Motioner AK årsmöte 2022

1. Nomineringar av gruppledare
Det har nu gått ett antal år sedan partiet antog en nyordning för att utse företrädare i partiet.
Valkommittén har gjort ett bra arbete och ordningen har varit att föredra framför tidigare
förfaringssätt. Men vi kan också se att det finns utrymme för förbättring. Dagens ordning
innebär att om en ny gruppledare ska tillsättas under innevarande mandatperiod så arbetar
valkommittén själv fram ett förslag som sedan överlämnas till beslut av styrelsen. Inga
nomineringar av gruppledarkandidater utlyses och det förs inte heller någon regelbunden dialog
med hela styrelsen kring vilka kandidater som kan anses lämpliga. Vi menar att detta system inte
är tillräckligt transparent och öppet. Risken är att kandidater missas och att kandidater inte
behandlas lika i processen. För att undvika detta menar vi att en nomineringsprocess ut till Sföreningarna måste ske vid val av gruppledare under pågående mandatperiod. Att alla
medlemmar i styrelsen har samma information och möjlighet att förbereda sig inför ett
styrelsemöte är också viktigt. Därför menar vi att handlingar innehållandes av valkommittén
föreslagna kandidater och samtliga nominerade alltid ska finnas med i handlingarna som skickas
ut inför styrelsemötet. Om inte föreslagna kandidater finns med i utskickade handlingar senast 72
timmar före styrelsemötet ska inte valet behandlas. Detta eftersom alla i styrelsen måste kunna
förbereda sig på ett tillfredställande sätt inför styrelsemötet.
Vi föreslår:
- Att valkommittén ska gå ut med en nomineringsförfrågan till S-föreningarna vid val av
gruppledare under pågående mandatperiod;
- Att av valkommittén föreslagen kandidat till gruppledarskapet och alla nominerade kandidater
ska utsändas senast 72 timmar före styrelsemötet och har så inte skett ska valet inte behandlas
Motionär
S-kvinnor Helsingborg

Styrelsen föreslår medlemsmötet att bifalla motionen.

2. Digitalt deltagande
Att möjliggöra digitalt deltagande Pandemin som bröt ut våren 2020 förändrade oerhört mycket.
För att minsta smittspridningen uppmanades alla att undvika fysisk kontakt med andra.
Verksamheter styrde om från fysiska till digitala möten, så även inom partiet. Denna omställning
har gått över förväntan och den digitala kompetensen inom organisationen har tagit stora steg
framåt. Det som varit väldigt positivt är att fler har kunnat delta i våra möten, och vi har sett
många ansiktet på kamrater som sällan varit på fysiska möten men som genom de digitala
möjligheterna kunnat delta. Olika gruppen som funktionsvarierade, äldre, småbarnsföräldrar och
de med långa resor till studier och arbete, har kunnat delta i mötesverksamheten. Vi menar att
det är viktigt att partiet fortsätter möjliggöra digitalt deltagarna i så många sammanhang som
möjligt. Möten där det borde vara en självklarhet att kunna delta digitalt, i alla fall som åhörare, är
medlemsmöte i AK, grundorganisationsträffar, fullmäktigegruppen, och andra möten av mer
övergripande karaktär.

Med anledning av ovanstående yrkar vi;
- att möjligheterna att delta digitalt i mötesverksamheten fortsätter även efter att restriktionerna
för fysiska möten har släppts.

Motionär
S-kvinnor Helsingborg

Styrelsen föreslår medlemsmötet att anse motionen besvarad med följande motivering:
Vi kommer försöka tillgängliggöra alla våra möten digitalt men då bara som åhörare men inte deltagande. Vi
har idag inte teknik och kunskap för att klara av att lösa dessa möten med fullt mandat men arbetar framåt med
att hitta en lösning så vi kan lösa motionens andemening.

