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Inkomna motioner inför Malmö arbetarekommuns årsmöte 2017

Ökat fokus på skolfrånvaro i Malmö stad

Malmö stad har en ung och växande befolkning och där lärande och
skolgång är en nyckel till att skapa en inkluderande miljö som ger alla
elever samma möjligheter. Grundskolenämnden kompletterar de
nationella riktlinjerna i fråga om att skapa en likvärdig skola där alla
elever har samma mål att nå utbildningens mål samt att alla elever ska
utvecklas så långt som möjligt. Frågan om likvärdighet och
måluppfyllelse är centrala och ska sippra ner i skolans kärnverksamhet.
En förutsättning för att ge barnen dessa möjligheter är att de faktiskt
kommer till skolan. Skolplikten träder in vid sju års ålder och trots detta
ser vi hur elever kan ha 20, 30 eller 40 % ogiltig frånvaro i grundskolan.
Föräldrar försöker få barnen till skolan och lärare försöker i sin tur att
skapa en så positiv upplevelse av skolan som möjligt. Men trots detta
missar många barn sin skolgång. Detta kan bero på sociala faktorer som
mobbning eller utsatthet i skolan, att kraven är för höga och förenat med
prestationsångest och mindervärdeskänslor eller att lärarna har svårt att
anpassa undervisningen för elever med funktionshinder. Samtidigt som
eleverna inte kommer till skolan försöker man arbeta med målet att
samtliga elever ska nå målen i årskurs 9 och kunna ha möjlighet att söka
vidare till gymnasiet. Detta arbete går inte utan att ha eleven i skolan.
Varje elev som inte kommer till skolan är ett nederlag för skolans
pedagogiska och hälsofrämjande arbete.
Sveriges kommuner och landsting beskriver i sin rapport ”Vänd frånvaro
till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner” från
2013 hur rutiner och systematiskt förbättringsarbete samt ett tydligt
ledarskap på alla nivåer är framgångsfaktorer för att minska
skolfrånvaron redan på en preventiv nivå.
Därför yrkar vi:
att
berörda nämnder tar ett aktivt ställningstagande i frågan om
närvaro och frånvaro och gör detta till ett nämndmål och
aktivt efterfrågar information och statistik.
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att

öka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet av
elevhälsoteamet genom att rikta insatser mot att stärka lärarnas
kompetens i bemötande, individuell anpassning och förståelse
om funktionsnedsättningar och kravanpassning för att öka
möjligheten att varje barn känner sig sedd och förstådd i
skolan.

Malin Stern
Triangelns socialdemokratiska förening har tagit motionen som egen.
Styrelsens utlåtande
Stor arbete läggs i skolan idag när det gäller att komma åt frånvaron och
dess orsaker. Skolverket ställer höga krav på skolan när det gäller
kontroll och uppföljning av frånvaron. Malmö Stad har inarbetade
rutiner för att följa frånvaron. All frånvaro förs in i Skola24 samma dag,
så att du som förälder kan gå in och få information om frånvaron. Varje
månad stämmer klasslärare av den totala frånvaron i skola24 hos sina
elever. Elevhälsoteamet, EHT, stämmer av samtligas elevers frånvaro 2
ggr/termin och kontaktar klassläraren vid okänd hög frånvaro. Möte
med elev och förälder då den totala frånvaron (giltig och ogiltig)
överstiger 20 % eller den ogiltiga frånvaron överstiger 5 %. Uppföljning
görs efter en månad med ett nytt möte eller samtal. Har frånvaron inte
förbättrats anmäls ärendet vidare till skolans elevhälsoteam som kallar till
ett nytt möte med elev. Om anledningen till frånvaron är okänd erbjuds
vidare kartläggning av kurator. Beroende av vilken problematik som
ligger bakom frånvaron kopplas ytterligare stöd in för eleven. Detta kan
t.ex. vara kuratorssamtal, specialpedagogiskt stöd och som sista resurs
görs en anmälan till socialtjänsten.
Nämnderna får en årlig rapportering. Frågan är viktigt och bör absolut
uppmärksammas vidare. När det gäller anpassningar av undervisningen
jobbar Malmös kommunala skolor med det som Skolverket benämner
det kompensatoriska uppdraget. Detta uppdrag beskrivs noggrann i
skolans styrdokument. Det handlar om allt från fysiska anpassningar till
inlärningsstrategier.
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Regeringen tillsatte en utredning 2015 som skulle kartlägga elevers
problematiska frånvaro i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan. I början av året skickades en remiss ut av utredningen
”Saknad! Uppmärksamma elever frånvaro och agera”. Utredningens
förslag syftar även till att ge hemkommunen bättre förutsättningar att
aktivt agera vid problematisk frånvaro. Remissrundan ska vara klar i maj
2017.
Styrelsen anser med detta att arbete med motionens intentioner redan
görs.
Styrelsen föreslår årsmötet
att
besvara motionen.
Styrelsens föredragande: Juan Espitia och Mubarik Abdirahman

