Verksamhetsberättelse 2016

Arbetets Söner
Arbetets söner, sluten er alla,
till våra bröder i Syd och i Nord!
Hören i ej hur mäktigt de skalla
ut över världen befrielsens ord.
Ur den förnedrande träldomens grift
upp till en hedrande ädel bedrift.
Oket med påskriften "Bed och försaka!"
länge oss nedtryckt i mörker och nöd.

Arbetets Kvinnor
Arbetets Kvinnor, systrar, kamrater,
kom och bliv med i vår kämpande här.
Slut er till oss, socialdemokrater,
fram emot ljusare tider det bär.
Vaknen ur seklernas mörker och nöd,
hälsen den gryende morgonens glöd.
Endast i kamp för vår sak skall man finna,
svaret på frågan, att kvinnan är hörd.

II Människovärdet vi fordra tillbaka,
kämpa för rättvisa, frihet och bröd! II

// Länge har rätten förmenats var kvinna,
Nu vill hon bärga dess gyllene skörd.//

Icke naturen hårdhänt har dragit
gränser som skilja fattig och rik.
Hjärtlöst har makten under sig slagit
alla dess håvor, rovdjuret lik.
Mot den förödande guldkalvens stod
kämpen med glödande känslor och mod!
Käckt mot förtrycket ett värn vi oss dana,
fältropet genom nationerna går.

Bunden i fjättrar har kvinnan försakat,
allt vad ett rikare liv kunnat ge.
Sömntunga nätter hon lidit och vakat,
soliga dagar hon knappast fått se.
Kroppen har vissnat i kvalmiga hus,
själen försmäktat i längtan till ljus.
Nu vill hon stiga mot skönare höjder,
skapa en lycka som alltid består.

II Sluten er under vår enighets fana
fällen ej modet och segern är vår. II

// Må vi re´n hälsa sen tusende fröjder,
Som skola följa i rättvisans spår.//
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Internationalen
Upp trälar uti alla stater
som hungerns bojor lagts uppå.
Det dånar uti rättens krater
snart skall utbrottets timma slå.
Störtas skall det gamla snart i
gruset.
Slav, stig upp för att slå dig fri!
Från mörkret stiga vi mot ljuset,
från intet allt vi vilja bli.

Arbetare i stad på landet,
en gång skall jorden bliva vår.
När fast vi knyta syskonsbandet,
då lättingen ej råda får.
Många rovdjur på vårt blod sig
mätta
men när vi nu till vårt försvar,
en dag en gräns för dessa sätta,
skall solen stråla mera klar.

Ref:
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är.
Ty internationalen
åt alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är.
Ty internationalen åt alla lycka
bär.

Ref:
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är.
Ty internationalen
åt alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är.
Ty internationalen
åt alla lycka bär.
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Förslag till dagordning:
1. Mötet öppnas
Beslutspunkt

2. Fastställande av dag- och arbetsordning
Beslutspunkt

3. Val av två (2) mötesordföranden
Beslutspunkt

4. Val av två (2) protokolljusterare
Beslutspunkt

5. Val av två (2) rösträkningskommittér:
Beslutspunkt

a. Två (2) ordföranden
b. Grupp ett om sex (6) rösträknare
c. Grupp två om sex (6) rösträknare
6. Gästerna har ordet
Infopunkt

7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse 2016
Beslutspunkt

8. Behandling av styrelsens ekonomiska berättelse 2016
Beslutspunkt

9. Behandling av revisorernas berättelse 2016
Beslutspunkt

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen år 2016
Beslutspunkt

11. Val av styrelse:
Beslutspunkt

a) Ordförande på två (2) år
b) Fyra ledamöter på två (2) år
c) Sex ersättare på ett (1) år
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12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Beslutspunkt

a. Två revisorer för två (2) år
b. Tre (3) revisorssuppleanter för ett (1) år
13. Val av ombud till femton (15)- mannalista:
Beslutspunkt

a. Val av femton (15) ombud och femton för ett (1) år
b. (15) personliga ersättare till representantskapet för ett (1) år
14. Val av sexton (16) ledamöter till valberedningen för politiska val
på två (2) år
Beslutspunkt

15. Val av åtta (8) ledamöter till valberedningen inför årsmötet på ett
(1) år
Beslutspunkt

16. Behandling av rapporter från riksdags-, region-, kyrko- och
kommunfullmäktigegruppen samt s-grupper i styrelser, nämnder,
stiftelser och bolag
Beslutspunkt