3. Sluten omröstning i AK-styrelsen
AK-styrelsen eftersträvar alltid att beslut ska fattas i konsensus i styrelsen. Det är ett bra och
viktigt mål då styrelsen är kollektiva bärare av besluten. Men ibland blir det nödvändigt med
voteringar. Dessa sker idag öppet i AK-styrelsen. När det gäller personval är detta en mycket
olycklig ordning då pressen på enskilda ledamöter kan bli stor att rösta som ledande företrädare
eller VU gör. Omröstningarna kan även styras av ordföranden genom att genomföra
omröstningen i en ordning där många som röstar på ett sätt likartat sätt kommer efter varandra.
Alla personval som sker på medlemsmöten sker slutet. Vi vill att samma ordning ska gälla i
AKstyrelsen. Personval är alltid känsligt och för att inte patriarkala eller andra maktstrukturer ska
kunna användas för att pressa enskilda ledamöter och för att ingen ledamot ska känna rädsla
efter att ha röstat emot majoriteten så måste personval vara slutna.

Vi föreslår:
- Att alla personval ska ske genom sluten omröstning i AK-styrelsen

Motionär:
S-kvinnor i Helsingborg

Styrelsen föreslå medlemsmötet att anse motionen besvarad med följande motivering:
Motionären visar på något väldigt viktigt och styrelsen strävar efter att alla beslut skall ske i konsensus där
styrelsen är enig. Vid personvalsröstning ska vi ha en ordning att möjlighet finns till sluten omröstning om någon
röstberättigad ledamot efterfrågar det. Om det är någon som vill ha sluten omröstning skall det alltid ske. Men att
alltid ha sluten omröstning vid alla personval oavsett om det efterfrågas eller ej ser vi däremot inte som nödvändigt.
Ambitionen i styrelsen bör vara att alla ledamöter känner sig trygga i att kunna ha en egen uppfattning och även
redovisa den.

4. Det är dags att föryngra Valkommittén!
När listorna till Kommunfullmäktige, Regionfullmäktige och Riksdagen sattes till valet 2022 såg
vi att det finns ett stort underskott på personer på valbara platser under 35 år, och ett ännu större
underskott på personer under 30 år. Kritiken mot detta och till Valkommittén var berättigad,
eftersom det är av yttersta vikt att vi har ett brett åldersspann på våra listor så att vi speglar
Helsingborgs medborgare på bästa sätt. Det är således viktigt inför kommande val och inför
kommande listsättning att vi har ett bredare perspektiv och synsätt än vad vi hittills haft.
Idag finns det ingen i Valkommittén som är under 35 år. Med ett större åldersspann i
Valkommittén skulle vi i framtiden kunna få ett bättre och bredare synsätt på vilka valbara
personer som finns i Arbetarekommunen, både unga och äldre. Det är lika viktigt att det finns
unga som att det finns pensionärer i Valkommittén. Detta skulle i sin tur generera i starkare listor
där helsingborgarna känner igen sig i valbara personer och detta kan i sin tur leda till valvinster.
Det är hög tid att Helsingborgs Arbetarekommun visar att vi tror även på att de yngre
medlemmarna och att även dem är värdiga tyngre uppdrag och mer förtroende. Ett steg i rätt
riktning vore en föryngring av Valkommittén.

Vi yrkar:
att - det alltid ska finnas minst en person som är under 35 år i Valkommittén

Motionärer
Elin Hellqvist, Emma Fäldt och Mio Geire

Styrelsen föreslår medlemsmötet att anse motionen besvarad med följande motivering:
Det är ett uppdrag till våra s-föreningar att nominera för en bred representation både utifrån ålder och kön.
Valberedningens uppgift är i första hand att hantera de inkomna nomineringarna från s-föreningar, finns det
ingen kandidat/nominerad till uppdraget kan valberedningen själv nominera.

5. Gör samtliga av Arbetarekommunens möten digifysiska
Pandemin lärde oss att det digitala mötet i högsta grad är en viktig del av det demokratiska
samtalet och att det digitala mötet är en del av framtiden. Helsingborgs Arbetarekommun
behöver vara i framkant med att det är möjligt att medverka på möten både fysiskt och digitalt.
Vi såg bevis på att det under pandemin till slut fungerade väldigt bra med de digitala mötena och
vi ser ingen anledning till att det digitala mötet skulle försvinna bara för att de fysiska mötena
kommer tillbaka. Det fysiska möten ska absolut inte förringas, eftersom det bidrar till både
gemenskap och social samvaro, men det är lika viktigt att vi ser att de framgångar de digitala
mötena gjorde för mötesnärvaron. Närvaron på Arbetarekommunens möten är i många fall
väldigt låg, och det är viktigt med hög närvaro på mötena även i framtiden. Skiftjobbare,
föräldralediga eller sjuka ska också kunna medverka på viktiga möten, trots att de inte har
möjlighet att göra det fysiskt. Vi tror att om Arbetarekommunens möten framöver sker
digifysiskt kommer det att generera i större närvaro, mer diskussioner samt en starkare och
modernare Arbetarekommun som är i framkant gällande digitala lösningar.

