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§ 1 Distriktskongressens öppnande 
 

 

Mötet öppnas av Skånes socialdemokratiska partidistriktsordförande Niklas Karlsson. 

Inledningsanförande vid det skånska socialdemokratiska partidistriktets kongress, Malmö Live i 

Malmö, lördagen den 9 april 2022. 

 

Varmt välkomna till det skånska partidistriktets kongress. Välkomna alla ombud, gäster, åhörare 

och media. 

 

Välkomna representanter från våra sidoorganisationer, tidigare distriktsordförande, f.d. 

ombudsmän, f.d. distriktsstyrelsemedlemmar samt våra f.d. och nuvarande riksdagsledamöter 

välkomna. 

 

Särskilt välkommen till vårt systerparti i Danmark och regionsformand Morten Thorup  

 

Välkomna till Malmö och 2022 års skånska socialdemokratiska partidistriktets kongress, som jag 

med dessa ord förklarar öppnad. 

 

Nils Yngvesson, 89 år, Malmö  

Nils Yngvesson avled hastigt i höstas och saknaden är stor. Nils Yngvesson har lämnat oss efter 

ett helt liv i arbetarrörelsens tjänst. 

 Som sotare var han fackligt aktiv under i stort hela 50-talet för att sedan 1959 börja arbeta inom 

politiken. 1960 anställdes han som ombudsman på Malmö Arbetarekommun. 

 Redan 1962 valdes han in till Kommunfullmäktige i Malmö och knappt tio år senare, 1971, blev 

han kommunalråd för Näringslivs- och planroteln och var ordförande i både fastighetsnämnden 

och byggnadsnämnden. Ytterligare tio år senare valdes han till finanskommunalråd och 

ordförande i Malmö Kommunstyrelse. Ett uppdrag han lämnade 1990 tillsammans med 

ledamotskapet i Kommunfullmäktige. 

 Nils var även ledamot i distriktsstyrelsen under senare tiden av 70-talet. 

 Under hela denna tid var han inte bara en företrädare för Socialdemokraterna i 

kommunalpolitiken utan också i allra högsta grad en närvarande partimedlem. Han var under 

många år ledamot av Socialdemokraternas partistyrelse. Efter de offentliga uppdragen var han 

fortfarande partikamraten som alltid var beredd på att ta en debatt kring ideologi och 

färdriktning, på kurser och på möten, i studiecirklar likväl som i talarstolen. 

 

Birgitta Nilsson, 78 år, Malmö  

Birgitta flyttade till Malmö 1963 och jobbade som ekonomibiträde på LV4. Det var kärleken som 

lockade henne till Malmö och som utmynnade i hennes nu 55-årige älskade son Olle.  
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1965 började hon på dåvarande Malmö Stads Spårvägar som konduktör. 1966 började Birgitta 

köra buss och engagera sig fackligt.  Hon var den första kvinnan i styrelsen och det som 

engagerade henne mest var den fackligt politiska samverkan.  

Birgitta blev oerhört stolt när Kommunal avd 13 anställde henne som ombudskvinna för att 

jobba med valet 1987–1988. 1994 vann man i Malmö med egen majoritet.  

Birgittas hade många olika politiska uppdrag i Malmö och efter valförlusten 1991 stannade hon 

kvar som vice ordförande till 1994, då hon blev kommunalråd och andre vice ordförande i 

kommunstyrelsen fram till 2008. 

 Birgitta bruka kalla de för ”Fantastiskt roliga år”.   

När man slog ihop landstingen satt hon med i Sammanläggningsdelegationen.  

I Regionfullmäktige satt hon från starten där hon var ordförande i regionfullmäktiges 

folkhälsoberedning. 

 Birgitta har alltid tyckt att partiarbetet med torgmöten och dörrknackning är det viktigaste 

arbetet och naturligtvis debatterna. Hon har varit med i de flesta partikampanjer i Malmö. 

 

Ivar Svensson, 98 år, Malmö 

 Ivar var Malmöpåg och växte upp i en familj på åtta personer som samsades i en enrummare.  

Det var där, redan som liten, som han fick lära sig sparsamhet.  

Efter kriget engagerade sig Ivar i SSU, blev klubbordförande i Östra förstadens SSU-klubb.  

Ivar blev ombudsman i SSU:s Skånedistrikt. Han var samtidigt ledamot i SAP-distriktets styrelse. 

Han var kongressombud på både SSU:s och SAP:s kongresser och första talare i samband med 

1:a majfirande. Ivar var en framgångsrik agitator och fruktad debattör, och spåddes en politisk 

karriär. En bilolycka ändrade på planerna och Ivar kom i stället till Handels, först som agitator i 

en kampanj, därefter som kontorist på avtalsavdelningen. 1957 blev Ivar förbundets förste 

revisionsombudsman.  

Arbetet som förbundskassör fick Ivar 1967, som sådan var han drivande för att få till stånd 

robusta avgiftssystem. Det sades lite skämtsamt att det är Ivar som har pengarna, han äger 

förbundet. 

 Han var oerhört kunnig om arbetarrörelsens historia. När han gick i pension från Handels hade 

han en uppskattad föreläsningsserie i Radio A om rörelsens historia. 

 Han var under två långa perioder ordförande för Malmö socialdemokratiska förening. 

 Under ett tiotal år var Ivar ordförande i Malmö Folkets Park där förbundskongresserna hölls 

under många år. Ivar var också en flitig representant på internationella kongresser, han besökte 

bland annat Argentina och Kuba.  

Vi minns och vi hedrar Ivar, hans kämpaglöd och hans kamratskap samt alla hans härliga 

historier från sitt långa spännande och intressanta liv.  

  

Under året har flera medlemmar i det skånska partidistriktet, som lagt ner mycket tid och arbete 

för vår rörelse och kampen för rättvisa, lämnat oss för alltid. Det är med saknad vi bevarar deras 

minne, men också med tacksamhet över att i många år räknat dem som goda och engagerade 

kamrater i det politiska arbetet. Vi tackar dem alla för deras insatser och kamratskap, och lyser 

frid över deras minne och hedrar dem alla med en stunds tystnad. 

 

 

 

Partivänner, 
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Det är förstås omöjligt att börja med något annat än Ukraina. Rysslands invasion av ett grannland 

försätter Europa i en farligare situation än någon gång tidigare under efterkrigstiden. 

Vi ser en av världens stormakter, med urskillningslöst våld, ge sig på ett fredligt demokratiskt 

grannland. Det finns en stor risk för spridningseffekter, att detta utvecklas till ett storkrig. 

Den ryska logiken bygger på föreställningen att världen ska delas upp och kontrolleras av några få 

stormakter, där små stater icke gör sig besvär. I dessa ryska stormaktspolitiska ambitioner ses 

Ukraina som en del av den ryska identiteten, ryska historien, ryska traditionen. Invasionen av 

Ukraina blir därför ett befrielsekrig för den Vladimir Putin statsledningen. 

Denna stormaktspolitik är alltså ett direkt hot mot den så kallade europeiska säkerhetsordningen, 

ett direkt hot mot små staters rätt till självständighet och oberoende, ett direkt hot mot vårt sätt 

att leva. 

Därför ska vi stå upp för Ukrainas, och alla andra länders, rätt att välja sin egen väg. Ukraina är 

ett eget land. Det är ingen rysk provins. Det är inget ryskt protektorat. Det är ingen rysk 

”intressesfär”. Vi kan aldrig acceptera att Putin raserar den europeiska säkerhetsordningen. 

Det är därför vi stödjer Ukraina! 

Samtidigt har Rysslands hotfulla agerande alltsedan kriget mot Georgien 2008 fått följdeffekter i 

inrikespolitiken. Nu rustar vi upp vårt totalförsvar för att stärka Sverige. Nya regementen 

etableras, 6 antalet värnpliktiga ökar, nya vapensystem köps in, nya förband bildas. 

Målsättningen är att anslagen till det militära försvaret ska uppgå till minst 2 procent av BNP. Det 

innebär en anslagsökning på hisnande 42 miljarder jämfört med idag. Det motsvarar till exempel 

mer än hela barnbidraget. 

En sådan satsning ska naturligtvis finansieras. Och här, partivänner, kommer vi möta hårt 

motstånd från en samlad höger. Men den konflikten ska vi inte ducka. För alternativen är enkla. 

I slutet av 90-talet införde vi en värnskatt för att finansiera saneringen av statsfinanserna. Det 

kunde inte högern svälja. De ville att välfärden och de sämst ställda skulle ta hela smällen. 

Det är samma visa nu. När vi nu säger att vi behöver införa en särskild beredskapsskatt, och öka 

beskattningen av de rikaste för att finansiera upprustningen, då skriker högern i högan sky. Det är 

nästan komiskt att se hur upprörda de är, för att de redan privilegierade ska behöva bidra lite mer 

istället för att pensionärer, sjuka och arbetslösa ska stå för kalaset. Som sagt den konflikten ska vi 

ta, den striden ska vi vinna!  

Partivänner, 

Om Rysslands olagliga annektering av Krim och ockupation av östra Ukraina slutligen avgjorde 

Sveriges behov av att ytterligare höja ambitionerna för vårt militära försvar, markerar 

coronakrisen nödvändigheten att på motsvarande sätt stärka vår civila beredskap. 

Coronakrisen tog på många sätt fram det bästa i vårt samhälle - solidariteten och omsorgen av 

varandra, tilliten till våra 7 institutioner, ett politiskt ansvarstagande över blockgränser. Men, och 

det måste sägas, krisen blottlade också brister i vår beredskap. 

Med en pandemi i backspegeln och ett pågående krig i vår omedelbara närhet, har vi blivit 

smärtsamt påminda om vikten av det starka samhället. 
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När vi människor är som mest utsatta, då ska samhället vara som starkast. Därför tar vi hela tiden 

mått och steg för att stärka Sverige genom att ta itu med samhällsutmaningarna. 

För det första, 

Vi stärker Sverige genom att knäcka kriminaliteten och bryta segregationen. När osäkerheten i vår 

omvärld växer krävs mer sammanhållning för att stärka Sverige. Det grova våldet undergräver 

tilliten mellan människor och segregationen driver fram parallella skuggsamhällen. Vi ska därför 

vända på varje sten för att alla barn ska gå i skolan, för att alla föräldrar ska gå till jobbet och för 

att samhället ska gripa in när barn far illa. Sverige ska stärkas genom att alla är med och bidrar till 

samhällsgemenskapen. 

För det andra, 

Vi stärker Sverige genom att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Vår välfärd 

ska inte vara beroende av god vilja från riskkapitalister för att fungera, varken till vardags eller vid 

kris. Svenska folket ska styra den välfärd som de är med och finansierar. Svenska folket ska veta 

att skola, äldreomsorg och sjukvård går att lita på. Sverige ska ha trygga försäkringar och 

pensioner som går att leva på. Alla som jobbar i välfärden ska ha goda möjligheter att göra sitt 

jobb. Det är en fråga om respekt. 

För det tredje, 

Vi stärker Sverige och skapar jobb genom att leda klimatomställningen. Vi lindrar följderna av 

Putinpriserna men problemet är mycket större än så. Svenska folket ska inte vara beroende av 

skurkstater för att kunna köra bil eller värma huset. Kriget i Ukraina visar det vi vetat länge – 

fossila bränslen är ett hot både mot klimatet och vår säkerhet. Nu ställer vi om vår 

energiproduktion och industri. Det gör Sverige mer självständigt, skapar schyssta jobb och sänker 

utsläppen. 

Vi socialdemokrater säger som det är och gör det som krävs. 

Partivänner, 

Det hör sannerligen till ovanligheterna att citera gamla högerledare på våra kongresser. Men idag 

ska jag göra ett undantag. För en tid sedan skrev den tidigare statsministern Carl Bildt på Twitter 

så här:  

”Dagens säkerhetspolitiska situation måste hanteras med största allvar och frikopplas från frestande 

inrikespolitik. Uttalanden bör vägas för att samla nationen, stärka våra relationer med vänner och partners och 

visa vår beslutsamhet att ta varje steg som vår säkerhet kan kräva.”  

Med det i åtanke är lätt att känna frustration över det samtalsklimat som råder idag. Moderaterna 

håller helt på att spåra ur. I sin frustration över alltför dåliga opinionssiffror, bara månader från 

valet, tar de alla strider, slår på allt och alla och drar ned debatten till en nivå som inte anstår ett 

parti som vill göra anspråk på att vara statsbärande. 

Jag tänkte på det häromdagen, när jag såg en opinionsundersökning som varje år mäter 

allmänhetens förtroende för myndigheter, företag, partier och andra samhällsaktörer. 

Det var riktigt dyster läsning. För Moderaterna. För så gott som alla kurvorna pekar nämligen 

uppåt. 

Förtroendet för regeringen ökar. Förtroendet för vårt parti når toppnivåer. Allt fler ser ljust på 

framtiden - nu var ju detta före kriget, men det vittnar ändå om en grundläggande positiv 

inställning. 
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Att Magdalena Anderssons förtroendesiffror slår i taket tyder på att själva väljarna föredrar 

ansvarstagande och lugn framför billiga talepunkter. 

Partivänner, 

Med ett växande förtroende för socialdemokratin i ryggen är ska vi förmedla hopp och sprida ljus 

om en bättre, möjlig framtid. Samhället är nämligen människans verk. Om något är fel kan vi 

ändra på det. 

Vi socialdemokrater bottnar i övertygelsen om att framtiden ligger i våra egna händer. Saker och 

ting är inte förutbestämda. Samhället blir vad vi gör det till. Att demokratin med sina fel och 

brister ändå är oslagbar. Vilken inneboende kraft den besitter i all sin enkelhet, med gemensamt 

beslutsfattande och gemensamt ansvarstagande. 

Idag samlas vi - 350 ombud, gäster och åhörare - för att under två dagar behandla närmare 100 

motioner och ett Skåneprogram som vi ska gå till val på, med förslag på gemensamma lösningar, 

region som är s-ledd för att göra Skåne lite rundare, lite tryggare, mer tillgängligt och roligare för 

oss som bor här. 

Än en gång, varmt välkomna! 

 

§ 2 Rapport över fullmaktsgranskningen 
Petra Bergquist, distriktsstyrelsens föredragande, meddelar att det till distriktsexpeditionen 

inkommit ombudsfullmakter för 350 ombud från 33 arbetarekommuner. 

Fullmakterna har nu granskats av revisorerna, i år i en liten omständligare process, och avprickats 

via Zoom före lördagens förhandlingar vid vilka 339 ombud från 33 arbetarekommuner är 

närvarande digitalt. 

Distriktsstyrelsen föreslår att fullmakterna ska ligga till grund för eventuella omröstningar under 

kongressen. 

 

Beslut: Distriktskongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag. 
 

 

 

§ 3 Val av: 
A. Tre ordförande, tillika justerare 

Till ordförande, tillika justerare, föreslår distriktsstyrelsen distriktskongressen att välja Carina 

Nilsson, Malmö, Jens Ohlsson, Bryssel och Sofia Hedén, Malmö. 

