partidistriktets verksamhet finns flera grupper som arbetar med politikutveckling eller har
annan verksamhet. Gruppernas verksamhet har i huvudsak varit digital och skett över Zoom.
Den sociala gruppen har under sina fyra träffar haft teman som handlat om missbruksvården,
hemsjukvården, nära vård och teknisk utveckling inom sjukvården och omsorgen. Områdena har
varit gemensamma beröringspunkter mellan kommunerna och regionen. Föredragande har
deltagit från primärt regionen som hjälpt till att stärka den gemensamma bilden över
verksamheterna.
Kulturgruppen har inlett sitt arbete med ett par digitala träffar. Under träffarna har man
diskuterat hur den socialdemokratiska kulturpolitiken ska stå emot Sverigedemokraternas
kulturpolitik som nu mer offensivt förs fram. Kulturgruppen har även gått igenom det nationella
kulturprogrammet för att kunna bryta ner det till lokala frågor.
Jobb- och näringslivsgruppen har under året utbytt tips på bra åtgärder under pandemin,
diskuterat ställningstagande kring LAS-utredningen och sett över kommunernas och regionens
olika rutiner kring service till företag. Ett arbete har även gjorts för att se över vilka arbetssätt
som är bäst för bra arbetsplatsbesök.
Miljögruppen påbörjade sitt arbete under slutet av 2020. Inriktningen för det framtida arbetet
har diskuterats och vilken inriktning som ska leda arbetet. Miljögruppen har inlett arbetet mot ett
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gemensamt miljö- och klimatprogram och för att ta fram några förslag som går att driva i
valrörelsen. Ett möte ska ske med Johan Buser, ordförande för Sveriges miljökommuner, för att
inhämta inspiration till arbetet.
Skolgruppen har träffats 3 gånger under året med representation från alla arbetarekommuner,
samt Region Halland. Gruppen har som mål att delge varandra aktuella frågor från nationell,
regional och kommunal nivå, samt sprida goda idéer, vara ett bollplank för varandra och utforma
gemensamma politiska förslag. Gruppens fokus är från förskola till högre utbildning. I
november hade vi ett digitalt möte där Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM deltog och
berättade om dess arbete för att stödja huvudmännen inom området. Andra frågor som
diskuterats är barn i behov av särskilt stöd, resursskolor, mentorskap, intraprenad,
resursfördelning och mycket annat.
Pensionärsrådets verksamhet skedde framförallt i början av året. Pensionärsrådet har då
diskuterat relevanta politiska frågor med egna förtroendevalda som kan ge information. Till följd
av pandemin har verksamheten till största del varit vilande.

Kommunala gruppen har under året bestått av gruppledarna i kommunstyrelserna, gruppledarna i
regionstyrelsen, riksdagsledamöterna, ordförande i partidistriktet och distriktsombudsmannen.
Ordförande i kommunala gruppen har varit Lise-Lotte Bensköld Olsson.
Under året har kommunala gruppen haft 4 möten och en överläggning. Stående punkter vid
sammanträdena har varit det aktuella politiska läget i kommun, region och riksdag samt vid
behov aktuella frågor från kommun- och regionledningsforum. Även kollektivtrafikplanen har
blivit en återkommande punkt årligen.
Under året har flera diskussioner kretsat kring arbetsmarknadspolitiken och nedläggningen av ett
antal av Arbetsförmedlingskontor i länet. Kommunala gruppen har fört samtal med
Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsutskottet i riksdagen och träffat aktörer som jobbar med
insatser på arbetsmarknaden. En gemensam skrivelse har skickats till arbetsmarknadsministern
med medskick om hur arbetsmarknadspolitiken kan förbättras. Utöver det har många andra
strategiska frågor diskuterats, som ex insatser för att dämpa effekterna av pandemin och hur
avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer ska kunna utformas. Under överläggningen låg fokus på
digitaliseringsinsatser som kan förbättra kommunal och regional verksamhet.

Studieplaneringen för 2020 innehöll planer på såväl funktionsutbildningar som inspirationsdag
för s-föreningarna i Halland, fortsatt arbete med medlemsutbildningar utförda av handledarlaget
och mycket annat. Under året fick planeringen anpassas till det rådande läget med pandemin.
Detta innebar bland annat att funktionsutbildningar och inspirationsdag skjutits på framtiden och
att en del av medlemsutbildningarna ställts in.
Medlemsutbildning del 1 har genomförts vid två tillfällen under året medan två tillfällen ställts in
eller avbrutits, även de två planerade kurserna för del 2 ställdes in då smittspridningen ökade. De
genomförda utbildningarna hölls i ABFs lokaler i Varberg och Halmstad. Efterfrågan på
medlemsutbildningarna har ökat sett till antalet anmälningar samtidigt som partistyrelsens kansli
under hösten gjort om innehållet något vilket Handledarlaget har under året fortbildats digitalt
för att kunna fortsätta erbjuda medlemsutbildningar av hög kvalitet och med ny teknik. Bland
annat har de deltagit en studiecirkel kring boken Vad är Socialdemokrati? av Ingvar Karlsson och
Ann-Marie Lindgren vilket fördjupat kunskapen om såväl socialdemokratisk historia som
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ideologi men även haft träffar där de lärt sig fler digitala verktyg. Cirkeln erbjöds även till
studierådet. Handledarlaget har under hösten djupdykt i det nya upplägget för
medlemsutbildningarna och kommer under 2021 att fortsätta arbeta för att snabbare kunna göra
omställningar mellan digitala och fysiska utbildningar vid behov.
Samtidigt som en del av studierna inte genomförts enligt plan har utmaningarna under året också
bidragit till utveckling och användandet av ny teknik. Handledarnas arbete är en del av detta men
även studierådet har träffats såväl fysiskt som digitalt under året. Studierådet har påbörjat
diskussionen om behovet av utbildningar inför valrörelsen 2022 och under hösten hade
partidistriktets studieorganisatör även ett möte med arbetarekommunernas ordföringar för att
diskutera detta.
Halland deltog under hösten både på den regionala studiekonferensen som arrangeras av
Socialdemokraterna i Västsverige tillsammans med ABF och VSAF och på den nationella
studiekonferensen. Där byggs nätverk med andra delar av arbetarrörelsen och tips och idéer för
studieutveckling delas.
Under året har hallänningar gått utbildningar på VSAFs (Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola)
kursgård Viskadalen. Detta gäller såväl Att vara lokalpolitiker och Att leda partivänner som
genomförs på uppdrag av Socialdemokraterna i Västsverige men även regiongruppen och
Varbergs fullmäktigegrupp har under året arbetat tillsammans med VSAF med ledarskap och
politikutveckling.
Studiestatistik för 2020
(2019 års siffror i parentes)
Studiecirklar
Arrangör
Hallands partidistrikt
Laholm
Hylte
Halmstad
Falkenberg
Varberg
Kungsbacka

Antal cirklar
1 (0)
0 (1)
0 (1)
2 (8)
1 (2)
4 (11)
2 (2)

Kulturprogram/Annan folkbildning
Arrangör
Antal
Hallands partidistrikt
3 (7)
Laholm
0 (0)
Hylte
0 (1)
Halmstad
4 (10)
Falkenberg
0 (2)
Varberg
8 (15)
Kungsbacka
10 (25)

Deltagare
4 (0)
0 (6)
0 (4)
13 (42)
6 (16)
31 (78)
20 (29)
Deltagare
20 /114)
0 (0)
0 (17)
267 (1026)
0 (14)
513 (733)
150 (417)

Halländskt deltagande (S i Väst, Regiongruppen samt Varbergs fullmäktigegrupp)
Antal avslutade
Antal deltagare
utbildningar
4 (3)
29 (72)
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Arbetarrörelsens högtidsdag firades runt om i Halland. Årets firande fick ställas om till ett digitalt
firande. Under parollen ”Ett starkare samhälle” hölls bland annat digitala livesändningar,
webbinarium samtidigt som vi flera kommuner sände första maj-tal. Totalt deltog flera hundra
hallänningar i våra olika digitala firanden – och en stor del av våra medlemmar deltog på det
nationella firandet. EU-minister Hans Dahlgren var huvudtalare och höll ett första maj-tal via
Socialdemokraterna i Hallands Facebook-sida.

Ingående balans 2020 på Ingemund Bengtsons stipendiefond var 110 150,39 kr och utgående
balans är 110 150,39 kr. Inga ansökningar av stipendier har inkommit under 2020.

Under verksamhetsåret har det västsvenska partidistrikten samarbetat inför partiets kommande
partikongress, samordnat nomineringsarbetet inom ramen för olika nationella uppdrag som och
arbetet inom större politikområden. Ett fördjupat samarbete pågår med LO-distriktet i
Västsverige för att utveckla det fackligt-politiska arbetet. Halland har även varit en del av den
gemensamma studiekommittén tillsammans med Viskadalens folkhögskola och ABF-distrikten i
Halland och Västra Götaland.
Under året har även gemensamma digitala inspirationsdagar arrangerats för politiker som är
förtroendevalda. Två arbetsgrupper har även särskilt arbetat för att stärka samarbetet inom
politikutveckling.

Ledamöter
Adnan Dibrani, Hans Hoff och Sara Heikkinen Breitholtz representerade Socialdemokraterna i
Halland i riksdagen 2020.
Uppdrag
Hans Hoff
Ledamot i Kulturutskottet från och med 2018-10-02
Suppleant i Justitieutskottet från och med 2018-10-02
Ledamot i Riksbanksfullmäktige
Adnan Dibrani
Ledamot i Finansutskottet från och med 2018-10-02
Suppleant i Utrikesutskottet från och med 2018-10-02
Suppleant i svenska delegationen i Europarådet från och med 2018-11-01
Ledamot i Centrala Studiestödsnämndens tillsynsråd
Ledamot i ekonomistyrningsverket
Länsbänksansvarig
Sara Heikkinen Breitholtz
Ledamot i utrikesutskottet från och med 2019-02-15
Suppleant i kulturutskottet från och med 2019-02-13
Ordförande i riksdagens politiska nätverk för SRHR-frågor från och med 2019-06-03
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Länsbänkens arbete
Länsbänken har under året bland annat varit delaktiga i framtagandet av flera extrabudgetar, ställt
frågor till ministrar under interpellationsdebatter, skrivit ett stort antal motioner samt arbetat
aktivt för att synas i halländsk media och för att besöka halländska arbetsplatser. Ledamöterna
har arbetat målmedvetet för att minska effekterna av pandemin för sjukvården, välfärden,
invånarna och näringslivet.
Motioner
Ledamöterna har lämnat in ett stort antal motioner inom olika områden enskilt och tillsammans
med andra ledamöter.
Av de motioner från distriktskongressen 2020 som överlämnades till riksdagsgruppen har bland
annat en motion som slopad övre åldersgräns för mammografi lämnats in. Några andra motioner
från distriktskongressen som lämnats in handlade om ekobrottsmyndigheten, ett starkare
arbetsmiljöarbete, avdragsrätt för fackföreningsavgift och förslag om att stärka sjuk- och
aktivitetsersättningen.
I enlighet med tidigare beslut från kongressen har vi tillsammans med andra ledamöter i
Västsverige har motioner lämnats in om behovet av regionala satsningar på besöksnäringen,
arbete, utbildning, jämlikhet, infrastruktur, näringsliv och bostäder.
Övriga motioner från Hallands ledamöter har bland annat handlat om:
Ny struktur för hälso- och sjukvården
Mer arbetsmarknadsutbildning
Nollvision för mäns våld mot kvinnor
Ny elproduktion i elområde 3 och 4
Miljövänligare flyg
Avgiftsfri förskola
Myndigheter till Halland
Datadelning mellan myndigheter
Översyn av knivlagen
Överklaganden av byggnation
Förbättring av infrastrukturen kring Gekås

Aktuella politiska läget i regionen
Covid-19 har under nästa hela 2020 påverkat regiongruppens arbete på en mängd olika sätt.
Många av de viktiga utvecklingsfrågorna i regionen har fått vänta till senare. Verksamheten har
haft fokus på att hantera utmaningarna med Covid-19 och det har gjorts fantastiska insatser av
medarbetarna.
Vårt interna arbete har också påverkats, vi har fått snabbt växla fram och tillbaka med digitala
lösningar. Det har fungerat på ett fantastiskt bra sätt och vi har upptäckt ett sätt att arbeta som
öppnat oändliga möjligheter.
Skattehöjningen som beslutades 2019 skapade utrymme för att göra bra satsningar inom
utpekade prioriterade områden som t.ex. medarbetarna samt barn och ungas psykiska ohälsa.
Budgetförutsättningarna för regionen förändrades drastiskt under våren pga Covid-19.
Det fördes diskussion om budget för 2021 skulle tas i juni som brukligt eller om det skulle vänta
till hösten. I detta läge var skatteprognoserna från SKR mycket osäkra samtidigt som