Vi yrkar:
att - samtliga av Arbetarekommunens möten sker digifysiskt
att - Arbetarekommunen tillgodoser att alla som närvarar på möten har samma möjlighet till
yttranden och votering, oavsett om hen närvarar fysiskt eller digitalt

Motionärer
Elin Hellqvist, Emma Fäldt och Mio Geire

Styrelsen föreslår medlemsmötet att anse bifalla motionens att-sats ett samt anse motionens att-sats två besvarad
med följande motivering:
Vi kommer försöka tillgängliggöra alla våra möten digitalt men då bara som åhörare men inte deltagande. Vi
har idag inte teknik och kunskap för att klara av att lösa dessa möten med fullt mandat men arbetar framåt med
att hitta en lösning så vi kan lösa motionens andemening.

6. Fler vindkraftverk längs Öresundskusten
El och energi är i Sverige, och framförallt här i södra delarna av landet, nu dyrare än någonsin. I
Norrland steg månadsmedelpriset från 25,8 öre/kWh i oktober till 43,9 öre/kWh i november.
Det motsvarar en ökning med ungefär 18 öre/kWh. I Stockholm steg månadsmedelpriset från
64,8 öre/kWh i oktober till 83,5 öre/kWh i november. Det är en ökning med nästan 19
öre/kWh. I Skåne steg månadsmedelpriset med nästan 26 öre/kWh, från 86,9 öre/kWh i
oktober till 112,6 öre/kWh i november. Detta är oroväckande siffror som vi måste göra
någonting åt. Vi socialdemokrater kan inte tillåta våra skattebetalare att betala så höga elpriser
som dessutom stiger för varje månad som passerar. Det höga elpriset drabbar framförallt
arbetare från arbetarklassen, vilket är mycket orättvist.
Under 2019 genomfördes omfattande investeringar i vindkraft. Totalt 447 nya vindkraftverk
installerades, med en kapacitet på 1600 MW. Under 2020 installerades ytterligare 460 verk med
en total kapacitet på 1900 MW. Sammanlagt ökade kapaciteten för vindkraft med nästan 50% på
bara 2 år.
Vi har i Sverige idag ca 4 350 st vindkraftverk totalt, varav 48 st är positionerade i Öresund.
Sverige klarar sig bra på vindkraft och vattenkraft, men då behöver vi installera betydligt flera
vindkraftverk, och framförallt i Öresund. Eftersom att vi här i Skåne har mycket hav och vind,
och samtidigt också de högsta elpriserna skulle nya vindkraftverk längs våra kuster göra susen för
de människor som idag inte har råd att betala sig elräkning. Det är så vi tar bukt med några av
klimatkrisens utmaningar, speciellt när vi nu satsat 250 skattefinansierade miljoner på H22 som
ska belysa stadens innovationsarbete och gröna satsningar.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:
Att fullmäktigegruppen för Socialdemokraterna Helsingborg samlar stöd i fullmäktige för att
tillsammans med kommunerna inom Familjen Helsingborg, tillsätta en utredning om nya
vindkraftverk längs Öresundskusten och att detta tillkännages för regeringen
Att Socialdemokraterna Helsingborg kallar till medlemsmöte när utredningen i att-satsen ovan
färdigställts för att mötet ska kunna fatta vidare beslut i frågan
Motionär
Eldin Nurkovic
Linnéa Danell
Styrelsen föreslår medlemsmötet avslå motionen med följande motivering:
Ängelholm, Höganäs o Helsingborg har redan idag en plan för framtida utbyggnad av vindkraft.
Fokus på vår framtida elproduktion i Helsingborg är att utveckla kraftvärme och solenergi.
Storskalig havsbaserad vindkraft kommer vara viktig för vår framtida elförsörjning.
Regeringen har nyligen tagit fram en havsplan för snabbare utbyggnad av havsbaserad elproduktion. Idag har
Sverige en elförbrukning på 140 terawattimmar. Den nu beslutade havsplanen gör det möjligt att gör en snabb
utbyggnad av ca 30 terawattimmar.
Energimyndigheten får samtidigt uppdrag att peka ut lämpliga områden för att bygga ut ytterligare 90 terrawatt.
Vi ska ha mycket el, snabbt och billigt.