 

Beslut: Distriktskongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag. 

 

 

B. Sekreterare 

Till huvudsekreterare föreslår distriktsstyrelsen distriktskongressen att välja Patric Nelson, 

Kristianstad, Linnea Jacobsson, Malmö och Kristin Linderoth, Lund. 

 

Beslut: Distriktskongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag. 
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C. Rösträknare, tillika valförrättare 

Till rösträknare, tillika valförrättare föreslår distriktsstyrelsen kongressen att välja följande:  

Lag 1       Lag 2 

Eva Örtegren, ordförande, Landskrona  Bo Carlqvist, ordförande, Malmö 

 

Anders Månsson, Bjuv     Lina Olsson, Lund 

Ida Bornlykke, Tomelilla    Rune Sandström, Kävlinge 

Sven-Erik Rasmusson, Malmö    Terese Gran, Ystad 

Monica Ero, Hässleholm    Jan Björklund, Helsingborg  

Alexander Larsson, Landskrona (fyllnadsval för Eva Örtegren från och med §27) 

 

Beslut: Distriktskongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag. 
 

D. Redaktionsutskott 

Förslag till val av redaktionsutskott: 

Niklas Karlsson, ordförande, Landskrona,  

 

Henrik Fritzon, Kristianstad 

Anna Wallentheim, Hässleholm 

Johan Andersson, Eslöv 

Émilie Lundgren, Svalöv 

Per-Ola Nilsson, Ystad 

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö 

Jan Björklund, Helsingborg 

Anna-Lena Hogerud, Lund 

 

Beslut: Distriktskongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.  

 

E. Fastställande av tid och dag för protokolljustering 

Förslag till tid och dag: onsdagen den 15 juni 08.00–18.00. 

 

Beslut: Distriktskongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag. 

 
 

 

§ 4 Antagande av dag- och arbetsordning 
 

Dagordning 

 

Förslag föreligger Bilaga Dag- och arbetsordning. 

 

Arbetsordning 

 

Lördagen den 9 april 2022 

11.00 Val av facklig ledare för en tid av två (2) år 

13.30  Val av sex ledamöter i distriktsstyrelsen för en tid av två (2) år 

https://sign.visma.net/sv/document-check/64965552-cca6-4451-b3a4-f513c9c088e6

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.comhttps://sign.visma.net/sv/document-check/39233cb0-b5b9-49e1-923d-b88eb61fc2ae

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



7 
 

  Val av tre ledamöter i verkställande utskottet för en tid av två (2) år 

  Val av fem suppleanter i distriktsstyrelsen för en tid av ett (1) år 

  Val av tre revisorer för en tid av två (2) år 

  Val av tre revisorssuppleanter för en tid av ett (1) år 

  Val av 13 ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år 

Beslut: Distriktskongressen beslutar anta föreliggande förslag till dagordning.     

Beslut: Distriktskongressen beslutar anta föreliggande förslag till arbetsordning.  

Beslut: Distriktskongressen beslutar talartid till två (2) minuter. 
    

   

§ 5 Styrelsens berättelser över verksamheten 2021 
Verksamhetsberättelsen föreligger (Bilaga Verksamhetsberättelse med årsbokslut 2021 fram till 

sid 16). 

Ordförande redogjorde för verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik. 

Beslut: Distriktskongressen beslutar att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen för 2021 

till handlingarna.  

 

 

§ 6 Årsbokslut 2021 
Förslag föreligger (Bilaga Verksamhetsberättelse med bokslut 2021 sid 17–24). 

 

Beslut: Distriktskongressen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning och med 

godkännande lägga årsbokslutet för 2021 till handlingarna. 

 

§ 7 Revisorernas berättelse 
Förslag föreligger (Bilaga Verksamhetsberättelse med bokslut 2021 sid 25). 

 

Stig Svensson, Lund begärde ordet och yrkade på att bevilja ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen för det gångna 

verksamhetsåret. 

 

Beslut: Distriktskongressen beslutar att fastställa revisionsberättelsen för 2021. 
 

 

§ 8 Beslut om ansvarsfrihet 
Förslag föreligger (Bilaga Verksamhetsberättelse med bokslut 2021 sid 25). 

 

Beslut: Distriktskongressen beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
 

 

§ 9 Regionfullmäktigegruppens berättelse 2020 
Förslag föreligger (Bilaga Regionfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse 2021). 
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Beslut: Distriktskongressen beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 
 

 

§ 10 Skånska socialdemokratiska riksdagsgruppens berättelse 2021 
Förslag föreligger (Bilaga Riksdagsgruppens verksamhetsberättelse 2021). 

 

Beslut: Distriktskongressen beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 

 

 

 

§ 11 Distriktsstyrelsens rapport över motioner behandlade vid 2021 

års distriktskongress 

Förslag föreligger (Bilaga Distriktsstyrelsens rapport över motioner behandlade vid 2021 års 

distriktskongress). 

 

Beslut: Distriktskongressen beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 

 

 

§ 12 Partistyrelsens representant har ordet 
Niklas Karlsson presenterar och hälsar Mikael Damberg, Sveriges finansminister, varmt 

välkommen  

 

 

Partivänner, jättekul att vara här  

Jag måste erkänna att man har varit på en del distrikt kongresser genom åren, 

Den här våren, när solen börjar lysa man och börjar tänka att nu kan man göra någonting trevligt 

och nu ska jag i väg på en distriktskongress 

Men jag kan säga att jag nästan frustrerade över att få komma på distriktskongress igen för vi har 

inte träffats på länge, och att se så här många, det här måste ju vara den största 

distriktskongressen i Sverige, så många socialdemokrater samlade på en och samma plats. laddade 

inför en valrörelse som kommer att bli tuff, som kommer bli hård, som kommer bli lång men 

som framför allt kommer att bli väldigt rolig, därför att det finns någonting extra i att möta 

väljare, att möta människor när de börjar bli intresserade av politik.  

Vi är ju intresserade av politik varje dag i veckan 365 dagar om året men så ser det inte alltid ut 

med grannarna eller på fotbollsklubben. Men däremot när man börjar närma sig val, när det 

börjar bli på riktigt, när det börjar avgöras vart ska Sverige ta väg, vem som ska få förtroendet att 

leda Sverige, regionen eller kommunen framåt då öppnas ett fönster för större intresse och jag 

tror att vi socialdemokrater har en enorm möjlighet det här valet. För efter de här tuffa åren med 

kris på kris på kris så finns det ett förtroende för det ledarskap som inte minst Magdalena 

Andersson representerar.  

Det där ledarskapet ska vi använda för att visa att vi älskar vårt land Sverige, Vi är beredda att ta 

ansvar för vårt land Sverige och vi är beredda att ta Sverige framåt i en ganska osäker tid och vi 

ska göra det med vår socialdemokratiska agenda.  

Man kan börja så här på olika sätt men jag kommer ihåg bara för några år sedan hur det skrevs 

överallt som vanligt ni som är lite äldre, jag ser några som har varit med längre än jag till och 
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med, vet ju att det är gång på gång har skrivits att socialdemokratin är uträknad. Att det liksom är 

någon form av historisk rest, ”ni var viktiga förut men nu är det framtiden som gäller”.  

Jag har hört det här så många gånger så jag blir trött på det och framför allt så ser vi ju nu någon 

form av nordeuropeisk vänsterkraft som reser sig i våra nordiska grannländer och Tyskland.  

Det kommer nu allt fler länder som också leds av socialdemokratiska statsministrar. Vi var ganska 

ensamma under lång tid men nu ser vi att kretsen växer och vi gör det i ett läge där vi har lämnat 

en era av ganska mycket nyliberalt tankegods i världen och Europa, där det handlade väldigt 

mycket om att tänka på sig själv att se om sitt eget hus, att inte jobba tillsammans. Men med 

finanskrisen som blottlade väldigt mycket ekonomiska klyftor som ledde till ännu mer 

neddragningar i välfärd och människor som verkligen drabbades av finanskrisen. När vi gick in i 

pandemin med det nya hotet mot vårt samhälle så blottlades det igen att vi inte klarar pandemi på 

egen hand, vi måste jobba tillsammans i samhället.  

Det blottlade också vilka som bär upp ett samhälle i riktigt tuffa tider. Då börjar det talas om de 

som skötte våra äldre, de som körde våra bussar, de som städade våra lokaler, de som höll 

skolorna i gång och tog hand om våra barn under hela pandemin. Det var ju de välfärdsarbetarna 

som lyftes fram under pandemin. Det stod och applåderades på balkonger. Det är viktigt att den 

där känslan och kunskapen inte försvinner nu när vi går till ett val som också ska handla om hur 

man stärker ett samhälle efter det vi har varit med om i pandemin.  

Och där har ju vi socialdemokrater svar på de frågorna medan den högerkonservativa 

oppositionen inte har några svar på de här frågorna. Nu går vi in i ett nytt krisläge, naturligtvis, 

med kriget och det som har hänt. Jag menar att socialdemokratin nu har en miljö och en 

värdegrund som är mycket större i befolkningen än vad vi hade för bara 10 eller 15 år sedan. Men 

det är inte automatiskt så att den känslan som människor har, att vi måste jobba tillsammans och 

att vi har visat ett ledarskap, automatiskt leder till röster. Så är det inte, det är hårt arbete och inte 

bara kongresser och att vi träffar andra socialdemokrater som kommer att avgöra det, utan det är 

hårt arbete. Knacka dörr, träffa människor och att samtala hela vägen fram.  

Jag tror att vi har jättestora möjligheter att göra det tillsammans både partiet i det facklig politisk 

samverkan och med ungdomsrörelsen att se till att vi tar de här samtalen som leder till att den 

socialdemokratiska framgångsvågen i norra Europa fortsätter att drivas av socialdemokratin i 

Sverige. 

I mars 1940 så vaknade en fyraårig tjej upp i en trygg säng i Löderup i sydöstra Skåne. Hennes 

mamma hade skickat henne ensam till Sverige för att undgå de sovjetiska bombningarna av 

Helsingfors. Några veckor tidigare hade hennes pappa, min morfar, stupat i karelen i under det 

finska vinterkriget. Den flickan var alltså min mamma, hon heter Riitta-Liisa.  

Så min familj har liksom en djup, men välgrundad skulle jag säga, känsla av misstro mot hur 

Ryssland agerar och lovar. Idag vaknar väldigt många människor, vi allihop, till nya bilder av krig i 

vårt Europa bara 70 mil från Sverige. Bilder av barn som återigen flyr, sjukhus som är 

sönderbombade, civila som verkar ha avrättats på gatorna och rapporter om kvinnor som 

systematiskt verkar ha våldtagits. Min mamma säger att hon har lite svårt att sova på nätterna nu 

därför att de påminns om kriget men hon är ju inte ensam. I vårt land bor det väldigt många 

människor som har upplevt krig, som har flytt från krig och förtryck och som har valt att fly just 

till Sverige därför att vårt land erbjöd en fristad, en trygghet och en frihet att forma sina liv som 

de inte hade där de flydde ifrån. Jag tror vi ska tänka på det, att vi i vårt land har en har en 

tradition av att välkomna människor i svåra tider, nu gör vi det igen, men vi har också en 

tradition att stå upp mot det som är fel i världen att vara tydlig att våga säga som det är.  

Och Rysslands olagliga, oförsvarliga och omoraliska krig mot ett demokratiskt Ukraina, ett 

fredligt Ukraina, det måste få konsekvenser och då har vi från Sveriges sida sagt att då gör vi tre 

prioriteringar just nu. Den första prioriteringen är att gå hårt mot Ryssland ekonomiskt, att rikta 
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sanktioner mot Ryssland. Där har ju Europa lyckats med något som jag tror Putin aldrig hade 

räknat med. Bara för sex månader sedan så talades i europisk europeiska kretsar om hur vi ska få 

EU att fungera. Det stod öst mot väst, det var konflikter mellan olika ledare i eu och jag har varit 

på ministerrådsmöten nu där hela EU konsekvent har stått enade i att införa den ena hårdare 

sanktioner mot Ryssland efter den andra. Länder i östra Europa som säger till mig på mötet: ”vi 

är ett fattigt land, jordbrukssektorn är helt dominerande i vårt land. Nu med det här kriget så vet 

vi inte om vi får tag i konstgödseln och vi vet inte hur det går med vårsådden men vi är beredda 

att inte ta fram räknesnurran nu, vi måste införa sanktioner mot Ryssland som gör ont i hans 

oligarker.”  

Den ekonomiskpolitiska ledningen i Ryssland får ett stort tryck på sig att sluta kriget men vi visar 

också att det här får långsiktiga konsekvenser för Ryssland. Det är ett viktigt vägval för Europa 

och jag tror att det är enormt viktigt att vi fortsätter hålla den europeiska enigheten. Jag har inga 

problem, Sverige har inte ett stort beroende av Ryssland på nästan något område. Vi kan gå 

vidare men det stora trycket mot Ryssland blir ju när Europa går enat så att Putin inte kan spela 

ut enskilda länder mot varandra. Det är ju det han har utnyttjat historiskt så att behålla det här 

enhetliga trycket på Ryssland är vår första handlingslinje.  

Den andra handlingslinjen handlar om att stötta Ukraina i det här läget. Sverige är en av de 

största biståndsgivarna till Ukraina historiskt sett. Från självständigheten och frigörelsen har de 

de facto fått stöd av Sverige med demokratistöd, med systemstöd och med att utveckla landet. 

Det fanns utmaningar i Ukraina redan innan det här kriget men Sverige har varit där sen dag ett. 

Vi stöttade, som nu, historiskt också med ekonomiskt stöd för militär utbyggnad. För första 

gången sen 1939 fattade vi ett svenskt beslut att bistå med militära medel till en pågående 

konflikt. Förra gången var det Finland och det där gör vi igen. Vi har bidragit med pansarskott, vi 

har bidragit med sjukvårdsmateriel, med förnödenheter och med skyddsutrustning. Det där är en 

viktig del av vår solidaritet med Ukraina, mer bidrag med stora lån, ekonomiska medel och, i 

nästa steg. Och som Ukraina redan talar om, vilket ger mig hopp, det är att de säger att ”snart 

måste ni vara med och återuppbygga Ukraina för efter freden efter att vi har vunnit det här kriget 

då kommer en fas där vi ska återuppbygga Ukraina och vår demokrati.”  