11

inte hade fått information om vilka eventuella satsningar som regeringen skulle ha i budgeten för
2021. Beslut togs om att ta budgeten i juni för att ge verksamheterna tid att planera sin
verksamhet för kommande år samtidigt som det öppnades upp för att eventuellt ta en
ändringsbudget i slutet av året, när vi hade bättre ekonomiska underlag.
När regeringen presenterade vilka extra satsningar i form av statsbidrag som kommunerna och
regionerna skulle få under innevarande år, samtidigt som man presenterade stora extra satsningar
för 2021, så föreslog vi Socialdemokrater att regionen dels borde upprätthålla en så kallad
resultatutjämningsreserv, RUR, för att kunna använda en del av det stora prognostiserade
överskottet kommande år till nödvändiga satsningar samt att en ändringsbudget skulle tas på
fullmäktige i december. Det fanns då flera hundra miljoner extra 2021 som inte var budgeterade.
Tyvärr röstade den moderatledda majoriteten ner bägge dessa förslag vilket både är märkligt och
faktiskt odemokratiskt.
Facklig politiskt samarbete
Regiongruppen försöker hela tiden att utveckla vårt facklig politiska arbete men det har varit en
utmaning under detta pandemiår. Det har ändå funnits tillfällen då vi har träffat Kommunal för
samtal och erfarenhetsutbyte tex i vår vice ordförande grupp. Det har även funnits samarbete
med Kommunal på nämndsnivå där våra ledamöter försökt hitta gemensamma lösningar
tillsammans med de fackliga företrädarna. Kommunal har även varit med på våra
regiongruppsmöten vid ett flertal tillfällen.
Det finns även strategier och samtal med andra fackförbund om hur vi utvecklar våra samarbeten
och är lyhörda mot varandra.
Grupperna i gruppen
Gruppstyrelsen har bestått av Lise-Lotte Bensköld Olsson - ordförande, Helen Ung Lee, Therese
Svensson Stoltz, Patrik T Nilsson, Lars Fritzon, Camilla Gustavsson och Margit Bik.
Adjungerade är Jonas Strand och Per Stané Persson. Gruppstyrelsen har haft 5 möten under året.
Regiongruppen har haft 5 ordinarie gruppmöten under året. Vi har kunnat träffas fysiskt några
gånger under året men under en period ställde vi helt om till digitala möten - vilket har fungerat
alldeles utmärkt. Utöver våra ordinarie gruppmöten så hade vi ett uppsamlingsmöte på
Kärramosse gård i mitten av augusti och då hade vi även ett besök av vår landsbygdsminister
Jennie Nilsson. Regiongruppen har även haft en heldag på Folkets Hus i Varberg där vi ägnade
oss åt omvärldsspaning, framtidsspaning och den regionala utvecklingsstrategin (RUS).
Alla våra vice ordförande har haft möte ungefär en gång i månaden under året. När det har varit
möjligt har vi träffats fysiskt i anpassade lokaler men även här har vi ställt om till digitala möten
periodvis. Innehållet har varit av varierande karaktär men har syftat till att stärka
sammanhållningen i gruppen, höja kompetens om regionens verksamheter och stötta våra vice
ordförande i sina uppdrag. Detta år var det Jönköping som tog emot oss när vi gjorde ett
studiebesök. Det var ett späckat schema i två dagar där vi fick med oss mycket kunskap hem.
Vår grupp i regionstyrelsen har under året utvecklat sina arbetsformer där vi har en del av våra
gruppmöten via Skype eller Zoom vilket sparar en del tid och fungerar riktigt bra. Men vid vissa
tillfällen har vi också genomfört fysiska arbetsmöten när det har behövt och varit möjligt.
Vi har även under året haft igång en del arbetsgrupper som har fokuserat sitt arbete under olika
teman t.ex Psykisk Ohälsa, Nära Vård och Personalfrågor. Detta arbete kommer även fortsätta
under 2021.
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Vårt utåtriktade arbete
Den ursprungliga planen för 2020 var att vi skulle öka våra ansträngningar avseende utåtriktade
aktiviteter. Båda fysiskt på plats runt om i vårt avlånga län, men även via sociala medier samt via
insändare och artiklar i lokala pressen. På grund av pandemin tvingades vi i princip ställa in alla
fysiska aktiviteter och har istället fokuserat på sociala medier samt att via insändare och
pressmeddelande ta plats i våra lokala tidningar samt radio. Vi har under omständigheterna haft
ett bra utfall från våra ansträngningar med att sprida den Socialdemokratiska politiken till
invånarna i Halland. De flesta av våra insändare och debattartiklar har tagits in i tidningarna och
vi har fått bra redaktionellt innehåll i lokalpressen om våra motioner samt budgetförslag.

13

Regionfullmäktige

Ärende

2020-02-26

Information om Gemensamma
nämnden för hemsjukvård och
hjälpmedel
Information om
patientnämndens arbete
Årsredovisning 2019
Budget 2021

2020-06-17

2020-10-28

2020-12-09

Uppföljningsrapport 1
Uppföljningsrapport 2
Motion om att
jämställdhetsanalysera politiska
beslut (bifall)
Motion om trygghetsstopp
(bifall)
Motion om satsningar på
ungdomsmottagningar och våra
ungdomars hälsa
(avslag/besvarad)
Gemensam motion med V och
MP om brukarinflytande
(bifall/besvarande)
Fastställande av
trafikförsörjningsprogram 2021
– 2025
Fastställande av Hallands
kulturstrategi och kulturplan
2021 – 2024
Region Hallands
utdelningsceremoni 2020
Beslut om avgiftsfrihet för
invånare och kostnader för
vaccination mot covid19

Egna lagda förslag/övrigt

Politisk debatt
S eget förslag tillsammans med
Vänsterpartiet och Miljöpartiet
Politisk debatt. S eget yrkande
om att upprätta
resultatutjämningsreserv.
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Datum

Motioner/interpellation

Motionär/interpellant

2020-06-17

Motion : Förstärkt beredskap

Lise-Lotte Bensköld Olsson
och Johan Lindahl

2020-12-09

Interpellation : HBTQdiplomering av patientnära
verksamheter

HBTQ- diplomering av
patientnära verksamheter

2020-12-09

Interpellation : Ekologiskt på
Munkagårdsgymnasiet

Therese Stoltz och Gustaf
Kristensson

Distriktsstyrelsens sammansättning 2020
Ordförande: Anton Karlsson, Varberg
Kassör: Shabnam Zamani, Kungsbacka
Ledamöter:
Klara Kvarefelt, Falkenberg
Kim Nilsson, Varberg
Samuel Molin, Varberg
Pontus Thunberg, Varberg
Mustafe Ahmed, Hyltebruk
Jenny Sjöstedt, Halmstad
Sima Benni, Halmstad
Verksamhetsåret 2020 har präglats av den disruption som Covid-19 har utgjort för föreningslivet och
samhället i stort. För SSU vars verksamhet bygger på det fysiska mötet mellan medlemmar vid
möten, kurser och konferenser har det varit ett hårt slag mot verksamheten i sig. Att som politiskt
engagerad ungdom har förutsättningarna aldrig varit så utmanande som under 2020. För SSU
Halland har prioriteringarna sedan början på året varit att erbjuda verksamhet digitalt likvärdig den
som tidigare erbjudits genom fysiska träffar. Genom zoom har klubbarna i distriktet strukturerat
möten och föreläsningar, möjligheten att samordna aktiviteter med andra klubbar i SSU Sverige har
möjliggjort för ett bredare kontaktnät våra medlemmar sinsemellan och främjat nya samarbeten.
SSU Halland har trots pandemin lyckats behålla sitt starka medlemsantal och är fortsatt överlägset
det största ungdomsförbundet i Halland samt det femte största i SSU. Vi har kampanjat digitalt
genom marknadsförda inlägg och organiserat medlemmar i hela Halland Kampanjerna och
evenemangen kopplat till det har varit varierande under valåret. Början av året inleddes med
veckovisa kampanjer på de stora gymnasieskolorna i länet fram tills slutet av februari då vi ställde om
helt till digitalt.
Distriktet arrangerade under våren och sommaren en rad föreläsningar med prominenta profiler från
det samhällspolitiska landskapet. Gäster såsom Jan Emanuel, Payam Moula, Hanif Bali, Anna
Ekström med flera gästa oss över zoom där vi lyckades attrahera medlemmar och utomstående i
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hundratal. För SSU som varumärke och politisk skola för medlemmar var det definitivt ett uppsving
som garanterade ett mervärde för våra medlemmar som erbjudits den gemenskapen som annars gått
förlorad i och med inställda klubbmöten, digitalt.
Det år som kännetecknats av den pågående pandemin har politiskt kantats av strukturella utmaningar
i samhället. Från SSU:s sida ser vi med stor oro på de ökade klyftor och den ekonomiska kris som
frambringats av Covid-19. Den stora ojämlikheten har förvärrats och koncentrationen av kapital till
den rikaste procenten har den senaste tiden skenat. I en tid när Socialdemokratin behövts som mest
har man enligt SSU kompromissat bort de stora reformer som är nödvändiga för att ta landet ur
krisen. Det behövs krafttag för att motverka den splittring som växt fram i Sverige och det krävs att
vi gemensamt i rörelsen vågar ta utmaningen på allvar.
Till syvende och sist är vi från SSU Hallands distriktsstyrelse fortsatt tacksamma för det nära
samarbete som finns med partidistriktet och vi är stolta över våra medlemmar som överallt runtom i
Halland gör skillnad i politiken genom förtroendeuppdrag i kommuner, s-föreningar och klubbar. Vi
önskar ett fortsatt gott år och hoppas att 2021 kan bli ett år för mer samverkan och gemenskap våra
två föreningar sinsemellan.

Verksamheten
Kvinnodistriktet samordnar verksamheten i Halland. I länet finns fem kvinnoklubbar i fem av länets
sex kommuner. Klubb saknas i Hylte.
Verksamheten i distriktet har, precis som mycket annat, under år 2020 starkt präglats av
coronapandemin. De första restriktionerna kom i mars i samma vecka som vi skulle genomföra vår
årskonferens. På några dagars varsel fick årskonferensen ställas in och skjutas upp. Under våren stod
verksamheten i stort stilla och vår kommunikation inom distriktet fick ske per telefon och mail.
Samtidigt förberedde vi oss som många andra verksamheter, för att kunna använda digitala verktyg
för att ha möten. Några av kvinnoklubbarna i länet kunde genomföra några enstaka fysiska möten
utomhus under sommaren. I augusti påbörjades planering för att kunna genomföra vår uppskjutna
årskonferens på ett annorlunda sätt och under september genomfördes den digitalt med viss fysisk
närvaro i Falkenberg. Vår förbundssekreterare Susanne Andersson medverkade som digital gäst.
I december genomförde vi en mycket uppskattad digital inspirationsdag för alla medlemmar med
medverkan av Ellinor T. Nilsson som inspirerade oss till och lärde oss att skriva motioner. Det blev
ett antal motioner till partikongressen, arbetarekommuner, och regionen. Under året har förbundet
och en del kvinnodistrikt anordnat digitala föreläsningar och debatter som annonserats via Skvinnors facebooksida där en del medlemmar från Halland deltagit.
Styrelsen har haft 5 styrelsesammanträden under året varav två digitala.
Funktionärer
Styrelsen har bestått av sju ordinarie ledamöter valda på två år samt fem ersättare valda på 1 år och
har under året haft följande sammansättning:
Christel Eriksson Halmstad
ordförande
Catharina Berghorn Falkenberg
kassör.
Ulla Lindén Falkenberg
sekreterare
Katarina Eiderbrandt.
ledamot.
Maj-Britt Rane Andersson Kungsbacka ledamot.

vald 2019
vald 2020
vald 2020
vald 2020
vald 2019
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Rosé-Marie Edlund Halmstad
Elina Berg.
Laholm
Elisabeth Lyckevall Kungsbacka
Irene Gustavsson Falkenberg
Turid Ravlo Svensson Varberg
Sandra Löberg Erlandsson Halmstad
Villemo Ekman.
Helena Enqvist.

ledamot
vald 2019
ledamot
vald 2019
ersättare
ersättare tom sept. pga. försenad årskonferens
ersättare.
ersättare
ersättare
ersättare. from sept. pga. försenad årskonferens

Revisorer har varit Anna-Greta Bengtsson Halmstad och Ingegerd Rönnbäck Falkenberg.
Revisorsersättare har varit Åsa Andersson Kungsbacka och Gunn Biller Halmstad.
Valberedningen har varit Ingegerd Sahlström Halmstad, sammankallande, Ann-Christin Eliasson
Kungsbacka, Åsa Norberg Falkenberg, Stina Lindberg Laholm och Malin Kjellberg Varberg
Slutord
Styrelsen tackar alla ute i klubbarna i Halland för gott samarbete och för arbete som utförts under
året trots de rådande omständigheterna. Vi ställde inte in, men vi ställde om! Nu ser vi framåt mot år
2021 då vi hoppas att vår verksamhet successivt kan starta upp igen med fysiska medlemsmöten och
att kvinnoförbundskongressen i augusti ska kunna genomföras fysiskt. Vi längtar efter att kunna
träffa varandra!
Falkenberg 2021-03
Christel Eriksson.
Majbritt Rane Andersson
Elina Berg.
Elisabeth Lyckevall.