7. Solceller på kommunala byggnader i Helsingborgs stad
Vi lever i en klimat- och energikris. Ska vi ha en beboelig jord om 100 år krävs det att vi ställer
om till de fossilfria och hållbara alternativen. Vi behöver mycket mer el, men elen måste även
vara billig och förnybar. Solceller är ett utmärkt alternativ.
Fördelarna med solceller är många. Solens energi är ständigt förnybar, det innebär att den inte
kan ta slut, till skillnad från exempelvis olja och kol. Solenergi ger inte heller några
koldioxidutsläpp under värme- och elproduktionen, och inte heller vid omvandlingen från
solstrålar till energi. Personer som har solceller får även större kontroll över sitt elpris. Så länge
solen skiner får man el, vilket gör att man blir mindre påverkad av elprisets kraftiga svängningar.
Med solceller kan man även tjäna pengar på det genom att sälja den överskottsel som inte
används.
Vid årsskiftet 2020/2021 fanns cirka 65.800 solcellsanläggningar i Sverige. Detta innebär att den
totala effekten från solceller i Sverige ökade med 56% från 2019. Den totala effekten från
solceller i början på 2021 låg på ungefär 1089 MW.
Att skaffa solceller på kommunala byggnader i Helsingborgs stad skulle vara att skapa guldkant
för kommunens förvaltningar och bolag, som i sådana fall i stor utsträckning hade kunnat
producera en stor del av sin egna energi. Det skulle vara mycket billigare för kommunen i
längden att använda sig av solkraft, och en stor grön satsning för staden som hade kunnat knytas
till innovationsprojektet H22.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:
Att fullmäktigegruppen för Socialdemokraterna i Helsingborg samlar stöd i fullmäktige för att
alla nybyggda kommunala byggnader ska ha egna solceller om möjligheten finns
Att fullmäktigegruppen för Socialdemokraterna Helsingborg samlar stöd i fullmäktige för att de
nuvarande kommunala byggnaderna i så stor utsträckning som möjligt ska ha egna solceller
Att fullmäktigegruppen för Socialdemokraterna Helsingborg samlar stöd i fullmäktige för att
tillsätta en utredning för bland annat kostnader, både på kort och lång sikt, av att stadens
kommunala byggnader får egna solceller
Motionär
Linnéa Danell
Eldin Nurkovic
Styrelsen föreslår medlemsmötet att bifalla att-satserna ett och två samt avslå den sista att-satsen med följande
motivering:
Elproduktionen behöver öka i södra Sverige och Helsingborg ska ta sitt ansvar för att det sker samt att det sker
på ett klimatsmart sätt. Solceller är ett bra sätt att producera förnybar energi och därför har staden redan som
mål att arbeta för att öka andelen solceller i befintligt bestånd samt i all nyproduktion på alla byggnader som
lämpar sig för ändamålet. Det finns uppsatta mål inom nämnder men även i klimat och energiplanen samt att det
finns ett gott kunskapsunderlag.