Och det tredje steget i den här strategin som vi jobbar med är att stärka Sverige i det här läget och 

det gör vi. Precis som sas här tidigare måste vi stärka vårt svenska försvar, det är så, hela 

totalförsvaret både den militära sidan och det civila försvaret. Då går vi in med särskilda resurser 

här och nu för att förstärka men vi har också sagt att vi måste snabba på den här trappan med 

ökade försvarsutgifter i Sverige upp till 2 % av BNP så snart det är praktiskt möjligt, men också 

på den civila sidan som vi har lärt oss under pandemin. Det militära försvaret är inte starkare än 

hur samhället fungerar också under en kris eller i värsta fall krig och då måste de där delarna 

hänga ihop. Det där är en resa som nu har påbörjats som vi lägger på de stora försvarssatsningar  

vi redan har gjort. Jag menar att Sverige nu gör ett väldigt aktivt vägval att hantera den här farliga 

situationen i vårt Europa. Vi påverkas ju på andra sätt än bara de här bilderna och inte bara den 

här diskussionen om framtiden som har skapat en osäkerhet, Det blir ju också en ny diskussion 

om säkerhetspolitiska vägval eller hur Ryssland agerar på ett helt nytt sätt. Den diskussionen 

kommer i Sverige också, precis som det kommer i Finland och det är klart att socialdemokratin 

kommer att vara aktiv i en sådan diskussion men vi ska göra det bara med utgångspunkt vad som 

är bra för svensk säkerhet. Det är utgångspunkten för de diskussionerna och den diskussion som 

kommer att vara och det är därför vi också från vårt parti bjuder in alla partier i den här 

säkerhetspolitiska diskussionen. Det här är inte ett tillfälle där man tar partipolitiska poänger, där 

man försöker säga att man alltid haft rätt eller man har en egen tidtabell för när saker och ting ska 

ske. Det är inte att ta ansvar för Sverige. Det är att hålla ihop processen, att vara eftertänksam 

och att fundera över alla konsekvenser. Alla beslut får konsekvenser, fattar man ett beslut fattar 
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man inte ett nytt beslut igen. Alla vägval får konsekvenser och de ska vägas in och även där 

tycker jag att Magdalena Andersson som statsminister i Sverige har visat att hon är mogen nog att 

hantera de här svåra situationerna och vägvalen och att vi fattar våra beslut på välgrundade 

analyser och sen går vi vidare tillsammans. Problemet är att det här kriget också får konsekvenser 

i vår vardag. Jag vet inte när ni storhandlade senast men det börjar kosta mer, livsmedelspriserna 

på väg upp, de flesta av er vet också hur det blir då vi tankar bilen. Dieselpriserna och 

bensinpriserna har nått rekordnivåer efter att Ryssland invaderade Ukraina. Det skapar stor 

osäkerhet och faktiskt redan innan invasionen så märkte inte minst ni i södra Sverige och i Skåne 

de höga elpriserna som faktiskt drabbade vanliga hushåll ganska ordentligt. Människor, vanliga 

pensionärer eller familjer som inte hade ställt om sin energiförsörjning, som satt i ett hus med 

eluppvärmning. Det blev dyrt mina vänner och då finns det de som säger ”ska vi bara 

kompensera för allt?” Nej, vi kan inte kompensera för allt men vi måste ju utgå från verkligheten. 

Om människor i vårt land får svårt att få sitt liv att gå ihop då är det också en regerings skyldighet 

att agera och det är därför vi drev fram en elpriskompensation, vi förlängde den dessutom just 

för södra och mellersta Sverige som hade högre elpriser längre, och som inte norra Sverige 

drabbades av. Så vi gick, för att vi menar ju allvar när vi gör saker och ting, fram med en 

kompensation på drivmedelssidan där vi både sänker skatten på diesel och bensin ner till EU s 

miniminivå för diesel. Sen finns det EU-regler som säger att vi kan inte sänka skatten mer, men 

då föreslår vi en drivmedelskompensation vid sidan av, så att man får 1000 kr. Om man har en 

bil och bor i de här stödområdena på landsbygden med enorma avstånd då får man 1500 kr för 

att vi ställer upp för varandra i vårt land. Fullt rimlig hållning att ha men vi lade också in i den här 

kompensationen, ett stöd för de fattigaste barnfamiljerna. Tittar vi fördelningspolitiskt, det ni 

diskuterade alldeles innan här, så finns det ju grupper som inte har fått det så bra de senaste åren. 

Det är de fattigaste barnfamiljerna, de finns i den gruppen, och ni vet hur mycket vi har jobbat 

med de fattigaste pensionärerna de senaste åren med att försöka förbättra på olika sätt både med 

bostadsbidrag och att förbättra pensionssystemet.  

Det var något vi gick val på förra gången och nu har vi lagt ett förslag om ett garantitillägg. 

Tillägget ger 1000 kr mer i månaden för 500 000 av de fattigaste pensionärerna i Sverige, och 

börjar betalas ut efter sommaren om riksdagen fattar beslut om det. Ja, ni pratar med PRO-

vännerna som faktiskt har en del av dom här pensionärerna, som inte har det så fett att dom nu, 

med dom här livsmedelspriserna, börjar få problem. De drar ner på kaffekonsumtionen, de köper 

någonting annat. Det här är människor som har burit upp Sverige, som har jobbat, som har tagit 

hand om familj. Många av Kommunals medlemmar, kvinnor, finns i den här gruppen som nu 

skulle få det här garantitillägget.  

Men nu är det är ett öppet läge. Om det här kommer att genomföras eller inte, jag är inte säker på 

att vi får majoritet för det här i Sveriges riksdag, I ett läge när priserna på mat drivmedel energi 

sticker i väg man måste göra ett vägval. Vi kommer inte kunna kompensera för alla prisökningar, 

det är inte rimligt. Inget land kan göra det, men vi socialdemokrater har bestämt oss att då måste 

ju de som har de tuffaste förutsättningarna står först i ledet. Det är de fattigaste barnfamiljerna 

och pensionärerna som måste prioriteras i det här läget. Skulle de välja att rösta ner det här så 

skulle jag säga att det är en ganska spännande politisk valrörelse vi får.  

Ja det är en del av detta, det andra är ju att världen fortsätter ju att snurra. Det finns ju viktiga 

politiska frågor som inte handlar om kriget eller hur? Vi kan ju inte bara hantera effekterna av 

krig i Ukraina. Vi har ju bestämt oss för att det finns frågor som måste tas itu med i vårt Sverige 

där vi har valt att prioritera tre stycken områden som är viktiga för vårt land. Vi måste också 

alltmer nu komma tillbaka till de prioriteringarna.  

Den första prioriteringen är rågan om att vända på varenda sten för att bekämpa segregationen 

och den brottslighet som plågar Sverige fortfarande, eller hur? Det går ju inte att sluta leverera på 
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straffskärpningar, vi har inte slutat bygga ut svensk polis med flera anställda. Vi har inte slutat se 

till att alla myndigheter hjälps åt för att komma åt den organiserade brottsligheten i Sverige. Inte 

minst med att jaga pengarna från de kriminella så att det här inte går att bygga en framtid som 

kriminell i Sverige. Och gängkriminaliteten plågar oss men vi har försökt föra in ett nytt element i 

den diskussionen och det måste jag berömma flera av kommunerna i Skåne inte minst Malmö 

som hela tiden jobbat konsekvent inte bara med att vara tuff mot dom här kriminella gängen utan 

också jobba med hur hindrar man nyrekryteringen. Hur ser man till att unga människor inte dras 

in i de här miljöerna? Hur ser man till att fixa avhopparverksamheten, hela sluta skjut projektet 

som ett myndighetsgemensamt arbete att få ner våldet i Malmö. det här är ju inte någonting som 

kommer av sig självt. Ni var först ute, ni drev på  och ni testade nya metoder för att se vad som 

faktiskt ger effekt och ökar tryggheten i samhället. Det här arbetet är inte över mina vänner det, 

är mycket jobb som återstår. Vi socialdemokrater vill visa att vi tar den här frågan på absolut 

största allvar för vi vet vilka som drabbas när otryggheten breder ut sig. Det är de fattigaste 

bostadsområdena, det är de unga tjejerna som inte vet ifall vågar gå ut på kvällarna och det är de 

äldre som faktiskt också håller sig hemma. Det är våra grupper som mycket drabbas av våldet och 

otryggheten och det är därför den här frågan kommer att fortsätta vara en prioritet för 

socialdemokratin när vi går till val och framåt.  

Den andra frågan handlar om att öka takten i den gröna omställningen och skapa fler jobb i 

Sverige. Ärligt talat, bara för några månader sedan så trodde jag att det här skulle bli liksom en 

jättespännande diskussion som skulle överglänsa allting annat som vi har lyckats med. Vi är inte 

så bra på att ta hem segrar i socialdemokratin. Ärligt talat, finns det något annat land i Europa 

som har så stora investeringar i förnybart som Sverige har? När hela Europa nu diskuterar hur 

man ska ställa om sitt energisystem är vi i princip fossilfria redan. Nu handlar om att bygga ut 

energisystem med mer energi och se till att överföringen funkar så att vi kan ha låga och 

konkurrenskraftiga priser men också en fortsatt utbyggnad av industrin i vårt land kopplat till den 

gröna omställningen. Och det är spännande, även om vi befinner oss i Skåne, att vara lite stolt 

över att vi har en diskussion i Sverige att de har svårt i Norrbotten och Västerbotten att hitta 

folk. Det har inte alltid låtit så, vi har haft flyttbidrag för att folk ska flytta från Norrland ner till 

Stockholm, Malmö och Göteborg för att få jobben. Ganska spännande diskussion att nu också 

norra Sverige är med och driver den gröna omställningen inte bara för deras län och för Sverige 

utan faktiskt för hela världen.  

Att ta fram helt nya produkter och tjänster som kan minska utsläppen inte bara i Sverige utan 

globalt. Det är den gröna industrirevolutionen, som vi ser händer, som skapar tusentals nya jobb i 

Sverige jobb med bra betalt bra villkor, och som de facto också minskar utsläppen i vårt land. 

Det där är en spännande framtidsdiskussion som jag tycker vi ska hålla i gång hela vägen in i mål. 

Det är industrin igen som är tillbaka på banan, det som dömdes ut som var gammalt och som var 

basic. Det är ju det som driver den gröna industriella revolutionen i vårt land.  

Den tredje prioriteringen är att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och, ärligt 

talat, är det någon som är stolt över hur det har blivit? Det är ju väldigt märkligt, jag var på 

kommunal och talade, och man ser att kommuner inrättar spionorganisationer för att ha kontroll 

på om de privata utförarna gör det de ska i hemtjänsten. Det behöver göras, mina vänner, men 

det är lite absurt i någon mening vi har situationer där skolor startas i Sverige av islamister och 

grupper som har tagit pengarna från svenska skolsystemet och gått på porrklubb i andra länder. 

Som har startat islamistiska partier i andra länder med hjälp av de svenska skattepengarna som 

skulle gå till skolan. Vi har reportaget om engelska skolan, som bara det skulle kunna vara nästan 

en val broschyr för socialdemokratin, som handlar om hur man plockar ut enorma summor 

pengar från svensk skola som skulle ha gått till lärarna och till eleverna i Sverige. Om vi tittar på 

opinionsundersökningar så finns en majoritet i Moderaterna för att göra någonting åt frågan om 
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att vinsterna bara dräneras från den offentliga sektorn och vår gemensamma välfärd. Så, ärligt 

talat, vilket slagläge vi har att diskutera de här frågorna. Hur det har blivit och att vi måste ta 

tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Vi gör det ju också för att vi såg efter 

pandemin att det var skillnad också för brukare, på kvaliteten och hur man behandlar personalen. 

Det är skillnad på om man är äldre och måste möta 15 olika personer i sitt eget hem. Det är klart 

att det inte är samma kvalitet. Det är inte det om man dessutom har ett minutschema på det som 

gör att man bara får vara där några minuter och inte hinner prata eller hinner med att hjälpa till 

när man är där. Det  skapar ingen större kvalitet för de äldre, men också åt andra hållet, om man 

anställer människor som inte har kompetens, som inte har någon utbildning och man aldrig får 

den där utbildningen så kanske man inte heller får kvalitet i verksamheten. Så det här är ju en 

fråga väldigt mycket om välfärdens framtid. Det handlar om personalen och det förstår vi 

socialdemokrater att det måste vara utveckling för personalen för att få kvalitet men då är det ju 

inte gratis, eller hur? Ska vi jobba med välfärdens framtid så är det ju också finansiering och då är 

vi på skattefrågorna och hela frågan om den långsiktiga finansieringen och ni brukar vara 

pådrivande på partikongressen i de här frågorna. Ni har fått ganska stort stöd för en diskussion 

om både fördelningspolitiken och om den viktiga frågan att vi nu har kommit så långt att vi 

faktiskt borde gå över till ett balansmål i statens budget. Vi säger ju det, Socialdemokraterna, att 

det inte är rimligt.  

Nu har vi försvarssamtal snart igen. Hur ska man klara den stora utbyggnaden försvaret? Då 

säger Moderaterna att det går att spara på en massa saker. Ja, det går att spara men då kan ni ju 

redovisa den sparlistan. Vi vill inte bygga ut försvaret på ett sätt som gör att det är de fattigaste 

pensionärerna som först ska betala det, sen ska det vara välfärden, skolan, sjukvården och 

äldreomsorgen som ska betala det. Så kan vi ju inte sköta ett starkt samhälle och då har vi sagt att 

då är det rimligt att man går över i ett balansmål och det är rimligt att man diskuterar en 

beredskapsskatt så att också de med de högsta inkomsterna är med och betalar när vi tar på oss 

stora offentliga utav utgifter framöver.  

Man har ju glömt hur många nollor det är man pratar om för vi var ju så vana under pandemin 

att då blåste vi på för att hålla upp ekonomin. Vi införde korttidsarbete, vi överkompenserade 

kommunen och regionen ekonomiskt, vi såg till att höja a-kassan, vi förbättrade så att man skulle 

ha råd att vara hemma om man blev sjuk. Allt det där, extra pengar, för att inte svensk ekonomi 

skulle hamna så som vi hamnade efter finanskrisen med högre arbetslöshet och en välfärdskris. 

Det var en ganska framgångsrik ekonomisk politik, det ser vi nu. Sverige har klarat av den här 

krisen bättre än de flesta andra europeiska länder men vi gjorde det tillsammans. Det byggde på 

att vi hade starka offentliga finanser nu och har partierna vant sig vid miljarder. De hittar på nya 

miljardutgifter varje vecka i riksdagens finansutskott och förhandlingarna går till så att någon vill 

lägga två miljarder på jordbruket och någon vill lägga de två miljarderna på jordbruket. Då slår 

man ihop det till fyra miljarder till jordbruket för alltihop. Så kan man långsiktigt inte jobba med 

de offentliga finanserna om man ska klara försvarsutgifter, polisutgifter, välfärdsutgifter och 

pensionsreformer. Det här är också ett ansvar som jag menar att vi, Socialdemokraterna, ska ta. 

Vi ska visa att vi är seriösa i den ekonomiska politiken att vi har förslag om både finansiering och 

utgifter för att driva Sverige framåt. 