17. Återrapportering av motioner bifallna under 2016
Beslutspunkt

18. Fastställande av lista till kyrkofullmäktige 2018-2021
Beslutspunkt

19. Fastställande av Kyrkopolitiskt Valprogram 2018-2021
Beslutspunkt

20. Val till Arbetsmarknads- och socialnämnd
Beslutspunkt

a) Sex (6) ledamöter
b) Sex (6) ersättare
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21. Val till Vård- och omsorgsnämnden
Beslutspunkt

a) Fyra (4) ledamöter
b) Fem (5) ersättare
22. Val till Funktionsstödsnämnd
Beslutspunkt

a) Fyra (4) ledamöter
b) Fem (5) ersättare
23. Val till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Beslutspunkt

a) Fyra (4) ledamöter
b) Fem (5) ersättare
24. Motionsbehandling
Beslutspunkt

25. Förslag till verksamhetsinriktning 2017/2018
Beslutspunkt

26. Medaljutdelning
Infopunkt
27. Avtackningar
Infopunkt
28. Mötet avslutas unisont med Internationalen
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Förslag till arbetsordning för Malmö Arbetarekommuns årsmöte
Årsmötet genomförs söndag den 19 mars 2017. Mötet inleds klockan
09.00 på Limhamn Folkets hus.
Medlem i Malmö arbetarekommun har rätt att närvara vid årsmötet och
har yttrande- och förslagsrätt. Rösträtt har valda ombud.
För dagordningens beslutspunkter gäller följande ordning:
Ordet ska under beslutsärende begäras skriftligt hos mötespresidiet.
Anföranden och yrkanden ska framföras från talarstol.
Styrelsen föreslår en talartidsbegränsning på 2 minuter och max 2
repliker. Därefter måste ordet begäras igen. Mötesordföranden ges
möjlighet att ge föredragande ytterligare tid i debatten om behov
föreligger. Årsmötet kan besluta om ändrad talartidsbegränsning.
Samtliga förslag och yrkanden ska framläggas skriftligt till mötespresidiet
efter att förslagsställaren också ställt yrkandet i fråga från talarstolen.