8. Tillsätt en kommunal arbetsgrupp med fokus på landsbygden i
Helsingborgs stad
Det bor i Helsingborg mer än 40 000 personer utanför stadszonen, i något som av oss kallas för
landsbygd. Lokalmedia, förvaltningar och politiskt beslutsfattande påverkar och ska representera
hela Helsingborg men består till stor del endast av människor som bor i stadszonen. För att sluta
klyftan mellan centrum och landsbygd behöver beslutsfattandet ta större hänsyn till hela stadens
olikheter, styrkor och utmaningar, och inte bara centrums.
Enligt en undersökning som motionärerna och Helsingborgs Ungdomsråd genomförde för några
år sedan, framgick att en kraftig majoritet av Helsingborgs stads högstadie- och gymnasieelever
bebodda utanför centrum ansåg att de inte hade något att göra när de var hemma. De ansåg att
det inte fanns tillräckliga mötesplatser, aktiviteter eller kommunal närvaro av varken
fritidspersonal eller värdar på landsbygden i Helsingborg. Detta är ett stort problem, för hela
Helsingborg ska leva.
Helsingborgs stad är i stor utsträckning beroende av vår landsbygd. Det är där vi har våra
odlingar, det är där en hel del av näringslivet och bolagen finns, och det är också där som en hel
del av vår befolkning bor. En befolkning som varje dag går till sitt jobb och utför ett mycket bra
arbete för att därefter också betala kommunalskatt. Många av de arbetar dessutom också inom
våra olika förvaltningar och utför ett extraordinärt arbete i vår kommun. Sluta ducka för dessa!
Dessutom är kanske anledningen till att vi idag har en så dåligt ställd landsbygd att det inte finns
någon som håller koll på den alls. Alla politiker och förvaltningar är idag helt fixerade kring
arbetet i city och arbetet med bland annat H22, att landsbygden helt glömts bort. Vi har
dessutom ingen förvaltningen eller utskott med fokus eller någon sorts ansvar över landsbygden,
och det är troligen därför politiken inte är medveten om hur dåligt ställd vår landsbygd är om
man jämför med city.
Vi måste agera för att livet på landsbygden inte ska försämras och utrotas. För att uppnå detta
måste vi anställa erfarna tjänstemän med god utbildning och kunskap inom lantbruk- och
landsbygdsfrågorna, och omedelbart tillsätta en kommunal arbetsgrupp med fokus på
landsbygden. Denna arbetsgrupp ska arbeta för att förbättra för våra stadsbor på landsbygden
och även se till att allt som har med landsbygden att göra fungerar bra och på ett korrekt sätt.
Arbetsgruppen ska arbeta med att identifiera problem och att verkställa politiska beslut som
fattas i syfte att förbättra för landsbygden och dess befolkning.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:
Att fullmäktigegruppen för Socialdemokraterna Helsingborg samlar stöd i fullmäktige för att
tillsätta en kommunal arbetsgrupp med fokus på stadens landsbyg
Att fullmäktigegruppen för Socialdemokraterna Helsingborg verkar för att ge Fritid Helsingborg
i uppdrag att utföra fler aktiviteter och tillställningar för unga utanför stadszonen
Motionär
Eldin Nurkovic
Linnéa Danell

Styrelsen föreslår medlemsmötet att anse att-sats ett besvarad liksom att bifalla att-sats två med följande
motivering:
Det finns redan ett politiskt sammansatt Landsbygdsberedning som har ansvar för att bevaka och utveckla
landsbygdsfrågorna i Helsingborg
Det är en viktig fråga för oss Socialdemokrater att vi satsar på hela kommunen, tätort, byar och stationsorter.
Vår fullmäktigegrupp har under mandatperioden initierat ett flertal satsningar på vår landsbygd. Detta är också
en fråga som kommer vara viktig i vårt kommunalpolitiska handlingsprogram.