 Jag ser fram emot det här jag hoppas att ni är taggade. Jag hoppas att ni inte bara är taggade att 

diskutera politik och reflektera över politik, utan faktiskt att göra politik hemma. Att kommunalt 

och regionalt visa att det går att förändra och driva på för förändring om man är opposition eller 

majoritet. Att leverera på vår politik men också att ni är taggade på att gå ut och knacka dörr. Jag 

brukar säga det, jag ska avsluta med det, jag tycker ju att det är kul att knacka dörr. Jag brukar 

säga det är ju ingen tävling men det handlar ju om att varje kväll man är ute så är det ju liten 

tävling. Dels hur många man knackar, dels hur många medlemmar vi värvar. Så jag hoppas att vi 
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ses i valrörelsen kamrater med mycket energi och framför allt ett stort självförtroende i att vi 

hanterat Sverige under svåra tider. Vi har ett starkt ledarskap som kan möta framtiden och jag 

tror människor lyssnar på det ledarskapet men vi har också en politik som är relevant för vår tid 

och för framtiden.  

Så är det kamrater, tack för att vi fick komma hit! 

 

 
 

§ 13 Val av 
 

Valberedningens föredragande Cecilia Dahl-Andersson redogjorde för valberedningens förslag  

(Bilaga Valberedningens förslag) och de principer som legat till grund för valberedningens arbete. 

Könsfördelning, geografisk spridning, ålderssammansättning, facklig förankring och att 

distriktsstyrelsen ska spegla medlemskåren och dess bakgrund.  
 

A. Facklig ledare, för två år 
 

Till facklig ledare, för en tid av två år:   Nominerad av: 

 

Nilsson, Per-Ola Ystad Kävlinge, Simrishamn, Skurup, Ystad 

Valberedningens föredragande, Cilla Dahl Andersson begär ordet och yrkar bifall till valberedningens förslag. 

Beslut: Distriktskongressen beslutar enhälligt att bifalla valberedningens förslag.  

 

 

B. Sex ledamöter i distriktsstyrelsen, för två år 
 

Sex ledamöter i distriktsstyrelsen för två år:  Nominerad av: 

 

Karlsson, Annelie  Kristianstad Kristianstad 

Sandell, Joakim Malmö Malmö 

Stjernfeldt Jammeh, Katrin     Malmö                             Malmö 

Hogerud, Anna-Lena              Lund                           Lund 

Andersson, Johan Eslöv Eslöv 

Wallentheim, Anna                 Hässleholm                     Hässleholm 

 

Valberedningens föredragande, Cilla Dahl Andersson begär ordet och yrkar bifall till valberedningens förslag. 

Beslut: Distriktskongressen beslutar att bifalla valberedningens förslag. 

 

Övriga nominerade: Nominerad av: 

Axelsson, Lena   Skurup   Skurup 

Fundahn, Marianne  Trelleborg  Trelleborg 

Grahn, Terese   Ystad   Ystad 

Hardenstedt, Ambjörn      Svedala        Svedala 

Johansson, Andreas  Svedala   Svedala 

Jönsson, Roger   Ystad   Ystad 
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Malmberg, Göran  Svedala   Svedala 

Möller, Ola   Helsingborg  Helsingborg 

Nocic, Menaid     Åstorp     Åstorp 

Olsson Carlsson, Cecilia Sjöbo   Sjöbo 

Svensson, Peter  Bromölla  Bromölla 

Tufvesson, Catrin  Kävlinge  Kävlinge 

Willexberg, Ingvar         Kävlinge         Kävlinge 

Önnevik, Jenny            Bromölla           Bromölla 

Thulin, Ulrika   Bjuv   Bjuv 

Månsson, Anders  Bjuv   Bjuv 

 

 

 

C. Tre ledamöter i verkställande utskottet, för två år 
 

Tre ledamöter i verkställande utskottet för två år: Nominerad av: 

 

Karlsson, Annelie Kristianstad Kristianstad 

Sandell, Joakim Malmö Malmö 

Nilsson, Per-Ola Ystad Simrishamn, Ystad 

 

Valberedningens föredragande, Cilla Dahl Andersson begär ordet och yrkar bifall till valberedningens förslag. 

Beslut: Distriktskongressen beslutar att bifalla valberedningens förslag 

 

D. Fem suppleanter i distriktsstyrelsen, för ett år 
 

Fem suppleanter i distriktsstyrelsen för ett år:  Nominerad av: 

 

Granlund, Marie Malmö Malmö            

Möller, Ola  Helsingborg Helsingborg        

Fundahn, Marianne  Trelleborg Trelleborg         

Jönsson, Roger  Ystad Ystad                

Almgren, Anders  Lund Lund 

Valberedningens föredragande, Cilla Dahl Andersson begär ordet och yrkar bifall till valberedningens förslag. 

Beslut: Distriktskongressen beslutar att bifalla valberedningens förslag. 

 

Övriga nominerade: 

Axelsson, Lena   Skurup   Skurup 

Fundahn, Marianne  Trelleborg  Trelleborg 

Grahn, Terese   Ystad   Ystad 

Hardenstedt, Ambjörn  Svedala   Svedala 

Johansson, Andreas  Svedala   Svedala 

Jönsson, Roger   Ystad   Ystad 

Malmberg, Göran  Svedala   Svedala 
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Möller, Ola   Helsingborg  Helsingborg 

Nocic, Menaid   Åstorp   Åstorp 

Olsson Carlsson, Cecilia Sjöbo   Sjöbo 

Svensson, Peter  Bromölla  Bromölla 

Tufvesson, Catrin  Kävlinge  Kävlinge 

Willexberg, Ingvar  Kävlinge  Kävlinge 

Önnevik, Jenny  Bromölla  Bromölla 

Thulin, Ulrika   Bjuv   Bjuv 

Månsson, Anders  Bjuv   Bjuv 

 

 

E. Tre revisorer, för två år 
 

Tre revisorer för två år:    Nominerad av: 

 

Svensson, Stig    Lund   Lund 

Hansson, Birgit   Malmö   Malmö 

Johanesson, Elo  Hässleholm  Hässleholm 

 

Valberedningens föredragande, Cilla Dahl Andersson begär ordet och yrkar bifall till valberedningens förslag. 

Beslut: Distriktskongressen beslutar att bifalla valberedningens förslag. 

 

Övriga nominerade: Nominerad av: 

Göransson, Tommy  Skurup   Skurup 

Karlsson, Elisabeth  Ystad   Ystad 

 

 

 

F. Tre revisorssuppleanter, för ett år 
 

Tre revisorssuppleanter för ett år:   Nominerad av: 

 

Carlsson, Rose-Marie  Malmö   Malmö 

Schiffer, Thomas   Staffanstorp  Staffanstorp 

Lindberg, Ulla-Christina  Tomelilla  Tomelilla 

 

Valberedningens föredragande, Cilla Dahl Andersson begär ordet och yrkar bifall till valberedningens förslag. 

Beslut: Distriktskongressen beslutar att bifalla valberedningens förslag. 

 

Övriga nominerade: 

Göransson, Tommy  Skurup   Skurup 

Karlsson, Elisabeth  Ystad   Ystad 
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G. Tretton ledamöter i valberedningen, för ett år 
 

Tretton ledamöter i valberedningen för ett år: 

Distriktsstyrelsens ordförande, Niklas Karlsson, föredrar och noterar riktlinjer. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår: 

         Nominerad av: 

Dahl Andersson, Cecilia Trelleborg, sammankallande  Trelleborg 

Tell, Anders  Kristianstad    Kristianstad 

Åbonde, Inger Tomelilla    Tomelilla, Simrishamn 

Lövendahl, Torbjörn Staffanstorp    Staffanstorp 

Olsson, Gunilla Ystad    Ystad, Simrishamn 

Nilsson, Irene Hässleholm    Hässleholm 

Christensen, Tina Åstorp    Åstorp 

Örtegren, Eva Landskrona    Landskrona 

Augustsson, Tommy Osby    Osby 

Jakobsson, Leif Malmö    Malmö 

Skoog, Mikael Helsingborg    Helsingborg 

Rezaii Liakou, Eleni Lund    Lund 

Nilsson, Marie LO-distriktet   LO-distriktet 

 

Beslut: Distriktskongressen beslutar att bifalla distriktsstyrelsens förslag. 

                

Övriga nominerade:                     

Jovanovic, Valentin  Svedala    Svedala 

Runesson, Jimmy  Kävlinge   Kävlinge 

Wiking, Roland  Sjöbo    Sjöbo 

Ljung, Anders   Bjuv    Bjuv 

 

 

 

§ 14 Distriktsstyrelsens förslag angående anslag till ungdoms- och 

kvinnodistriktet, HBT-S, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, 

Unga Örnar i Skåne och Arbetarrörelsens arkiv i Skåne 
Förslag föreligger (Bilaga Distriktsstyrelsens förslag, sidan 3). 

Distriktsstyrelsen begär bemyndigande att bidraga med ekonomiskt stöd till ungdoms- och 

kvinnodistriktet, HBT-S, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, Unga örnar och 

Arbetarrörelsens arkiv i Skåne efter de behov och möjligheter som föreligger. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

 

att kongressen bifaller förslaget 

 

Beslut: Distriktskongressen beslutar att bifalla distriktsstyrelsens förslag.  
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§ 15 Distriktsstyrelsens förslag för tider distriktskongressen 2023  

 
Beslut: Distriktskongressen beslutar distriktskongressen ska vara en (1) dag och att 

distriktsstyrelsen får i uppdrag att fastställa datum och plats för distriktskongressen 2023. 

 

 

§ 16 Beslut om principer för valberedningens arbete 
Förslag föreligger (Bilaga Distriktsstyrelsens förslag, sidan 4). 
 

Beslut: Distriktskongressen beslutar att bifalla distriktsstyrelsens förslag. 

 

 

§ 17 Beslut om Kandidatförsäkran för regionala uppdrag 
 Förslag föreligger (Distriktsstyrelsens förslag s. 5) 

 
Beslut: Distriktskongressen beslutar att bifalla distriktsstyrelsens förslag. 

 

 
 

§ 18 Beslut om principer och sammansättning avseende 

valberedning för regionala uppdrag 

Förslag föreligger (Bilaga Distriktsstyrelsens förslag, sidan 7). 

 
Beslut: Distriktskongressen beslutar att bifalla distriktsstyrelsens förslag. 

 

§ 19 Beslut om regionala tilläggsbestämmelser i partistadgar 

Förslag föreligger (Bilaga Distriktsstyrelsens förslag sid 7–8). 

 

Distriktsstyrelsen föredragande, Joakim Sandell, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag. 

 

 

Beslut: Distriktskongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag. 

 

 

§ 20 Organisation  
 

Motion nr O1 Medlemskap i facket och medlemskap i partiet hör ihop! 

 

att  partidistriktet i Skåne initierar och bjuder in LO samt ABF till ett samarbete i motionens 

anda och inom detta samarbete verkar för; 

att  nya medlemmar inom ett LO förbund får ett ( för dem) gratis medlemskap i partiet under 1 

år. 

att  ABF erbjuder alla som har ett gratis första år, en folkbildande insats om varför facket, 

folkbildning och partiet hör ihop samt 
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att  en utvärdering av åtgärdernas effekt görs inom nästkommande mandatperiod. 

 

Motion nr O2 Medlemskap i facket och medlemskap i partiet hör ihop! 

 

Att  partidistriktet initierar och bjuder in LO samt ABF till ett samarbete i motionens anda. 

Motion nr O3 Vad krävs för att öka antalet partimedlemmar i Skåne? 

 
att  frågan om insatser för att öka medlemsantalet konkretiseras i riktlinjerna för verksamheten 

som antas årligen 

att  exempel på arbetarekommuner, föreningar och klubbar på där man har lyckats öka 

medlemsantalet redovisas ut i organisationen kontinuerligt 

att  beslut om riktlinjer tas i början av distriktskongresserna 

att  en valupptakt i Skåne genomförs som möjliggör en samling av alla valarbetare och som är 

märkbar medialt 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motionerna O1-O3 

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen att besluta:  

 

att  besvara motion nr O1, O2 och O3 

 

Elin Sehovac, Kävlinge begärde ordet och yrkade bifall till distriktsstyrelsens förslag till beslut i motion O1. 

Gunnar Jönsson, Lund begärde ordet och yrkade bifall till motion O3. 

Distriktsstyrelsens föredragande Petra Berquist begärde ordet och yrkade bifall till distriktsstyrelsens förslag. 

 

Beslut: Distriktskongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag. 

 

 

§ 21 Riktlinjer för partiverksamheten 

Förslag föreligger (Bilaga Distriktsstyrelsens förslag sid 8–9). 

 

Åsa Larsson, Ängelholm begärde ordet och bad om ett förtydligande kring tredje stycket. 

Distriktsstyrelsens föredragande Petra Berquist begärde ordet och yrkade bifall till distriktsstyrelsens förslag. 

 

 

Beslut: Distriktskongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag. 

 

 

§ 22 Arbete 
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Motion nr A1 Ökad anställningstrygghet 

 

Att  Socialdemokraterna i Skåne med kraft verkar för trygga tillsvidare anställningar på heltid. 

 

Motion nr A2 Utveckla personalpolitiken i Region Skåne 

 

Att  Socialdemokraterna i Skåne gör personalpolitiken till en av våra viktigaste regionpolitiska 

frågor i 2022 års regionval. 

Att  Socialdemokraterna antar en klar målsättning att Region Skåne skall vara landets mest 

attraktiva region att arbeta i 

Att  Socialdemokraterna i Skåne under kommande mandatperiod tar initiativ till att utveckla och 

utvärderar arbetssätt som ger regionens personal mer inflytande i sitt dagliga arbete. 

att  ovanstående punkter arbetas in i de Skånska Socialdemokraterna valprogram inför valet 

2022. 

Motion nr A3 Satsa på förbättrad välfärd och bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö i vår 
gemensamma sektor 

 

Att  ökade resurser tillförs vård, omsorg och skola 

Att  målmedvetet och systematiskt arbeta för att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö för 

arbetare inom vår gemensamma sektor 

Att  delade turer avskaffas samt att det ska vara norm att endast behöva arbeta var 3:e helg 

Att  motionen sänds till den socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen samt 

arbetarekommunerna i Skåne 

 

Motion nr A4 En skälig och rättvis arbetslösersättning 

 

Att  Socialdemokraterna i Skåne med kraft verkar för att ersättningsgraden i den offentliga 

arbetslöshetsförsäkringen, har riktmärket att 80 procent av arbetstagarna har 80 procents 

ersättningsgrad enligt inkomstbortfallsprincipen. 

Motion nr A5 Motion angående diskriminering på grund av kön vid Inkomstbortfall för 
gravida och ammande 

 

Att  Socialdemokraterna i Skåne tar fram strategier som motverkar den sorten av diskriminering 

utifrån jämställdhetsperspektivet när det gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2007:5 för 

gravida och ammande. 