För dagordningens informationspunkter gäller följande ordning:
Det som avses som informationspunkt finns uppfört på dagordningen.
Önskar ombud att en enskild fråga inte ska vara en informationspunkt
måste ombudet yrka på detta under Fastställande av dagordningen.
Vid dagordningens informationspunkter kan yrkande på beslut ej läggas.
På informationspunkterna kan ordet begäras genom handuppräckning.
Anföranden ska framföras från talarstol.
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Inledning
Socialdemokratins största tillgång är dess medlemmar och den
sammanhållning och styrka vi tillsammans kan mobilisera. Under 2016
kunde socialdemokratin i Malmö, tack vare alla engagerade medlemmar,
bedriva kampanjer på gator, torg och sociala medier; engagera till
medlemsutbildningar, bedriva mötesverksamhet och aktivt skriva
motioner både till Malmö arbetarekommun och till Skånes partidistrikt.
Styrelsen
Ordinarie ledamöter: Joakim Sandell, ordförande; Carina Svensson, Leif
Jakobsson, kassör; Mikael Widéen, facklig ledare; Mathias Persson,
studieorganisatör; Daniel Wolski, Charlotte Malmborg, Juan Espitia,
Katrin Stjernfeldt Jammeh, Linda Johnsson, och Rose-Marie Carlsson.
Ersättare: Hillevi Larsson, Mikael Andersson, Andreas Schönström,
Neziya Rahman, Camilla Kronholm och Mubarik Abdirahman.
Inadjungerade: Curt Jacobsson, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet,
Rizwan Elahi, SSU Malmö; Hampus Andersson, S-studenter i Malmö
(mars-augusti), Filip Sjöstrand S-studenter i Malmö (septemberdecember); och Carina Nilsson, S-kvinnor i Malmö.
Revisorer
Ordinarie ledamöter: Claes Carlsson, Kenneth Hansson och Gun-Britt
Eriksson.
Ersättare: Frida Trollmyr, Bulent Öztürk och Susanne Jönsson.
Maria Jönssons fond - Malmö 26 juni 1920
Styrelsens sammansättning: Joakim Sandell, Leif Jakobsson, Hillevi
Larsson, Rose-Marie Carlsson och Mikael Widéen.
Edith och Harald Lindvalls fond
Styrelsens sammansättning: Joakim Sandell, Leif Jakobsson, Hillevi
Larsson, Rose-Marie Carlsson och Mikael Widéen.
Jubileumsfonden
Styrelsens sammansättning: Joakim Sandell, Leif Jakobsson, Hillevi
Larsson, Rose-Marie Carlsson och Mikael Widéen.
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Valberedningen för årsmötesval
Valberedningens ordförande är Lars-Erik Lövdén. Ledamöterna är:
Magdalena Beck, Ann-Sofie Garsén, Dundar Gungör, Sofia Hedén,
Preben Karlsson, Ingegerd Larsson, Jan Olsson och Joseph Prai.
Valberedning för politiska val
Valberedningens ordförande är ordförande i arbetarekommunen, Joakim
Sandell. Ledamöterna, som blev valda 2015 för en period på två år, är:
Göran Andersson, Preben Andersson, Rose-Marie Carlsson, Harris
Cheema, Fredrik Egefur, Agneta Eriksson, Nasser Hasan, Inger Jarl
Beck, Birgitta Nilsson, Frida Trollmyr, Sten Svensson, Elin Brusewitz,
Leif Jakobsson, Linda Johnsson, Carina Svensson och Mikael Widéen.
Ledamöter på 15- mannalistan samt personliga ersättare
Stefan Höök, LO med Susanne Simonsson, LO, som personlig ersättare.
Ewa Glimhed, Kommunal, med Jonas Nilsson, Kommunal som
personlig ersättare.
José Gasalho, IF Metall, med Jimi Levin Roth, IT Metall som personlig
ersättare.
Lars Svensson, Byggnads, med Christer Jan, Byggnads, som personlig
ersättare.
Johan Sjöstrand, Handels, med Susanne Jensinger, Handels, som
personlig ersättare.
Maria Bergqvist, HRF, med Amanda Ekman, HRF, som personlig
ersättare.
Rolf Alterlo, SEKO, med Sergio Laguna, Fastighets,
Claes Block, Fonus, med Viktor Nordin, Elektrikerna, som personligt
ombud.
Mats Andersson, Riksbyggen, med Maria Bolin, Folksam, som personligt
ombud.
Gertie Olsson, Nämndemannaförening, med Roland Sigurd, Unga örnar,
som personlig ersättare.
Bengt Skånhamre, HSB, med Birgitta Nilsson, HSB, som personlig
ersättare.
Karl-Eric Calling, Folkets hus och Parker, med Fredrik Egefur,
Arbetsrrörelsens Arkiv i Skåne, som personlig ersättare.
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Ann-Sofie Garsén, ABF, med Susanne Lund, ABF, som personlig
ersättare.
Kerstin Sverin, Kommunalpensionärer, med Ann-Marie Persson,
Kommunalpensionärer, som personlig ersättare.
Malte Lindborg, PRO, med Preben Andersson, PRO, som personlig
ersättare.
Expedition
Björn Gudmundsson, Förste ombudsman
Zinaida Kajevic, ombudsman
Sedat Arif, ombudsman, föräldraledig delar av året
Åsa Durgut, kontorist
Patrik Lindqvist, kontorist
Johan Petersson, kontorist
Izabela Striner, ombudsman, from den 1 augusti tom den 30 oktober.
I vårt arbetslag ingick också:
Nihad Pasalic, politisk sekreterare