9. Fler kommunala sommarjobb med fokus på samhällsutveckling
Sommarjobbet är många ungdomars första kontakt med arbetslivet. Det ger arbetslivserfarenhet
och referenser för framtida jobbsökande, och är således ett viktigt steg på vägen till en framtida
anställning. Beklämmande nog har antalet sommarjobb ändå blivit färre och kräver ofta längre
utbildning. Detta hänger ihop med att arbetslösheten har stigit.
Möjligheterna att få sommarvikariat skiljer sig idag kraftigt mellan kommuner och är ofta
beroende av vilka kontakter och nätverk man har. En satsning på fler kommunala feriejobb
skulle därför sänka trösklarna till arbetsmarknaden och jämna ut chanserna för ungdomar att
faktiskt få ett sommarjobb. Det är även en angelägen åtgärd för att sänka den höga
ungdomsarbetslösheten bland stadens alla ungdomar.
I Nynäshamn har en man satsat hårt på sommarjobb för unga, där man valt att införa en mycket
framgångsrik modell som kommit att kallas ”Nynäshamnsmodellen”. Nynäshamnsmodellen
innebär att alla skolungdomar från nionde klass till och med årskurs tre på gymnasiet får tre
veckors garanterat sommarjobb. Modellen är unik på det sätt att den garanterar alla sökande en
plats på arbetsmarknaden. Vi bör överväga att i framtiden införa denna modell som en
kommunal satsning här i Helsingborg.
Något som kan vara mycket bra för välfärden och samhället är om sommarjobben går ut på
samhällsutveckling, att man ska plocka skräp vid havet, arbeta inom äldreomsorgen, vikariera på
en fritidsverksamhet eller sortera böcker på biblioteket. Om vi slår samman välfärdens brist på
resurser och samhällsutveckling med flera hundratusentals ungdomar som söker sommarjobb
kan vi lösa problem på både arbetsmarknaden och i välfärden. Vi måste fokusera mer på
samhällsnyttiga sommarjobb!
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:
Att fullmäktigegruppen för Socialdemokraterna Helsingborg samlar stöd i fullmäktige för en
ökad satsning på kommunala feriejobb för ungdomar med fokus på samhällsnytta
Att fullmäktigegruppen för Socialdemokraterna Helsingborg samlar stöd i fullmäktige för att
införa “Nynäshamnsmodellen” som en kommunal satsning här i Helsingborg
Motionär
Eldin Nurkovic
Styrelsen föreslår medlemsmötet att anse motionen besvarad med följande motivering:
Motionen nämner satsningar på sommarjobb, detta arbetar vi med inom ramen för det kommunalpolitiska
handlingsprogrammet. Styrelsen delar ambitionen och driver sedan tidigare att fler unga ska få möjlighet till
feriejobb. Gällande specifika modeller är det ett arbete för partiet att utforska möjligheterna för
Nynäshamnsmodellen i Helsingborg.

10. Anställ högstadie- och gymnasieelever som social extrapersonal
på stadens äldreboenden
“Det känns som att kommunen har oss i förvar i väntan på vår tid att dö” - Så svarade en äldre
dam på Åbräddens äldreboende i Helsingborgs stad när hon fick frågan om hur hon trivs på
vårdboendet.
Det är ingen hemlighet att våra äldre idag känner sig enormt ensamma när de tvingas förflyttas
från sin trygga villa, till ett äldreboende mitt i centrum. De har ingen att prata med, utbyta
erfarenheter eller skarta med. Personalen är alldeles för upptagen med det viktiga vårdarbetet att
de sociala arbetet läggs åt sidan, och det är ju så det ska vara. Vårdarbetet ska komma före det
sociala arbetet, men det enormt viktiga sociala arbetet får inte glömmas bort. Det är vår
skyldighet som kommun att se till att de äldre som tjänat vårt land i flera decennier, det kan vara
inom sjukvård, skola, förvaret eller tillverkningsindustrin. Att dessa då också får en trygg pension
med en glad och behaglig omgivning. Att höja pensionen är bra för ekonomin, men pengar inger
inte den kärlek, gemenskap och glädje som våra äldre förtjänar. De ska inte få glömmas bort och
de ska baslut inte känna sig förvaravade i väntan på död.
Samtidigt ser vi också en växande arbetslöshet bland våra ungdomar som riskerar att bli EU.s
högsta. Det krävs ingen utbildning för att av kommunen enbart anställas som social
extraperosnal på äldreboenden, på deltid. Arbetsuppgifterna kan variera, men i synnerhet gå ut
på att samtala med de äldre, spela spel, utföra olika sociala aktiviteter och genom sin närvaro ge
de äldre lite guldkant på tillvaron, för det behöver de! Jobbet kan bli många ungdomars första
kontakt med arbetslivet. Det ger arbetslivserfarenhet och referenser för framtida jobbsökande,
och är således ett viktigt steg på vägen till en framtida anställning.
Vårdföretaget Ung Omsorg är ett företag som rekryterar ungdomar till att arbeta som social
extraperosnal en till två gånger i veckan, på flera olika äldreboenden runtom i landet. Dessa finns
även i Helsingborg och de utför ett extraordinärt arbete bland de äldre och på våra
äldreboenden. Det krävs dock mer för att de äldre ska känna sig trygga och glada varje dag!
Vi ser en växande arbetslöshet bland ungdomar och samtidigt ett behov av mer personal inom
äldreomsorgen. Detta är ett perfekt tillfälle för Helsingborgs stad för att knyta samman dessa två
problem till en enda extraordinär lösning, för våra äldres skull!
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:
Att fullmäktigegruppen för Socialdemokraterna Helsingborg samlar stöd i fullmäktige för att
tillsätta en utredning om kostnader och effekten av att anställa högstadie- och gymnasieelever
som social extrapersonal på stadens äldreboenden
Att Socialdemokraterna Helsingborg kallar till medlemsmöte när utredningen i att-satsen ovan
färdigställts för att mötet ska kunna fatta vidare beslut i frågan
Motionär
Eldin Nurkovic
Linnéa Danell