Catharina Berghorn
Ulla Lindén
Rosé-Marie Edlund.
Katarina Eiderbrant
Turid Ravlo Svensson
Helena Enqvist
Sandra Löberg Erlandsson
Villemo Ekm
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Verksamhetsåret har inte varit likt något annat. Pandemin förändrade all planering och fick partiet att
ställa om till digital verksamhet. Det har varit ett oerhört händelserikt år politiskt som ställt krav på
våra förtroendevalda att samverka för att driva fram bra politik och dämpa effekterna av pandemin.
Vi har under året lyckats genomföra ett första maj-firande, webbinarium, politikutveckling, studier
och en kongress helt digitalt. De digitala verktygen som vi tidigare bedömde skulle ta flera år att
implementera lyckades vi med gemensamma krafter göra på några månader. Zoom som verktyg har
implementerats brett i partiorganisationen. Endast på partidistriktets licens har vi haft över 180
möten mellan 1 mars – 31 december som varat över 270 timmar.
Kampanjmässigt har vi till följd av restriktioner inte kunnat möta väljarna på gator och torg. Därför
har vi under året fokuserat starkt på digital annonsering via framförallt Facebook och Instagram. Vi
har haft över 20 annonser ute mot hallänningarna med olika regionala och nationella budskap.
Styrelsen vill avslutningsvis rikta ett tack till anställd personal, medlemmar och förtroendevalda,
närstående och anslutna organisationer för förtroendet och för det goda samarbete som varit under
år 2020. Vi ser fram emot 2021 och att genomföra en kyrkovalrörelse!
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Ingående och utgående balansräkning
Tillgångar
Kassa
Plusgiro
Företagskonto
Expeditionskort
Sparkonto
Övriga konton*
Inventarier
Fodringar
Skattekonto
Skattefordringar
Summa

Ingående balans
0 kr
0 kr
1 458 833,38 kr
7 944,97 kr
858 815,54 kr
10 328,78 kr
1,00 kr
35 323 kr
24 486,00
-16 478,00
2 379 253,67 kr

Utgående balans
0 kr
0 kr
2 006 907,75 kr
9 543,04 kr
858 815,54 kr
10 328,78 kr
1,00 kr
0,00 kr
22 988,00 kr
0,00 kr
2 908,584,12 kr

Skulder
Kapital
Valfonden
Insamling valet
Personalskatt
Sociala avgifter
Övriga fordringsägare
Inventariefond
I. Bengtssons
Stipendiefond
Upplupen
semesterlöneskuld
summa

Ingående balans
-1 240 500,64 kr
-799 765,05 kr
-66 105,05 kr
17 976,00 kr
-27 450,20 kr
-45 893,70 kr
-20 000,00 kr

Utgående balans
-1 391 295,71 kr
-1 089 765,05 kr
-87 005,05 kr
-0 kr
-40 275,09 kr
-25 909,60 kr
-36 000,00 kr

-110 150,39 kr

-110 150,39 kr

-87 365,64 kr
-2 379 254,67 kr

-128 183,23 kr
-2 908 574,12 kr

Resultat

0

* KF sparkassa och Fonus
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Resultaträkning

2020

Intäkter
Medlemsavgifter
Organisationsanslutningsavgifter
Kansliavgifter
Partistöd
Verksamhetsstöd
Utbildningsbidrag
Återbetalning Skatteverket
Övriga verksamhetsintäkter
Öresutjämning
Summa intäkter

73 055,00 kr
188 904,00 kr
44 140,00 kr
1 740 354,00kr
314 652,00 kr
97 192,00 kr
8 715,00 kr
216 532,66 kr
-23,52 kr
2 674 806,14kr

Kostnader
Medlemsavgifter
Personalkostnader
Resor och traktamenten
Kurser, konferenser och möten
Porto
Hyra och lokalkostnader
Övriga expeditionskostnader
Annonser och kampanj
Anslag
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

11 809,00 kr
1 565 467,34kr
1 941,7 kr
114 386,55 kr
4 929,30 kr
119 616,00 kr
181 934,05 kr
63 469,68 kr
100 000,00 kr
33 485,00 kr
2 197 038,07kr

Resultat efter avsättningar
Avsättning till Valfonden
Avsättning till eget kapital
Avsättning till inventariefond

0 kr
290 000,00 kr
150 795,07 kr
16 000,00 kr
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Nettoresultat 2020 per kostnadsställe
1
2
3
4
7
8
10
11
12
13
14
15
16
19
20
29
30
46
50
51
52
53
54
58
59
94

Kostnadsställe
Finansiella intäkter
Medlemsavgifter
Partistöd
Org.anslutningsstöd
Verksamhetsstöd
Administrativt stöd

Resultat
2020
102,66
73 055,00
1 740 354,00
188 904,00
314 652,00
10 000,00

Budget
2020

Distriktskongress
Styrelser och revisorer
Valberedning
Personal
Expeditionskostnader
Facklig verksamhet
Utåtriktad verksamhet
Regiongruppen
Centrala konferenser
Interna möten och konf/västsverige
Utbildning och kurser
Anslag att betala ut
Kommunala gruppen
Politikutvecklingsgrupper
Internationella
EU-nätverket
Pensionärsrådet
Verkställande
Övriga möten och arrangemang
Avsatt valet
Summa:

-8 783,38
-44 455,74
0
-1 278 659,60
-361 915,10
-12 901,39
-37 188,16
20 432,86
-1 041,57
-11 145,59
-23 624,63
-100 000,00
-8 806,56
0
0
0
-2 183,73
0
0
0
456 795,07

-30 000,00
-80 000,00
-1 000,00
-1 290 000,00
-335 000,00
-20 000,00
-50 000,00
-10 000,00
-20 000,00
-40 000,00
-50 000,00
-100 000,00
-10 000,00
-5 000,00
-3 000,00
-2 000,00
-3 000,00
-3 000,00
-5 000,00
-50 000,00
135 200,00

0
95 000
1 730 000,00
90 200,00
317 000,00
10 000,00
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Socialdemokraterna ska vara den ledande politiska kraften i Hallands län. Partidistriktet ska under
2021 stärka folkrörelsen, genomföra ett kyrkoval och förbereda organisation inför de allmänna valen.
Partidistriktet ska vidare fortsatt sträva efter att stärka partiet i alla organisationsdelar.
Det handlar framförallt partidistriktets roll kopplat till partistyrelsen och dess kansli, gentemot
riksdagsledamöterna, regiongruppen och i de samverkansformer vi leder och är en del av tillsammans
med Hallands arbetarekommuner.

Starka arbetarekommuner
Partidistriktet har en roll som kontakt mellan partiets lokala organisation i arbetarekommunerna och
partistyrelsens kansli. Ett sätt att uppfylla det är att partidistriktet fortsatt kommer hålla regelbundna
ordförandeträffar. Under verksamhetsåret kommer även personal- och administrationsträffar att
hållas.
Partidistriktets expedition bör ha regelbunden kontakt med arbetarekommunerna för att stämma av
läget, såväl politiskt som organisatoriskt och vara behjälplig i den mån det efterfrågas och utrymme
ges. Arbetarekommunerna och dess S-föreningar är grundläggande i organisationen och det är där
verksamheten sker.
Mål:
•
•
•
•
•
•
•

Hålla regelbundna ordförandeträffar.
Utbyte och stöd till anställda/arvoderade på arbetarekommunernas expeditioner ska ske
minst 2 gånger per år.
Partidistriktet ska stödja arbetarekommunerna med omvärldsbevakning och skicka ut
veckobrev med viktig information.
Hålla regelbundna webbinarium
Säkerställa att alla delar av organisationen är trygg med de nya digitala verktygen
Ta fram digitalt verktyg för kongressombudsomröstning
Arbeta med förebyggande arbete för att motverka trakasserier, diskriminering och kränkande
särbehandling

Medlemsvärvning och medlemsvård
Att fler blir medlemmar i Socialdemokraterna i Halland har ett egenvärde. Partidistriktets styrka
ligger i att många kämpar för våra frågor och värderingar. Socialdemokraterna i Halland behöver
under 2021 bryta trenden där färre engagerar sig politiskt. Genom bred och rolig verksamhet,
kampanj och värvning stärks organisationen och folkrörelsen. Med medlemmar i olika åldrar, med
olika bakgrund och med olika förutsättningarna speglar partidistriktet samhället och har därmed
kraften att förändra.
Mål:
•
•

Socialdemokraterna i Halland ska under året värva 300 nya medlemmar.
Medlemsmålet ska brytas ner per arbetarekommun och kommuniceras ut.
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•
•
•

Se till att de nya lokala rutinerna för varje arbetarekommun gällande medlemsrekrytering och
medlemsvård fungerar och implementeras lokalt
Köra digital annonsering med fokus på medlemsvärvning
Erbjuda en regional värvningstävling

Studier
Partidistriktet styrka grundar sig i att alla medlemmar får en möjlighet att växa och ges politiska
verktyg att förändra samhället. Studierna ger medlemmarna möjlighet att själva forma tankar och
idéer om samhället vi vill leva i och på så sätt utvecklar vi vår politik.
Ett sätt att utveckla studieverksamheten lokalt är genom att ge stöd till arbetarekommunernas
studieorganisatörer både genom träffar med studierådet och informationsspridning av de hjälpmedel
som finns.
Under verksamhetsåret ska partidistriktet arrangera medlemsutbildningar del 1 och del 2 med
spridning på flera ställen i Halland. På så vis ges alla medlemmar möjlighet till grundläggande
kunskap och ökad förståelse för Socialdemokraternas historia, värderingar och organisation, samt
folkrörelsens betydelse som samhällsförändrande kraft. En långsiktig satsning görs även på ledare
genom att partidistriktet tillsammans med S i Västsverige gett VSAF i uppdrag att arrangera
ledarutbildningar.
Mål:
•
•
•
•
•
•

Antalet deltagare som går medlemsutbildningarna ska öka.
Vara en aktiv del i Västsveriges studieutskott
Partidistriktet ska sprida information om medlemsutbildningar, ledarskapsutbildningar och
studiematerial i organisationen
Hålla en inspirationsdag för S-föreningsstyrelser
Utveckla samarbetet med ABF Halland
Ge stöd till arbetarekommunernas studieorganisatörer

Politikutvecklingsgrupper, kommunala gruppen, riksdagsgruppen och regiongruppen
Socialdemokraterna i Halland prioriterar fortsatt politikutveckling och stöd till förtroendevalda.
Partidistriktet samordnar arbetet i fem politiska grupper inom områdena skola/utbildning, miljö,
jobb och näringsliv, kultur och sociala frågor. Utöver politikutvecklingsgrupperna kommer
Socialdemokraterna i Halland fortsatt att satsa på internationella utskottet och EU-nätverket.
Kommunala gruppen kommer under verksamhetsåret att regelbundet träffas och utbyta erfarenheter.
Kommunala gruppen kommer ha fokus på frågor som kan utveckla den gemensamma politiken i
Halland och på hur partiet kan öka sitt stöd i de allmänna valen.
Partidistriktet ska fungera som ett stöd till Regiongruppen. Partidistriktet kansli ska stödja
regiongruppen i det löpande arbetet, i studiearbetet, politikutvecklingsarbetet samt vara ett stöd i det
utåtriktade arbetet. Partidistriktet ska ge ett kommunikativt stöd till riksdagsledamöter och stödja de i
arbetet att synas i valkretsen. Detta sker genom att partidistriktet hjälper till att boka arbetsplatsbesök
tillsammans med fackförbunden, övervakar media samt ger stöd i texter och underlag.
Mål:
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•
•
•
•
•
•

Öka samsynen mellan och samordna ledande företrädare i aktuella politiska frågor
Arbeta med kommunikation och mediala frågor i kommunala gruppen samt regiongruppen
Satsa på regionala och lokala digitala delningsbilder, rörligt material
Stödja regiongruppen i det löpande arbetet, kommunikativt och i politikutvecklingsarbete
Stödja riksdagsledamöterna kommunikativt med mediebevakning, underlag och texter
Arbeta för att riksdagsledamöterna blir mer synliga i valkretsen

Kyrkoval och arbetet inför de allmänna valen
2021 är det kyrkoval. Kyrkovalet skiljer sig från riksdags-, kommun- och regionvalet på flera punkter.
Kyrkovalet har ett betydligt lägre valdeltagande och därför är en stor mobilisering av de egna väljarna
avgörande. Kyrkovalet sannolikt kommer att innebära att vi har mycket kontakt med väljare vilket
kommer ge goda möjligheter till medlemsvärvning.
2022 sker de allmänna valen. Under 2021 ska partidistriktet arbeta med att förberedda
partiorganisationen och de strategiska programmen.
•
•
•
•
•
•
•

Bidra till att valdeltagandet till kyrkovalet ökar
Stödja kandidaterna och valarbetarna till kyrkovalet genom utbildningsinsatser,
argumentationsstöd och genom att förankra kyrkovalsplanen
Ta fram ett valprogram
Samordna arbetet mellan valledarna och förtydliga ansvarsrollerna
Utveckla den digitala gruppen med ambassadörer
Ha en tydlig planering klar inför de allmänna valen 2022
Utveckla studier i riktning till valberedningar

Facklig – politisk samverkan
Socialdemokraterna i Halland ska fortsätta utveckla relationerna med fackföreningsrörelsen. Det
finns ett övergripande gemensamt intresse av att verka för de socialdemokratiska idéerna i de fackliga
leden. Socialdemokraterna i Halland samarbetar med LO-distriktet i Västsverige och för partiet de
strategiskt viktiga lokala fackliga organisationerna.
Partidistriktet ska arbeta för att förtroendevalda politiker får en större närvaro på fackliga
medlemsmöten, styrelsemöten, utbildningar och på arbetsplatser. Partidistriktet behöver även
implementera de slutsatser som framkommer i den nationella facklig-politiska strategin på regional
nivå.
Mål:
• Regelbundet med arbetsplatsbesök ska genomföras under året.
• Besöka fackförbundens styrelser för att diskutera och informera om den politiska
utvecklingen.
• Hålla gemensamma webbinarium med fackförbund/LO-distriktet i Västsverige
• Erbjuda besök av ledande politiska företrädare till fackliga medlemsutbildningar.
• Implementera den facklig-politiska strategin i den regionala verksamheten
• Genomföra en facklig-politisk konferens
• I samarbete med LO-distriktet i Västsverige se över om nuvarande samverkansformer kan
förstärkas
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SSU och S-kvinnor
Ett nära samarbete med sidoorganisationerna förstärker partidistriktet. Samarbetet är av största vikt
för att unga människor och kvinnor har möjlighet att engagera sig i partiverksamheten på jämlika
villkor.
Mål:
• Öka samarbetet med fokus på valrörelse med SSU och S-kvinnor

• Involvera sidoorganisationerna i det löpande partiarbetet
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Budget
Kostnadsställe
2021

1
2
3
4
6
7
8

Finansiella intäkter
Medlemsavgifter
Partistöd
Org-anslutningsstöd
Uttag valfond
Verksamhetsstöd
Administrativt stöd
Intäkter summa

10
11
12
13
14
15
16
19
20
29
30
46
50
51
52
53
54
58
59
60
70
98

Distriktskongress
Styrelser och revisorer
Valberedning
Personal
Expeditionskostnader
Facklig verksamhet
Utåtriktad verksamhet
Regiongruppen
Centrala konferenser
Interna möten och konf./västsverige
Utbildning och kurser
Anslag att betala ut
Kommunala gruppen
Politikutvecklingsgrupper
Internationella
EU-nätverket
Pensionärsrådet
Verkställande
Övriga möten och arrangemang
Valkonferens
Partikongress
Kyrkovalet
Utgifter summa
Summa:

0,00
95 000,00
1 750 000,00
187 000,00
130 000,00
315 000,00
10 000,00
2 487 000,00
-30 000,00
-90 000,00
-1 000,00
-1 354 500,00
-310 000,00
-20 000,00
-190 000,00
-10 000,00
-20 000,00
-40 000,00
-50 000,00
-100 000,00
-10 000,00
-5 000,00
-3 000,00
-2 000,00
-3 000,00
-3 000,00
-5 000,00
-50 000,00
-70 000,00
-50 000,00
-2 416 500,00
70 500,00
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•
•
•
•
•

Distriktsstyrelsen utser sex ledamöter, varav en sammankallande
Varje arbetarekommun utser en ledamot
S-kvinnor utser en ledamot
SSU-distriktet utser en ledamot
Facklig ledare har en plats i valberedningen

Totalt 15 ledamöter

•
•
•
•
•

Distriktsstyrelsen utser sex ledamöter, varav en sammankallande
Varje arbetarekommun utser en ledamot
S-kvinnor utser en ledamot
SSU-distriktet utser en ledamot
Facklig ledare har en plats i valberedning

Totalt 15 ledamöter

Vid ett extraval/nyval ska en ny valsedel upprättas till riksdagsval av en extra distriktskongress.