Integrationskoordinator i skolan
Utgångspunkten för detta förslag är vår förståelse av att alla har en plats
och har lika värde och möjlighet till delaktighet. Enligt skollagen skall
barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära,
främjas. Med tanke på de förändringar vi ser i samhället idag såsom att
barn kommer från olika bakgrund såsom nyanlända, akademisk eller
socioekonomisk, visar på att de förhållanden barnen kommer ifrån kan
de facto leda till olika utfall gällande deras resultat och framgång vilket
leder till att en del människor får svårare att integreras i det svenska
samhället. Integration till bland annat skolan skall gälla alla. Förutom
skolan, är föräldrarna nyckeln till att alla barn når goda resultat. Det kan
finnas glapp mellan skolans och hemmets förväntningar på skolan.
Därför anser vi att denna kontakt behöver underlättas, att möjliggöra
och förenkla god kontakt mellan hemmet och skolan.
I många fall spelar barnet rollen som kommunikatör, nyckeln eller
bryggan mellan skolan och vårdnadshavare. Barn från nyanlända familjer
kan till och med utgöra den bryggan i en bredare mening, det vill säga att
de blir en kulturell länk mellan skolan och föräldrarna. Detta blir en
börda för det enskilda barnet. För barnets bästa är det viktigt att slippa
hamna i kläm mellan två ”system”, föräldrarnas värld och skolans värld.
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Samt, att lärarna ska kunna möta varje familj tar mycket tid från
undervisningen och kvalitetssäkringen av densamma.
Vårt förslag handlar, mot denna bakgrund, om att – till en början i form
av ett pilotprojekt – inrätta en ny funktion i Malmös skolor, kallad
Integrationskoordinator i skolan. Denna funktion är inte tänkt som en
lärarroll, inte heller en psykolog- eller kuratorsroll etc., utan som en ny
yrkesroll.
Syftet med förslaget är att utveckla och stärka gruppers inkludering i
samhället, och är därmed att betrakta som en social investering. Att
informera föräldrar och öka förståelsen om skolan, skolans värdegrund
och vad skolan kan erbjuda, som exempelvis läxhjälp. Detta skulle inte
bara gynna de familjer och föräldrar som nyligen har kommit till Sverige,
utan även de grupper som behöver extra draghjälp med barnens
utbildning.
Vi ser, förutom att lärarens tid frigörs till undervisning, även andra
mervärden. En integrationskoordinator innebär en samhällsinvestering
som på lång sikt kommer att resultera i högre jämlikhet mellan individer.
Vi ser även att detta ger ökade jobbmöjligheter.
Uppdraget som integrationskoordinator i skolan innefattar:
Att samarbeta med den pedagogiska personalen på skolan och med
elevhälsan.
Att utåt i relation till föräldrarna tydliggöra skolans uppdrag och
samhällsposition, dess värdegrund, och därmed bidra till en tydlig
förståelse av skolan som samhällsinstitution. Att även arbeta med
föräldrars tankar om skolan som miljö och deras barns situation i skolan.
Arbeta både i öppen dialogform och systematiskt.
Att inåt skolan som organisation arbeta med att öka förståelsen för
föräldrarnas förväntningar och tankar.
I de senare fallen ska integrationskoordinatorn i skolan kunna lotsa
föräldrar vidare till andra samhällsorgan såsom föreningar, kommunala
funktioner och myndigheter.
En integrationskoordinator i skolan har en specifik roll. Detta skulle
kunna vara en yrkesroll för personer med utbildning inom exempelvis
mångfaldsstudier eller en fortbildning kopplad till andra
högskoleutbildningar. På sikt skulle det också kunna erbjudas en särskild
utbildning i YH- form. På de skolor där elevernas etniska
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sammansättning är heterogent, kan det vara meriterande att behärska
minoritetsspråk.
Modellen prövas i Malmö stad i form av ett pilotprojekt på några utvalda
skolor inom ett stads- eller rektorsområde. En grupp personer anställs
för att utgöra denna funktion som innebär att stödja skolans
föräldrakontakt. De anställda personerna i projektet får själva ansvara för
att prova olika modeller för arbetet (pedagogiskt, föräldrastödjande,
elevorienterat, med mera), arbeta fram en uppdragsbeskrivning.
Målgruppen för integrationssamordnaren är tänkt att vara elevers
föräldrar, och bland metoderna kan då tänkas ingå individualiserad
samtal men de föräldrar som man bedömer har extra behov. Då kan
samtalet föras på ett djupare plan och bättre kontakt kan skapas.
Principen ska dock vara att man arbetar behovsstyrt och undviker att på
ett slentrianmässigt sätt tänka i termer av givna målgrupper. Till
pilotprojektet skall knytas följeforskning och en utvärdering skall vara
genomförd innan en mer generell uppdragsbeskrivning skapas och
satsningen permanentas.
Vi yrkar därmed
att
Malmö inrättar integrationskoordinator i en eller flera
pilotskolor för att en period arbeta med uppdraget
att
ge koordinatorn uppdraget att prova och arbeta fram
arbetsmodeller som syftar till det som motionen beskriver
att
efter en period utföra utvärdering och rapport som grund för
eventuell bredare implementering.
Jonas Alwall, Terez Palffy och Malin Stern
Motionen är tagen som egen av styrelsen för Triangelns S-förening.
Styrelsens utlåtande
Det finns inte någonting i dagens regelverk som förhindrar skolorna att
arbeta i enlighet med motionärernas vilja. Tvärtom understödjer skollag,
läroplan och övriga mål för skolverksamheten ett sökande efter åtgärder
som utgår från barnens förutsättningar och utmaningar. Det är vår
inställning att vi ska arbeta med mindre detaljstyrning inom skolpolitiken.
Det är lämpligt att skolorna själva ser behovet av en
integrationskoordinator utan att vi kommer med nya projekt.
Styrelsen föreslår årsmötet
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att
avslå motionen.
Styrelsens föredragande: Juan Espitia och Mubarik Abdirahman
Låt asylsökande personer läsa svenska/yrkessvenska och
samhällskunskap under asylprocessen
Idag kommer stora grupper vuxna asylsökande till Sverige och ofta får de
vänta långa tider innan de erhållit sitt permanenta uppehållstillstånd
(PUT). De inväntar på att bli folkbokförda på en ort samt sitt PUT för
att få tillgång till undervisning i svenska.Individerna vi talar om är ofta
oroliga, rädda och inte sällan deprimerade. De har lämnat allt och vet
inte vad som väntar dem eller vad som förväntas av dem. Den långa
väntan innebär mer stress, oro och kan till och med leda till apati.
Att lära sig svenska/yrkessvenska och samhällskunskap omedelbart efter
ankomsten till Sverige innebär att individen får en meningsfull uppgift
och samtidigt en tydlig struktur på sin vardag, vilket är väsentligt för ett
bättre mående och en snabbare väg in i det svenska samhället.
Vi menar också att det är av stor vikt att vi i undervisningen är tydliga
och talar om svenska värderingar, jämställdhetsfrågor, kvinnosyn, hur vår
undervisning i svenska skolan ser ut och vad som ingår i läroplanen.
I vårt civila samhälle finns organisationer och föreningar samt tolkar som
jämte undervisande sfi-lärare skulle vara väl lämpade att erbjuda sådan
undervisning som beskrivs ovan.
Därför yrkar vi:
att
Malmö Arbetarkommun verkar tillsammans med föreningar
och organisationer i det civila samhället, för att vuxna
asylsökande inom två månader efter ankomst till Sverige ska
erhålla svenskundervisning och undervisning i hur det svenska
samhället fungerar. Ett viktigt innehåll är värderingar, normer
och jämställdhetsfrågor.
Anette Ellis
Motionen är tagen som egen av styrelsen för Triangelns S-förening.
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Styrelsens utlåtande
Regeringen har redan fattat ett beslut om svenskundervisning från dag
ett. Det är en satsning för att ge asylsökande och vissa nyanlända
möjlighet att lära sig svenska tidigt och samtidigt få en grundläggande
förståelse för, och inblick i, det svenska samhället. Satsningen har två
målgrupper: asylsökande som bor antingen på Migrationsverkets
anläggningsboenden (ABO) eller i eget boende (EBO), dels personer
som fått uppehållstillstånd men som bor kvar i Migrationsverkets
anläggningsboenden.
Ett viktigt syfte är att ge de asylsökande en meningsfull sysselsättning
under asyltiden. De som genomför satsningen och får statsbidrag för
detta är: studieförbunden, folkhögskolorna och studieförbundet SISU
Idrottsutbildarna. Intresset från både anordnare och deltagare har varit
stort.
Styrelsen föreslår årsmötet
att
besvara motionen.
Styrelsens föredragande: Rose-Marie Carlsson och Daniel Wolski

Låt asylsökande barn fortsätta sin svenskundervisning även då de
fyllt 18 år
När ensamkommande barn kommer till Sverige får de inom tre månader
en skolplacering och möjlighet att läsa språkintroduktion under
asylprocessen. Men eftersom asylprocessen kan dra ut på tiden så kan
ungdomen hinna fylla 18 år och därmed är möjligheten att fortsätta sina
studier borta. Detta kan självklart innebära stress, oro och brist på
motivation för att lära.
Vi ser att svenskundervisning och undervisning i det svenska samhället
är avgörande för en god introduktion in i det svenska samhället.
Introduktionen måste också innehålla information kring
jämställdhetsfrågor, värderingar och normer. Dessa frågor bör bli viktiga
inslag redan under språkintroduktionen.
Därför yrkar vi:
9

att

Malmö Arbetarkommun verkar för att asylsökande
ensamkommande ungdomar får fortsätta sin
svenskundervisning då de fyllt 18 år.

Vi vill också att tillsammans med föreningar och organisationen Malmö
Arbetarkommun verkar för:
att
kunskap om jämställdhetsfrågor, demokratifrågor, normer och
värderingar får ta allt större plats i undervisningen.
Anette Ellis
Motionen är tagen som egen av styrelsen för Triangelns S-förening.
Styrelsens utlåtande
Styrelsen delar motionärens uppfattning att tidig språkundervisning är av
yttersta vikt för människor som flytt eller invandrat till Sverige.
Motionären avser i sin motion att ensamkommande barn ska få rätt att
fortsätta sin svenskundervisning även efter att de fyllt 18 år.
Styrelsen ställer sig frågande till varför det endast skulle gälla
ensamkommande och inte alla asylsökande. Dessutom är det främst
gymnasieutbildning och möjlighet till skolundervisning som är det
absolut mest avgörande för den unges framtidsutsikter.
Vad gäller frågan om jämställdhetsfrågor, demokratifrågor, normer och
värderingar menar styrelsen att detta redan ligger inom ramen för skolans
uppdrag och tas normalt upp även under språkundervisning. Hur
undervisning läggs upp är dock främst en fråga för professionen,
lärarkåren och skolpersonal.
Sammanfattningsvis menar styrelsen att motionen missar målet,
gymnasiet är det som har den avgörande betydelsen och det är
tillgänglighet till den som bör stå i största fokus.
Styrelsen föreslår årsmötet
att
avslå motionen.
Styrelsens föredragande: Andreas Schönström och Charlotte Malmborg
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Motion om busshållplatser på Malmöhusvägen
För många år sedan fanns det busshållplatser på Malmöhusvägen
framför Malmö Museum från vilka man lätt även nådde Teknik- och
Sjöfartsmuseet och Kommendanthuset. Så småningom flyttades
busslinjen och hållplatserna finns nu på den hårt trafikerade
Citadellsvägen, bakom Tekniska Museet. Det blev en lång väg att gå för
barn, äldre, funktionshindrade och turister. Tar man buss 7 från
Centralen måste man dessutom korsa Citadellsvägen via övergångsställen
en bra bit bort. Alltså genar man över trafikleden med risk för olyckor.
Nu ska Citadellsvägen bli gågata och hållplatserna flyttas till N
Neptunigatan, som kommer att bli än mer hårt trafikerad. Ingen talar om
att tillgängligheten till en av Malmös största kulturinstitutioner blir ännu
mer försämrad. Alla barn från förskola och uppåt får inte plats i de ofta
fullbokade Kulturbussarna. Många av Malmös invånare har svårt att ta
sig fram till fots. Hur ska turisterna enkelt hitta till det fina Malmö
Museer?
Eftersom stadens styrande koalition månar om ett i det närmaste bilfritt
centrum blir det en nödvändighet att åter ha en busslinje, som trafikerar
Malmöhusvägen. En säker väg till kulturen i Malmö är angeläget för alla!
Jag föreslår
att
Västra Innerstadens socialdemokratiska förening antar
motionen som sin egen
att
Kommunfullmäktigegruppen får i uppdrag att ta initiativ till
att fullfölja motionens syfte
att
Representantskapet bifaller motionen
Christina Melin Dahlvid, Malmö 20160602
Västra Innerstadens S-förening har tagit motionen som egen.
Styrelsens utlåtande
Att våra kulturinstitutioner har goda kollektivtrafikförbindelser är viktigt.
Motionären lyfter farhågan att tillgängligheten till Malmö Museum,
Teknik- och Sjöfartsmuseet och Kommendanthuset kommer att
försämras när Citadellsvägen omvandlas till gågata och nuvarande
busshållplats flyttas längre bort från kulturinstitutionerna. Detaljfrågor,
såsom var exakt busshållplatser ska placeras, brukar emellertid inte
beslutas på politisk nivå utan tas på tjänstemannanivå – i en dialog
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mellan Skånetrafiken och Malmö stad. En avvägning mellan olika
intressen och lämpligheten av hållplatsplaceringen måste alltid göras.
Malmö Arbetarkommuns styrelse anser dock att intentionen i motionen
är bra och mycket väl kan bevakas och följas upp av representanter från
Malmö arbetarekommunen i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne.
Styrelsen föreslår årsmötet
att
besvara motionen.
Styrelsens föredragande: Linda Johnsson och Daniel Wolski