Styrelsen föreslår medlemsmötet att anse första att-satsen besvarad liksom avslå den andra att-satsen med följande
motivering:
Att-sats ett: Motionen nämner satsningar som ligger inom ramen för det kommunalpolitiska
handlingsprogrammet. Vi delar motionärernas syn kring att vi bör titta närmare på effekterna av den här typen
av insatser både för de ungas men också för de äldres välmående. Arbete för ungdomar inom vården sker redan
idag via Ung Omsorg inom Vård- och Omsorgsnämnden. Denna verksamhet har varit pausad under pandemin
men beräknas komma igång igen våren 2022.
Att-sats två.
Utredning bedöms inte behövas för närvarande eftersom verksamheten redan är pågående och kommer att
utvärderas.

11. Avgiftsfri kollektivtrafik för alla högstadie- och gymnasieelever
under skolloven
Segregationen och klimatkrisen är två ökande problem som till viss del hade kunnat lösas med
avgiftsfri kollektivtrafik för barn och ungdomar under skolloven. Avgiftsfri kollektivtrafik under
delar, eller hela året hade underlättat för många. Det hade framförallt underlättat för unga
personer utan stadig inkomst och för ungdomar som lever i en familj med en smalare inkomst
och därmed behöver lägga pengar på andra, viktigare saker. En månadsbiljett kostar flera hundra
kronor per månad, alla har inte de pengarna. Detta gör att de unga med en mindre inkomst lever
ett mycket begränsat socialt liv då de inte kan ta sig överallt. Avgiftsfri kollektivtrafik under loven
gör så att alla ungdomar, oavsett inkomst, kan ta sig dit den vill för att socialisera sig och få en
meningsfull fritid.
Avgiftsfri kollektivtrafik är också bättre för klimatet. Med avgiftsfri kollektivtrafik kommer fler
åka kollektivtrafik, och färre kommer ta den dyra bilen vilket kommer minska
koldioxidutsläppen, som är bra ur miljö- och klimatsynpunkt. Städer med avgiftsfri kollektivtrafik
är bland annat Avesta som har minskat sina klimatutsläpp med 40 ton koldioxid per år. Andra
städer som också har avgiftsfri kollektivtrafik är Tallinn i Estland, Hasselt i Belgien samt
Olympia i delstaten Washington, USA. Helsingborg bör ta efter, åtminstone som en del av
innovationsprojektet H22 där gröna satsningar är högt prioriterat.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:
Att fullmäktigegruppen för Socialdemokraterna Helsingborg samlar stöd i fullmäktige för att
införa avgiftsfri kollektivtrafik för alla högstadie- och gymnasieelever i Helsingborgs stad under
skolloven
Motionär
Linnéa Danell
Styrelsen föreslår medlemsmötet att anse motionen besvarad med följande motivering:
Motionen nämner satsningar som ligger inom ramen för det kommunalpolitiska handlingsprogrammet och vi
uppskattar att motionären lyfter sakfrågan. Frågan har drivits av partiet under innevarande mandatperiod, tyvärr
har vi ej fått gehör hos styret och vi har inte förändrat åsikt i frågan, utan avser fortsatt driva det.
Vi anser också av ett folkhälsoskäl att det är nyttigt att röra på sig i så stor utsträckning som möjligt.