28

Tema

Föredragande

Förslag till beslut

Hans Hoff
Lise-Lotte
Bensköld
Olsson
Patrik T.
Nilsson

Bifall
Avslag

Therese Stoltz

Besvarad

Miljö
M1 - Ändrad momssats för
försäljning av begagnade
produkter

Adnan Dibrani

Avslag

Trygghet
T1 – Införa nationellt
båtregister

Hans Hoff

Bifall

Per Svensson

Avslag

Per Svensson

Bifall

Hans Hoff

Bifall

Per Svensson

Bifall

Adnan Dibrani

Bifall

Lise-Lotte
Bensköld
Olsson
Adnan Dibrani

Avslag

Arbetsmarknad
A1 – Förändring av a-kassan
A2 – Tidigare pension för
skiftarbete inom vården

A3 – Fler verktyg för
skyddsombuden
Organisation
O1 – Stärk våra
förtroendevalda i Hallands
partidistrikt

Utbildning
U1 - Folkomrösta om
vinstdrivande skolor
U2 – Avveckling och stopp
för religiösa friskolor
U3 – Trygga barn och unga
i alla våra skolformer
U4 - Full insyn i alla
skolformer oavsett
huvudman och stopp för
vinster i svensk skola
Välfärd
V1- Försäkringskassans
regelverk
V2 – Ett sjukhus i Halland
V3 – Tandvård
V4 – Undersöka relation
mellan kärnkraft och cancer

Ronny Löfquist

Avslag

Att-sats 1 bifall
Att-sats 2 avslag
Avslag
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V5 Eget rum i
Studentboende alternativ lya
i Campusboende

Per Stané
Persson

Bifall

Regler för a-kassan har under Corona-pandemin tillfälligt ändrats till det bättre utifrån våra
värderingar om en trygg omställningsförsäkring vid arbetslöshet. De höjda ersättningsnivåerna är nu
förslagna att fortsätta gälla till 2022, vilket är positivt. Utöver detta har utredningen Ett nytt regelverk
för arbetslöshetsförsäkring, SOU 2020:37, presenterats som ska göra a-kassan bättre anpassad till
dagens och framtidens arbetsmarknad med förslag på att börja gälla från 1 januari 2023.
Många av de förslag som presenteras i utredningen är positiva som t ex att ersättningen från a-kassan
baseras på tidigare inkomst, i stället för arbetad tid och att nya på arbetsmarknaden ger rätt till
ersättning redan efter fyra månaders sammanhängande arbete under det senaste året. Det föreslås
också att alla kan få inkomstbaserad ersättning direkt och som trappas upp efter hur länge du varit
medlem till ersättningsnivå 80 % efter 12 månaders medlemstid.
MEN, det föreslås också att nuvarande system med att ersättningen trappas ned över tid kvarstår och
föreslår att efter de första 100 ersättningsdagar sjunker ersättningen 10 procent. Efter 200 dagar
sjunker den ytterligare 5 procent.
Detta system och tankesätt är en gammal kvarleva från borgarna som bygger på att arbetslösa inte
anstränger sig tillräckligt för att få ett nytt jobb fort nog och att det därför krävs en piska i form av
ekonomisk nedtrappning. Med förslaget att bibehålla 80 % alla ersättningsdagar i en period säger vi
socialdemokrater att a-kassan är en omställningsförsäkring att lita på även om det tar längre tid att
hitta ett nytt jobb. Vi vet att de som har svårast att få arbete är de med lägre utbildning, med
funktionsnedsättning samt nyanlända.
Jag föreslår därför Distriktskongressen att besluta att
- Ge våra riksdagsledamöter i uppdrag att verka för att ersättningsnivån i a-kassan ska vara 80
% under hela ersättningsperioden.
Jeanette Qvist
Varbergs centrala s-förening har ställt sig bakom motionen den 24 september 2020.
Arbetarekommunens svar:
Det är en mycket viktig fråga som motionären tar upp.
Att genom succesivt minskad inkomst ”motivera” medborgare att söka jobb är ingen bra väg att gå.
Neddragen och minskad inkomst desto längre man varit utan arbete/sysselsättning leder bara till att
människor blir oroliga och mår dåligt. Det skapar inga positiva känslor och ageranden över huvud
taget.
Som motionären påtalar är det istället viktigt med en bibehållen inkomst under hela perioden och att
det sker ordentliga insatser med omställningsarbetet till ett nytt arbete/sysselsättning.
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A-kassan måste precis som motionären säger vara en omställningsförsäkring att lita på. Det är
Socialdemokratisk politik.
Medlemsmötet för Varbergs Arbetarekommun beslutade att bifalla motionen.
Distriktsstyrelsens svar:
Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning. Coronapandemin har förändrat samtalet i Sverige
kring a-kassa och sjukförsäkringen. Det gjorde det möjligt för oss att få med Centern och Liberalerna
på de förändringar som motionären nämner. Vi ska använda den möjlighet som det här ger att på alla
sätt verka för att bibehålla 80 % alla ersättningsdagar.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen att motionen anses bifallen.
Distriktsstyrelsens föredragande: Hans Hoff
Undersökningar under många år har visat att skiftarbete sliter hårt på kroppen både fysiskt och
psykiskt, sjukdomar som diabetes, övervikt, sömnsvårigheter är mycket vanliga, undersökningar visar
även att livslängden är kortare för en skiftarbetare, att då de ska ha samma pensionsålder som de som
jobbar dagtid anser jag vara fel.
Skapa på nåt sätt möjligheter för de som jobbar skift att gå i pension tidigare, tex. gör upp en matris
för antalet år som någon jobbat skift, så ska denna person få X antal månader tidigare pension.
(Kanske 2 månader/år skiftarbete).
Jag yrkar:
Att Socialdemokraterna i region Halland tar fram ett förslag för tidigare pension för skiftarbetare
anställda av regionen och lägger fram som motion i Regionfullmäktige. (1a hand)
Att Socialdemokraterna i Halland verkar för att skiftarbetare anställda i regionen ska få tidigare
pension. (2a hand)
Mikael Svensson Socialdemokrat Falkenberg.
Styrelsen i Söders S-förening står bakom denna
Arbetarekommunens svar:
Falkenbergs arbetarekommuns styrelse föreslår medlemsmötet 14 december att avslå motionen,
vilket så skedde och medlemsmötet beslutade att sända den vidare som enskild.
Distriktsstyrelsens svar:
Motionären lyfter skiftarbetets påverkan på hälsan och precis som beskrivs så är det välkänt att det
kan öka risken för ett antal både fysiska och psykiska sjukdomar. Detta är något som måste arbetas
med på alla arbetsplatser i hela samhället. I Region Halland arbetas det med olika former av
arbetstidsmodeller för att tillsammans med parterna (de fackliga organisationerna) hitta mer
hälsosamma arbetstider. Det är en väg framåt för att förbättra arbetsmiljön för alla de som arbetar
olika former av skift inom vården.
Slutsatsen som motionären drar att lösningen är att sänka pensionsåldern en mycket större fråga än
vad den kan verka i ett första skede. En sänkning av pensionsåldern kommer att ha stor inverkan på
den enskildes ekonomi på ett negativt sätt.
Diskussionen just nu i samhället handlar i större utsträckning om att höja pensionsåldern än att sänka
den. Det finns ett behov av en nationell översyn av pensionssystemet och den diskussionen pågår
just nu. Förändringar i pensionssystem är framförallt en fråga för landets lagstiftande församling men
även en dialog mellan arbetsmarknadens parter i samband med avtalsförhandlingar.
31

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen att motionen avslås.
Distriktsstyrelsens föredragande: Lise-Lotte Bensköld Olsson
För ett skyddsombud är en begäran om ett skyddsstopp den kraftigaste åtgärden som hen har att
tillgå. Tanken med det är att arbetet omedelbart stoppas tills arbetsgivaren vidtagit åtgärder. Arbetet
stoppas för att skyddsombudet anser att det på̊ olika sätt är för farligt att fortsatta arbetet.
Men inom vård och omsorgsarbeten så kan arbetsgivaren ändå tvinga personalen att arbeta och har
fullt laglig rätt att göra så, då personalen måste utföra livsuppehållande insatser, vilket i många fall
kan innebära alla ordinarie insatser.
Det är även så att inom dessa yrken så ställs skyddsombudet inför det etiska dilemmat att tredje
person kan drabbas väldigt hårt om ett skyddsstopp begärs, nämligen att patienten eller brukaren bli
drabbad. Skyddsombudet kan även bli hårt kritiserad inte bara av arbetsgivaren utan även av
patienter/brukare eller deras anhöriga, men även från andra kollegor, då det kan tyckas vara ett
omänskligt beslut att inte ge någon hjälp som är i behov av det.
Till skillnad från exempelvis ett skyddsombud som på en industri begär ett skyddsstopp så förlorar
industrin direkt pengar. Inom vård och omsorg är så inte fallet och ett skyddsstopp anses relativt
harmlöst av många arbetsgivare.
Av dessa anledningar så begärs långt ifrån så många skyddsstopp som egentligen borde utfördas av
skyddsombud inom vård och omsorg, då det för dem inte är särskilt effektiv åtgärd. Skyddsstoppet
drabbar snarare patienterna/brukarna och inte arbetsgivaren.
Självklart får det till följd att många arbetsgivare helt enkelt struntar i att åtgärda arbetsmiljöproblem,
trots upprepade tillbud och observandum från skyddsombud och övrig personal.
Därför bör lagstiftningen ses över så att skyddsombuden inom branscher där arbetsgivaren kan
tvinga personalen att arbeta trots ett skyddsstopp får fler verktyg. Det måste bli kännbart för
arbetsgivaren när de utsätter sin personal för farliga situationer som skulle gå̊ att förhindra, så är det
tyvärr inte idag.
Åtgärder skulle kunna vara effektiva är att den som ansvar för arbetsmiljön helt enkelt blir av med
jobbet eller kommunen får betala höga viten.
Jag föreslår därför:
Att en utredning tillsätts som ser över lagstiftningen och kommer fram med förslag på̊, hur
skyddsombud som arbetar inom branscher där skyddsstopp inte är effektivt kan få utökade möjlighet
att agera gentemot arbetsgivaren så att det är kännbart.
Att Socialdemokraterna sedan tar utredningens förslag och försöker få igenom de lagändringar som
krävs.
Att Socialdemokraterna Kungsbacka antar motionen som sin egen inför Distriktskongressen Halland
2021.
Kungsbacka 2020-10-17
Johan Tolinsson (S)
Kungsbacka
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Arbetarekommunens svar:

Motionären vill se en utredning av lagstiftningen, men anger inte vilken. Svaret bygger därför på ett antagande
att det är Arbetsmiljölagstiftningen och Arbetsmiljöverkets förordningar som menas.