Våra medarbetare deltog i partidistriktets personalkonferens den 16
november i Ängelholm.
Föreningsutveckling
Malmö arbetarekommun har 61 grundorganisationer. Redan från 2015
genomförde partiet en satsning på utvecklingsledare med en central
utbildning som syftade att rusta utvecklingsledarna för att hjälpa våra
föreningar och klubbar att strukturera sitt arbete och verksamhet. Sex
personer från Malmö arbetarekommun är idag utvecklingsledare.
Den 28 maj genomfördes an större satsning där styrelser för sex
föreningar och klubbar deltog. Under hösten har ytterligare tre
föreningar genomfört workshops med någon av våra utvecklingsledare.
Medlemsutveckling
I slutet av 2016 hade arbetarekommunen 2077 huvudmedlemmar.
Som jämförelse finns siffrorna från tidigare år:
2015 var det 2135 huvudmedlemmar,
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2014 var det 2428 huvudmedlemmar,
2013 hade vi 2206 huvudmedlemmar,
2012 hade vi 2232 huvudmedlemmar.
Från början av 2016 infördes ett nytt medlemsavgiftssystem.
Medlemskapet kostar 60 kr per organisationsnivå d v s 60 kronor per
förening/klubb, arbetarekommun, partidistrikt och partistyrelsens kansli,
sammanlagt 240 kronor. Ifall någon är medlem i flera föreningar/klubbar
kostar det ytterligare 60 kronor per enhet. Medlemskap betalas också för
tolv månader framåt i tiden istället för kalenderåret.
Könsfördelning i arbetarekommunen
Styrelsen fattade beslut i slutet av året att redovisningen av
könsfördelningen bland våra medlemmar, representationen i styrelser
och bland politiska uppdrag ska ske varje år i samband med annan
redovisning. Följande kan vi läsa av den 31 december 2016: utav Malmö
arbetarekommuns 2077 medlemmar är 836 kvinnor och 1241 män.
Sammansättning i föreningarnas/klubbarnas styrelser: I de fackliga
klubbarna var andel kvinnor i styrelserna 36,5%, andel män var 63,5%.
Områdesföreningarnas fördelning bland styrelseposter är snarlik: 35,5 %
kvinnor och 64,4% män. SSU-klubbarnas har en fördelning som är
42,3% kvinnor och 57,7% män. Bland övriga föreningar är det 30,8%
kvinnor och 69% män. I kvinnoklubbarna var det enbart kvinnor i
styrelser. Sammanlagt har fördelningen av styrelseposterna i föreningar
och klubbar varit 41,4 % kvinnor och 58,6% män.
Könsmässiga fördelningen, i antal, bland ordföranden till våra föreningar
och klubbar, sammanlagt 57 personer: I de fackliga klubbarna var antal
kvinnor 3 och antal män 8. Områdesföreningarnas fördelning var 2
kvinnor och 20 män. SSU-klubbarnas har en fördelning som är 4 kvinnor
och 2 män. Bland övriga föreningar är antal kvinnor 3 och antal män 6.
Sammanlagt finns 18 kvinnor och 39 män som ordföranden i våra
grundorganisationer: 6 av dessa ordföranden representerar
kvinnoklubbarna.
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Representantskapsombuden och ersättare är 249 personer sammanlagt
(ombuden från föreningar och klubbar samt 15-mannalistan). Utav dessa
var 96 kvinnor och 153 män. Bland ombud/ersättare i: de fackliga
klubbarna är 34 procent kvinnor och 65 procent män; i kvinnoklubbarna
förekommer inga män; i områdesföreningar är 37,5 procent kvinnor och
62,5 procent män; bland SSU-klubbarna är det 38 procent kvinnor och
62 procent män. På 15-mannalistan, ombud och ersättare tillsammans, är
det 40 kvinnor och 60 procent män.
Gruppledare i nämnder och kommunala styrelser, 25 stycken
sammanlagt, var 14 kvinnor och 11 män. I samma nämnder och
kommunala styrelser fanns 72 kvinnor som ledamöter och ersättare
medan den motsvarande siffra för männen var 68.
De kommunala bolagen (kommungemensamma också) är 11 till antalet,
för dessa var 6 kvinnor gruppledare och 5 män. 21 kvinnor var
ledamöter eller ersättare och 26 män.
Bland kyrkoorgan, sammanlagt tio stycken, var 3 kvinnor gruppledare
och 7 män. Ledamöter och ersättare var 49 kvinnor och 45 män.
Representantskapet
Under året har följande representantskap genomförts:
31 januari – Representantskapet valde ombud och ersättare till
distriktskongressen 2016. Representantkapet behandlade 25 motioner till
distriktskongressen och även 5 motioner till Malmö arbetarekommun.
19 mars - var det årsmöte på Limhamns Folkets Hus. Förutom val utav
styrelsen, revisorerna, valberedningen för årsmötesval, 15mannagruppen och den vanliga behandlingen av handlingar behandlade
vi 12 motioner och fastställde verksamhetsinriktningen. På årsmötet
2016 kunde Malmö Arbetarekommun med glädje dela ut Hjalmar
Branting medalj till Marianne Fyhr, Per-Olof Olofsson, Lilian Ekwall
och Leif Lindberg.