Ny station på gamla Kontinentalbanan
Fosie S-förening hoppas att persontågstrafik på Kontinentalbanan sätts i
drift och att tågförbindelse i en ringlinje via gamla Kontinentalbanan,
genom Svågertorp och sen via Citytunneln etableras.
Vi har förstått att det blir en pendeltrafik mot resten av Skåne i ett första
skede men hoppas att trafik på Malmöringen sjösätts i ett senare skede.
Malmöringen planerades gå via Malmö central, Östervärn, Rosengårds
nya station vid Örtagården, Persborg, Svågertorp, Hyllie och Triangeln.
En planering omfattade även en station i Fosie Industriby där banan
korsar Agnesfridsvägen men denna saknas i den senaste planeringen.
Vi ser fram emot att det byggs en ny tågstation i områden Törnrosen och
Örtagården i Rosengård i samband med stadsutvecklingsprojektet
Culture Casbah. Ett argument till byggnation av en ny station är att den
möjliggör regionalt resande från östra delarna av Malmö. Vi vill dock att
det ska beaktas att det finns behov av ytterligare tågstationer i andra
områden som behöver denna förbindelse av nästan samma skäl som
Törnrosen och Örtagården behöver sin.
Fosie s-föreningen verkar i ett geografiskt område består av delområdena
Gullviksborg, Hermodsdal, Nydala, Gullvik och Almhög. Områdena
bebos av c:a 15 000 invånare. Stora delar byggdes under de s.k.
miljonprogramsåren. För närvarande finns en process för att förtäta
Gullviksborgsområden där MKB vill bygga mellan sina befintliga
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åttavåningshus men det lär ta tid innan de är på plats. En stor andel av
områdena är socioekonomiskt svaga och genomsnittsinkomst är bland
de lägsta i staden. Precis som resten av Malmö, prognostiseras en ökning
av befolkningsantalet även i våra områden.
Fosie stadsområde, och då speciellt de delar där Fosie S-förening verkar,
är i starkt behov av avlastning i kollektivtrafiken, rättare sagt busslinje
nummer 8, trots att den avgår med hög täthet i rusningstrafik. Många
äldre har inte plats att sitta eller parkera rullatorn likaså saknar många
nyblivna föräldrar utrymme för sina barnvagnar. Malmö har fått en del
pengar, 35 miljoner, från Trafikverket för utbyggnad av Malmö
Expressen 2 som ska vara på nuvarande linje 8. Enligt Region Skånes
Trafikförsörjningsplan för 2015 ska denna utbyggnad ske 2017 och
kräver framkomlighetsåtgärder såsom det har gjorts på linje 5. Denna ser
vi fram emot.
I framtida planering av staden finns spårväg, med sträckningen
Lindängelund - Fosie -Västra Hamnen. En öppning har skapats genom
att denna möjligtvis skulle kunna ingå i Sverigeförhandlingen, d v s
samlade investeringar från stat och kommun som ökar kapacitet samt
gynna bostadsbyggande, arbetsmarknad och miljö. Denna inbegriper en
lång process där det saknas både avsatta pengar och detaljplanering. Det
vill säga, för närvarande, finns spårvägen enbart på pappret.
Bilen är för många av våra invånare inte ett alternativ när man förflyttar
sig inom staden och enligt vår socialdemokratiska målsättning vill vi inte
heller att bilåkandet ska öka. De flesta är beroende av en väl fungerande
kollektivtrafik. Framför allt är det kvinnor, som utnyttjar denna. Malmö
får beröm för att Malmös trafikplan tar in sociala faktorer som
tillgänglighet för personer med olika social bakgrund. Vi håller med om
att det finns en god vilja för förbättrad trafik men samtidigt missas en
bra chans att använda sig av en befintlig sträckning som skulle kosta
mindre än nya projekt.
Det är självklart inte enbart kollektivtrafik som behövs utan även en
utveckling av områden. Stadsbyggnadskontoret arbetar med flera
utvecklingsområden d v s ett större område där man arbetar fokuserat på
att förtäta stadsmiljön och skapar nya mötesplatser, översyn av cykelstråk
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och kollektivtrafikförbindelser m.m. Utav 11 nuvarande områden finns
enbart 1 av dem i stadsområdet Söder och då är det Lindängen. Ingen i
Fosie S-föreningens område berörs trots att vi har områden som
Hermodsdal, Nydala och Almhög som är speciellt socioekonomiskt
svaga. Vi behöver möjligtvis även nämna ingen av Fosie S-föreningens
områden finns på listan av utbyggnadsområden heller (dessa är Västra
Hamnen, Hyllie och Sorgenfri).
Bland Fosie S-föreningens områden befinner sig Kontinentalbanan i de
östra delarna. En station på banan skulle utgöra ett välkommet inslag i
området, främja rörelse och vara ett mycket bra komplement till
lokaltrafiken. Stationen på Persborg är så pass långt bort att den inte ett
reellt alternativ för pendling inom Malmö. Någon framtida station i Fosie
Industriby berör inte oss då denna kommer att finnas på andra sidan av
Inre ringvägen och är inte på något sätt på gångavstånd från våra
områden.
Vi menar att det missas en chans att använda sig av befintlig struktur för
att förbättra i vårt område. Tågsträckan finns redan. Vi har
uppmärksammat att det finns planer och viss politisk vilja för fysisk
utveckling även i våra områden men mer behövs. Det som saknas är
resultat d v s att det faktiskt byggs och utvecklas. Trots att det
uppmärksammas att våra områden är socialt utsatta är fokuset inte hos
oss.
Stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah kopplar integrationen med nya
framtidsplaner för Törnrosen och Örtagården, vilket är otroligt positivt.
Vi behöver satsningar som gör att invånarna kan ta jobb i andra delar av
staden eller i andra kommuner, att de kan åka till skola, högskolan,
komvux, eller fritidresor i vår vackra stad. Fosie S-förening vill verkligen
lyfta upp behovet av att våra områden behöver ses, investeras i och lyftas
upp precis som andra socialt utsatta områden.
Fosie S-förening yrkar
att
beräkning för en ny station, med placering i området inom
vilket Fosie S-förening verkar, tas fram.
att
i beräkningen tas med även socioekonomiska effekter.
att
Malmö arbetarekommun bifaller motionen.
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Fosie S-förening tog motionen som egen på medlemsmötet den 12
januari 2017.
Styrelsens utlåtande
Styrelsen föreslår årsmötet
att
bifalla motionen.
Styrelsens föredragande: Andreas Schönström och Linda Johnsson.

