
1. Nu måste vi ta lärdom (2020) 
 
Nu måste vi ta lärdom av det historiska som har hänt i Helsingborg vid den 
tänkta försäljningen av stadens energibolag Öresundskraft. Med fantastiska 
siffror som 96,4% i kommunens folkomröstning fick vi den styrande 
majoriteten i Helsingborg att backa från ett för staden vansinnigt beslut. Den 
påbörjade processen har haft ett högt pris för medborgarna. 
 
Ser man sig runt i Sverige kan man konstatera att många utförsäljningar och 
privatiseringar av det gemensamt ägda skett till långt under marknadspris med ofta 
långvariga förluster för säljaren. Även har samhällsnyttiga funktioner slagits sönder 
och kontrollen över infrastrukturen försvunnit. Detta i kombination med att 
utförsäljningarna är mer eller mindre oåterkalleliga gör att all inledning av en sådan 
process ska göras med stor försiktighet.  
Beslut som får så stora konsekvenser och som är så svåra att återställa ska inte 
kunna ske lättvindigt. I grundlagarna finns ett starkt skydd för den privata 
äganderätten, men motsvarande skydd för den gemensamma egendomen är mycket 
svagt. 
 
Vi vill därför att framtida utförsäljning av våra samhällsnyttiga egendomar av 
betydande värde inte ska vara enkelt. 
Detta kan göras förslagsvis genom att det för att sälja ut gemensamt ägd egendom 
ska krävas kvalificerad majoritet, d.v.s. tre femtedels majoritet. Alternativt två 
likalydande beslut med mellanliggande val så att medborgarna får möjlighet att säga 
sitt. Bestämmelsen ska gälla all gemensamt ägd egendom vars värde överskrider 
förslagsvis en viss beloppsgräns. För att undvika att man går mot bestämmelserna 
genom att dela upp en försäljning i flera mindre steg, bör särskilda regler införas för 
vad som räknas som en och samma försäljning.  
Ett framtida lagligt skydd i kommunallagen säkerställer våra samhällsnyttiga 
egendomar av betydande värde från att säljas, utan en väl underbyggd transparent 
demokratisk beslutsprocess. 
 
Vi föreslår  
 
Att årsmötet ger Helsingborgs Arbetarekommun styrelse i uppdrag att utse en 
styrgrupp som med hänsyn till ovanstående ska arbeta fram ett förslag som reglerar 
försäljning av gemensam samhällsnyttig egendom ur ett demokratiskt 
medborgarperspektiv 
 
Att Socialdemokraterna i Helsingborg skall verka för att driva reglementet i 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige  
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Vi vill tacka för en mycket viktig motion och tycker att detta är en viktig framtidsfråga 
för Helsingborgarna. Idag arbetar vi med frågan i styrelsen och kommer att göra detta 
ännu mer i fullmäktigegruppen som kommer att fortsätta bevaka och driva frågan 
frågan. Med detta arbetssätt anser vi motionen vara besvarad. 

Styrelsen i Helsingborgs Arbetarekommun anser motionen besvarad och skickar 
frågan vidare till fullmäktigegruppen att bevaka.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Prioritera barnen! 30 timmars förskola för alla!” 
 
En av dom viktigaste reformerna som genomförts i Sverige är införandet av förskolan. 
Förskolans betydelse för barnens utveckling, kvinnors frigörelse och landets växande 
välstånd kan inte nog understrykas. Förskolan är en av välfärdens viktigaste delar och något 
som drar omvärldens beundrande blickar till sig.  
 
Därför är det beklagligt att skollagen bara medger rätt till 15 timmars förskola för barn till 
föräldralediga och arbetslösa. Äldre syskon förlorar alltså rätten att vara längre tid på 
förskolan trots att det är välbelagt att barnen utvecklas och mår bra på förskolan. För 
föräldrarna skapar det också svårigheter när dom äldre syskonen bara är på förskolan 15 
timmar i veckan. Aktiviteter som det äldsta barnet haft möjlighet att delta på kan bli 
omöjliga att genomföra med småsyskonen. Förlossningsdepressioner kan förvärras av en 
pressad vardag. Dom äldre barnen missar pedagogiska och sociala aktiviteter som andra 
barn får till sig. Och avgifterna sänks inte heller så trots att maxtaxan betalas så har barnen 
mindre rätt än andra att utnyttja tjänsten som föräldrarna betalar för. 
För arbetslösa blir dilemmat än större. Förutom många effekter som föräldralediga kan 
drabbas av skapas också hinder för föräldern att delta i aktiviteter via arbetsförmedlingen 
och att söka jobb på heltid. Detta riskerar i förlängningen att förlänga arbetslöshetstiden 
vilket är skadligt både för individen och samhället. 
 
Partiet har lokalt under många år drivit frågan om utökad tid för föräldraledig och 
arbetslösa. Det finns också kommuner runt om i landet som ger den lagstadgade tiden för 
andra barn om 30 timmar till föräldralediga och arbetslösas barn. Botkyrka är ett sådant 
föredömligt exempel. Det ultimata hade givetvis varit att lagstiftningen ändras till att ge alla 
barn rätt till 30 timmars förskola. Men tills det är genomfört kan kommunerna alltså själv 
välja att gå före och göra det som är rätt.  
Vad det således handlar om är prioriteringar. Dels för barnens skull, dels för föräldrarna skull 
men vi tror också att det är en fråga som skulle kunna hjälpa partiet att stärka sig i gruppen 
unga, blivande och nya föräldrar.  
 
Vi menar att det är dags att denna fråga nu drivs med större kraft och prioritet lokalt. 
 
Vi yrkar på att: 

- Partiet prioriterar frågan om föräldralediga och arbetslösa barns rätt till 30 timmars 
förskola i Helsingborgs stad. 
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Styrelsen föreslår medlemsmötet att bifalla motionen. 