Att  Socialdemokraterna i Skåne gör ett påverkansarbete lokalt för att motverka/minska 

diskriminering i frågan om Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2007:5 för gravida och 

ammande. 
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Att  Socialdemokraterna i Skåne gör ett påverkansarbete nationellt för att motverka/minska 

diskriminering i frågan om Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2007:5 för gravida och 

ammande. 

Att  Region Skåne får i uppdrag att göra en utredning av vilka konsekvenser detta har bidragit 

med för drabbade kvinnor av Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2007:5 för gravida och 

ammande. 

Att  Partidistriktet antar motionen som sin egen 
 

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr: A1-A5 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:  

att  bifalla motion nr A1, A2, A4, samt 

att-sats 1, 2 och 4 i motion nr A3 

  

att  avslå motion nr A5, samt 

att-sats 3 i motion nr A3 

 

Ann-Louise Leveau, Lund begärde ordet och yrkade bifall till motion XX att-sats 3. 

Olga Krivtsova, Malmö begärde ordet och yrkade bifall till motion A5 att-satserna 1, 2, 3 och 5. 

Per Bengtsson, Lomma begärde ordet och yrkade bifall till motion A3 att-sats 3. 

Distriktsstyrelsens föredragande Marianne Fundahn begärde ordet och yrkade bifall till distriktsstyrelsens förslag. 

Distriktsstyrelsens föredragande Per-Ola Nilsson begärde ordet och yrkade bifall till distriktsstyrelsens förslag till 

beslut i motion A3. 

Olga Krivtsova, Malmö begärde ordet och yrkade bifall till motion A5 att-satserna 1, 2, 3 och 5. 

Gunnar Jönsson, Lund begärde ordet och yrkade bifall till motion A3. 

Olga Krivtsova, Malmö begärde ordet och yrkade bifall till motion A5 att-satserna 1, 2, 3 och 5. 

Esma Gicic, Malmö begärde ordet och yrkade bifall till motion A5 i sin helhet. 

Distriktsstyrelsens föredragande Per-Ola Nilsson begärde ordet och yrkade bifall till distriktsstyrelsens förslag till 

beslut i motion A5. 

Eva Lilja, Hörby begärde ordet och yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag till beslut i motion A3. 

Katarina Lundgren, Svalöv begärde ordet och yrkade bifall till motion A3 i sin helhet. 

Joachim Fors, Hässleholm begärde ordet och yrkade bifall till distriktsstyrelsens förslag till beslut i motion A3. 

Ann-Louise Leaveau, Lund begärde ordet och yrkade bifall till motion A3 att-sats 3. 

Distriktsstyrelsens föredragande Marianne Fundahn begärde ordet och yrkade bifall till distriktsstyrelsens förslag 

till beslut i motion A3. 

Gunnar Jönsson, Lund begärde ordet och yrkade bifall till motion A3 

Per Bengtsson, Lomma begörde ordet och yrkade bifall till motion A3 i sin helhet. 

 

 

Röstlängden justeras till 340 ombud. 

 

Beslut: Distriktskongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag i motionerna A1, 

A2 och A4. 

Distriktskongressen beslutar efter rösträkning (202–119) i enlighet med distriktsstyrelsens förslag 

i motion A3 att-sats 3. 
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Distriktskongressen beslutar efter rösträkning (184–129) i enlighet med distriktsstyrelsens förslag 

till beslut i motion A5. 

 

 

 

 

§ 23 Skatter/Ekonomi 

 

Motion nr E1 Skattesystem för jämlikhet - Arbete 

 
Att  Socialdemokraterna ska verka för att jobbskatteavdragen fasas ut med fördelningspolitisk 

hänsyn i form av generell skattesänkning för alla låg- och medelinkomsttagare, även sjuka 

och arbetslösa 

Att  Socialdemokraterna ska verka för att RUT-avdraget avskaffas 

Att  Socialdemokraterna ska verka för att ROT-avdraget avskaffas 

Att  Socialdemokraterna ska verka för att en klimatvärnskatt införs för höga inkomster 

Motion nr E2 Reducerat skatteavdrag för arbetslösa 

 
Att  den skattereduktion som nu föreslås för dem med sjuk- och aktivitetsersättning även ska 

gälla de arbetslösa. 

Att  Malmö Arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den till Partidistriktets 

kongress 

Att  motionen skickas till Partistyrelsen och Riksdagsgruppen 

Motion nr E3 Människor bör betala skatt i flera kommuner 

 
Att  vi utreder frågan om kommunalskatt för fritidsboende 

Att  vi ska betala skatt till den eller de kommunerna där vi har våra fastigheter i 

Att  vi ser över kommunalskatten i motionens andemening 

 

Motion nr E4 Strategi i avsikt att avlägsna vinstmotivet i välfärden 

 
Att  vårt parti skyndsamt, i syfte att avlägsna vinstmotivet, ser till att ändra bestämmelserna för 

privata aktiebolag i välfärden. På så sätt att endast aktiebolag med särskild vinstbegränsning 

ska tillåtas 
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Motion nr E5 Begränsa riskerna att tidigt hamna i en skuldfälla 

 

Att  kravet för snabblån bör vara att man har en inkomst av tjänst, en miniminivå av årsinkomst 

samt en åldersgräns på 20 år. 

Att  företag som låter unga vuxna ta dessa lån (trots krav på kontroll) ska själva bli ansvariga för 

uppkomna skulder som konsekvens av att inte ha att kolla upp 

 

Motion nr E6 Överskuldsättning 

 

Att  en utredning tillsätts med syfte är att hitta orsaker till överskuldsättning hos 

privatpersoner. 

Att  utredningen tar fram förslag på hur kreditmarknaden kan regleras för att minska 

överskuldsättning hos privatpersoner. 

 

Motion nr E7 Reglering mot att bilda kommunala koncerner 

 

Att  en del i att minska vinster i välfärden, undanröja regler för att regioner och kommuner inte 

skall kunna skatteplanera genom att bilda aktiebolag och koncerner. 

Att  uppdra åt den Skånska Riksdagsgruppen ta initiativ som undanröjer eventuella skattemässig 

fördelar att bedriva regionala och kommunala verksamheter i Aktiebolagsform. 

Att  all regional och kommunal skatteplanering i syfte att inte betala skatt till staten görs tydlig 

med att utjämningsystem och statsbidrag minskas i proportion till motsvarande vinsten i en 

skatteplanering till respektive region och kommun. 

 

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr E1-E7 

Distriktsstyrelsens förslag till beslut: 

att   bifalla motion nr E2 och E4, samt 

attsats 2 och 3 i motion nr E1 

  

att  besvara motion nr E5 och E6, samt 

attsats 1 och 4 i motion nr E1 

 

att  avslå motion nr E3 och E7 
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Klas Abelson, Malmö begär ordet och yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag till beslut i motion E3 

Linus Malmborg, Lomma begär ordet och yrkar bifall till motion E1 i sin helhet 

Distriktsstyrelsens föredragande Joakim Sandell begär ordet och föreslår ändring på sidan 17, andra stycket och 

näst sista meningen i utlåtandehäftet till “En hög skattemoral är en av förutsättningarna för ett starkt 

välfärdssamhälle. Det gäller individer såväl som bolag, inte minst kommunala bolag och koncerner. Därför måste 

styrelsen i ett kommunalt bolag vara tydlig med vad som är acceptabelt eller inte“ och yrkar bifall till 

distriktsstyrelsens justerade förslag 

Jan Zielinski, Svalöv begär ordet och yrkar bifall till distriktsstyrelsens justerade förslag 

Beslut: Distriktskongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag till beslut 

 

 

§ 24 Miljö och klimat 

 
Motion nr M1 Säkerställ rätten till friluftsliv, rekreation och naturupplevelser 

 

Att  initiativ tas för att områden i Skåne, som är särskilt namngivna i Miljöbalkens 4 kap., ges 

bättre förutsättningar att tillgodose befolkningens behov av friluftsliv, rekreation och 

naturupplevelser 

Att  stiftelsen Skånska Landskap vid behov tillförs medel av Region Skåne för att säkerställa fler 

områden för friluftsliv och rekreation 

Att  se till att områden viktiga för medborgarnas möjligheter till friluftsliv blir mer nåbara med 

kollektivtrafik och via utbyggda cykelvägar 

Att  översända motionen till den socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen 

 

Motion nr M2 Behåll och utöka strandskyddet i anslutning till dikningsföretagens 
båtnadsområden 

 
Att  ta bort strandskyddet längs mindre vattendrag och diken, och därmed underlätta 

exploatering, kan i många fall beröra dikningsföretag och därmed orsaka långsiktig skada, 

som ökad risk för översvämningar på grund av ändrad nederbörd och haverier, samt 

minskade möjligheter att återskapa våtmarker. I samband med revidering av 

strandskyddsbestämmelser, bör man därför noga utreda dikningsföretagens roll och 

betydelse för en hållbar utveckling!  

Att  strandskyddet behålls och utökas i anslutning till dikningsföretagens båtnadsområden 

Att  ny exploatering inom dikningsföretagens båtnadsområden undviks 

 

Motion nr M3 Motion avseende att omvandla slam från vattenverk och från havet 
uppspolade alger och tång till biokol. 

 
Att  initiera ett samarbete mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne i syfte att skynda på 

utvecklingen av produktion och användning av biokol. 
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Att  bifalla motionen i sin helhet och skicka den vidare till den socialdemokratiska gruppen i 

Region Skåne och Samtliga AK-ordförandena i Skåne. 

 

Motion nr M4 ENERGIREGLERINGEN BÖR GYNNA HUSÄGARES 
NYPRODUKTIONEN AV SOLEL 

 
Att  socialdemokraterna verkar för att regler och avgifter ändras så att de stimulerar utbyggnad 

av enskilda husägares mikroproduktion av solel. 

Att  detta krav överlämnas till Partistyrelsen och Riksdagsgruppen så att lämpliga åtgärder vidtas 

för att underlätta en ökad  solelsproduktion. 

 

Motion nr M5 Ja till vindkraft i Skåne och särskilt till havs! 

 

Att  uttala en positiv hållning till en utbyggnad av vindkraft i de skånska kommunerna och då 

särskilt till havsvindkraft. 

 

Motion nr M6 Strategi och Handlingsplan för att öka takten i Omställningen till  ett 
fossilt fritt samhälle 

 

Att:  Socialdemokraterna med hänvisning till ovanstående undersöker möjligheterna för att öka 

takten och medverkar till att få fram nya Strategier och handlingsplaner till och Kommuner 

och det övriga samhället. 

 

Motion nr M7 Bidra till att säkra energiförsörjningen i Skåne 

 

att  en strategi för hållbar energiproduktion i Skåne tas fram 

att  genom satsningar på hållbar energiproduktion säkra en pris- och leveransmässigt sätt stabil 

energimarknad för Skåne och södra Sverige 

att  göra det fördelaktigt och enkelt att som privatperson producera och sälja överskottsel till 

elnätet 

 

Motion nr M8 Ålens vandring 

 

Att  en utredning tillsätts för att se över möjligheten att genom lagkrav ge vattenkraftverken i 

uppdrag att anlägga vandringspassager enligt motionens intentioner 
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Motion nr M9 Ersättning Biogas 

 

Att:  Man även ser över att de som använder Biogas får liknande ersättning som de som 

använder el för uppvärmning. 

Att:  Distriktskongressen skickar motionen vidare till riksdagsgruppen för vidare hantering 

 

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr: M1-M9 

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:  

Att  bifalla motion nr M4, M5, M7, M8 

  Attsats 1, 2 och 4 i motion nr M1 

 

Att  besvara motion nr M6, M9 

 

Att  avslå motion nr M2 och M3 

  attsats 3 i motion nr M1  

 

Amila Pasic, Eslöv begär ordet och yrkar bifall till motion M3 

Göran Rudelius, Skurup begär ordet och yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag till beslut i motion M5. 

Bjarne Andersen, Landskrona begär ordet och yrkar bifall till motion M6. 

Pia Ingvarsson, Simrishamn begär ordet och yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag till beslut i motion M8. 

Jan Zielinski, Svalöv begär ordet och yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag till beslut i motion M9. 

Kenny Fransson, Ystad begär ordet och yrkar bifall till motionerna M3 och M7. 

Distriktsstyrelsens föredragande, Marianne Fundahn begär ordet och yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag. 

Kenny Fransson, Ystad begär ordet och yrkar bifall till motion M1 att-sats 3. 

Distriktsstyrelsens föredragande, Johan Andersson begär ordet och yrkar bifall till motion M1 Att-sats 1, 3, och 

4 samt avslag a motion M1att-sats 2, i övrigt bifall till distriktsstyrelsens förslag. 

Gunnar Jönsson, Lund begär ordet och yrkar bifall till motion M1 

 

Beslut: Distriktskongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag till beslut i 

motionerna M1, M2, M4 – M9. 

Beslut: Distriktskongressen beslutar efter votering i enlighet med distriktsstyrelsens förslag till 

beslut gällande motion M3. 

 

§ 25 Näringsliv och regional utveckling 
 

Motion nr N1 Motion till Skånes partidistrikt om säkerställande av basenergi för att 
garantera jobben, produktionen och rikets oberoende 

 

Att  Socialdemokraterna i Skåne verkar för att Sverige ska prioritera utvecklingen av såväl 

beprövad som modern teknologi för inhemsk elkraftsproduktion för att säkra jobben, 

produktionen och landets oberoende 
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Att  Socialdemokraterna i Skåne aktivt medverkar till att förutsättningarna för att den 

energiproduktion som krävs för Skånes tillväxt och utveckling blir tillförsäkrad skåningarna 

Att  Distriktskongressen bifaller motionen och antar denna som socialdemokraternas i Skåne 

egen samt vidarebefordrar motionen till partistyrelsen. 

 

Motion nr N2 Tillväxtmotor i hela Skåne 

 

Att  Socialdemokraterna i Skåne driver att förändra kriterierna så att även mindre företag genom 

samverkan kan ingå i begreppet Tillväxtmotor i Skåne. 

 

Motion nr N3 Utveckla kriterierna för tillväxtmotor i Skåne 

 

att  Socialdemokraterna i Region Skåne arbetar för att kriterierna ändras så att även ett område 

med små enheter och företag i samverkan kan utgöra en tillväxtmotor. 

 

Motion nr N4 Utveckla kriterierna för grön tillväxtmotor i Skåne 

 

Att  Socialdemokraterna i Region Skåne arbetar för att kriterierna för tillväxtmotor ändras och 

att kriterierna för den gröna tillväxten och en grön tillväxtmotor formuleras 

 

Motion nr N5 Arbetsinnovationscenter 

 

Att  medel avsätts i regionens budget för att inrätta ett Arbetsinnovationscenter med uppgift att 

öka förvärvsgraden i Skåne med hjälp av innovativa produkter och tjänster baserade på de 

globala trenderna klimatanpassning, globalisering, digitalisering och 

Att  Regionen undersöker möjligheten att ansöka om medel från det kommande 

socialfondsprogrammet. 