Motion om att bygga en ramp ned till kanalbåtarna
En av de första saker du som besökare ser när du stiger ut från
Centralstationen i Malmö är kanalbåten Rundan. Rundan är ett jättebra
sätt för oss att göra reklam för vår stad och en stor turistattraktion. En
guidad tur med båt runt kanalerna i Malmö där du kan få dig något gott
att äta och dricka samt få en god inblick i vår stads historia och nutid
från ett nytt och spännande perspektiv. Tyvärr så kan inte alla människor
ta del utav Rundan. Det som saknas är en ramp ned till båtarna för att
människor med rörelsenedsättningar också ska kunna ta del utav vår stad
som alla andra. Det här är ett utmärkt sätt för vår stad att visa att Malmö
är en varm, välkomnande, öppen och inkluderande stad för alla
människor trots olika förutsättningar.
Yrkande:
att
bygga en ramp ned till kanalbåtarna.
att
Malmö arbetarekommuns representantskap bifaller motionen.
att
Malmö arbetarekommuns representantskap skickas motionen
till socialdemokratiska ledamöter i kommunfullmäktige.
Skriven av Mattias Elensjö
Limhamn s-förening har antagit motionen som sin egen.
Styrelsens utlåtande
Motionären lyfter i motionen möjligheten att bygga en ramp ner till
kanalbåtarna. Att turistattraktioner är anpassade på det sätt att alla har
tillgång till desamma är viktigt. Det är emellertid inte Malmö
arbetarekommun som kan ta beslut om att just en ramp ned till
kanalbåtarna är den bästa lösningen. Arbetarekommunens styrelse
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uppmanar s-ledamöter i tekniska nämnden att se över om det finns
förutsättningar för att skapa bättre tillgänglighet till kanalbåtarna.
Styrelsen föreslår årsmötet
att
besvara motionen.
Styrelsens föredragande: Linda Johnsson och Daniel Wolski.

Grus på cykelbanor
Det finns ganska mycket grus kvar på cykelbanor efter gatuarbeten.
Vi yrkar
att
cykelbanor rensas av grus efter varje vägarbete.
att
Malmö Arbetare kommun antar motionen som sin egen och
skickar den till ansvariga.
Persiska Socialdemokratiska Förening
Styrelsens utlåtande
När gator och vägar renoveras, förbättras och nyanläggs är grus och sand
ett viktigt material. Så gott som alltid behövs det en stor mängd grus och
sand. Det kan tyckas bli ett överskott vid dessa tillfällen. Detta överskott
försvinner efterhand som platsen används och med hjälp av vädrets
makter, såsom regn och snö, sprids. Partiklarna fyller på och förbättrar
underlaget. Förutom att det finns en poäng med en del grus på våra
cykelbanor som efterhand lägger sig i underlaget så är det inte heller
skäligt att använda gatukontorets arbets- och ekonomiska resurser att
städa flera veckor efter åtgärder.
Styrelsen föreslår årsmötet
att
besvara motionen.
Styrelsens föredragande: Carina Svensson och Mathias Persson.
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Motion om att Malmös kommunledning inför ett återkommande
tal till Malmö kommuns invånare
Vad som sker och är på gång i vår kommun är av yttersta vikt för alla
medborgare att ta del utav. Politiken känns främmande och är väldigt
avlägsen för en stor del utav vår befolkning. Många människor har
förlorat tron på politiken och att det går att påverka den politik som förs.
Det är svårt att hänga med i politiken. Det saknas en regelbunden
kortare sammanfattning som enkelt och lättförståeligt förklarar vad som
har beslutats, vad det betyder och varför. För att föra politiken närmare
dess medborgare så håller Malmös kommunledning ett återkommande
tal till Malmö kommuns befolkning. Förslagsvis så hålls talet på lördag
förmiddag, sänds via lokala tv, radio stationer samt publiceras i lokala
tidningar. Talet är relativt kort. En 3-10 minuter långt och behandlar
olika aktuella lokala samt inrikesfrågor. Det kan handla om varför vissa
vallöften ännu inte har infriats, förändrade bestämmelser inom
kollektivtrafiken, budgeten, nya satsningar inom skolan och äldrevården
etc.
Yrkande:
att
Malmös kommunledning inför ett återkommande tal till
Malmö kommuns invånare.
att
Malmö arbetarekommuns representantskap bifaller motionen.
att
Malmö arbetarekommuns representantskap skickar motionen
till socialdemokratiska ledamöter i kommunfullmäktige.
Mattias Elensjö
Limhamns S-föreningens årsmöte 2016 har skickat motionen som
enskild.
Styrelsens utlåtande
Det finns många sätt att nå Malmöborna exempelvis via direkta möten,
sociala medier, tidningar och radio. Det finns nyhetsbrev inom olika
politiska områden som Malmöborna kan få via mail. Det finns möjlighet
för Malmöborna att både lyssna och se kommunfullmäktigedebatterna.
Dessa kanaler är självklart av olika kvalité och med olika behållning för
både oss som politiker och för Malmöborna.
Det är de politiska partierna som ska stå för en kontinuerlig
direktkontakt med Malmöborna. Även om kommunstyrelsens
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ordförande har en speciell roll så är det viktigt att alla våra
socialdemokratiska förtroendevalda träffar och pratar med Malmöborna.
Våra föreningar och klubbar arrangerar möten och event som ska skapa
intresse för oss och vårt parti. Det som vi som kan berätta om våra
vallöften, våra budgetsatsningar och andra politiska förslag som vårt
parti driver.
Att alla som kan arbetar med att nå ut bredare med partiets politik är
viktigt. Men styrelsen ser inte att det nödvändigtvis är just med
återkommande tal från kommunstyrelsens ordförande eller
kommunledningen som det görs bäst.
Styrelsen föreslår årsmötet
att
avslå motionen.
Styrelsens föredragande: Katrin Stjernfeldt Jammeh och Joakim Sandell

Motion om att Malmö Stad erbjuder en plats för att vila på natten
och inför en tak- över- huvudgaranti för alla människor
Ingen människa ska tvingas att sova utomhus. Vi behöver alla skydd mot
regn, vind och kyla. Vi får tillsammans kraftsamla för att hjälpa dessa
människor som saknar de mest grundläggande elementära
förutsättningarna till en dräglig tillvaro. Alla kan hamna i en utsatt
situation och behöva samhällets hjälp för att komma på fötter igen.
Yrkande:
att
Malmö Stad inför ett tak över huvudgaranti för alla
människor.
att
Malmö Stad erbjuder en plats för att vila på natten för alla
människor.
att
Malmö arbetarekommuns representantskap bifaller motionen.
att
Malmö arbetarekommuns representantskap skickas motionen
till socialdemokratiska ledamöter i kommunfullmäktige.
Skriven av Mattias Elensjö
Limhamn s-förening har antagit motionen som sin egen.
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Styrelsens utlåtande
Motionären tar utgångspunkt att Malmö Stad skall erbjud plats för alla
människor till nattvila. Att en kommun skall erbjuda detta till ”ALLA”
människor faller på sin orimlighet. Däremot har kommunen ett yttersta
ansvar för de människor som vistas där och befinner sig i en utsatt
situation, detta regleras av socialtjänstlagen. För att få s k nödhjälp hjälp
via socialtjänsten skall alla andra möjligheter vara prövade och ansvaret
inträder när det inte finns någon annan tillgång som kan användas. Det
är en individuell bedömning som görs i varje fall och inget som beviljas
alla människor. Grunden för arbetet regleras av socialtjänstlagen.
Det finns både akutboende/natthärbärge där hemlösa kan söka sig utan
föregående biståndsbedömning. 43 platser för män och 21 för kvinnor
varav 5 är avsett för hemlösa, missbrukande kvinnor som utsatts för
våld. Därtill kommer 20 platser som är för både kvinnor, män och par
och som kan utökas med ytterligare 5 platser vid behov. Till detta skall
fogas att staden har ca 1250 lägenheter för andrahandsuthyrning och ett
stort antal andra insatser som erbjuder bostad till hemlösa. Ett viktigt
arbete i detta är också att förebygga hemlöshet bl a genom budget- och
hyresrådgivningen. Grunden för 70 % av de hemlösa i Malmö är
bostadsbristen. Endast 30 % har egna problem med missbruk etc.
En s k ”tak över huvudet garanti” är ingen långsiktig lösning för någon,
vår ambition är högre än så. Att utöka dessa kortsiktiga lösningar såsom
motionären föreslår leder inte framåt och målet kan inte vara att satsa
mer på kortsiktighet. Under perioden december-februari erbjuder vi 40
platser för EU-medborgare. Dessa har under årets vinter inte varit fyllda.
Vi behöver arbeta på flera fronter med hemlöshet, Malmö stads nya
organisation har denna fråga i fokus. Staden har också tillsatt en
bostadsgeneral, vars uppdrag är att arbeta med bostäder till dem som står
långt ifrån att själv kunna skaffa en bostad.
Styrelsen föreslår årsmötet
att
avslå motionen.
Styrelsens föredragande: Carina Nilsson och Daniel Wolski.
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Motion om att öka antalet akutboendeplatser på Malmö Stads
härbärgen och att människor som inte är skrivna i kommunen
även ska få ta del utav dessa platser
Malmö Stad har idag 40 st akutboendeplatser på härbärgen för hemlösa.
Platserna räcker inte. Redan förra året så var antalet hemlösa som var i
behov utav en akutboendeplats långt större än tillgången.
Att Malmö Stad ska kunna erbjuda tak över huvudet mot väder och vind
samt en plats att vila för natten åt människor som saknar dessa
grundläggande elementära förutsättningar borde vara en självklarhet.
Yrkande:
att
öka antalet akutboendeplatser på Malmö Stads härbärgen.
att
människor som inte är skrivna i Malmö Stad även ska få ta del
utav dessa akutboendeplatser.
att
Malmö arbetarekommuns representantskap bifaller motionen.
att
Malmö arbetarekommuns representantskap skickas motionen
till socialdemokratiska ledamöter i kommunfullmäktige.
Skriven av Mattias Elensjö
Limhamn s-förening har antagit motionen som sin egen.
Styrelsens utlåtande
Styrelsen föreslår årsmötet
att
besvara motionen med samma utlåtande som föregående
motionen.
Styrelsens föredragande: Carina Nilsson och Daniel Wolski.