11

Verksamhetsberättelse 2016

23 maj – Jämställdhetsrapporten från Malmö arbetarekommun
diskutterades. En presentation om regeringens arbete mot skatteflykt och
skattefusk presenterades och representantskapet behandlade
grupprapporten från Tekniska nämndens S-grupp för 2015.
29 augusti- behandlade representantskapet remissförslaget om ändrad
nämndsorganisation för Malmö stad.
26 september- diskuterades regeringens budgetförslag för 2016.
24 oktober presenterade arbetsgruppen för nytt kulturpolitiskt program
sina förutsättningar för framtagandet av programmet.
Representantskapet fick en genomgång av budgetförslaget för Malmö
stad för nästa år.
6 november- Ombud och ersättare till distriktskongressen 2017 valdes.
Representantskapet behandlade 134 motioner till partikongressen och till
distriktskongressen.
5 december- Ilmar Reepalu, regeringens särskilde utredare presenterade
utredningen ”Ordning och reda i välfärden”. En presentation av
regionens budget presenterades. Gruppledaren för vår grupp i
Stadsområdesnämnd Väster valdes.
Styrelsens arbete
Styrelsen har under 2016 följande 13 sammanträden: 11 januari, 7
februari, 22 februari, 21 mars, 18 april, 23 maj, 13 juni, 22 augusti, 25
september, 8 oktober, 17 oktober, 7 november och 12 december.
Hantering av motioner har involverat hela styrelsen bl a för att skriva
utlåtande över motioner till årsmötet, till distriktsmotionerna och till
motioner som var riktade till Malmö arbetarekommun under hela
verksamhetsåret.
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Valledningen inför kyrkovalet 2017
Carina Svensson är kyrkovalledare och hennes namn fastställdes under
styrelsens konstituering. Malmö arbetarekommun kompletterade
valledning inför kyrkovalet 2017 på sammanträdet den 16 maj med Claes
Block och Lennart Hallengren.
Valledning inför valet 2018
Valledningen valdes redan i slutet av 2015 och har fortsatt sitt arbete
under 2016. I augusti besöktes Arbeiderpartiet i Trondheim och i
september SPD Hamburg. Avsikten med besöken var att lära sig nya
arbetsmetoder i städer som på ett framgångsrikt sätt avvikit från en svag
nationell trend för partiet i helhet.
Studieutskottet
Utskottet, som kompletterats under 2016, leds av Mathias Persson,
studieledaren. Ledamöterna är Joseph Prai, Camilla Kronholm, Lennart
Hallengren, Bengt Persson, Ingela Andersson, Ricardo Tarida, Susanne
Abrahamsson, Stefan Höök (LO Malmö) och Susanne Lund (ABF
Malmö). Björn Gudmundsson är adjungerad till varje möte med
studieutskottet. Under hösten kompletterades studieutskottet med
Electra Ververidis, Jan Ek och Jenny-Anne Boström Myrberg.
Internationella utskottet
Utskottet leds av Juan Espitia, internationell ledare. I utskottet ingår:
Mira Markovinovic, Jürgen Lindemann, Abdulkhadir Mohamed och
Nakhshab Farhikhtah.
Träff med internationella ledare genomfördes den 7 mars. Den 14 maj
genomfördes ett större seminarium om Syrien i samarbete med Olof
Palmes Internationella Center.
Pensionärsutskottet
Utskottet leds av Eva Sjöstedt. Ledamöterna är Kerstin Sverin, Berit
Holtz, Leif Bengtsson, Freddie Åkerblom (delar av året), Nada
Johansson, Lena Trell och Kenneth Hansson.
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Utskottet samlade pensionärsombuden den 11 april för en genomgång
av hur det svenska pensionssystemet är uppbyggt. Ombuden samlades
även den 10 oktober.
Pensionärsutskottet representerade oss på Seniormässan 26-28 april som
hölls på Malmö Mässan i Hyllie. Mässan var välbesökt.
Fackliga utskottet
Utskottet leds av Mikael Widéen, den fackliga ledaren. Ledamöterna är
Annika Persson, Jenny-Anne Boström Myrberg, Maria Bergqvist, Erol
Dramer, Nicklas Tempel, Bengt-Göran Svensson, Mats Sjölin och Jan
Olsson.
Fackliga utskottet hjälpe till att arrangera ett seminarium med inbjuden
gäst Ylva Johansson den 21 februari efter ett gemensamt tillfälle med
fem årsmöten för fem olika s-fackklubbar.
Fackliga utskottet bjöd in vår arbetsmarknadspolitiska talesperson i
riksdagen, Raimo Pärsinnen, den 10 oktober där han berättade om
regeringens nya arbetsmiljöstrategi.
Arbetsgruppen för jämställdhetsarbetsgruppen