 

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr: N1-N5 

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

 

att  bifalla attsats 2 i motion nr N1  

 

att  besvara motion nr N2, N3, N4 och N5, samt 

  attsats 1 i motion nr N1 
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Pia Ingvarsson, Simrishamn begär ordet och yrkar bifall på motion N2. 

Cecilia Magnusson Svärd, Ystad begär ordet och yrkar bifall till motion N4. 

Jonna Stålring Westerberg, Burlöv begär ordet och yrkar bifall till motion N2. 

Föredragande Yvonne Augustin begär ordet och och yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag. 

 

Beslut: Distriktskongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag. 

 

§ 26 Trafik och kommunikation 

 

Motion nr T1 Det är dags att göra kollektivtrafiken billigare i Skåne 

 

Att:  Socialdemokraterna i Skåne ska verka för att biljett priserna i kollektivtrafiken ska 

rabatterade i region Skåne. 

Att:  Socialdemokraterna i Skåne ska ge uppdrag att utreda möjligheterna att rebattera ner 

priserna i region Skåne. 

Att:  Socialdemokraterna i Skåne  distrikt kongress bifaller motionen i sin helhet 

 

Motion nr T2 Motion utöka Skånetrafikens sommarkort I samarbete med andra regioner 

 

Att  Socialdemokraterna i Kollektivtrafiknämnden verkar för att komma överens med övriga 

närliggande regioner om ett gemensamt utökat “sommarkort” 

Att  Distriktskongressen antar motionen som sin egen. 

 

Motion nr T3 Seniorrabatt 

 

Att  Socialdemokraterna i Region Skåne driver frågan att en enhetlig seniorrabatt införs och 

finansieras inom regionens kollektivtrafik. 

 

Motion nr T4 En grön omställning som omfattar alla 

 

Att  kollektivtrafiken i Skånes landsbygd utökas med fler linjer samt kraftigt ökad turtäthet 

såväl dagtid som under nätter och helger 

Att  kollektivtrafiken i Skåne görs avgiftsfri, detta kan göras stegvis 

Att  Socialdemokraterna i Skåne säger nej till fortsatta höjningar av skatter på bensin och 

diesel 
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Motion nr T5 Kollektivtrafiken i Skåne 

 

Att  kollektivtrafiknämnden arbetar för en mer rättvis kollektivtrafik med både tåg- och 

busstrafik för Skånes mindre/mellanstora kommuner med stor glesbygd. 

Att  Distriktskongressen antar motionen som sig egen. 

 

Motion nr T6 Flera schemalagda bussar och tåg till och från landsbygden 

 

Att  Socialdemokraterna Skåne verkar för att utöka kollektivtrafiken på landsbygden. 

Att  Socialdemokraterna Skåne verkar för att schemalägga flera bussar och tåg till och från 

landsbygden. 

Att  Socialdemokraterna Skåne verkar för att ge Skånetrafiken i uppdrag att utreda frågan om 

att utöka kollektivtrafiken på landsbygden i Skåne. 

Att  Socialdemokraterna Skåne söker majoritet i regionfullmäktige för att förslaget ska kunna 

verkställas. 

Att  Socialdemokraterna Skåne bifaller motionen i sin helhet. 

 

Motion nr T7 Motion om kollektivtrafiken 

 

Att  inte ta bort all busstrafik vid nya tåglinjer 

Att  bibehålla helgtrafiken även på landsbygden. 

Att  av miljöskäl måste det få kosta med kollektivtrafik, alla kan inte köra med elbilar. 

Att  för att ha ett levande Skåne, då behövs kollektivtrafiken. Detta måste även gälla 

landsbygden och våra små samhälle. 

 

Motion nr T8 Ta hem personalansvaret i kollektivtrafiken 

 

Att  efterhand som avtalen löper ut ska färdtjänst och sjukresor köras i regionens regi utan 

upphandlingar. 

Att  efterhand som avtalen löper ut ska bussar och tåg köras i regionens regi utan att 

upphandlas. 

Motion nr T9 Investeringarna i de skånska järnvägarna måste öka kraftfullt under de 
närmaste åren 
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att  under den närmaste 10-årsperioden genomföra en kraftfull satsning i Skåne dels på 

utveckling av regionalö persontrafik på järnväg och dels på utökad godskapacitet på järnväg 

att  man i såväl den regionala planeringen som i kommunernas planering skapar förutsättningar 

för ökad järnvägskapacitet 

att  motionen sänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen 

att  motionen sänds till den socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen och 

arbetarekommunerna i Skåne 

 

Motion nr T10 Motion till Skånes partidistrikt om standardhöjning av Europaväg 65 
genom Ystad, för att främja trafiksäkerhet och underlätta för trafiken till och från Ystads 
hamn 

 

Att  Socialdemokraterna i Skåne verkar för att frågan om E65 ges hög prioritet 

Att  E65 under innevarande årtionde, kommer att uppfylla europavägstandard och löpa utan 

trafikhinder och andra flaskhalsar mellan Malmö och färjelägena i Ystad. 

Att  Distriktskongressen bifaller motionen och antar denna som socialdemokraternas i Skåne 

egen samt vidarebefordrar motionen till partistyrelsen. 

 

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr: T1-T10 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:  

att   bifalla motion nr T2, T5, samt 

attsats 1 i motion nr T4 

attsats 1 och 2 i motion nr T6 

attsats 1, 3 och 4 i motion nr T9 

  

att  besvara motion nr T1, T3, T7, T8 och T10 

attsats 3 i motion nr T4, attsats 3, 4 och 5 i motion nr T6, samt 

attsats 2 i motion nr T9 

 

att  avslå attsats 2 i motion nr T4 

 

Gunnar Jönsson, Lund begär ordet och yrkar bifall till motion T9 

Tommy Augustsson, Osby begär ordet och yrkar bifall till motion T8 i sin helhet. 

Kamran Anwar, Malmö begär ordet och yrkar bifall till motion T8. 

Inger Åbonde, Tomelilla begär ordet och yrkar bifall till motion T3. 

Ulrika Thulin, Bjuv begär ordet och yrkar bifall till motion T8 i sin helhet. 

Stefan Pinjefors, Malmö begär ordet och yrkar bifall till motion T8 andra att-satsen. 

Jan-Åke Larsson, Eslöv begär ordet och yrkar bifall till motion T8 att-sats 2 

Cecilia Magnusson Svärd, Ystad begär ordet och yrkar bifall till motion T10 

Ambjörn Hardenstedt, Svedala begär ordet och yrkar bifall till motion T8 

Helen Hassan, Malmö begär ordet och yrkar bifall till motion T6 i sin helhet. 
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Viktor Eriksson, Burlöv begär ordet och yrkar bifall till motion T4 att-sats 3. 

Jan Zielinski, Svalöv begär ordet och yrkar bifall till motion T3 i sin helhet. 

Kent Mårtensson, Ystad begär ordet och yrkar bifall till motion T10. 

Hanna Jokel, Malmö begär ordet och yrkar bifall till motion T2 i sin helhet. 

Renaldo Tirone, Hörby begär ordet och yrkar bifall till motion T9 andra att-satsen. 

Therese Lindberg, Malmö begär ordet och yrkar bifall till Stefan Pinjefors yrkande. 

Per Bengtsson, Lomma begär ordet och yrkar bifall till motion T3. 

Rasmus Korsvall, Ängelholm begär ordet och yrkar bifall till motion T3. 

Tommy Augustsson, Osby begär ordet och yrkar bifall till motion T8 i sin helhet. 

Distriktsstyrelsens föredragande Elin Gustafsson yrkar bifall till motion T10 att-sats 1 och till distriktsstyrelsen 

förslag. 

Menaid Nocic, Åstorp begär ordet och yrkar bifall till motion T2. 

Föredragande Andreas Schönström besvarar yrkande kring kollektivtrafiken och yrkar bifall till distriktstyrelsens 

förslag. 

Inger Åbomde, Tomelilla begär replik. 

Föredragande Andreas Schönström svarar Inger Åbonde, Tomelilla. 

Stefan Pinjefors begär ordet och yrkar bifall till motion T8. 

 

Beslut: Distriktskongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag till beslut i 

motionerna T1, T2, T4 att-satserna1,2, motion T5, T6, T7, T9 att-satserna 2 och 4, motion T10. 

Distriktskongressen beslutar efter rösträkning (149–156) bifalla motion T3. 

Distriktskongressen beslutar efter votering i enlighet med distriktsstyrelsens förslag till beslut i 

motion T4 att-sats 3. 

Distriktskongressen beslutar efter votering att bifalla motion T8 

 

 

§ 27 Sjukvård 

 

Motion nr S1 Tandvårdsbidrag på Försäkringskassans hemsida 

 

Att:  Man undersöker möjligheten att på Försäkringskassan hemsida kan se bidragen till 

tandvårdshjälp, liknande det på Apotekets hemsida 

Att:  Distriktskongressen skickar motionen vidare till riksdagsgruppen för vidare hantering 

 

Motion nr S2 Organisera om sjukvården i Skåne 

 

Att  Socialdemokraterna gör en genomlysning i vården i syfte att förbättra flödena. 

Att  genomlysningen även ska syfta till att förbättra personalens inflytande. 

Att  det socialdemokratiska partidistriktet i Skåne på sin årskongress 2022 antar motionen som 

sin egen. 

Att  det socialdemokratiska partidistriktet i Skåne skickar motionen vidare till de skånska 

ledamöterna i regionen. 
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Motion nr S3 Organisera om sjukvården i Skåne 

 

Att  Socialdemokraterna gör en genomlysning i vården i syfte att förbättra flödena. 

Att  genomlysningen även ska syfta till att förbättra personalens inflytande. 

Att  det socialdemokratiska partidistriktet i Skåne på sin årskongress 2022 antar motionen som 

sin egen. 

Att  det socialdemokratiska partidistriktet i Skåne skickar motionen vidare till de skånska 

ledamöterna i regionen. 

Motion nr S4 Använd de medel som står till regionens förfogande för att garantera Hälso- 
och sjukvårdslagens krav på vård på lika villkor och vård efter behov 

 

att  det i kommande upphandlingar inom regionens sjukvård säkerställs att vård betald av 

regionen ges efter behov och lika villkor i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen 

att  nödvändiga kontrollinstrument utvecklas och kraftiga sanktioner för brott mot lagen skrivs 

in i avtalen 

att  intensifiera opinionsbildningen angående principen om vård på lika villkor och efter behov 

att  översända motionen till den socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen 

 

 

Motion nr S5 Dygnetruntöppen närakut i Trelleborg 

 

Att  Socialdemokraterna i Region Skåne verkar för att utreda behovet av en dygnetruntöppen 

närakut i Trelleborg. 

Att  det socialdemokratiska partidistriktet i Skåne på sin distriktskongress 2022 antar motionen 

som sin egen. 

Att  det socialdemokratiska partidistriktet i Skåne skickar motionen vidare till de skånska 

ledamöterna i regionen. 

 

Motion nr S6 Ambulans 

 

Att  det verkas för likvärdig tillgång till vård 

Att  verka för att ambulansernas framkörningstid skall vara den samma i hela kommunen, även i 

dess periferi. Det vill säga en framkörningstid på 10-15 minuter. 

Att  om framkörningstiden inte kan hållas skall ambulans stationeras närmare periferin även på 

landsbygden där de ofta får långa framkörningstider 

Att  vi har samarbete över kommungränserna åt alla håll förordas. 
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Att  ambulansen återgår efter larm till stationen för att väntetiden inte skall förlängas under 

dygnens alla timmar och årets alla månader. 

Att  Kristianstads kommun öppnar en station för en ambulans i den södra delen av 

kommunen 

Att  Kristianstads kommun ser till att ambulansen skall finnas tillgänglig för boende och 

behövande i området runt Maglehem och den södra delen av kommunen under hela årets 

alla månader 

Att  Kristianstads kommun ser till att ambulansen skall finnas tillgänglig för boende och 

behövande i hela kommunen 

 

Motion nr S7 Ambulansberedskap i Trelleborg dygnet runt 

 

Att  socialdemokraterna verkar för att inrätta en permanent ambulansstation i Trelleborg. 

Att  det socialdemokratiska partidistriktet i Skåne på sin årskongress 2022 antar motionen som 

sin egen. 

Att  det socialdemokratiska partidistriktet i Skåne skickar motionen vidare till de skånska 

ledamöterna i regionen. 

 

Motion nr S8 Ersättningssystemen för primärvården i Region Skåne 

 

Att  ersättningssystemen för primärvården ses över i syfte att få en mer jämlik och 

behovsanpassad vård. 

Att  skillnaden i villkoren för nätläkare och offentliga och privata vårdcentraler ses över för 

likvärdiga förutsättningar ekonomiskt för verksamheterna. 

Att  vårdcentralen inte blir drabbad ekonomiskt när någon ringer en nätläkare 

Att  regionen ser över styrningen. 

Att  man ser över så att våra vårdcentraler som har svårt att gå runt får extra stöd och klarar 

sig 

 

Motion nr S9 Områdesansvar för primärvården i Skånes socioekonomiskt utsatta 
områden 

 

Att  ta initiativ till ett införande av särskilt områdesansvar för primärvården i Skånes 

socioekonomiskt utsatta områden, i syfte att utjämna klyftorna i sjukdom och hälsa. 
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Motion nr S10 Nationell vårdapp för snabbare vårdkontakt 

 

Att  Socialdemokraterna Skåne verkar för att införskaffa en nationell vårdapp för snabbare 

vårdkontakt. 

Att  Socialdemokraterna Skåne verkar för att utesluta de privata nätläkarna ur den offentligt 

finansierade hälso- och sjukvården. 

Att  Socialdemokraterna Skåne verkar för att den nationella vårdappen också har en vårdgaranti 

inom 24 timmar för alla frågor rörande psykisk ohälsa. 

Att  Socialdemokraterna Skåne verkar för att ge Sveriges regioner och hälsomyndigheter i 

uppdrag att verkställa vårdappen. 

Att  Socialdemokraterna Skåne bifaller motionen i sin helhet. 

Att  Socialdemokraterna Skåne hänskjuter motionen till partiets nästa partikongress. 

 

Motion nr S11 Öka tillgängligheten till digitala vårdapplikationer inom hälso- och 
sjukvården 

 

Att  Region Skåne utreda hur man åtgärda det växande digitala utanförskapet. 

Att  Region Skåne erbjuder de behövande stöd, kunskapen och utrustning som behövs för    att 

klara sig i den digitala omställningen till de invånare som behöver detta. 

Att  Distriktskongressen bifaller motionen. 

 

Motion nr S12 Återförstatliga apoteken 

 

Att  Socialdemokraterna verkar för att återförstatliga apoteken 

Att:  Socialdemokraterna bildar opinion för att återförstatliga apoteken 

Att:  Socialdemokraterna vekar för att inga vinstdrivande apotek får divas i Sverige 

 

Motion nr S13 Förstatligande av apotek 

 

Att  Socialdemokraterna Skåne verkar för att återinföra det statliga monopolet på apotek och 

läkemedelsförsäljning. 
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Att  Socialdemokraterna Skåne verkar för att förbjuda privatägda företag från att ta ut vinster i 

det svenska apoteksväsendet. 