Divestera det offentliga ägandet
Divestering innebär att göra sitt ägande fritt från fossilbränslen. Idag
finns tekniken för en grön energiomställning och offentligt ägande och
investeringar kan och bör användas för att stärka en sådan utveckling.
För detta finns väldigt starka skäl.
Jorden har nu passerat 1⁰C i ökad årsmedeltemperatur sedan 1850. Av
detta ser vi oerhörda konsekvenser i form av stigande havsnivåer som
riskerar att göra miljoner människor hemlösa, försurning av världshaven
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som slår ut ekosystemen i havet samt omfattande bränder, värmeböljor
och extremoväder i hela världen som orsakar omfattande förstörelse och
död i både fattiga och rika delar av världen. Vid FN:s klimattoppmöte i
Köpenhamn, 2009, antogs en icke bindande överenskommelse om att
ökningen inte skulle tillåtas överstiga 2⁰C, vilket redan det alltså innebär
ett risktagande med planetens och mänsklighetens framtid. Att nå 2⁰målet är emellertid ingen enkel sak. Det brittiska
klimatforskningsinstitutet Tyndall Centre har visat att vad som krävs är
minskade koldioxidutsläpp i den rika världen med 8-10 % om året. Den
faktiska utvecklingen är en ökning med 3-4 %. Nuvarande ökningstakt
pekar snarare mot 4 eller 6 graders ökning om inget görs. Vilka
klimatförändringar som blir följden om så sker kan vi i princip bara
spekulera kring. Vi måste helt enkelt sluta släppa ut koldioxid och andra
växthusgaser i atmosfären och det måste ske fort.
2014 var olje- och kolbolagens reserver, dvs de fyndigheter som ännu
inte utvunnits, värderade till 27 biljoner dollar och omfattade 2795
gigaton koldioxid. Den maximala beräknade mängden koldioxid som kan
släppas ut om 2⁰-målet ska nås är 565 gigaton. Notera särskilt att 2795 är
mycket mer än 565.
Om det kol som planeras att förbrännas av de internationella
energibolagen ska förmås att stanna i marken måste värdet på dessa
fyndigheter minska. Det kräver både minskade investeringar i företagen
och minskad konsumtion av fossilbränsle. Ska Sverige vara ett
föregångsland i den gröna omställningen är en divesteringsstrategi för
alla offentliga aktörer en självklarhet. Som exempel på att en sådan inte
nyttjas i nuläget kan nämnas att AP-fonderna tillsammans har ett innehav
värderat till ca 36 miljarder i kol-, olja-, och gasreserver i världen.
Vi yrkar därför
att
Socialdemokraterna i Malmö verkar för att Malmö stads
ägande ska vara fritt från ägande i fossilbränslebranschen
inom 5 år.
Daniel Hedén och Andreas Kjellander
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Styrelsens utlåtande
Styrelsen föreslår årsmötet
att
bifalla motionen.
Styrelsens föredragande: Linda Johnsson och Mathias Persson.

Klimatkrisen är redan här. Satsa på solcellsutbyggnad i Malmö
Smältande isar, stigande temperaturer. Att jorden kommer få ett allt
varmare klimat är så gott som alla forskare överens om. Enligt rådande
utveckling kommer 2016 att bli det varmaste året som någonsin
uppmätts. 15 av de 16 varmaste åren har inträffat under 2000-talet.
Vi vet att runt 80 procent av klimathotet beror på olja, kol och gas. Vi
vet också att den ökande klimatförändringen beror på mänskliga
aktiviteter.
Växthuseffekten är ett faktum. Och resultatet är märkbart! De arktiska
havsisarna täckte förra vintern en mindre yta än under någon annan
vinter sedan mätningarna inleddes. Indien har drabbats av cykler av torka
och översvämningar, medan förlamande hetta bränner jorden och
smälter glaciärer i Himalaya. I södra och östra Afrika orsakar torkan
humanitära kriser. Skogsbränder rasar över Amerika; korallrev världen
över bleks och dör. Tjock smog brer ut sig kinesiska och Indiska städer.
Det finns många fler illavarslande exempel att peka på.
För elva månader sedan i Paris lovade 177 nationer att försöka garantera
att jordens medeltemperatur inte ska stiga med mer än 1,5 grader över
den förindustriella nivån. Den har redan ökat med 1,3 grader – snabbare
och mer än nästan någon förutspått.
I ett avseende har forskarna haft fel. De sa att vi kan förvänta oss en
klimatkris under den andra halvan av det här århundradet. Men den är
redan här.
Samtidigt görs förnybara framgångar. Vi har aldrig satsat så mycket på
förnybar energi som vi gör idag. Under förra året monterades 500 000
solkraftspaneler varje dag i vår värld. Priserna sjunker stadigt och
teknikutvecklingen går framåt i rask takt. Vindkraften byggs ut i snabbare
takt. Tidvatten kan skapa energi från havet. Storbritannien stänger sina
sista kolkraftverk.
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Den sammanlagda kapaciteten av världens förnybara energikällor är nu
större än kolkraft, enligt International Energy Agency (IEA). Samtidigt
börjar världens ledare inse att oljan och kolet är på utdöende.
Energirevolutionen pågår och växer. Nu gäller det bara att öka takten.
I Malmö konkretiseras och integreras arbetet. Som första kommun i
Sverige har man implementerat FN:s globala hållbarhetsmål lokalt. Detta
är bra och för ses som en av många aktiva insatser för att hindra en
framtida klimatkollaps. Ansatsen att arbeta med detta på det lokala
planet för att stödja städerna att nå utsläppsmålen måste ytterligare lyftas
och synliggöras.
Energifrågan är vår största klimatfråga. Men den är också den
demokratifråga där myndigheter och politiskt valda på alla nivåer visar
sina verkliga avsikter.
Med hänvisning till ovan nämnda skäl, föreslår jag representantskapet
besluta
att

Malmö arbetarekommun verkar för och tar initiativ till,

att

Malmö stads miljöprofil förstärks ytterligare genom stimulans
och en snabb utbyggnad av förnybar elproduktion (energislag)
inom kommunen,

att

Malmö gör en översyn av samtliga tak i Malmö som underlag
för att fastställa och klargöra utvecklingspotentialen för
solcellsutbyggnad, samt att man därefter upprättar och
fastställer en målsättning för en ”heltäckande” etablering av
solcellsanläggningar på och inom fastigheter i Malmö,

att

Malmö som ett första steg och bidrag till en bättre miljö och
den egna energikonsumtionen i denna utveckling, etablerar
stadens egna fastigheter med solceller eller annat förnybart
energislag,

att

Malmö verkar för att varje ny fastighetsbyggnad som uppförs i
Malmö ska förses solcellsanläggning,

att

Malmö syfte att etablera flere solcellsanläggningar, aktivt
stimulerar fastighetsägarna till detta vid deras
fastighetsombyggnader,
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att

Malmö skapar, underlättar och stimulerar intresset från andra
fastighetsägare att se över möjlighet till förnybara energislag,

att

Malmö underlättar och förenklar ansökningshandläggningen
av solenergibygglov,

att

Malmö avsätter de ekonomiska resurser som behövs för ett
genomförande av ovan nämnda miljösatsningar.