Under 2015 tillsattes en arbetsgrupp för jämställdhetsarbete. I denna
ingick: Charlotte Malmborg, sammankallande; Mathias Persson, Mikael
Andersson och Camilla Kronholm till ledamöterna i arbetsutskottet.
Arbetsgruppen la fram en analys under våren 2016 som presenterades på
representantskapet i maj. Under hösten samlades, via en digital enkät,
synpunkter från våra föreningar och klubbar och en rad slutsatser
presenterades för styrelsen som ska leda till ökad jämställdhet i vår
organisation.
Arbetsgruppen för ett nytt kulturpolitiskt program
Under våren tillsatte styrelsen en arbetsgrupp som ska ta fram ett förslag
på ett nytt kulturpolitiskt program. Gruppen består av: Frida Trollmyr,
sammankallande; Sylvia Björk, Sten Svensson, Abdulkhadir Mohamed,
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Mikael Andersson och Lotta Lundgren. Förslaget ska vara klart under
2017.
Gruppen arrangerade att seminarium den 20 september om frivilliga
organisationers och den ideella sektorns villkor. Den 1 december
arrangerades ett likande seminarium om kulturens kraft.
Samarbete med SPD Kiel
Under våren 2013 tecknande styrelsen ett samarbetsavtal av med vårt
systerparti i Kiel och samarbetet har utvecklats sen dess. 30 september
till 2 oktober 2016 kom företrädare från SPD Kiel på besök för att höra
mer om hur vi har arbetat med hållbar stadsutveckling.
De fick en rundtur i staden på hyrcyklarna och en genomgång av våra
politiska utmaningar på partiexpeditionen.
Presidieträffar med LO och ABF
Presidieträffar mellan Malmö- Arbetarekommun, LO-sektionen i Malmö
och ABF:s presidie har ägt rum med jämna mellanrum: 1 februari, 21
mars, 20 maj, 19 augusti, 11 november och 16 december.
Under året har dessa tre organisationer även samarbetat kring ett
kulturpris som för första gången delades ut på Första maj 2016.
Facklig- politisk samverkan
Förberedelserna inför Första maj ligger inom den fackliga/politiska
verksamheten. Vi samarbetar även med arrangemang till Internationella
Kvinnodagen och Prideparaden.
Den 22 september var ombudsmän och förtroendevalda från de fackliga
avdelningarna i Malmö, våra lokala heltidspolitiker och ytterligare
förtroendevalda i närstående organisationer inbjudna till en frukostträff
om vårt nationella budgetförslag.
Partikongressen 2017
Under året påbörjades förberedelserna inför partikongressen 2017.
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Förberedelserna innebar ett motionsskrivningstillfälle den 31 augusti och
ett idéutbytestillfälle den 4 september.
Motionerna och val av ombud genomfördes stadgeenligt och följande
medlemmar från Malmö arbetarekommun blev valda till att ingå i den
skånska delegationen: Sanna Axelsson, Rose-Marie Carlsson, Ida-Therese
Högfeldt, Milan Obradovic, Anders Rubin, Joakim Sandell, Eva Sjöstedt,
Carina Svensson och Jan Svärd.
Distriktskongresser 2016 och 2017
Kongressen hölls den 9 april i Helsingborg. Vi var representerade utav
66 ombud. Från Malmö kommun skickades 25 motioner.
Inför distriktskongressen 2017 har vi behandlat motioner och valt våra
ombud redan under hösten. Från Malmö arbetarekommun har vi skickat
38 motioner.
Kyrkopolitik och förberedelserna inför kyrkovalet 2017
Under året har följande utbildningssatsningar genomförts: den 30 januari
en kyrkopolitisk konferens samt två omgångar studiecirklar.
Valledningen har påbörjat sitt arbete och under senhösten skickades ett
underlag på remiss till våra föreningar och klubbar med syftet att samla
underlag till ett lokalt kyrkopolitiskt program.
S-ambassadörer
Under hösten togs initiativ till att skapa ett nätverk av partimedlemmar
aktiva i andra föreningar och våra sympatisörer inom föreningslivet i
Malmö. Nätverkets syfte är att skapa dialog med företrädare och etablera
kontakter med inom föreningslivet i Malmö.
Informationsverksamhet
Radio A
Vi har under året fortsatt med att sända radio från Malmö
arbetarekommun med inslag från alla fyra politiska nivåer: EU, riksdag,
region och kommun. Sändningstiderna har fortsatt vara 8:00- 9:30
vardagar på frekvensen 89,2. Efter sändningarna har vissa intervjuer
16