Det är arbetsgivaren som är ansvarig för Arbetsmiljön och om hen inte följer Arbetsmiljöverkets
föreskrifter eller Arbetsmiljölagen kan sanktioner, böter eller fängelse utdömas. Ju större arbetsplats
desto större sanktion eller bot. Dvs en kommunal arbetsgivare är mycket stor varför vi kan anta att
eventuella ”viten” blir därefter helt i enlighet med motionärens andemening.
I Arbetsmiljölagen kan skyddsombud använda sig av bland annat Kap 6§6a – Begäran om åtgärd
kring arbetsmiljö eller arbetstid. Eller 6§7 Skyddsombudstopp vid fara för omedelbar och allvarlig
fara för arbetstagares liv eller hälsa.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter talar om organisatoriskt och social arbetsmiljö liksom arbetsrelaterad
stress. På alla arbetsplatser ska ett systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömningar löpande göras.
Arbetsmiljölagen ger skyddsombudet rätt att:
•
•
•
•
•

Få utbildning
Ta del av handlingar kring förhållandena i arbetsmiljön
Delta vid planering av nya lokaler
Begära att arbetsgivaren genomför åtgärder för att åstadkomma en bra arbetsmiljö
Avbryta arbeten som kan leda till omedelbar och allvarlig fara för arbetstagarens liv eller hälsa

Fackföreningarnas skyddsombud är under en pågående attack från arbetsgivarsidan och det är
oerhört viktigt att bevaka arbetstagarorganisationernas rätt att utse ett skyddsombud på sin
arbetsplats. Arbetsmiljölagen omfattar alla branscher. Vid en politisk utredning finns risk för
försämringar av ett regelverk som i vart fall i teoretiskt fungerar bra.
Styrelsen menar att det redan idag finns stöd i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets förordningar.
De ger skyddsombud verktyg att i första hand föra dialog med arbetsgivaren och i andra hand begära
rättelse eller skyddstopp. Om man inte kommer är överens ska arbetsgivaren kontakta
Arbetsmiljöverket. Skyddsombudet har också rätt till relevant utbildning.
Det är en styrka för skyddsombudet att ha en stark facklig organisation i ryggen. Att man av olika
anledningar inte använder de verktyg som erbjuds, är förstås inte bra. Likaså, att arbetskamraterna
inte ställer sig bakom sitt skyddsombud. Styrelsen menar att snarare är där problemet ligger än i själva
lagen.
I övrigt håller Styrelsen med motionären om att verksamheter inom vård och omsorg inte bara
kopplat till arbetsmiljön utan också är en återkommande utmaning för bättre villkor för anställda
inom offentlig sektor. Det är såklart bekymmersamt men en fråga som Kommunal bäst hanterar som
de experter de är på både arbetsmiljö och villkor i övrigt. Däremot kan politiker som
arbetsgivarrepresentanter i nämnder och styrelser verka för bättre arbetsförhållanden i offentlig
sektor.
Styrelsen föreslår medlemsmötet
att avslå första att-satsen
att anse andra att-satsen besvarad samt lämnar över den till fackliga utskottet.
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att anse tredje att-satsen besvarad och uppmanar socialdemokratiska politiker att verka för en bättre
arbetsmiljö inom aktuella nämnder och styrelser.
Medlemsmötet 2020-12-10 beslutade att avslå motionen och sända in den som enskild
Distriktsstyrelsens svar:
Distriktsstyrelsen delar motionärens syn på att skyddsombudens möjligheter till att agera vid
arbetsmiljöbrister måste vara starkt, tydlig och okränkbar. Distriktsstyrelsen delar det som beskrivs i
svaret från Kungsbacka arbetarekommun och uppfattar att det som motionen beskriver mer är
brister i tillämpningen än en brist i lagstiftningen.
Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen avslår motionen.
Distriktsstyrelsens föredragande: Patrik T. Nilsson
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För att partidistriktet och arbetarekommunerna ska utvecklas och stärkas i ett bredare
perspektiv behövs kontinuerliga samtal och diskussioner. Detta för att utbilda och
inspirera förtroendevalda i deras kommunala/region uppdrag och fördjupa samhörigheten
i Hallands partidistrikt.
Vana fritidspolitiker bistår nya med tips och råd. Man får en inblick i hur andra
kommuner löser olika utmaningar och vilka frågor man eventuellt kan driva tillsammans
över kommungränserna. Ett exempel är miljöfrågor som behöver behandlas
med ett bredare perspektiv.
Detta stärker vår folkrörelse genom att fler känner gemenskap och inspireras att
stanna kvar längre i det kommunala/regionala partiarbetet. Med mer insikter kommer
det också bli lättare driva frågor i sin kommun.
Därför yrkar jag
att partidistriktet vid ny mandatperiod startar upp digitala/fysiska möten för samtliga i partidistriktets
förtroendevalda i nämnder och styrelser inom respektive område.
Britt Tönnberg
Kungsbacka AK
Arbetarekommunens svar:
Motionären tar i sin motion upp en stärkt samverkan mellan Hallands Arbetarekommuner och
Hallands Partidistrikt gällande de förtroendevaldas utbildning och utbyte av erfarenheter.
Med dagens digitala möjligheter kan man ju lätt koppla upp sig och möta andra förtroendevalda i
andra av länets kommuner. Man får tips och råd i sina respektive områden. Detta stärker också
känslan av att vi har partivänner i de andra kommunerna som jobbar med liknande frågor. Detta ger
möjligheter till kommun-, kyrko- och regionpolitiker att i större omfattning än annars att träffas.
Styrelsen föreslår medlemsmötet att bifalla motion.
Medlemsmötet 2020-12-10 beslutade att bifalla motionen och anta motionen som sin egen.
Distriktsstyrelsens svar:
Motionären föreslår att partidistriktet vid en ny mandatperiod startar upp fysiska/digitala möten för
samtliga i partidistriktet förtroendevalda i nämnder och styrelser. Syftet är att främja samverkan,
dialog och politikutveckling.
Den politiska organisationen i de halländska kommunerna skiljer sig mycket åt och nämnder och
styrelser har olika politikområden och uppdrag inom sitt hägn. Totalt finns hundratals
förtroendevalda i kommun, region och kyrkan i Halland. Att kalla samtliga till möten under ett år
innebär ett stort arbete.
Vi har dock mycket att lära av varandra i hela partidistriktet. I dagsläget finns
politikutvecklingsgrupper inom miljöpolitik, sociala frågor, jobb och näringsliv, utbildning/skola och
kultur. I dessa grupper ingår oftast gruppledaren i ansvarig nämnd i såväl kommun som region.
Distriktsstyrelsen ställer sig positiv till samverkan och ser gärna att det befintliga arbetet med
grupperna ovan fortsätter och får möjlighet att utvecklas men utan dubbelarbete. När vi nu blivit
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alltmer digitala finns det goda förutsättningar för att vid olika tillfällen bredda inbjudan till
politikutvecklingsgrupperna, detta har även gjorts vid ett par tillfällen de senaste åren men i fysisk
form.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen att motionen anses besvarad.
Distriktsstyrelsens föredragande: Therese Stoltz
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Att styra och stimulera olika konsumentbeteenden via politiska beslut är ett viktigt verktyg för att
åstadkomma förändring. Vår regering tog 2017 initiativ till en förändrad momssats från 25% till 12%
vad gäller mindre reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hemtextilier. Man såg det som
angeläget att produkter användes på ett mer effektivt och hållbart sätt och att det var bättre ur
miljösynpunkt att återanvända varor.
Även direktiv från EU stipulerar vikten av att hushålla med resurser och bruka återanvändning; ”I
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och upphävande av vissa direktiv framhålls att
förebyggande av avfall ska prioriteras för lagstiftning och politik som rör hantering av avfall. Användandet av resurser
bör således ske återhållsamt. Ett varaktigt användande av redan tillverkade varor bör främjas. EU-kommissionen
har också̊ i sitt meddelande om cirkulär ekonomi (KOM(2015) 614/2) framhållit att medlemsstaterna har en viktig
roll i att uppmuntra till återanvändning och reparation”. Regeringens initiativ med en förändrad momssats
var ett mycket bra steg i rätt riktning för att uppmuntra konsumenterna att återanvända produkter
istället för att slänga dem.
Vidare kan man på Socialdemokraternas hemsida läsa om ”vår politik” och vad vi vill när det
kommer till klimat och miljö. ”Socialdemokraterna vill:
•

få ordentlig fart på återvinning och återanvändning så att vi får en mer hållbar konsumtion och en cirkulär
ekonomi”

Ideella föreningar har länge drivit loppisverksamhet för att generera pengar till ex. ungdomsidrott,
men i takt med att konsumenternas intresse för återvinning och återbruk ökar skapas också möjlighet
för en helt ny typ av andrahandsmarknad. Fler och fler nya butiker och verksamheter som säljer mer
nischade och utvalda möbler, kläder och prylar har på senare år vuxit fram. Dessa verksamheter
köper in huvuddelen av sina produkter från dödsbon, privatpersoner och ideella loppisar, vilka inte
är momspliktiga. Detta gör att den utgående momsen ofta blir en orimlig ekonomisk belastning på
dessa företag eftersom ingen ingående moms kan dras av på de produkter som köps in. Vi ska
komma ihåg att de varor som säljs här redan betalts moms på en gång tidigare när de var nya.
Hade man istället köpt in nytillverkade produkter, vilket ofta har en stor miljöbelastning i både
tillverknings- och transportled, hade man fått göra avdrag för samma momssats som man är ålagd att
debitera kunden för varan man säljer. Som systemet är uppbyggt idag är det många som väljer att
avstå från att registrera och driva företag med begagnade varor trots att detta varit mer gynnsamt ur
miljösynpunkt. Istället säljer man ofta stora mängder begagnade varor ”privat” och undgår på det
sättet både skatt och moms, trots att omfattningen på försäljningen snarast skulle kunna liknas vid ett
företag.
För att motverka svarthandel med begagnade produkter och uppmuntra till mer försäljning av
miljövänlig återbrukshandel skulle en sänkning av nuvarande momssats, till minst samma nivå som
för mindre reparationer av cyklar, skor etc. vara mycket gynnsam. Detta skulle stimulera till mer
återanvändning, hållbar konsumtion och en mer cirkulär ekonomi vilket är helt i linje med vårt partis
strävan.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag kongressen besluta:
Att uppmana våra riksdagsledamöter att ta initiativ till att utreda möjligheten till en sänkt momssats
för kommersiell handel med begagnade produkter.
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Varbergs Arbetarekommuns Centrala S-förening
Linda Berggren
Arbetarekommunens svar:
Det skattesystem vi skapade utifrån den stora skattereformen 1990/91 byggde på dels att
skattesystemets grundläggande funktion är att finansiera välfärden och kollektiva investeringar, dels
att det för att kunna göra detta bör vara neutralt, enhetligt och likformigt med så få särregler och
undantag som möjligt. Vi ska inte genom själva beskattningen främja den ena eller andra
produktionen eller konsumtionen, ej heller någon viss företagsform. Stöd bör ges via budgetens
utgiftssida.
Moms och punktskatter har blivit en allt viktigare statsfinansiell inkomstkälla. Som skatt på
konsumtion kan man också säga att momsen är en hållbarhetsskatt, ju längre en vara används utan
att ånyo omsättas desto lägre blir skatten. Svensk momslagstiftning styrs av EU:s momsdirektiv som
ger medlemsstaterna rätt att ha två nedsatta momssatser på områden som regleras av direktivet.
Vidare ska man komma ihåg att allt som kan uppfattas som statsstöd prövas av EU-kommissionen.
Det är önskvärt att vi försöker förlänga livslängden på varor och deras material genom
återanvändning och återvinning men vi ska inte använda skattesystemet för detta. I fråga om
momsen bör vi snarare verka för en mer enhetlig moms, Danmark har bara en momssats (25
procent). Med en enhetlig moms slipper man ständiga diskussioner om undantag och särregler. Det
finns alltid något intresse som vill ytterligare utvidga en redan uppnådd skattesänkning med olika
behjärtansvärda argument. Som socialdemokrater får vi inte falla i den fällan utan hålla oss till vår
huvudtanke om skattesystemets funktion och enkelhet. När vi inte gör det förleds vi in i ständiga
reträtter som betyder minskade skatteintäkter och försvagade möjligheter till den kollektivt
finansierade välfärd vi alla vill ha. Varje krav på skattesänkning ska bemötas med ett krav på att
föreslå en motsvarande skattehöjning som kan finansiera sänkningen. Det är socialdemokratisk
politik!
Medlemsmötet för Varbergs Arbetarekommun beslutar att avslå motionen.
Distriktsstyrelsens svar:
Det är önskvärt, precis som motionären skriver, att vi försöker förlänga livslängden på varor och
deras material genom återanvändning och återvinning. Där är loppmarknader ett utmärkt sätt att ta
tillvara på gamla varor.
Det är dock vanskligt att använda skattesystemet för att stimulera second hand-handel. Det
skattesystem vi skapade utifrån den stora skattereformen 1990/91 byggde på dels att skattesystemets
grundläggande funktion är att finansiera välfärden och kollektiva investeringar, dels att det för att
kunna göra detta bör vara neutralt, enhetligt och likformigt med så få särregler och undantag som
möjligt. Vi ska inte genom själva beskattningen främja den ena eller andra produktionen eller
konsumtionen, ej heller någon viss företagsform. Stöd bör ges via budgetens utgiftssida.
Även om det ligger något i att momssystemet egentligen har en symmetri där man kan balansera
ingående och utgående moms som i dessa fall är satt ur spel så bedömer vi ändå att nackdelarna med
ytterligare undantag i skattesystemet överväger.
I fråga om momsen bör vi snarare verka för en mer enhetlig moms, Danmark har bara en momssats
(25 procent). Med en enhetlig moms slipper man ständiga diskussioner om undantag och särregler.
Moms och punktskatter har blivit en allt viktigare statsfinansiell inkomstkälla. Som skatt på
konsumtion kan man också säga att momsen är en hållbarhetsskatt, ju längre en vara används utan
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att ånyo omsättas desto lägre blir skatten. Svensk momslagstiftning styrs av EU:s momsdirektiv som
ger medlemsstaterna rätt att ha två nedsatta momssatser på områden som regleras av direktivet.
Vidare ska man komma ihåg att allt som kan uppfattas som statsstöd prövas av EU-kommissionen.
Det finns alltid något intresse som vill ytterligare utvidga en redan uppnådd skattesänkning med olika
behjärtansvärda argument. Som socialdemokrater får vi inte falla i den fällan utan hålla oss till vår
huvudtanke om skattesystemets funktion och enkelhet.
När vi inte gör det förleds vi in i ständiga reträtter som betyder minskade skatteintäkter och
försvagade möjligheter till den kollektivt finansierade välfärd vi alla vill ha. Varje krav på
skattesänkning ska bemötas med ett krav på att föreslå en motsvarande skattehöjning som kan
finansiera sänkningen. Det är socialdemokratisk politik!
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen att motionen avslås.
Distriktsstyrelsens föredragande: Adnan Dibrani.
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Sverige hade tidigare ett båtregister för landets fritidsbåtar. Detta underlättade för Polis,
Kustbevakning, Sjöräddningen och andra att snabbt identifiera en båt vid brott eller olyckshändelser.
Antalet fritidsbåtar har starkt ökat de senaste åren med fler snabba motorbåtar och även större båtar.
Med fler båtar längs våra kuster och i våra sjöar ökar risken för tillbud och olyckor utan att
inblandade båtar kan identifieras.
Därför yrkar jag:
-

att Socialdemokraterna, och våra riksdagsledamöter i Halland verkar för att ett nationellt
båtregister skapas för landets fritidsbåtar.