Jan Svärd, Malmö den 15 december 2016
Socialdemokratiska föreningen Sentrum har vid medlemsmöte den 18
december 2016 beslutat anta motionen som sin egen.
Styrelsens utlåtande
Motionären lyfter en mycket angelägen fråga. Det är viktigt att vi är
drivande i klimatpolitiken i Malmö och att vi gör vad vi kan för att få till
en genomgripande hållbar omställning. Malmö är den stad i Sverige som
satsat mest på solenergi. Under de senaste åren har ett stort antal solcellsoch solvärmeanläggningar installerats på bl a skolor, äldreboenden,
utomhusbad, museum och industribyggnader. Malmö stad har också
drivit på för att upprätta Solar Region Skåne, som arbetar aktivt för att
främja ökad användning av solenergi i Skåne genom utbildningar,
seminarier, mässor och andra evenemang med syfte att sprida kunskap
om solenergi. Det innebär inte att vi ska stanna där utan det är viktigt att
den processen fortskrider.
Arbetarekommunens styrelse menar att denna utveckling måste göras i
samverkan mellan såväl byggherrar, fastighetsägare, boenden, Malmö
stad och berörda förvaltningar. Nyligen upprättades en avsiktsförklaring
mellan Malmö stad, fastighetsägare i Sofielund, EON och VASYD för
att göra Sofielund till ett mer energimässigt och klimatmässigt hållbarare
stadsdel.
Arbetarekommunens styrelse menar att den typen av lösningar är viktiga
och kan fungera som en rollmodell för hur utbyggnaden av bland annat
solceller kan göras på ett sätt där hela stadsdelar och intressenter är
medverkande.
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Styrelsen föreslår årsmötet
att
besvara motionen.
Styrelsens föredragande: Linda Johnsson och Daniel Wolski

Motion om att Malmö arbetarkommun inrättar en huvudansvarig
för IT-frågor med en tillräcklig tjänstgöringsgrad för att
kontinuerligt kunna sköta uppdraget med att uppdatera alla våra
sociala medier
För att partiet ska följa med i utvecklingen och hänga med in i framtiden
så måste vi bli bättre på att sköta våra sociala medier.
Sociala medier blir allt viktigare i våra liv och är det nya sättet för att nå
ut till våra väljare. Vi måste visa våra sympatisörer att vi är alerta, fulla av
vitalitet, kreativitet och framtidsanda. Betydelsen av att aktivt
kommunicera vårt budskap, löftet och värderingar är helt ovärderliga.
Dagens informationsinhämtning bland allmänheten sker redan till stor
del över nätet. Vi betonar ständigt vikten av att ha utåtriktade evenemang
för att locka nya väljare men vi glömmer lätt bort att en allt större del av
befolkningen själva söker efter den information de behöver.
Här har vi ett medium där vi väldigt enkelt och kostnadseffektivt kan
framföra Socialdemokraternas syn, lösningar, förluster och visioner på
lokala frågor.
Vi måste bli bättre på att marknadsföra våra landvinningar och på att
förklara varför vår verklighet ser ut som den gör. Det ska vara enkelt att
följa med i politiken i staden.
Låt oss ge våra medborgare möjligheten att ta del utav vad som händer
och ge vår förklaring på saken.
En hemsida med inaktuell information och som sällan uppdateras säger
mycket om aktiviteten inom ett parti. Vi Socialdemokrater är ett levande
parti i allra högsta grad.
Socialdemokraternas hemsida, Facebook och Twitter måste ständigt
uppdateras.
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Det är lokala nyheter, adresser, seminarier, handlingar, studiecirklar,
bilder, utbildningar, sammandrag, föreläsningar, presentationer, möten,
kalendarium och filmer, medlemstidningen etc som ska uppdateras med
dagsfärska uppgifter.
Intresserade ska lätt kunna gå ut på vår hemsida, se vad vi står för och ta
del utav våra aktiviteter. Socialdemokraterna i Malmö sjuder av liv. Det
är dags att vi visar det och gör vår rörelse tillgänglig för allmänheten.
Yrkande:
att
Malmö arbetarkommun inrättar en huvudansvarig för
IT-frågor med en tillräcklig tjänstgöringsgrad för att kunna
sköta uppdraget med att kontinuerligt uppdatera alla våra
sociala medier.
att
Malmö arbetarkommun tar motionen som sin egen.
16-10-02
Mattias Elensjö
Styrelsens utlåtande
Det finns redan flera personer som ansvarar för att uppdatera vår
hemsida och Facebooksida. Det som kan förbättras är naturligtvis
kvalitén. Vi håller på att ta fram ett nytt utseende för hemsidan med flera
möjligheter att kontakta oss och få veta mer om oss.
Motionären lyfter dock upp att han vill se på vår hemsida vad vi står för
och ta del utav våra aktiviteter. Det görs idag ett urval kring vilka inlägg
som vi sätter upp på vår hemsida liksom på Facebooksidan. Eftersom
det fanns intresse från föreningar och klubbar att visa upp sina aktiviteter
startade vi även en Eventsida på Facebook där representanter från våra
föreningar och klubbar kan sätta upp egna affischer, starta egna event
och bjuda in till möten. Sidan är för att visa upp just hur partiet sjuder av
liv.
Eftersom vi uppfattar att det redan finns ansvariga för uppdatering av
våra sociala medier så anser vi att motionen bör besvaras. Det som vi
kan fortsätta arbeta med är att bli bättre på att nå fler Malmöbor.
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Styrelsen föreslår årsmötet
att
besvara motionen.
Styrelsens föredragande: Mathias Persson och Joakim Sandell

Motion om att Malmö arbetarkommun presenterar alla
nominerade kandidater inför ett politiskt uppdrag i god tid
exempelvis i sociala medier för alla att ta del utav innan ett
personval
På våra representantskap blir det ibland personval inför olika politiska
uppdrag.
Valberedningens förslag framställs likaså eventuella partikamraters
motkandidater.
Det är inte alla kandidater som blir presenterade eller har partikamrater
med förmågan att framställa sin kamrats alla meriter och färdigheter.
Därför så är dagens system djupt orättvist ur en demokratisynpunkt.
Alla kandidater bör ges en rättvis presentation i god tid innan ett val för
alla att kunna ta del utav. Omröstningen bör sedan omfatta alla
kandidater och inte som idag med enbart valberedningens förslag mot
eventuella partikamraters motkandidater.
Yrkande:
att
Malmö arbetarkommun presenterar alla nominerade
kandidater inför ett politiskt uppdrag i god tid exempelvis i
sociala medier för alla att ta del utav innan ett personval.
att
Malmö arbetarkommun tar motionen som sin egen.
16-10-02
Mattias Elensjö
Styrelsens utlåtande
Idag väljer vi våra partikamrater till förtroendeposter. Det ligger i sakens
natur att vi har förtroende för föreningarnas och klubbarnas
nomineringar om att olika kandidater har kvalitéer som medlemmarna i
dessa föreningar och klubbar anser vara lämpliga för ett visst
27

förtroendeuppdrag. Samtliga kandidater har på detta viset redan vunnit
förtroende.
Precis såsom det skrivs i motionen har olika kandidater styrkor och det
är inte alldeles säkert att just en kandidatpresentation kan belysa dessa på
ett objektivt sätt. Det kan anses vara ett hjälpmedel för en bättre
överblick. Samtidigt kan en laguppställning, vilket vi eftersträvar i våra
politiska församlingar, vara svår att beräkna enbart utifrån de enskilda
kandidaterna utan måste ses som en helhet. Valberedningens arbete är
väsentligt för att vi ska kunna ha ett förslag som tar hänsyn till
laguppställningen med hänsyn till olika aspekter såsom kön, ålder, social
bakgrund, facklig erfarenhet, etnisk bakgrund, könsutryck eller sexuell
läggning.
Arbete för att samla in uppgifter för dessa presentationer samt arbete
med presentationen kan i vissa fall bli väldigt stort.
Motionen kommenterar även att omröstningen bör omfatta alla
kandidater och inte som idag med enbart valberedningens förslag mot
eventuella partikamraters motkandidater. I de gällande stadgarna ska
enbart de kandidater som lyfts upp från talarstolen vara föremål för en
omröstning. Detta är således en stadgefråga och inte något annat.
Styrelsen föreslår årsmötet
att
avslå motionen.
Styrelsens föredragande: Joakim Sandell