Att  Socialdemokraterna Skåne bifaller motionen i sin helhet. 

Att  Socialdemokraterna Skåne hänskjuter motionen till partiets nästa partikongress. 

 

Motion nr S14 Motion angående en gemensamt ägd läkemedelsproducent 

 

Att  Skånes socialdemokratiska partidistrikt ska driva att en gemensamtägd 

läkemedelsproducent ska inrättas 

Att  motionen översänds till den skånska socialdemokratiska riksdagsgruppen. 

 

Motion nr S15 Utöka vaccinationsprogrammet för barn 

 

Att  Socialdemokraterna Skåne verkar för att vaccinationsprogrammet för barn/unga utökas 

med TBE vaccin. 

Att  distriktskongressen bifaller motionen och antar denna som Socialdemokraterna Skånes 

egen och skickar den vidare till partistyrelsen. 

 

Motion nr S16 Korta köerna i transvård i psykiatrin 

 

Att  Socialdemokraterna i Skåne verkar för att korta köerna till transvården i psykiatrin. 

Att  Socialdemokraterna i Skåne bildar opinion för att korta köerna till transvården i 

psykiatrin. 

Att  Socialdemokraterna i Skåne distrikt kongress bifaller motionen i sin helt helhet 

 

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr: S1-S16 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  bifalla motion nr S1, S2, S3, S4, S8, S9, S12, S13 och S15, samt 

attsats 1 i motion nr S6 

 

att  besvara motion nr S5, S7, S10, S11 och S16, samt 

attsats 2–8 i motion nr S6 

 

att  avslå motion nr S14 
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Therese Gran, Ystad begär ordet och yrkar bifall till motion S14. 

Ann-Sophie Hansson, Trelleborg begär ordet och yrkar bifall till motion S5 i sin helhet. 

Samba Jobe, Malmö begär ordet och yrkar bifall till motion S11. 

Riccard Axtelius, Ystad begär ordet och yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag. 

Anna Nordstrandh, Trelleborg begär ordet och yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag. 

Hanna Jokel, Malmö begär ordet och yrkar bifall till motion S2. 

Distriktsstyrelsens föredragande, Anna-Lena Hogerud yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag. 

Ann-Sophie Hansson, Trelleborg begär replik och vidåller sitt yrkande. 

Distriktsstyrelsens föredragande, Yasmine Bladelius, yrkar bifall till distrtiktsstyrelsens förslag. 

 

 

Beslut: Distriktskongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag till beslut i 

motionerna S1-S4, S6-S10, S12-S13, S15 och S16. 

Distriktskongressen beslutar efter votering i enlighet med distriktsstyrelsens förslag till beslut i 

motionerna S5, S11 och S14. 

Distriktskongressen beslutar efter votering i enlighet med distriktsstyrelsens förslag till beslut i 

motionerna S11 och S. 

Distriktskongressen beslutar efter votering i enlighet med distriktsstyrelsens förslag till beslut i 

motionerna S14. 

 

 

 

 

 

§ 28 Utbildning, förskola 

 

Motion nr U1 Alla barn ska få rätt till förskolan 20h/vecka oavsett förälderns 
sysselsättning 

 
Att  alla barn ska få rätt till förskola, 20 h/vecka oavsett förälderns sysselsättning 

 

Motion nr U2 DAGS ATT I VALET LOVA SKOLA I OFFENTLIG REGI!? 

 

Att  Socialdemokraterna 2022 går till val på att för skolan offentligt avsatta medel bara skall 

användas till skoländamål och sålunda kraftfullt motverka den nuvarande utvecklingen med 

vinstdrivna skolkoncerner. 

Att  detta krav överlämnas till Partistyrelsen och Riksdagsgruppen så att det kan inarbetas i 

partiets valplattform för 2022 

 

 

Motion nr U3 Alla elever ska lyckas i skolan 
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Att  de skånska riksdagsledamöterna arbetar för att regeringen  tillsätter en utredning som kan ta 

fram en modell hur man kan motivera rektorer och lärare att utarbeta ett samarbete mellan 

skolor för att utjämna skillnaderna och låta eleverna vara kvar och få sin undervisning på 

den skola de tillhör och där de känner sig hemma. 

Motion nr U4 Ökad statlig styrning av skolan 

 

Att  en utredning tillsätts i syfte att ge skolan ökad statlig styrning. 

Att  det socialdemokratiska partidistriktet i Skåne på sin årskongress 2022 antar motionen som 

sin egen. 

Att  det socialdemokratiska partidistriktet i Skåne skickar motionen vidare till de skånska 

ledamöterna i riksdagens s-grupp. 

 

Motion nr U5 Ökad statlig styrning av skolan 

 
Att  en utredning tillsätts i syfte att ge skolan ökad statlig styrning. 

Att  det socialdemokratiska partidistriktet i Skåne på sin årskongress 2022 antar motionen som 

sin egen. 

Att  det socialdemokratiska partidistriktet i Skåne skickar motionen vidare till de skånska 

ledamöterna i riksdagens s-grupp. 

 

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr U1-U5 

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen att besluta: 

 

att  besvara motion nr U1, U2, U4 och U5 

 

att  avslå motion nr U3 

 

Rasmus Korsvall, Ängelholm begär ordet och yrkar bifall till motion U1. 

Gudrun Svensson, Lomma begär ordet och yrkar bifall till motion U3. 

Markus Nordqvist, Kävlinge begär ordet och yrkar bifall till motionerna U4 och U5. 

Lars Nyander, Ängelholm begär ordet och yrkar bifall till motion U1. 

Adrian Magnusson, Ystad begär ordet och yrkar bifall till motion U2. 

Jonas Esbjörnsson, Landskrona begär ordet och yrkar bifall till motion U1. 

Anna Nordstrandh, Trelleborg begär ordet och yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag. 

Èmilie Lundgren, Svalöv begär ordet och yrkar bifall till motion U1. 

Föredragande, Katrin Stjernfeldt Jammeh och Roger Jönsson, vidhåller distriktsstyrelsens förslag till beslut i 

motion U1 och U4. 

Föredragande, Roger Jönsson, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag i sin helhet. 

Rasmus Korsvall, Ängelholm begär ordet och yrkar bifall till motion U1. 

Esma Gicic, Malmö begär ordet och yrkar bifall till motion U1. 
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Beslut: Distriktskongressen beslutar att bifalla motion U1. 

Beslut: Distriktskongressen beslutar efter votering i enlighet med distriktsstyrelsens förslag till 

beslut i motion U2. 

Beslut: Distriktskongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag till beslut i 

motionerna U3, U4 och U5. 

 

  

 

 

§ 29 Kultur 
 

Motion nr K1 KOMMERSIELLT UTNYTTJANDE AV IDROTTEN BÖR STOPPAS 

 

Att  socialdemokraterna verkar för en nationell och internationell reglering av 

sändningsrättigheter till stora sportevenemang så att dessa kan ses utan extra kostnad av en 

bred allmänhet. 

Att  detta krav överlämnas till partistyrelsen och Socialdemokratiska riksdagsgruppen så 

lämpliga att åtgärder vidtas att upphäva detta försök till kommersiellt monopol över delar 

av den fria nyhetsförmedlingen 

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr: K1 

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:  

Att bifalla motion nr K1 

 

Röstlängden justeras till 338 ombud. 

Beslut: Distriktskongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.  

 

§ 30 Bostäder 
 

Motion nr B1 Införandet av en moderniserad kommunal förköpsrätt 

 

Att  Socialdemokraterna i Skåne med kraft verkar för ett införande av en moderniserad 

kommunal förköpsrätt. 

Motion nr B2 Bostadspolitik för alla medborgare 

 

Att  Socialdemokraterna i Skåne med största möjliga kraftansamling levererar en sund och 

rättvis bostadspolitik för alla medborgare. 
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Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr: B1 och B2 

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:  

Att bifalla motion nr B1, B2 

 

Beslut: Distriktskongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.  

 

 

§ 31 Social/Socialförsäkringar  
 

Motion nr SO1 Rättvisa pensioner 

 
Att  Man vid pensioner för år 2023 ser över så att det blir mer rättvist. Lägst pension borde få 

mest i ökning. 

 

Motion nr SO2 Stärkt skydd i socialtjänstlagen för barn /unga vuxna med 
funktionsvariation / lindrig utvecklingsstörning. 

 

Att  man ändrar lagstiftningen och gör det möjligt till en förlängning av LVU upp till 21 år. 

 

Motion nr SO3 Motion om ersättning vid besök i socialtjänstens verksamhet 

 

Att  ersättning från Försäkringskassan erhålls vid besök med barn i Socialtjänstens 

verksamhet. 

Att  Partidistriktskongressen antar motionen som sin egen. 

 

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr: SO1, SO2, SO3 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  bifalla motion nr SO3 

att  besvara motion nr SO1 

att  avslå motion SO2 

Ricardo Tarrida, malmö begär ordet och yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag till beslut i motion SO1. 

Birgitta Eriksson, Malmö begär ordet och yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag till beslut i motion SO3. 

Föredragande, Rikard Larsson yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag. 
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Beslut: Distriktskongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag. 

 

§ 32 Omsorg och folkhälsa 
 

Motion nr F1 Motion om funktionsrättskonvektionen 

 

Att  funktionsrättskonvektionen inkorporeras i svensk lagstiftning. 

Att  Skåne Socialdemokratiska partidistrikt tar motionen som sin egen och sänder den till 

Partistyrelsen för slutlig behandling av motionen för att åter säkerställa att de med 

funktionsvariatoner lagstiftade rätt till goda levnadsvillkor och självbestämman 

 

Motion nr F2 Bank-id – är det för alla eller?! 

 

Att  utreda möjligheten till någon form av digital legitimation för att underlätta för goda män, 

förmyndare och förvaltare kopplat till deras uppdrag 

Att  ge berörda Socialdemokratiska riksdagsledamöter i uppdrag att driva frågan om någon form 

av digital legitimation för goda män, förmyndare och förvaltare kopplat till deras uppdrag 

Att  anta motionen och skicka den vidare till Partikongressen 

 

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr: F1-F2 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  bifalla motion nr F1 och F2 

Beslut: Distriktskongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag. 

 

§ 33 Försvar, utrikes- och säkerhetspolitik 
 

 

Motion nr FÖ1 Ratificering av kärnvapenförbudet 

 

Att  partidistriktet med kraft verkar för att Sverige snarast ratificerar FN’s konvention om 

kärnvapenförbud. 

 

Motion nr FÖ2 RATIFICERA FNs KÄRNVAPENDEKLARATION 
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Att  vi Socialdemokraterna skall verka för att Sverige ratificerar FN:s konvention om 

kärnvapenförbud. 

Att  detta krav överlämnas till Partistyrelsen och Riksdagsgruppen för kännedom såsom en 

opinionsyttring från Skånedistriktet. 

 

Motion nr FÖ3 Erkännande av folkmord på yazidierna 

 

Att  socialdemokraterna i Skåne arbetar för att den socialdemokratiska regeringen uttryckligen 

ska klassificera försöket av IS att utplåna den yazidiska befolkningen som ett folkmord. 

 

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr FÖ1-FÖ3 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta: 

att  besvara motion nr FÖ1, FÖ2 och FÖ3 

 

Teferi Abebe, Malmö begär ordet och yrkar bifall till motionerna FÖ1 och FÖ2 

Gudrun Svensson, Lomma begär ordet och yrkar bifall till motion FÖ3 

Adrian Magnusson, Ystad begär ordet och yrkar bifall till motionerna FÖ1 och FÖ2 

Björn Abelsson, Lund begär ordet och yrkar bifall till motion FÖ3 

Lena Fällström, Lund begär ordet och yrkar bifall till motionerna FÖ1 och FÖ2 

Åsa Holmqvist, Helsingborg begär ordet och yrkar bifall till motionerna FÖ1 och FÖ2 

Ali Resa Yakdhani, Malmö begär ordet och yrkar bifall till motionerna FÖ1 och FÖ2 

Stefan Lissmark, Höör begär ordet och lyfter frågan om hur distriktsstyrelsen och Socialdemokraterna ställer     

sig i frågan om Natomedlemsskap 

William Spegel, Malmö begär ordet och yrkar bifall till motionerna FÖ1 och FÖ2 

Jan Lindelöf, Kristianstad begär ordet och yrkar bifall till motionerna FÖ1 och FÖ2 

Jonas Esbjörnsson, Landskrona begär ordet och yrkar bifall till motion FÖ1 

Terese Grahn, Ystad begär ordet och yrkar bifall till motionerna FÖ1 och FÖ2 

Per Bengtsson, Lomma begär ordet och yrkar bifall till motionerna FÖ1 och FÖ3 

Hanna Jokel, Malmö begär ordet och yrkar bifall till motion FÖ3 i sin helhet 

Föredragande, Marie Granlund yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag 

Föredragande, Niklas Karlsson redogör för partistyrelsens syn på frågan om Natomedlemskap och yrkar bifall till 

distriktsstyrelsens förslag 

Stefan Lissmark, Höör begär ordet och tackar Niklas Karlsson för redogörandet 

William Spegel, Malmö begär ordet och yrkar bifall till motionerna FÖ1 och FÖ2 

 

Beslut: Distriktskongressen beslutar efter rösträkning (179–128) i enlighet med distriktsstyrelsens 

förslag till beslut i motion FÖ1. 

Beslut: Distriktskongressen beslutar efter rösträkning (183–120) i enlighet med distriktsstyrelsens 

förslag till beslut i motion FÖ2. 
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Beslut: Distriktskongressen beslutar efter votering i enlighet med distriktsstyrelsens förslag till 

beslut i motion FÖ3. 

 

 

§ 34 Övrigt 
 

Motion nr Ö1 Rättvis digitalisering för alla 

 

att  socialdemokraterna i Skåne genom socialdemokratiskt ansvariga inom föreningar och  

förtroendevalda inom kommunen verkar för att det alltid ska erbjudas ett alternativ till 

digital kommunikation och informationshantering eller att det erbjuds ett kostnadsfritt 

digitalt och integritetssäkert alternativ på ett kontaktcenter, exempelvis på bibliotek och 

kommunkontor. 

 

 

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr: Ö1 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  bifalla motion nr Ö1 

 

Beslut: Distriktskongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.  