Motionsställare: Olle Clarin
Kungsbacka/Onsala förening,
Kungsbacka Arbetarekommun
Arbetarekommunens svar:
Med motivering att antalet båtar på svenska farvatten och insjöar har ökat markant. För att underlätta
för polis, sjöräddning att med större lätthet kunna identifiera olika typer av båtar, vid exempel
stölder, Göra det enklare för Polis vid identifiering av fartsyndare och buskörning och upphittade
båtar.
Styrelsen föreslår medlemsmötet att bifalla motionen.
Medlemsmötet 2020-12-10 beslutade att bifalla motionen och anta motionen som sin egen.
Distriktsstyrelsens svar:
Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning. Inte minst av de skäl motionären nämner är det
viktigt att det förs ett register över svenska fritidsbåtar.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen att motionen anses bifallen.
Distriktsstyrelsens föredragande: Hans Hoff
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Idag är Sverige ett enda land i världen som har vinstdrivande friskolor. Tre av dagens fyra friskolor
drivs och ägs av aktieföretag vars största intresse är inte att utveckla pedagogiken i skolan utan vinst.
Enligt Ekonomifakta.se går idag 76% av friskoleeleverna i skolor drivna som aktiebolag. Totalt handlar
det om 200 000 elever. Under de senaste fyra åren har de största vinstdrivande friskolor tjänat mer än
tre miljarder kr på skolan /Skolvärlden.se/. I samma ögonblick har svenska välfärdsystemet förlorat
lika mycket. Många av dessa miljoner har förts ut ur Sverige i form av aktieutdelningar till
riskkapitalister världen över. Ett annat stort problem som friskolor skapar är ökad segregering och
misslyckad integration.
Vinstdrivande friskolor är ett allvarligt hot mot det svenska välfärdssystemet och en likvärdig skola.
Deras etablering leder till skolsegregering och misslyckad integration samt minskning av resurser till
kommunala skolor med allvarliga konsekvenser för hela skolsystemet.
Nu är det dags att vi svenska skattebetalare stoppar finansieringen av vinstdrivande friskolor. Jag
föreslår att det Socialdemokratiska partiet aktivt skall arbeta för att snarast möjligt genomföra en
folkomröstning om att förbjuda vinstdrivande friskolor.
Yrkande
Att distriktskongressen ställer sig bakom motionen och sänder den som sin egen till partikongressen
2021
Irhan Kasic
Socialdemokrat
Falkenbergs arbetarkommun/ Socialdemokraterna
Styrelsen i Söders S-förening står bakom denna motion.
Arbetarekommunens svar:
Återkommande har det rapporterats om de stora brister som finns i vinstdrivande friskolors
verksamhet samtidigt som det tas ut stora vinster av de skattemedel som vi alla betalar in till samhället.
Frågan är av så stor vikt för välfärdens legitimitet att arbetarekommunen delar motionärens förslag om
att folkomrösta om ett förbud mot vinstdrivande friskolor.
Falkenbergs Arbetarekommun har vid medlemsmötet den 14 december beslutat att ställa sig bakom
motionen och sända den till distriktskongressen som sin egen.
Distriktsstyrelsens svar:
Ett aktiebolag har ett syfte med verksamheten som är tyngre än alla andra. Bolaget ska vinstmaximera
verksamheten. Vinstsyftet är tom reglerat i aktiebolagslagen. När aktiebolag då driver skolor eller
annan skattefinansierad välfärdsverksamhet så uppstår det målkonflikter mellan t.ex. skollagens krav
på måluppfyllelse anpassad till individens förutsättningar och vinstkravet. När skolan ägs av
riskkapitalbolag blir målkonflikten ännu starkare och samhällets krav på god utbildning får stå
tillbaka.
Hela detta upplägg där skattefinansierade skolor tillåts drivas med vinstsyfte i ett valfrihetssystem är
unikt för Sverige och kritiserat inte bara av socialdemokrater utan även av utbildningsexperter över
hela världen. Det är också därför systemet inte finns i något annat land.
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Vi socialdemokrater har en tydlig politik på området. Vinstdrivande skolor ska inte vara tillåtna men
vi ska värna det fria skolvalet. Detta driver vi också aktivt i den politiska debatten men på grund av
den liberala, konservativa och nationalistiska majoriteten i riksdagen kan vår linje inte genomdrivas.
Motionären beskriver problemet och nämner att såväl vinstuttag i miljardklassen som segregering
följer i spåren av det svenska friskolesystemet. Motionärens förslag för att komma tillrätta med
problemet är att genomföra en folkomröstning om frågan.
Folkomröstningar är ett instrument som inte har använts särskilt ofta i Sverige. Vi minns dock
folkomröstningar om Kärnkraft, EU, Euro och Högertrafik som några exempel. Erfarenheten från
dessa är blandade. Folkomröstningar riskerar att skapa problem eftersom de låser fast sig i lösningar
och tidsplaner som kanske inte är anpassade till verkligheten. Exempel på det är Brexit,
kärnkraftsomröstningen, Nej till högertrafik och när invånarna i Falkenberg med en enorm majoritet
röstade nej till Söderbron 1980. Som de flesta vet kan man idag köra högertrafik över Söderbron och
lyssna på nyheterna om kaoset efter Brexitomröstningen.
Det finns ett grundläggande problem med folkomröstningar i och med att man åsidosätter den
representativa demokratin. Vad är det som gör den här frågan så speciell att den ska folkomröstas
om? Varför ska det då inte folkomröstas om fler frågor där folkets vilja i opinionsundersökningar
inte är samma som majoriteten i riksdagens? En utveckling med fler folkomröstningar riskerar att
åsidosätta den representativa demokratin och skapa oreda och instabilitet. Till det kommer stora
kostnader för genomförandet samt en risk för lågt valdeltagande om folkomröstningen inte hålls
samtidigt som ett allmänt val.
Distriktsstyrelsen tycker att det är av mycket stor vikt att partiet fortsätter att arbeta för att stoppa
vinsterna och vinstuttagen i svensk skola men tror inte att en folkomröstning är rätt verktyg för att
lyckas med den kampen. Istället bör vi som parti se till att vinstjakten i välfärden blir en huvudfråga
vid nästa riksdagsval och därmed med hjälp av väljarna få en rödgrön majoritet i riksdagen som kan
skapa ordning och reda i svensk skola.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen att motionen avslås.
Distriktsstyrelsens föredragande: Per Svensson

1992 beslutades det under Bildt-regeringen om det fria skolvalet, skolpeng och oinskränkt rätt att
starta friskolor. Inget annat land i världen har tagit efter den svenska modellen. Denna modell har
och leder till ökad segregation och fallande skolresultat där det är barnen, framför allt i de mest
utsatta områdena, som är förlorarna.
Skollagen säger
”Utbildningen vid en skolenhet eller förskole enhet med offentlig huvudman ska vara ickekonfessionell”, vilket leder till frågan om de religiösa förskolorna och skolorna.
Integrationen är ett av våra största problem i samhället. Friskolorna med religiös inriktning
motverkar i mycket detta. Kristna, muslimska, judiska skolor skapar i sig segregation bara genom att
dela upp dessa barn. Det går inga kristna barn i en judisk eller muslimsk friskola och vice versa.
Budskapet i vissa av dessa skolor har dessutom vid närmare kontroll visat sig motverka både den 4§
och 5§ i skollagen.
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”Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”
”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och
de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.”
Vi har idag samfund som i sin uppfattning inte tillåter flickor att studera efter år 9 svensk grundskola.
Andra anser att kvinnan inte har samma plats som mannen m.m.
Att svenska skattepengar ska finansiera denna typ av undervisning är häpnadsväckande och att
vinsterna från dessa skolor går till huvudmannen, religiösa samfund av olika slag, är skrämmande.
Därför yrkar jag:
att Socialdemokraterna i Halland verkar för att religiösa skolor inte etableras i Kommunerna,
Regionen eller i Sverige.
att Socialdemokraternas riksdagsledamöter i Halland verkar för att avveckla religiösa friskolor i
Sverige.
att Socialdemokraternas riksdagsledamöter i Halland verkar för att skollagen ändras så att all
utbildning, oavsett huvudman, ska vara icke-konfessionell.
Per-Axel Landström (s)
Kungsbacka
Arbetarekommunens svar:

Motionären föreslår att Socialdemokraterna i Halland ska verka för att religiösa skolor inte etableras
någonstans i Sverige, att riksdagsledamöterna i Halland ska verka för att avveckla religiösa friskolor i Sverige
samt att de ska verka för att skollagen ändra så att all utbildning, oavsett huvudman, ska vara ickekonfessionell.

Läsåret 2018/19 gick drygt 9 400 elever i en grundskola med konfessionell inriktning. Det motsvarar
knappt en procent av grundskolans elever.
I Regeringsformen och i internationella konventioner fastslås det att det råder religionsfrihet, vilket
bl.a. innebär en rätt för enskilda att utöva sin religion. För barn och elever gäller rätten att utöva sin
religion även i skolan, förskolan och fritidshemmet, men också avstå från konfessionella inslag på
dessa platser. Konfessionella inslag i skolväsendet måste därför alltid vara frivilliga för barn och
elever.
Regeringen beslutade den 8 mars 2018 att uppdra åt en särskild utredare att analysera regelverket för
konfessionella inslag i skolväsendet (SOU 2019:64). Utredningen skulle undersöka om det finns
behov av att ändra bestämmelserna i skollagen (2010:800) om konfessionella inslag i utbildningen
(dir. 2018:15). Regeringen beslutade därefter den 29 maj 2019 om ytterligare tilläggsdirektiv (dir.
2019:25) varigenom uppdraget utvidgades till att även lämna sådana författningsförslag som behövs
för att ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas.
Utredningen har varit ute på remiss och arbetet med den fortskrider.
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Med denna utredning skulle man kunna se motionen som besvarad. Dock tar motionären upp
ytterligare ett område: att redan befintliga religiösa friskolor ska avvecklas. Här ser vi ett område som
tas upp i motionen som ej behandlas av utredningen.
Styrelsen föreslår medlemsmötet att bifalla motionen.
Medlemsmötet 2020-12-10 beslutade att bifalla motionen och anta motionen som sin egen.
Distriktsstyrelsens svar:
Motionären har skrivit en viktig motion. Flera religiösa friskolor har visat sig inte klara av att hålla
isär kravet på en icke konfessionell verksamhet och huvudmannens konfessionella inriktning.
För oss socialdemokrater är skolsystemet en jämlikhets- och frihetsmotor. Alla barn ska genom
skolan få möjlighet att forma sitt liv oavsett föräldrar eller bakgrund. Tyvärr finns det flera delar i
skolsystemet som uppenbart förhindrar det. En sådan del är de religiösa friskolorna. Det finns i dag
skolor som enbart har barn från samma trossamfund och där barnens möjligheter att fritt forma sitt
liv inskränks.
Skolan i Sverige ska rusta barnen inför vuxenlivet med kunskaper och demokratisk fostran. Varje
individ ska ha rätt att forma sitt eget liv. Det är inte möjligt med religiösa friskolor.
Motionären föreslår också att all utbildning, oavsett huvudman, ska vara icke-konfessionell. Med det
menas att ta bort den möjlighet som finns till konfessionella inslag utanför undervisningen på
religiösa friskolor. Det handlar t. ex om rastaktiviteter och möjligheter till bön och andakt i skolan.
”Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem ska vara icke-konfessionell, men utbildningen i
övrigt får ha en konfessionell inriktning.” (1 kap. 7 § skollagen).

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen att motionen anses bifallen.
Distriktsstyrelsens föredragande: Per Svensson
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Idag har vi många lärare och personal på skolorna som kämpar allt de kan för att trygghet och
studiero ska vara verklighet i våra skolor och att alla barn och elever ska ha en god tillvaro i skolan.
En pusselbit för att man som elev ska ha en skön känsla i magen på morgonen innan man går till
skolan, är att man känner sig säker på att man inte blir utsatt för kränkande behandling i skolan. Man
vet att man inte kommer att bli slagen, ingen kommer att säga fula ord till en och att man får vara
med i gemenskapen och får vara sig själv.
Målet är att inga barn ska uppleva kränkningar i skolan. Inga barn ska ha ont i magen på morgonen
när de går till skolan. Tyvärr äger kränkningar ändå rum och hur skolpersonal ska agera när ett barn
upplever sig vara kränkt finns angivet i Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:567).
Vägledning hur vi ska tolka lagen, när det gäller utsatta barn, finns att hämta i regeringens
proposition 2005/06:38.
När ett barn upplever sig vara kränkt har personalen på skolan ett stort ansvar att anmäla
kränkningarna till rektor, rektor i sin tur till huvudmannen och därefter ska utredning, åtgärder och
uppföljning ske.
Det som ställer till det är att det i dag krävs att personalen ska göra en i stort sett lika omfattande
insats, om en klasskamrat tränger sig i matkön som när en elev blir slagen och sparkad.
Detta har skapat en näst intill ohållbar situation för skolpersonal, arbetsbelastningsmässigt, och en
situation för verkligt utsatta elever som inte heller gynnar barnen. Anledningen till detta läge är att
Barn- och elevombudet har en praxis att varenda incident, oavsett dignitet, ska anmälas och utredas,
om ett barn uttrycker att denne känner sig kränkt. Om det efter utredning visar sig vara kränkande
ska skolan också vidta åtgärder och följa upp. Denna praxis har inte lyckats skapa en situation där
elevens bästa sätts i fokus eller att kränkningarna nödvändigtvis upphör. Denna praxis fokuserar på
enstaka händelser i elevens skolgång, i stället för på elevens helhetssituation.
Därför yrkar jag
att våra riksdagsledamöter i Halland får till uppdrag, att verka för att en utredning tillsätts som ser
över om lagens intentioner levs upp till, genom den praxis som idag tillämpas gällande kränkande
behandling i alla våra skolformer
Magdalena Sundqvist (S)
Kungsbacka
Arbetarekommunens svar:
Ambitionerna i skollagen gällande åtgärder mot kränkande behandling är mycket goda. Inga barn
eller elever skall behöva uppleva ett uppträdande från andra elever eller personal som kränker dess
värdighet. Praxis idag gör att händelser av mindre allvarlig karaktär, till exempel vardagliga konflikter mellan

elever, kan ta näst intill lika mycket tid och kraft i anspråk som mycket allvarliga kränkningar. Som motionären
nämner finns risken att detta tar fokus från dom verkliga fallen där barn blivit utsatta för kränkande
behandling.