Sänka medlemsavgiften för äldre
Det är ingen hemlighet att en del av våra pensionärer har det inte så lätt
att lägga sitt ekonomiskt pussel. Vi har tagit första steget mot ett
rättvisare skatt och pensionssystem som kan även gynna pensionärer,
men vägen dit är lång. Trotts att vår politik blir bättre och bättre, lämnar
några pensionärer oss.
Äldre människor är de som har utvecklat Sverige och har stora
erfarenheter. Vi måste vara stolta att många av dem är aktiva i politiken
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och kan vara vägledande i våra medlemsmöten. En pensionär betalar
minst 240-300 kr i medlemsavgift till socialdemokraterna och ungefär
lika många till s-kvinnor om hon är en kvinna. Sammanlagt blir över 500
kronor som inte är så lite pengar för någon som har knappt med
ekonomi. Därför tycker jag att vi bör sänka medlemsavgiften med minst
50 % för pensionärer som har mindre är 15000 kr i månaden, och blir
glad att de berikar våra möten med sina deltagande även i framtiden.
Yrkande:
att
sänka medlemsavgiften för äldre medlemmar.
att
Malmö Arbetarekommun antar motionen som sin egen.
att
motionen skickas till Socialdemokraternas styrelse.
Nahid Biglari
Persiska S-förening tog motionen som egen på sitt medlemsmöte den 14
januari.
Styrelsens utlåtande
Styrelsen sympatiserar med motionärens ingång att det finns en del
pensionärer som har en svår ekonomisk situation. Dock har enskilda
arbetarekommuner inte längre rådighet över medlemsavgiften då det på
partikongressen 2015 bestämdes att fastställa medlemsavgiften till
densamma oavsett vilken arbetarekommun eller förening man tillhör.
Det finns därtill andra svårigheter med att differentiera avgiften då det
finns fler grupper som har sämre ekonomiska förutsättningar vilket
skapar svår gränsdragningsproblematik.
Styrelsen föreslår årsmötet
att
avslå motionen.
Styrelsens föredragande: Leif Jakobsson och Charlotte Malmborg.
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Återrapportering av motioner bifallna under 2016
Förteckning över motioner skickade till distriktskongressen 2016
- behandlade den 31 januari 2016
Vårdgaranti för kroniker
Öka tillgängligheten till öppenvårdsgynekologin i Skåne
Översyn av elevhälsan
Motion angående ersättning för vård av närstående
Skattefinansiera mensskydd
Satsa för att få unga intresserade av vård- och omsorgsyrken
Jämställdhetsintegrerad budgetprocess i Region Skåne
Motion om hälso- och sjukvårdens återgång till offentlig regi
Motion om lagen om valfrihetssystem
Motion om apoteksnäringens återförande till statlig ägo
Regional satsning på community art
Motion om byggbolag i offentlig regi
Arbetstidsförkortning för konkurrenskraft
Inför arbetstidsförkortning med bibehållen lön i Region Skåne
Motion om förbättrad arbetsrätt
Rättvisa villkor på svensk arbetsmarknad
Motionen om att begränsa möjligheterna för arbetsgivare att stapla
visstidsanställningar på varandra
Individualisera föräldraförsäkringen
Sjukersättning
Likabeskattning
Inför information om källsortering på förpackning
Införande av medborgartjänst
Ställ in betalningen av Sveriges EU-avgift
Kvinnors rätt att få sina egna asylskäl prövade
Avståndstagande till NATO
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Förteckning över motioner skickade till partikongressen 2017
- behandlade på representantskapet den 6 november
Arbetsmarknadspolitik för kompetens och omställning
Flexibel användning av Arbetsförmedlingens resurser
Ordning och reda på svensk arbetsmarknad
Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling och andra offentliga
inköp
Personalövertagande vid offentlig upphandling
Skrota Allmän visstidsanställning
Ta bort allmän visstid i LAS
Ta bort Allmän visstidsanställning i LAS
Förbud av visstidsanställningar
Öka tryggheten på arbetsmarknaden
Bättre arbetsmiljö i statliga företag
Bekämpa arbetssjukdomarna
Minska den arbetsrelaterade psykiska ohälsan
Återupprätta arbetslivsinstitutet
Prövning av rätten till ersättning för inkomstförlust till följd av
arbetsskada
Ta bort deltidsbegränsningsregeln i A-kassan
Minska arbetsvillkoret i A-kassan
Den svenska modellen haltar – återinför statsbidrag för facklig utbildning
Återinförande av avdragsrätt för medlemskap i en fackförening samt akassa
Kortare arbetsvecka
Krossa deltidsnormen
Redovisa lön uppdelat på arbetare och tjänstemän även för anställda i
offentlig sektor
Inför yrkeslegitimation för undersköterskor
Inför yrkeslegitimation för skötare i psykiatrisk vård
Inför yrkeslegitimation för barnsköterskor
Rätten till arbetskläder
Kampen för full sysselsättning kräver en ny inriktning på den
ekonomiska politiken
Kampen för full sysselsättning kräver en ny inriktning på den
ekonomiska politiken
En socialdemokratisk reformpolitik
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Dags för jämlikhet!
En ny politisk ordning och behovet av en maktutredning
Nya, moderna mål för Riksbanken
Motion om ”folkbanker”
Kombidirektivet - ett hot mot arbetare, miljön och trafiksäkerheten
En storstadspolitik för jämlikhet och sammanhållning
Ökade investeringar i trafikinfrastruktur och bostäder!
Ett modernt elnät
Låt AP-fonderna få medverka till långsiktigt industriellt ägande
Motion om att använda VA taxan i förebyggande åtgärder
Divestera det offentliga ägandet
Motion om avskaffandet av solskatt
Biogasen – en del av lösningen
Kalla fossil gas vid sitt rätta namn
Stimulera framväxten av elbilar
Stimulera ökad solcellsutbyggnad
Motion om att Sverige beskattar och samtidigt subventionerar livsmedel
utifrån varornas klimatavtryck samt hälsoegenskaper
Välfärd utan vargar
Utbildningsfokus framför vinstintresse
Motion om att förbjuda all minkfarmning i Sverige
Gäss för gåsleversuppfödning är förbjudet i Sverige
Förbjuda all import av fet anklever till Sverige
Förbjud bottentrålning
Motion för en förbättrad meddelarfrihet i företag som säljer hushållsnära
tjänster
Bostadspolitiken
Öka statens ansvarstagande för bostadsförsörjningen genom
bostadskvoter och inrättandet av ett samhällsbyggnadsdepartement
Bostadsbrist för ungdomar
Regionalt perspektiv på bostadsbyggande
En allmännytta för alla
En allmännytta, för alla
Låt allmännyttan vara allmän nytta
Motion om avdragsrätt för bosparande
Ta bort rätten till RUT- och ROT-avdrag för arbeten utförda utomlands
Likabeskattning
Individualisera foraldraforsakringen senast 2020
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Indexera barnbidraget
Sätt minimikrav för habiliteringsersättningen
Motion angående införande av anhörigdagar
Ta bort den orättvisa pensionärsskatten
Förhindra fler fattigpensionärer
Äldrefattigdom
Motion om Fattigpensionärer
Pensionärers levnadsvillkor
Fattigpensionärerna ökar något måste göras nu!
Bostadstillägg för pensionärer
Den enda sjukvårdsförsäkring som behövs är skattesedeln
Motion om att utöka antalet neurologer, neurologienheter och
Neuroteam i Sverige
Tandvård ska ingå i allmänna sjukvården
Tänderna är en del av kroppen
Digitalisera och tillgängliggör svensk dagspress
Motion för att stora idrottsmästerskap skall sändas på ett sätt så att de
blir tillgängliga för alla
Inrätta en ny kulturstiftelse
Medborgarskap dras i långbänk – men bara för somalier och afghaner
Rättvist medborgarskap för alla
Motion om att Sverige inte ska ta pengar från biståndsbudgeten för att
finansiera flyktingmottagandet
Underlätta familjeåterförening
Schyssta villkor på arbetsmarknaden förutsätter trygghet för asylsökande
Återupprätta en anständig asylpolitik
Bevara den tillfälliga lagen tillfällig
Öppna fler vägar till permanent uppehållstillstånd
Öka kapaciteten i flyktingmottagandet
Stöd för en feministisk utrikespolitik
Mänskliga rättigheter i militära operationer
FN: IS begår folkmordsbrott i Irak
Höj ambitionsnivån i äldreomsorgen
Rätt till värdig ålderdom
Ämnet hem- och konsumentkunskap utökas i timplanen för
grundskolan.
Motion om skolbibliotek
Elevbaserad studiehandledning
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Elevbaserad modersmålsundervisning
Ohälsa i förskolan
Motion om att öka lärarnas kompetens om neuropsykiatriska svårigheter
hos barn och unga
Inget jobb utan körkort, inget körkort utan jobb
Ta bort den övre åldersgränsen för studiemedel vid CSN
Sverige behöver investera i vuxenutbildning
Motion om att Sverige förbjuder rasistiska organisationer
Reparera hatbrottslagstiftningen
Barnfattigdomen
C/O-adresser
Motion om bilmålvakter
Införande av medborgartjänst
Högre lagerhållning av medicin på apotek
Kvinnojourer
Våld i nära relationer
Våld i nära relationer drabbar inte bara i yngre åldrar
En politik för det digitaliserade samhället
Motion om mediepolitik för demokratisk bevarande och utveckling
Motion till partikongressen om insatser för ökade EU-kunskaper
Motion angående idéburen sektors roll i samhällsbygget