Verksamhetsberättelse 2016

lagts på vår hemsida som podcasts och även på Youtube för intresserade
att lyssna i efterhand.
Hemsida
Vår hemsida, som fick ett nytt utseende 2014, fick ytterligare
förbättringar under senare delen av 2016. Vi lägger ut information om
vår verksamhet men också om den lokala politiken.
Malmö arbetarekommun på Facebook
Facebook [Socialdemokraterna i Malmö] har används flitigt under året.
Uppdateringar kring våra aktiviteter sker kontinuerligt.
Förfrågningar från allmänheten
Expeditionen hanterar förfrågningar från allmänheten inom olika
politiska områden.
Hjärter Ess
Vår medlemstidning har utkommit med 6 nummer under 2016.
Tidningen har innehållit en blandning av nyheter från våra
grundföreningar, i partiet i Malmö, rikspolitik, regionpolitik och
kommunpolitik.
Medlemsmail
Malmö arbetarekommun har skickat ut 23 mail med
medlemsinformation direkt till medlemmarna. Dessa utskick, har varit
inbjudningar till olika seminarier, utbildningar och arrangemang.
Aktuell information till föreningar och klubbar
Informationsbrevet är främst ett sätt att kommunicera med våra
grundföreningar som har utkommit fem gånger. Brevet tar upp
information om viktiga organisatoriska frågor, nomineringsinformation
och datum samt tips på olika möte och seminarier. Brevet sänds till
ordföranden, kassörer, nämndsordföranden,
kommunfullmäktigeledamöter, regionfullmäktigeledamöter och
riksdagsledamöterna.
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Ordförandekonferenser
Konferenserna har skett regelbundet under året; 18 januari, 7 mars, 11
april, 50 maj, 5 september, 10 oktober och 21 november.
Talarförmedlingen
Expeditionen driver en talarförmedling som ska underlätta för våra
föreningar och klubbar att få tag på gäster till sina medlemsmöten och
träffar.
Kampanjer 2016
Vårkampanjen
16-30 april hade vi vårkampanj under namnet ”Tillsammans- så utvecklar
vi den svenska modellen.” Vi delade ut flygblad med information om
Valborgsmässofirandet samt vårt program för den Första maj. Under
denna period hade vi också en digital kampanjdel med annonser. Vi hade
även våra affischer på valbockarna och stolpatavlorna. Vi genomförde
två centralt arrangerade dörrknackningar och även samtalskampanj under
två lördagar, 16 och 23 april, på Mobilia.
Höstkampanjen
Höstkampanjen 12-25 september, ”Vi ska bygga Malmö helt” pågick på
flera olika sätt. Vi har tillsammans med några av våra föreningar
arrangerat samtalskampanjer t ex på Kroksbäck och Rosengård.
Vi delade ut flygblad på de mest besökta ställen i staden 7:00- 8:00 och
12:00–13.00. I samband med höstkampanjen genomförde vi fyra särskilt
riktade kampanjer (mikrokampanjer) mot Kroksbäck, Rosengård och
Tygelsjö samt mot gymnasieungdomar kring sommarlovsjobben.
Arrangemang och träffar
Den 15 januari arrangerades ett möte med göteborgska bostadspolitiker
här i Malmö. Mötet syftade till att utbyta erfarenheter och metoder för
att öka bostadsbyggandet.
Minnesdagen för Olof Palme genomfördes den 28 februari på Malmö
Folkets hus i samarbete med Skånes partidistrikt.
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Den 5 mars, inför Internationella Kvinnodagen, var vi med och
arrangerade ett seminarium med arbetsmarknadsministern Ylva
Johansson och Therese Gouvelin. Samtalsledaren var Victor Bernhardtz
från Tankesmedjan Katalys. Styrelsens ansvariga för arrangemanget var
Charlotte Malmborg.
Firandet av Första maj innehöll ett fullspäckat program på Folkets park
mellan 12:00 och 17.00. Tåget avgick från Södergatan 14:00 och var
framme ca 15:00. Årets talare var LOs ordförande Karl- Petter
Thorwaldsson. Första maj- generalen var Juan Espitia.
Den första maj invigdes också ett nytt päronträd på samma plats där det
berömda trädet från vilket August Palm talade 1882 fanns. Denna är
precis bakom stadshuset och kan nås via ingången från Almbacksgatan
6a.
Den 18 juni genomfördes ett föredrag av Milan Obradovic och Sofia
Hedén om stadens framtida utveckling. Föredraget kombinerades med
en busstur genom stora delar av staden för att visa vad som sker idag och
var framtida utbyggnad kommer att ske.
27 juni genomförde vi en Ramadanmiddag med cirka 35 personer som
representerade olika församlingar och föreningar i Malmö. Detta skedde
på Per Albin Hanssons hem. Cirkaa 15 föreningar/församlingar var
representerade på detta arrangemang.
Vi deltog i årets Prideparaden den 6 augusti som gick från Stortorget till
Folkets park. Styrelsens ansvariga för det var Mathias Persson.
Den 17 oktober var partiledaren och statsministern Stefan Löfven i
Malmö. På kvällen kunde vi bjuda Malmöbor till ett öppet möte med
statsministern på Kockum Fritid.
2016 arrangerade vi ingen manifestation den 9 november till minnet av
Kristallnatten. Istället uppmanade vi våra medlemmar att delta i Judiska
Församlingens arrangemang på vilket vår företrädare talade.
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Den 28 november besökte finansminister Magdalena Andersson Malmö
och vi hade möjlighet att träffa henne på kvällen under ett
medlemsmöte.
Den 15 december gästades vi av försvarsministern Peter Hultqvist som
berättade hur han såg på vår försvars- och säkerhetspolitik.
Studier
Under året har arbetarekommunen genomfört ett antal kurser och
utbildningar.
Den 23 januari genomfördes en fortbildningstillfälle för våra handledare.
Handledarna håller i våra grundläggande medlemsutbildningar och syftet
var att fräscha upp metoderna, samla erfarenheter och ge stöd i arbetet.
Introduktionsutbildning ”Ny medlem”
Följande datum erbjöd vi utbildningen: 20 januari, 17 februari, 16 mars,
13 april, 18 maj, 15 juni, 14 september, 12 oktober, 16 november och 7
december. Över 70 nya medlemmar har deltagit under året.
Utbildningar för förtroendevalda i föreningar och klubbar