Styrelsen föreslår medlemsmötet att bifalla motionen.
Medlemsmötet 2020-12-10 beslutade att bifalla motionen och anta motionen som sin egen.
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Distriktsstyrelsens svar:
Motionären lyfter en viktig fråga. Naturligtvis ska inget barn behöva bli kränkt i skolan. Det är viktigt
att lagns intentioner och syften också får genomslag i vardagen. Mot bakgrund av hur motionären
beskriver att det dagliga arbetet i dessa frågor fungerar genom hur praxis utvecklats finns det all
anledning att det görs en utredning som ser över om lagens intentioner levs upp till i det dagliga
arbetet.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen att motionen anses bifallen.
Distriktsstyrelsens föredragande: Hans Hoff

Hur kan våra Halländska kommunerna samverka med våra olika studentorter till exempel Halmstad
och Göteborg och1992 beslutades det under Bildt-regeringen om det fria skolvalet, skolpeng och
oinskränkt rätt att starta friskolor.
Inget annat land i världen har tagit efter den svenska modellen. Denna modell har och leder till ökad
segregation och fallande skolresultat där det är barnen, framför allt i de mest utsatta områdena, som
är förlorarna. Beslutet om att begränsa transparensen vad gäller resultat och ekonomi under våren
blir ett underligt beslut. Om vi tar Internationell engelska skolan, IES, som exempel.
Startade i Sverige 1993 idag 38 grundskolor och 4 planerade till 2021 samt en gymnasieskola.
EIS finns idag på svenska börsen och är på gång att bli uppköpta av ett schweiziskt bolag.
lite fakta:
Antal aktier:
Börsvärde:
Omsättning 2019:
Årets vinst:

40 050 000
3 099 870 000
2 663 800 000
156 000 000

Anläggningstillgångar
1 384 800 000
Omsättningstillgångar
416 000 000
Eget kapital
1 113 900 000
Långfristiga skulder
248 100 000
Kortfristiga skulder
438 900 000
Denna information är offentlig och går att hämta, men skolresultat mm som berör elevers
utveckling är inte tillgängliga.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att partidistriktets kongress beslutar:
att Socialdemokraterna verkar för att vinstuttaget stoppas för friskolor i Sverige.
att Socialdemokraterna verkar för att avveckla friskolor som drivs med vinstintressen i
Sverige.
att Socialdemokraterna verkar för att om skolor uppbär kommunalt och statligt bidrag
ska det vara full insyn från kommun, stat och medborgare
Per-Axel Landström (s)
Kungsbacka
Arbetarekommunens svar:
Motionären tar med sin motion upp ett ämne som återkommande dyker upp i samband med att
motioner avhandlas på medlemsmöten och kongresser. Motioner i den här andan ger uttryck för är
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att partiet inte har haft förutsättningar att omsätta dem i faktiska politiska förslag som motsvarar det
motioner av det här slaget vill genomföra. Det gläder styrelsen att motionären har valt att motionera
om vinster i skolan då styrelsen instämmer i det motionären vill med motionen.
Trots det faktum att privata vinstdrivande skolor och det fria skolvalet är hämskor på vägen mot en
jämlik skola förekommer de i vårt samhälle och är något politiken behöver hantera. Även detta tar
motionären upp i sin motion och styrelsen anser att det minsta som går att kräva är att samhället får
insyn i de skolor som får bidrag från våra gemensamma resurser.
Dock finns det en problematik med motionens att-satser. Genomförs den första att-satsen kommer
att-sats två med största sannolikhet bli en naturlig följd. Genomförs den andra att-satsen är att-sats
ett uppfylld indirekt. Den tredje att-satsen tolkar styrelsen att motionären syftar till att det offentliga
ges full insyn i de vinstdrivande skolorna. Med genomförande av att-sats ett och/eller två finns det
inte längre några vinstdrivande skolor att ge det offentliga full insyn i. Utan att-sats ett och två, fyller
att-satsen ett syfte. Därtill finns ett frågetecken i formuleringen av den tredje att-satsen. Styrelsen
hade gärna sett ett förtydligande om att även medborgare verkligen skall ges full insyn, utan några
restriktioner. Styrelsen ser egentligen att motionen hade kommit till sin fulla rätt som två olika
motioner inom samma ämne. En som berör vinsterna i skolan och en som berör insynen i de skolor
som uppbär medel från det offentliga.
Bortsett från detta, instämmer styrelsen till fullo med det som är motionens ambition och styrelsen
tycker att det är en bra och viktig motion som motionären har skrivit. Styrelsen tror och hoppas att
motioner av det här slaget kommer att fortsätta att skrivas så länge vinster i välfärden förekommer
och styrelsen är glad över att motionären gör att Kungsbacka arbetarekommun bidrar till att hålla
diskussionen om vinster i välfärden vid liv.
Styrelsen föreslår medlemsmötet att bifalla motionen i sin helhet.
Medlemsmötet 2020-12-10 beslutade att bifalla motionen och anta motionen som sin egen.
Distriktsstyrelsens svar:
Motionären beskriver problemen med det svenska friskolesystemet på ett bra sätt. Det går inte att
kombinera individens rätt till en så bra utbildning som möjligt utifrån individens förutsättningar i
skollagen med aktiebolagslagens vinstkrav. Det är också problematiskt att kombinera
myndighetsutövning i form av betygssättning med aktiebolagets jakt på marknadsandelar på en
skolmarknad där betygssnitt är en konkurrensfördel. När dessutom insynsmöjligheterna för de som
betalar verksamheten, kommunerna och staten, minskas blir hela systemet orimligt.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen att motionen anses bifallen.
Distriktsstyrelsens föredragande: Per Svensson
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”Mål för sjukförsäkringen
Sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet vid sjukdom och ett effektivt stöd för att individen ska återfå
arbetsförmågan och återgå i arbete.
Det av riksdagen beslutade målet är att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil
och låg nivå. Tillämpningen av regelverket ska vara enhetlig och rättssäker för individen.”
Försäkringskassan har ett fortsatt uppdrag att pressa ned sjukskrivningarna. Konsekvenserna av den
politiska styrningen mot minskade sjuktal fortsätter att resultera i striktare bedömningar, ökade avslag
och en större arbetsbörda för läkarkåren. Men framför allt berövas många människor med nedsatt
arbetsförmåga möjligheten till kompensation för inkomstbortfall från sjukförsäkringen. Ett avslag på
sjukpenning är inte bara en fråga om pengar. För samtidigt får du hela din verklighet förnekad av
Försäkringskassan, en myndighet vars vision är att människor ska känna trygghet om livet tar en ny
vändning.
Det finns stor tveksamhet om det verkligen är Försäkringskassan som ska se till att hålla sjuktalen
nere. Och vad händer om de inte blir friska i tid för att hålla sjukfrånvaron stabil och låg. Det finns
dessutom i regleringsbrevet en tydlig uppmaning till Försäkringskassan att samverka med
arbetsgivare, myndigheter och andra berörda för att stödja en återgång i arbete för den sjuke.
Många av våra medmänniskor, sjukskrivna på grund av sjukdomar eller sina funktionsnedsättningar,
har farit mycket illa i vårt samhälle de senaste 10–15 åren. Försäkringskassan ska inte kunna bortse
från specialistläkares sjukskrivningar och personernas egna berättelser, då det är de som kan historien
bakom det som hänt.
Många sjukskrivna anses av Försäkringskassan plötsligt inte vara sjuka längre enligt deras bedömning.
Allra svårast är det oftast för de med kognitiva skador, hjärnskador som inte syns.
Försäkringskassan ska ju inte ifrågasätta sjukdomen, utan bedöma arbetsförmågan och om det finns
möjlighet till egen försörjning eller inte.
I dagens samhälle kan fler gå tillbaka till arbete med rehabilitering och rätt stöd och då ska man inte
behöva ramla mellan stolarna hos t ex Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Jag föreslår distriktskongressen besluta
att våra socialdemokratiska riksdagsledamöter verkar för att Försäkringskassans förtroendeläkare
samverkar med patientens läkare vid beslut gällande sjukpenning och andra ersättningar.
Irene Rosberg
Varbergs centrala s-förening har ställts sig bakom motionen den 24 september 2020.
Arbetarekommunens svar:
Motionären lyfter en viktig och angelägen fråga om hur Försäkringskassan handlägger rätten till
ersättningar på ett rättssäkert och likvärdigt sätt där människor i ett utsatt läge vid sjukdom får
ekonomiska stöd. I många år har det ifrågasatts hur Försäkringskassans förtroendeläkare och den
sjukskrivande läkaren samverkar och vems beslut som väger tyngst vid bedömning om rätt till
ekonomisk ersättning.
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Att det sker på ett enhetligt, rättssäkert och transparent sätt i samverkan där samtliga kunniga om
individens sjukdom och arbetsförmåga beaktas, gör att Varbergs arbetarekommunen beslutar bifall
till motionen.
Medlemsmötet för Varbergs Arbetarekommun beslutade att bifalla motionen.
Distriktsstyrelsens svar:
Motionären lyfter en viktig fråga. Försäkringskassan regelverk behöver ses över och vi behöver
säkerställa att sjukförsäkringen på ett säkert sätt ger trygghet till människor vid sjukdom. I ett led i
arbetet med att förstärka tryggheten i sjukförsäkringssystemet har regeringen förändrat vissa
regelverk för bedömning av nedsatt arbetsförmåga. Under våren är sannolikheten stor att flera
förändringar blir mer permanenta vilket förstärker tryggheten i sjukförsäkringen.
Vi delar även motionärens uppfattning om att samverkan mellan Försäkringskassans
försäkringsmedicinska rådgivare och patienternas läkare behöver bli bättre. Det är viktigt att det finns
ett gott samarbete och utbyte mellan myndigheten och ansvariga läkare för att patienterna ska få det
bästa möjliga stödet och rehabilitering.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen att bifalla motionen.
Distriktsstyrelsens föredragande: Adnan Dibrani
Vi vet alla att region Halland slåss med stora kostnader, det visade sig i en skattehöjning under 2020,
detta gjort under borgerlig majoritet! Framtiden ser även den ut att bli ekonomiskt kärv.
Att då ha två sjukhus i Halland anser jag vara slöseri med skattepengar, man pratar alltid om
effektiviseringar, då skulle det vara bra att slå ihop sjukhusen i Varberg och Halmstad till ett
storsjukhus. Detta skulle spara och effektivisera vården i Halland.
Jag yrkar:
Att Socialdemokraterna i region Halland verkar för att slå ihop Hallands två sjukhus till ett.
Mikael Svensson Socialdemokrat Falkenberg
Styrelsen i Söders S-förening står bakom denna motion.
Arbetarekommunens svar:
Styrelsen delar motionens intentioner med en samlad kompetens på ett ställe för en ökad kvalitet i
specialistsjukvården. Styrelsen ser också på detta förslag som en strategisk fråga i utvecklingen av
primärvården i Halland, som i allt högre utsträckning skall möta både krav och behov av en vård
närmare invånarna.
Vad gäller den ekonomiska aspekten vill styrelsen inte ta ställning. Vår utgångspunkt i vårdfrågan
utgår ifrån hur vi i framtiden skall möta invånarnas vårdbehov på bästa sätt.
Arbetarekommunens styrelse beslutar att föreslå medlemsmötet att bifalla motionen.
Medlemsmötet beslutade att bifalla motionen och sända den till partikongressen som sin egen.
Distriktsstyrelsens svar:
Hälso- och sjukvården i hela samhället står inför stora förändringar och utmaningar. Idag har
Halland två akutsjukhus med förlossningar, utöver det har Halland även ett Sjukhus i Kungsbacka
som framförallt ägnar sig åt planerad vård. Halland är en region som växer, vi blir fler både äldre och
yngre vilket är positivt men även medför en del utmaningar i hur vården ska se ut i framtiden.
Motionären lyfter framförallt de ekonomiska aspekterna, idag ligger Halland i relation till övriga
49

regioner i landet på plats 14 av 21 i skattesats. Redan idag har Halland en kostnadseffektiv vård i
jämförelse med övriga regioner.
Arbetarekommunens styrelse lyfter även in andra delar som t.ex samla kompetensen för ökad kvalitet
och behovet av att möta mer vård nära. Båda de områdena är viktiga i framtida strukturer.
Vårdens utveckling genom åren har gått mot att samla mer specialiserad vård på färre ställen i landet,
det medför utmaningarna i att kunna möta behovet av all annan vård nära invånarna. T.ex. så
behöver det finnas kompetens nära invånaren för att både diagnostisera, remittera och sen även ta
emot patienterna för eftervård. Redan idag så sköts stora delar av den mer avancerade vården för
hallänningen på universitetssjukhus i Skåne och VG-regionen genom samverkansavtal. Även i
Halland har det redan skett och sker steg i riktningen att samla vård på färre ställen. Som exempel
kan nämnas ballongvidgning (för hjärtsjukvården) som idag enbart utförs i Halmstad.
Samtidigt så är större delen av de som vårdas inneliggande på Sjukhusen i Halmstad och Varberg
äldre, multisjuka patienter. Utöver det så sker mycket i s.k. dagkirurgi eller på öppenmottagningar där
mycket av vårdbehovet kan hanteras snabbt och enkelt och underlätta för de invånare som har
behov av att kunna kombinera ett aktivt arbetsliv med besök i vården.
Hur vården ska se ut i framtiden i Halland är en prioriterad fråga att diskutera, den är alldeles för
komplex för att förenklas genom att föreslå att de nuvarande två akutsjukhus ska slås samman till ett.
Det kräver en större helhetssyn på hur vården är uppbyggd och hur vårdkedjorna fungerar.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen att motionen avslås.
Distriktsstyrelsens föredragande: Lise-Lotte Bensköld Olsson