Jan Zielinski, Svalöv begär ordet och yrkar på att uppdra åt redaktionsutskottet att formulera ett uttalande från 

kongressen till stöd för Ukraina 

Niklas Karlsson begär ordet och yrkar bifall till Jan Zielinskis yrkande 

Niklas Karlsson, distriktsstyrelsen föredrar redaktionsutkottets förslag till uttalande till stöd för Ukraina och 

kungör att partidistriktet dubblar insamlingen till Ukraina 

Per Persson, Hörby begär ordet och bjuder alla till Hörby för att fira Första maj 

 

 

§ 35 Skåneprogrammet 

Förslag föreligger (Bilaga Förslag till Skåneprogram 2022–2026) 

 

Niklas Karlsson begär ordet och redogör för distriktsstyrelsens grundtankar med 

Skåneprogrammet och hur processen för framtagande och förankring sett ut. Han berättar att 

formerna varit en hybrid mellan motsvarande arbete 2018 och 2006. Man har haft en arbetsgrupp 

som arbetat fram Skåneprogrammet och utgångspunkten för dess sammansättning var 

personernas funktioner. Henrik Fritzon som gruppledare i Regiongruppen, Anna Wallentheim 

från Skånegruppen, Johan Andersson för Kommunalråden och Émilie Lundgren för 

arbetarekommunordföringarna och så vidare. Varje person ansvarade för förankringsarbetet i 

respektive grupp vid de regelbundna träffar man har. Detta innebär att bredden och 
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förankringsprocessen blivit större än tidigare. Man har också varit noga med att det, när ett 

färdigt och förankrat utkast fanns, skulle finnas en rejäl remisstid så att grundorganisationerna 

skulle kunna inkomma med synpunkter. 

 

Skåneprogrammets olika delområden har behandlats under respektive motionsavsnitt. 

Programmets helhet hanteras under denna punkt i protokollet. 

 

Distriktsstyrelsens föredragande, Henrik Fritzon redogör för de fokusområdena man har kommit 

fram till i Skåneprogrammet. Det är ett fyraårsprogram och innehållet ska vara tillräckligt konkret 

för att kunna genomföras på fyra år, men får samtidigt inte vara så konkret att man på ett 

opraktiskt sätt låser den socialdemokratiska fullmäktigegruppen i Skåne. Ett visst spelutrymme 

måste finnas. Skrivningarna i sjukvårdsdelen präglas av den underkapacitet som har varit rådande 

i skånsk sjukvård i många år. Det finns tydliga skrivningar om att den offentligt drivna vården är 

grunden i vår socialdemokratiska politik. Folkhälsan är också i fokus och har ett eget kapitel 

vilket den inte haft i tidigare program. Utanför sjukvårdsområdet står kollektivtrafik och 

infrastruktur i centrum för att knyta ihop Skåne på det sätt som vi arbetat för sedan bildandet av 

regionerna. Vi gör också en tydlig ambitionshöjning i klimat- och miljöpolitiken där vi tycker att 

Region Skåne behöver bli en aktivare part. 

Henrik Fritzon yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag till Skåneprogram 2022–2026  

 

 

Inledning 

 

Lena Näslund, Trelleborg begär ordet och yrkar på ändring av rubrik i Skåneprogrammet. 

Amani Loubani, Malmö begär ordet och yrkar på tillägg i fjärde meningen i sista stycket av inledningen till 

Skåneprogrammet. 

Föredragande; Niklas Karlsson yrkar bifall till Lena Näslunds och Amani Loubanis tillägg 

 

Beslut: Distriktskongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens justerade förslag 

 

 

En jämlik sjukvård 

 

Ann-Louise Leveau, Lund begär ordet och yrkar på ändring i sista meningen i texten under Missbruk och 

hälsoskadliga levnadsvanor från “berusade” till “alkohol- och drogpåverkade” 

Helena Weigel, Malmö begär ordet och yrkar på ett tillägg i avsnittet om “tillgänglig vård”: “Det finns idag 

omotiverade skillnader i tillgänglighet som gör att hälso- och sjukvården inte är jämställd. Kvinnor med 

gynekologiska besvär eller med klimakteriebesvär ska få hjälp på sin vårdcentral” samt tillägg i punktlistan: 

“Förbättra tillgängligheten till kvinnosjukvård i Skåne” 

Lena Fällström, Lund begär ordet och yrkar på tillägg i första meningen i texten om “Tänderna är en del av 

kroppen” som lyder: “...och att god tandhälsa är en viktig välfärdsfråga” 

Lena Näslund, Trelleborg begär ordet och yrkar på tydligare markering i punkt två om “Väl utbyggd offentlig 

vård” enligt följande: “Hälso- och sjukvården ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig för alla.” 

Ann Danielsson, Helsingborg begär ordet och yrkar på tillägg om rehabilitering i Skåneprogrammet enligt 

följande: “Rehabilitering är en viktig del av arbetet inom sjukvården för att individen ska kunna leva ett aktivt 

liv med god livskvalitet. Det är dessutom kostnadseffektivt och minskar behovet av sjukhusvård.” och vill ge 

redaktionsutskottet uppdrag att föra in texten på lämpligt ställe 
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Lina Olsson, Lund begär ordet och yrkar på tillägg i första stycket i texten om "Sjukvård av hög kvalitet i hela 

Skåne som lyder: “Det är oerhört viktigt att den nära samverkan mellan Skånes sjukhus och akademierna kan 

utvecklas.” och två nya punkter på avsnittet “Det tidiga livet” nämligen: “att alla får en trygg vård” och “Att inte 

framtvinga hemgång utan erbjuda nödvändig tid på vårdavdelning, patienthotell eller motsvarande.” 

Maja Morsing, Malmö begär ordet och på tillägg i punktlistan under “Korta köerna” som lyder: “Alla födande 

kvinnor ska ha plats på förlossningen.” 

Elisabet Blomdahl, Kristianstad begär ordet och yrkar på att i området om “Den nära vården” stryka punkten 

“Vårdcentralernas drop in-verksamhet ska utökas."  

Per Bengtsson, Lomma begär ordet och yrkar på att ändra rubriken till “En jämlik och jämställd sjukvård” 

Föredragande, Anna-Lena Hogerud  yrkar avslag på Elisabet Blomdahls yrkande och bifall till övriga yrkanden 

 

Beslut: Distriktskongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens justerade förslag 

 

 

Personalpolitik 

 

Anna Ingers, Helsingborg begär ordet och yrkar ändring under avsnittet Personalpolitik, sidan 12, till 

“tillsvidareanställning på heltid ska vara norm”, både i text och punktform. 

Distriktsstyrelsens föredragande, Henrik Fritzon begär ordet och yrkar bifall till Helsingborgs ändringsförslag. 

 

Beslut: Distriktskongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens justerade förslag 

 

Infrastruktur och kollektivtrafik 

 

Marie Nilsson, Helsingborg begär ordet föreslår att texten ändras och yrkar bifall till sitt förslag. 

Björn Abelson, Lund begär ordet och vill ändra texten enligt följande:….. 

Föredragande Henrik Fritzon yrkar bifall till Björn Abelsons och Marie Nilssons förslag 

Jan Larsson, Eslöv begär ordet och yrkar på ett förtydligande på sidan 15, punkt 2 

Lena Fällström Törnered, Lund begär ordet och yrkar på ändring i texten på sidan 14 

Ida Bornlykke, Tomelilla begär ordet och yrkar på att Simrishamnsbanan stryks ur Skåneprogrammet 

Stefan Pinjefors, Malmö begär ordet och yrkar på en ändring i stycket “En modern kollektivtrafik...” och en 

ändring i punkt 9 

Ulrika Thulin, Bjuv begär ordet och yrkar bifall till Tommy Augustssons yrkande 

Stefan Lissmark, Höör begär ordet och föreslår ändring och tilläggsyrkande kring höghastighetsjärnväg. 

Lennart Höckert, Trelleborg begär ordet och yrkar på ändringar i texterna på sidan 15–16 i Skåneprogrammet 

Lena Axelsson; Skurup begär ordet och vill ändra i punkt 2 på sidan 16 i Skåneprogrammet 

Tommy Augustsson, Osby begär ordet och drar tillbaka sitt yrkande till förmån för Stefan Pinjefors yrkande 

Jan-Åke Larsson, Eslöv begär ordet och 

Niklas Blomberg, Lund begär ordet och yrkar på ändringar i texterna 

Joachim Fors, Hässleholm begär ordet och yrkar på en ändring i Skåneprogrammet 

Oscar Johansson, Kristianstad begär ordet yrkar på att punkt punkterna 7 och 8 på sidan 16 stryks 

Björn Abelson, Lund begär ordet och yrkar på tillägg kring Simrishamnsbanan 

Renaldo Tirone, Hörby begär ordet och yrkar bifall på Stefan Pinjefors förslag 

Stig Svensson, Lund begär ordet och föreslår ett tillägg på sidan 13 “Det ska vara enkelt att ta med sig cykel på 

såväl tåg som regionbuss” 

Lena Wallentheim, Hässleholm begär ordet och yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag 

Gunnar Jönsson, Lund begär ordet och föreslår ändringar på sidorna 13–14 och yrkar avslag på Ida Bornlykkes 

yrkande 
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Ingalill Bjartén, Simrishamn begär ordet och yrkar på att Simrishamnsbanan ska byggas 

Björn Abelson, Lund begär ordet och yrkar tillägg till text på sidan 15 om infrastruktur, och att en punkt läggs 

till på sidan 15 

Magdalena Beck, Malmö begär ordet och yrkar att stycke och punkter om motorväg ska utgå 

Cecilia Olsson Carlsson, Sjöbo begär ordet och yrkar bifall till Björn Abelsons ändringsyrkande 

Jan-Åke Larsson, Eslöv begär ordet och vidhåller sitt yrkande om stambanan 

Ann-Sophie Hansson, Trelleborg begär ordet och yrkar på ett tillägg kring motorcyklister i Skåneprogrammet 

Nadjam Malik, Malmö begär ordet och yrkar på att Österlenbanan ska rustas upp och yrkar bifall till Lunds 

ändringsförslag 

Niklas Blomberg, Lund begär ordet och yrkar bifall på distriktsstyrelsens förslag 

Daniel Landin, Osby begär ordet och yrkar bifall på distriktsstyrelsen förslag 

Föredragande Henrik Fritzon förtydligar kring höghastighetsbanan, yrkar bifall till distriktsstyrelsens och 

Joachim Fors förslag samt Björn Abelsons yrkande kring Simrishamnsbanan 

Distriktsstyrelsen föreslår att kongressen uppdrar åt redaktionsutskottet att formulera text kring Stefan Pinjefors, 

Stig Svenssons, Gunnar Jönssons, Lena Fällström och Lennart Höckerts förslag och yrkar avslag på Magdalena 

Becks, Jan-åke Larssons, Niklas Blombergs, Ida Bornlykkes, Stefan Lissmarks, Lena Axelssons, Oscar 

Johanssons, Björn Abelsons, Ann-Sophie Hanssons och Gunnar Jönssons förslag 

Föredragande Henrik Fritzon redogör för redaktionsutskottets justerade förslag: 

 

 En modern och tillgängligkollektivtrafik i hela Skåne 

Ny mening i första stycket om som lyder: “Regionen ska också se över hur möjligheten att ta med 

sig cykel på tåg och bussar ska ökas”, och ny mening i tredje stycket som lyder: ”Under 

mandatperioden vill Socialdemokraterna därför att de trafikavtal som går ut tas över i egen regi.” 

Ändring i åttonde punkten till: “Ett övertagande av personalen i egen regi ska ske i de avtal som 

går ut under mandatperioden.” 

Ny punkt elva: “Färdtjänsten ska vara väl tillgänglig, både på landsbygd och i städer.” 

 

Infrastrukturinvesteringar för ett starkare Skåne och Sverige 

Tredje stycket ändras till: “För att stärka arbetsmarknaden, minska miljöpåverkan och binda 

samman Skånes kommuner behövs satsningar på banor som Ystadsbanan och 

Simrishamnsbanan. Även sträckan mellan Simrishamn och Malmö, längst med den tilltänkta 

Simrishamnsbanan, behövs spårburen kollektivtrafik med hög kapacitet.” 

 

Beslut: Distriktskongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens justerade förslag 

 

 

Miljö och klimat 

 

Kent Mårtensson, Ystad begär ordet och yrkar på skärpt skrivning kring erosion och vill lämna till 

redaktionsutskottet att återkomma 

Jan Lindelöf, Kristianstad begär ordet och yrkar på ett tillägg i skåneprogrammet kring biogas enligt följande: 

“Region Skåne ska bidra till att skånsk biogasproduktion får bättre förutsättningar för sin avsättning” 

Björn Abelson, Lund begär ordet och gör ett tilläggsyrkande. 

Anders Tell, Kristianstad begär ordet och yrkar bifall till Kent Mårtenssons tilläggsyrkande 

Gunnar Jönsson, Lund begär ordet och yrkar bifall på Kent Mårtenssons tilläggsyrkande 

Henrik Fritzon begär ordet och yrkar avslag på Jan Lindelöfs yrkande, avslag på Björn Abelsons första yrkande 

bifall till Kent Mårtenssons yrkande om att uppdra åt redaktionsutskottet att få till en skarpare skrivning, till 

https://sign.visma.net/sv/document-check/64965552-cca6-4451-b3a4-f513c9c088e6

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.comhttps://sign.visma.net/sv/document-check/39233cb0-b5b9-49e1-923d-b88eb61fc2ae

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



46 
 

Björn Abelsons andra yrkande och bifall till Gunnar Jönssons yrkande om biologisk mångfald men vill uppdra åt 

redaktionsutskottet att formulera text 

Edvina Palmcrantz, Lund begär ordet och vill lägga till två punkter under rubriken Transporter på sidan 18 

Jan Lindelöf, Kristianstad begär ordet, ger replik till Henrik Fritzon och yrkar bifall till sitt eget förslag 

Henrik Fritzon vill uppdra åt redaktionsutskottet att formulera Edvina Palmcrantzs första punkt och avslag på 

hennes andra punkt 

Föredragande Henrik Fritzon presenterar redaktionsutskottets justerade förslag till texter 

 

Beslut: Distriktskongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens reviderade förslag 

Beslut: Distriktskongressen beslutar efter votering i enlighet med distriktsstyrelsens reviderade 

förslag gällande Jan Lindelöfs yrkande om biogas 

Beslut: Distriktskongressen beslutar att fastställa Skåneprogrammet 2022–2026 med de under 

kongressen beslutade ändringarna. 

 

 

 § 36 Beslut om regionala uppdrag som distriktsstyrelsen fattar 

beslut om 

Förslag föreligger (Bilaga Distriktsstyrelsens förslag sid 8–9). 

 

Föredragande, Petra Bergquist redogör för distriktsstyrelsens förslag 

 

Beslut: Distriktskongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag 

 

 

 

 

 

§ 38 Avslutning 
 

 

Niklas Karlsson 

 

Skåne PD i Malmö, 2020-11-22 

 

Protokollet justeras av  

 

 

 

 

Carina Nilsson  Jens Ohlsson   Sofia Hedén 

 

Ordförande   Ordförande   Ordförande 
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Patric Nelson  Linnea Jacobsson   Kristin Linderoth 

                               

Sekreterare                     Sekreterare    Sekreterare 
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