Den 7 mars hade vi utbildning för nya förtroendevalda i föreningar och
klubbar som samlade olika funktioner i styrelser: ordföranden och viceordföranden, nya kassörer, internationella ledare och medlemsansvariga.
Den 2 april genomfördes en styrelseutbildning på Malmö folkhögskola
för alla ledamöter och ersättare från våra föreningar och klubbar som var
intresserade av att lära sig hur verksamhetsarbetet skulle kunna
omstruktureras.
En liknande styrelseutbildning genomfördes för flera styrelser från våra
föreningar den 28 maj på Malmö folkhögskola. Föreningarna/klubbarna
var Triangelns s-förening, SSU Höja, SSU Centrum, Kvinnoklubben
Karolina och Lindängens s-förening.
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Grundläggande medlemsutbildningar
Den 23 januari fick handledarna en fördjupningskurs för att hålla i våra
grundläggande medlemsutbildningar.
Våra grundläggande medlemsutbildningar har fortsatt ges under våren
och hösten. Under våren genomfördes: Våra idéer och pennan som
vapen den 13 februari: Vår historia och vårt folkrörelsearbete den 5 mars
Vår organisation och konsten att tala den 12 mars samt Våra politiska
motståndare och mötesteknik den16 april.
Under hösten genomfördes: Våra idéer och pennan som vapen den 8
oktober: Vår historia och vårt folkrörelsearbete den 29 oktober; Vår
organisation och konsten att tala den 12 november samt Våra politiska
motståndare och mötesteknik den 26 november.
85 deltagare har gått dessa utbildningar under året.
Gruppledarutbildning
Den 3 december kallades gruppledare till en särskilt planerad utbildning
som baserades på partiets ledarskapsutvecklingsmål och deltagarnas
behov. Utbildningen bestod av två delar: Att leda partivänner samt
Nämnden och revisionen.
Kassörsutbildning den 28 november
En kassörsträff med instruktioner och tips inför årsredovisningen
genomfördes i Stadsarkivets lokaler.
Café Per Albin
Café Per Albin hade öppet varje första måndag i månaden. Under våren
hölls tre träffas pga av påskens placering vid aprilmånadens början.
Gästerna var Carina Nilsson, Birgitta Eriksson och Jürgen Lindemann
samt Hillevi Larsson.
Under sommaren fortsatte den populära satsningen på
musikunderhållning och våfflor ute i trädgården.
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Caféet fortsatte sin verksamhet under hösten. I september besöktes
caféet av Ingrid Lennerwald, i oktober av Anders Nilsson, i november av
Amela Hodzic och i december av Hillevi Larsson.
Pub efter Jubb
Pub efter Jubb har fortsatt under året och vi har fortsatt varit på Bee Bar,
på Södra Förstadsgatan.
Den 29 januari var det Arbetarrörelsens Arkiv som var värdar, den 26
februari var det Triangelns S-förening och den 29 april var det HRF.
Under hösten var det Byggnads S-fackklubb som var värdar den 30
september, 28 oktober var det IF Metalls S-fackklubb och den 25
november var det SEKO S-fackklubb i samarbete med TranspostSossen.
Per Albin Hanssons födelsehem och stödföreningen
Uthyrningen via MAK:s expedition går fortfarande bra. Expeditionen är
behjälplig med uthyrningen men Stödföreningen håller efter huset och
säkerställer verksamheten.
Stödföreningens styrelse: Lars- Erik Hernvall, ordförande; Leif Rosdahl,
kassör; Sainy Wesslund, Göran Svensson, Fredrik Jacob, Ingrid
Andersson, Jörgen Lindeman, Karin Lennebo och Leif Lindborg (fram
till juni 2016). Adjungerade: Lars- Erik Lövdén, Rikard Lundgren,
Revisörer: Rolf Hellqvist, ordinarie samt Arwin Sohrabi suppleant.
Trädgårdsgruppen/Måndagsgruppen står fortsatt sköta om den stora
fina trädgården. Gruppen berår av: Lars- Erik Hernvall, Ingrid Dalgart,
Leif Rosdahl, Hans Johansson, Kent Jönsson, Erik Jakobsson, Bengt
Svensson och fram till 2016 Dieter Soerich, Lars E Lindström, Tommy
Gustlin.
Styrelsen för HSBs Bostadsrättsförening Per Albin har haft följande
sammansättning under året: Björn Gudmundsson (ordförande), LarsErik Hernvall (ledamot), Bengt Skånhamre (HSB-representant och
ledamot), Nancy Castillo (ersättare)och Helen Persson (ersättare).
Revisorer har varit. Birgit Hansson och Rose-Marie Carlsson. Claes
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Carlsson. har varit revisorssuppleant. Valberedningen har bestått av LarsErik Lövdén och Marie Granlund.
Slutord
2016 var ett arbetsamt år. På den kommunala nivån togs initiativ till en
större omorganisering vilket har inneburit att en ny nomineringsprocess
utlystes i slutet av året. På den regionala nivån har vi inte kunnat höja
skatten så som vi föreslog i regionfullmäktige vilket har inneburit
svårigheter att genomföra några större omläggningar av den regionala
politiken även om utveckling sker kontinuerligt. Nationellt har den
politiska situationen stabiliserats men regeringen har fått några nya
ministrar. Gräns- och idkontrollen har varit igång hela året.
Socialdemokraterna har under året fått en gemensam medlemsavgift som
har inneburit att varje nivå i partiet kostar 60 kronor. Vi har även fått ett
nytt medlemssystem.
Kyrkopolitiska förberedelser har kommit igång både med
kyrkopolitiskkonferens och med framtagande av ett kyrkopolitiskt
program. Under hösten har vi även hanterat förberedelserna inför
partikongressen 2017.
Vi förväntar oss ett 2017 som kommer att präglas kyrkovalrörelse och av
förberedelser för valrörelsen 2018. Vi tackar alla medlemmar för 2016års
verksamhet. Det som verksamhetsberättelsen beskriver hade inte varit
möjligt utan ert engagemang!
Joakim Sandell, ordförande
Leif Jakobsson, kassör
Mathias Persson, studieorganisatör
Charlotte Malmborg
Katrin Stjernfeldt Jammeh
Rose-Marie Carlsson
Mikael Andersson
Neziya Rahman
Mubarik Abdirahman
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Carina Svensson, viceordförande
Mikael Widéen, facklig ledare
Daniel Wolski
Juan Espitia
Linda Johnsson
Hillevi Larsson
Andreas Schönström
Camilla Kronholm