Fattigdom syns idag inte alltid på utsidan men den syns i munnen. När valet står mellan en
vinterjacka och barnen eller en tid hos tandläkaren tvingas idag många att välja det först nämnda. Att
ett välfärdsland som Sverige aldrig lyckats fullt ut med att vår ”fria” sjukvård ska täcka hela kroppen
är en ynkedom. Tänderna borde räknas in som en del av kroppen även när man beräknar vad som
ska ingå i högkostnadsskyddet.
Tandstatusen har blivit en klassmarkering och de som drabbas av dålig tandhälsa riskerar
följdsjukdomar samt onödigt lidande. I kampen för ett jämställt samhälle och för att alla ska ha
samma förutsättningar så står tänderna i centrum.
Forskning visar att ju högre upp i åldrarna som det är fri tandvård i våra regioner desto bättre blir
också̊ den allmänna tandhälsan hos befolkningen. Som ett steg på̊ vägen mot helt ”fri” tandvård så
behöver åldern för fri tandvård successivt höjas.
Jag yrkar:
Att Socialdemokraterna verkar för att tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet.
Att Socialdemokratiska riksdagsledamöter i Halland driver att fri tandvård ska gälla fram till 27-års
ålder.
Johan Tolinsson (S)
Kungsbacka
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Arbetarekommunens svar:
Tandstatusen har blivit en klass-markering och många lider i onödan. Fattigdom syns inte alltid på
utsidan men kan ge problem både i vardagslivet som arbetslivet. Under flera år har tandvården
jämställts med övrig sjukvård men inte ingått i samma försäkringssystem
Tänderna tillhör kroppen och därför vill vi på sikt ha fri tandvård och då behöver åldern höjas nu.
Därför finns det mycket fortfarande att kämpa om.
Styrelsen föreslår medlemsmötet att bifalla motionen.
Medlemsmötet 2020-12-10 beslutade att bifalla motionen och anta motionen som sin egen.
Distriktsstyrelsens svar:
Distriktsstyrelsen delar motionärernas uppfattning om att tandvården borde ingå i
högkostnadsskyddet. Vi vill se en mer jämlik tandvård där tandhälsan inte blir en klassfråga.
Det finns undersökningar som visar att en del av den vuxna befolkningen avstår från att söka
tandvård för att de inte har råd. Tändernas hälsa kan också påverka hälsan i den övriga kroppen.
Distriktsstyrelsen anser att tänderna ska ses som en del av kroppen och borde ingå i den allmänna
sjukförsäkringen/vårdens högkostnadsskydd. En sådan reform skulle inte bara vara ett stort steg mot
en bättre och mer jämlik munhälsa i landet, utan troligtvis också vara populär i breda delar av
samhället.
Distriktsstyrelsen anser dock att distriktskongressen bör undvika att låsa sig vid något särskilt sätt att
genomföra reformen och peka ut prioriterade åldersgrupper. För oss är det viktigaste att
målsättningen och inriktning är tydlig – att vi vill se en jämlik tandvård på samma villkor som övrig
sjukvård.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen att bifalla att-sats 1 och avslå att-sats 2.
Distriktsstyrelsens föredragande: Adnan Dibrani
Vi har haft kärnkraft i Sverige i cirka 50 år. Många är rädda att det finns ett samband mellan
cancerförekomst och kärnkraft. Många andra tror inte på det sambandet. Nu borde det finnas en
möjlighet att stilla folks rädsla eller att få det samband som vissa befarar bekräftat. Nu höjs röster om
att bygga ut kärnkraften, och det är kanske rätt. Men, vi anser att frågetecken måste rätas ut först.
Naturligtvis har det skett undersökningar genom åren, men de enda som vi har funnit, är en
undersökning på barnleukemi från Lovisa Finland, samt en likadan amerikansk undersökning på barn
och leukemi. Men, vi har inte funnit en forskning som ser på relationen cancer - kärnkraft på detta
vis.
Vi vill att det görs en undersökning i Sverige om det finns en förhöjd cancerförekomst i närheten av
våra kärnkraftverk och om den minskar ju större avstånd man har till ett kärnkraftverk. Till grund för
detta finns säkerligen officiell statistik.
Norra Kustens S-förening vill
- att forskning utförs för att undersöka eventuellt samband mellan cancerhos befolkningen och
närhet till kärnkraftverk
- att Varbergs arbetarekommun antar motionen som egen
- att Varbergs arbetarekommun sänder den vidare till Hallands socialdemokratiska distriktskongress
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- att distriktskongressen antar motionen som sin egen
- att motionen skickas till partikongressen
Bua 2020-10-22
Antagen på Norra Kustens styrelsemöte den 22/10 202
Motionär Lars-Bertil Nilsson

Birgitta Sagdahl Wildtberg

Arbetarekommunens svar:
Norra Kustens S-förening har lämnat en motion där de vill att det görs en undersökning i Sverige om
det finns en förhöjd cancerförekomst i närheten av våra kärnkraftverk och om den minskar ju större
avstånd man har till ett kärnkraftverk. S-föreningens motion utmynnar i förslaget:
Att forskning utförs för att undersöka eventuellt samband mellan cancer hos befolkningen och
närhet till kärnkraftverk.
Frågan om det finns en ökad cancerrisk i närheten av våra kärnkraftverk lyfts ibland upp och när så
sker är det viktigt att rätt information lämnas. Om det inte sker så är risken stor att det uppstår en
obefogad oro bland både närboende och andra. Därför finns också krav på öppenhet och
transparens från både företag, myndigheter och övriga samhället i dessa frågor.
För att säkerställa att detta fungerar så ställs det kraftfulla krav på att kärnkraftverken ger riktig och
tydlig information till både myndigheter och allmänhet. Strålskyddsmyndigheten (SSM) har sedan ett
tydligt uppdrag att kontrollera och hålla uppsikt på kärnkraftverken när det gäller just hur de hanterar
dessa frågor. Dessutom finns mycket restriktiva gränsvärden när det gäller strålning.
Vid kontakt med SSM lämnar myndigheten följande fakta vad gäller gränsvärden och utsläpp:
Risken att få cancer (från normala utsläpp från kärnkraftverken) är extremt liten. Riskfaktorn brukar
anges till ca 5% per sievert. Dosgränsen för allmänheten är 1 mSv/år. Gränsen för ett enskilt
kraftverk 10 gånger lägre = 0,1 mSv/år
I praktiken ligger de verkliga utsläppen ca 10–100 gånger under detta. En fiktiv person ur
allmänheten som får i storleksordningen 0,1 mSv per år får i teorin en mycket liten riskökning att få
cancer (0,0005% per år ).
Det är därmed i princip omöjligt att vid dessa små stråldoser och med den befolkning som bor runt
ett kraftverk, se effekter från strålningen.
När det gäller forskning så hänvisar SSM till UNSCEAR som är FN:s vetenskapliga kommittee för
joniserande strålning och dess effekter. UNSCEAR ger återkommande ut sammanställningar över
forskningsläget beträffande risker med joniserande strålning (alla finns tillgängliga via deras hemsida).
Rapporterna väder sig till sakkunniga inom området, men UNSCEAR har dock gett ut en bok som
vänder sig till allmänheten. Här förklaras det mesta på ett relativt enkelt sätt.
UNSCEAR:s bedömningar av risker ligger till grund för alla internationella rekommendationer inom
området som tas fram av t.ex. ICRP och IAEA som i sin tur är basen för vår nationella
reglering (inkl. EU).
Mot bakgrund av ovanstående finner Varbergs Arbetarekommun att det inte finns någon anledning
att ta initiativ till ytterligare forskning inom detta område och motionen avslås.
Medlemsmötet för Varbergs Arbetarekommun beslutar att avslå motionen.
Distriktsstyrelsen svar:
Motionärerna vill genom sin motion att det görs en utredning om sambanden mellan
kärnkraftsproduktion och förhöjd risk att utveckla cancersjukdom hos de som bor nära ett
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kärnkraftverk. I Varbergs arbetarekommuns svar på motionen beskrivs tydligt bakgrunden, känd
forskning och nuvarande gränsvärden på ett bra sätt. Distriktsstyrelsen delar slutsatserna som
framkommer i arbetarekommuns svar och instämmer i svaret.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motionen.
Distriktsstyrelsens föredragande: Ronny Löfquist
Hur kan våra Halländska kommunerna samverka med våra olika studentorter till exempel Halmstad
och Göteborg och möjliggöra för studier i en egen lya för de som söker till de olika högskoleorterna?
Varje år är det samma eller likartade bekymmer för de ungdomar som söker till högskolorna,
ingenstans att bo, alternativ inneboende i ett rum på <>15 m2 alt en liten etta på 19 m2 för dyra
pengar. Ingen möjlighet till studiero när pengarna inte räcker till, utöver studier kanske ett enklare
arbete behövs för att finansiera boendet.
Kungsbacka, som exempel är en stad mitt emellan Göteborgs Universitet, Varberg och Halmstads
Campus-studieområden. Hur kan och vilka möjligheter finns det för kommunerna och studieorterna
att möjliggöra och samverka till studentbostäder under studietiden.
Vilka möjligheter finns till att kommunerna och Universiteten ekonomiskt kan genomföra en
planering av studentbostäder i form av hyresrätter, vilka lånemöjligheter finns för mindre
bostadsrätter för studenter, kan uppdrag ges till kommunala bostadsbolag?
Alternativ som finns och är beprövade är:
-

Nyproduktion av nya lägenheter är dyrt, att renovera alternativt rusta upp äldre bostäder är
också kostnadskrävande eftersom Boverkets standard och kriterier skall uppfyllas

-

Kommunal markanvisning

-

Compact Living (enligt HSB-modell).

Socialdemokraterna vill i och med att motionen ställs
● Att Kommunala gruppen får i uppdrag att utreda behovet av studentlägenheter i de
Halländska kommunerna kopplat till respektive lärosäte
● Att distriktskongressen uppmanar Socialdemokraterna i respektive kommun att verka för att
tillgodose behovet av studentbostäder
För Socialdemokraterna
Renée Sylvan
Tölö-Älvsåkers S-förening
Arbetarekommunens svar:
Drygt hälften av landets högskolekommuner bedömer att det saknas bostäder åt studenter vid
högskola eller universitet. Det är ingen större förändring jämfört med tidigare år. Vid en sökning efter
studentbostäder på respektive kommuns hemsida i Halland kan man konstatera att det bara är kommunerna
med högskolor d.v.s. Halmstad & Varberg erbjuder studentbostäder.

Styrelse håller med motionären om att även övriga kommuner har ett bostadsförsörjningsansvar för
alla sina invånare inklusive studenterna, även om dom studerar på annan ort.
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Kungsbacka kommun som ligger nära studieorterna Göteborg och Varberg har inga studentbostäder.
Däremot erbjuder en privat fastighetsägare enstaka ungdomslägenheter via kommunala
bostadsförmedlingen.
Med ovan sagt ställer sig AK styrelse i Kungsbacka bakom motionen och föreslår medlemsmöte att
bifalla motionen.
Styrelsen föreslår medlemsmötet att bifalla motion.
Medlemsmötet 2020-12-10 beslutade att bifalla motionen och anta motionen som sin egen.
Distriktsstyrelsens svar:
Motionären tar upp ett problem som vi får höra om varje år när högskolorna startar, nämligen att
studenterna har svårt att hitta boende. Ett boende är viktigt för att få det sociala studentlivet att gå
ihop samtidigt som det är viktigt för att skapa en studioro. Det är grundläggande för att studenten
ska klara av sina studier på ett bra sätt. Här kan kommunerna i Halland gör mer för att det ska vara
lättare att få tag på ett boende när man ska börja att studera. Det är inte bara orterna där studierna
ska genomföras, utan här kan alla Hallands kommuner bidra, tack vare det kollektivtrafikutbudet som
finns här i Halland.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen att bifalla motionen.
Distriktsstyrelsens föredragande: Per Stané Persson
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Arbetets söner
Text: Henrik Menander, 1885
Arbetets söner, sluten er alla till
våra bröder i syd och nord!
Hören I ej hur mäktigt de skalla, ut
över världen befrielsens ord?
Ur den förnedrande träldomens grift,
upp till en hedrande ädel bedrift!
Oket med påskriften: ”Bed och försaka”
länge oss nedtryckt i mörker och nöd;
:
: Människovärdet vi fordra tillbaka.
Kämpa för rättvisa, frihet och bröd :
Icke naturen hårdhänt har dragit
gränser sok skilja fattig och rik;
Hjärtlöst har makten under sig slagit alla
dess håvor, rovdjuret lik.
Mot den förödande guldkalvens stod
kämpen med glödande känslor och mod!
Käckt mot förtrycket ett värn vi oss dana.
Fältropet genom nationerna går.
:
: Sluten er under vår enighets
fällen ej modet och segern är vår! :
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Internationalen
Svensk text: Henrik Menander, 1902
Upp, trälar uti alla stater,
som hungern bojor lagt uppå.
Det dånar uti rättens krater,
snart skall utbrottets timma slå.
Störtas skall det gamla snart i gruset.
Slav, stig upp för att slå dig fri!
Från mörkret stiga vi mot ljuset,
från intet allt vi vilja bli.
Refräng
Upp till kamp emot
kvalen. Sista striden det
är,
ty internationalen
åt alla lycka bär.
Upp till kamp emot
kvalen. Sista striden det
är,
ty internationalen
åt alla lycka bär.
Arbetare, i stad på landet,
en gång skall jorden bliva vår.
När fast vi knyta
brodersbandet, då lättingen ej
råda får.
Många rovdjur på vårt blod sig mätta
men när vi nu till vårt försvar,
en dag en gräns för dessa sätta,
skall solen stråla lika klar.
Refräng
Upp till kamp…
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