Förteckning över motioner skickade till distriktskongressen 2017
- behandlade den 6 november 2016
Ordning och reda på svensk arbetsmarknad
Förbud av visstidsanställningar
Bättre arbetsmiljö i statliga företag
Minska den arbetsrelaterade psykiska ohälsan
Återupprätta arbetslivsinstitutet
Krossa deltidsnormen
Divestera det offentliga ägandet
Biogasen – en del av lösningen
Kalla fossil gas vid sitt rätta namn
Välfärd utan vargar
Förbjud bottentrålning
Regionalt perspektiv på bostadsbyggande
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Låt allmännyttan vara allmän nytta
Individualisera foraldraforsakringen senast 2020
Motion om ökad trygghet och jämställdhet inom Primärvården
Den enda sjukvårdsförsäkring som behövs är skattesedeln
Motion om att alla människor från andra EU-länder ska erbjudas rätt till
fri sjukvård som man inte kan vänta med om de inte kan betala utav
Region Skåne när de vistas i Skåne län
Motion om att alla barn som vistas tillfälligt eller längre tider i Sverige ska
ha rätt till skola och fri sjukvård som de inte kan vänta med om de inte
kan betala för den
Digitalisera och tillgängliggör svensk dagspress
Inrätta en ny kulturstiftelse
Rättvist medborgarskap för alla
Underlätta familjeåterförening
Schyssta villkor på arbetsmarknaden förutsätter trygghet för asylsökande
Återupprätta en anständig asylpolitik
Mänskliga rättigheter i militära operationer
FN: IS begår folkmordsbrott i Irak
Rabatterad kollektivtrafik för fattigpensionärer
Integrationskoordinator i skolan
Värna jämställdhet genom att undervisa om olika samhällsvärderingar i
grundskolan
Ohälsa i förskolan
Motion om att öka lärarnas kompetens om neuropsykiatriska svårigheter
hos barn och unga
Inget jobb utan körkort, inget körkort utan jobb
Reparera hatbrottslagstiftningen
Våld i nära relationer
Våld i nära relationer drabbar inte bara i yngre åldrar
En politik för det digitaliserade samhället
Motion om mediepolitik för demokratisk bevarande och utveckling
Utformning av motioner till distriktskongresser
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Återrapprotering av bifallna motioner till Malmö arbetarekommun
under 2016
Motioner behandlade på representantskapet den 31 januari 2016
Inför arbetstidsförkortning med bibehållen lön i Malmö stad
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Avantgarde:
att

Socialdemokraterna vidtar åtgärder för att införa
arbetstidsförkortning med bibehållen lön i en verksamhet i
Malmö stad innan 2018

att

modellerna för arbetstidsförkortning tas fram i samarbete med
aktuella fackliga organisationer

Arbetet med motionen: Kommunfullmäktige har i samband med beslut
om budget för 2017 gett Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att testa arbetstidsförkortning i en avgränsad
verksamhet. Sociala resursförvaltningen har påbörjat uppdraget.
Styrelsens föredragande: Carina Nilsson

En modern och trygg hemtjänst
Med anledning av ovan anförda yrkar vi därför på:
att

Socialdemokraterna i Malmö i samverkan med Kommunal
genomför ett förändringsarbete inom hemtjänsten i Malmö
med fokus på att tillsammans med medarbetarna skapa en
organisation som utgår från brukarnas behov i enlighet med
lämplig pedagogik, exempelvis Vanguardmetoden

Arbetet med motionen: Det finns ett kontinuerligt arbete med att skapa
en organisation och arbetssätt som medarbetarna trivs med och som
erbjuder bra vård och omvårdnad till Malmöborna.
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Men mål om ökad nöjdhet, trygghet, inflytande och delaktighet bland
brukarna har stadsområde Öster under det senaste året etablerat ett nytt
arbetssätt med omvårdnadsteam om ca tio medarbetare (istället för
normalt runt 35 medarbetare) som ska ha primäransvar för ett visst antal
brukare. Arbetet går under tidig vår 2017 in i fas två som innebär ett nytt
sätt att planera bemanning och insatser för att stärka kontinuiteten och
minska antalet individer som går hem till brukaren.
Ordförande för Kommunals fackförbund kommer till Malmö den 1
mars och ska exempelvis besöka Wikingprojektet där personalen och
brukarna sätter scheman tillsammans. Projektet har visat på goda resultat
både då det gäller brukarnas inflytande och delaktighet, kontinuitet och
trygghet och medarbetarnas känsla av sammanhang.
Med den nya organisationen som träder i kraft 1 maj 2017 ska Malmö
stad få bättre förutsättningar för arbetet med äldre. Målet är att skapa en
mer ändamålsenlig och effektiv organisation bland annat genom en mer
likvärdig service och omsorg över hela staden, en organisation som
stödjer lärande, stärker personalpolitiken och en god arbetsmiljö med
syfte att minska sjukfrånvaro och personalomsättning. Samt genom att
inhämta erfarenheter från andra kommuner med olika organisatoriska
lösningar. Detta underlättar för förändringsarbeten och införandet av nya
arbetsmetoder inom hemtjänsten.
Styrelsens föredragande: Carina Nilsson

Satsa på att få unga intresserade av vård- och omsorgsyrken i
Malmö
Mot bakgrund av ovanstående yrkas:
att

Socialdemokraterna verkar för att det tas fram en kommunal
strategi kring hur fler unga ska bli intresserade av vård- och
omsorgsyrkena i Malmö och välja ett vård- och
omsorgsprogram på gymnasiet.
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att

strategin särskilt tar i beaktande arbetsvillkoren inom vårdoch omsorgsyrken och hur dessa ska förbättras samt hur de
könssegregerade arbetsmarknaden kan motverkas

Arbetet med motionen: Det har gjorts en genomgång av vilka
yrkeskategorier som kommer att behövas i stadens omsorgsverksamheter
inom olika tidsperioder. Utifrån denna finna även beskrivet hur staden
ska arbeta för att attrahera personal. För närvarande finns ingen separat
kommunal strategi kring hur fler unga ska bli intresserade av vård- och
omsorgsyrkena.
Styrelsens föredragande: Carina Nilsson och Andreas Schönström

Motion om att Sverige avskaffar RUT-avdraget
Yrkande:
att
Sverige avskaffar RUT-avdraget.
Arbetet med motionen: Malmö arbetarekommun verkar långsiktigt för
att vi ska avskaffa RUT-avdraget. RUT-avdraget har förändrats under vår
tid i regeringsställning. Det har visserligen utökats med bland annat vissa
reparationer och flytthjälp. Men RUT-avdraget har också reformerats så
att de värsta avarterna försvunnit. För personer under 65 år har avdraget
halverats från max 50 000 till max 25 000 per år. Privatundervisning för
gymnasieungdomar ingår inte längre. Rengöring av inom- och
utomhuspool omfattas inte heller. Även matlagning och
bartendertjänster har utgått. Malmö arbetarekommun har antagit och
skickat denna motion till Partikongressen: "Rätten till RUT- och ROTavdrag tas bort för arbeten utförda utomlands."
Styrelsens föredragande: Hillevi Larsson och Leif Jakobsson
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Motioner behandlade på årsmötet den 19 mars 2016
Motion om politiska ungdomsförbund på Malmö kommuns egna
skolor
Med anledning av ovanstående yrkar vi på:
att

Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen och
verkar för att kommunala skolor håller öppet för politiska
ungdomsförbund.

Arbetet med motionen: För närvarande bereds ett statligt
utredningsförslag som avser att tydliggöra för skolorna vad som gäller.
Några tunga remissinstanser, bl a Skolverket, anser inte att detta
förtydligande behövs eftersom det i princip redan är klarlagt att det som
föreslås redan gäller.
Det går att göra en avgränsning så att icke-demokratiska partier kan
utestängas då dessa inte är representerade i politiska församlingar. Man
kan t ex avgränsa till partier valda i riksdagen eller i kommunen. Övriga
partier kan begära att skolan informerar om att dessa partier finns och
var information kan finnas. Läroplanens allsidighet gäller. Skolorna
tvekar inte längre om att bjuda in SD eller deras ungdomsförbund.
I gymnasienämnden har frågan diskuterats. Förvaltningen kommer att
skriva till skolledarna under fasta datum tillåter bokbord på skolorna.
Styrelsens föredragande: Andreas Schönström
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