12. Bygg fler och billigare hyresbostäder för unga
Det är idag svårt att som ungdom skaffa boende direkt efter gymnasiet. Idag är den
genomsnittliga hyran för en hyreslägenhet på 70 m2 på runt 7000 kronor i månaden, men ibland
kan det kosta upp mot 10.000 kronor för en enkel etta. Priset på lägenheten beror självklart på
vilken stad eller kommun samt storleken på den, men det är fortfarande orimligt höga priser för
den som precis tagit studenten.
Många ungdomar kan inte heller jobba heltid eftersom mycket tid läggs på studier. Inkomsten är
därmed oftast existerande, men mycket smal. Många måste därför prioritera var pengarna ska gå;
till ett boende men ingen mat, eller till mat men inget boende. Situationen är mycket svår.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:
Att fullmäktigegruppen för Socialdemokraterna i Helsingborg samlar stöd i fullmäktige för att
bygga fler och billigare hyresbostäder för unga
Att fullmäktigegruppen för Socialdemokraterna i Helsingborg samlar stöd i fullmäktige för att
studenter som kan styrka att de läser en pågående utbildning får lägre hyra om de bosätter sig i
bostäder tillhörande Helsingborgshem
Motionär
Linnéa Danell

Styrelsen föreslår medlemsmötet bifalla att-sats ett liksom att avslå att-sats två med följande motivering:
Att-sats ett. Vår kommunfullmäktigegrupp har redan lagt motioner till kommunfullmäktige som syftar till att
nya bostäder som byggs får en rimlig hyra, genom att föreslå att bostadsbolagen bygger bostäder på så kallad B och
C läge. Vidare driver vi frågan om att bostadsbolagen får tomträttsavtal istället för att köpa mark som de vill
bygga på.Utöver ovanstående så har vår Socialdemokratiska regering infört Investeringsstöd för hyresbostäder och
bostäder för studerande år 2016, och sedan dess har drygt 12 miljarder beviljats för ca 35 800 bostäder i hela
landet. Bifall att satsen
Att-sats två. Studerande har redan rabatt i och med att de inte betala hyran under sommarlovet.

13. Arbetarekommunens styrelse är inget pensionärsråd
Den yngsta ledamoten i arbetarekommunens styrelse är 27 år. Det är inte rätt att ha en styrelse i
en arbetarekommun som till majoriteten består av personer över 40 år, var är representationen?
En fungerande och väl representerad styrelse kräver ledamöter i alla åldrar, med olika bakgrunder
och med olika livserfarenheter. Det finns inte i vår styrelse med majoriteten äldre personer. Hur
ska äldre personer veta vad vi under 40, 30 eller 20 år tycker eller vill? Vet ni i styrelsen vad vi
unga tycker om stadens utveckling, kollektivtrafik eller skola? Det verkar inte så, för annars hade
vi inte behövt skicka alla dessa motioner som vi gör nu!
Vi anser att en väl fungerande styrelse ska ha minst en ledamot under 20 år för att dels ge
ungdomar ökat inflytande, men även för att styrelsen ska få ett större perspektiv kring vad alla
medlemmar i arbetarekommunen tycker och tänker, inte bara vad pensionärerna vill. Med större
kunskap kring vad ungdomarna vill kan man som parti utvecklas mycket och utveckla staden till
det bättre genom att fatta beslut som remitteras från alla åldersgrupper och bakgrunder.
Inte bara minskar ungdomsgruppens tilltro till demokratin när de inte är tillräckligt
representerade, besluten blir också av sämre kvalité då de viktiga perspektiv och erfarenheter
som ungdomar bär på försvinner. Ungdomars åsikter och perspektiv behövs för att
arbetarekommunen ska kunna fatta bra, långsiktiga, hållbara och demokratiskt legitima beslut.
En arbetarkommun med bred representation av alla samhällsgrupper blir en mer varaktig
demokrati. Om arbetarekommunen ska vara en kraftig och effektiv demokrati som fattar bästa
möjliga beslut, så måste ungdomar få mer inflytande över de frågor som bereds i
arbetarekommunens styrelse.
Nu måste det vara nog med gråsossekulturen inom vårt parti. Ungdomarna måste få mer
inflytande för en demokrati är en demokrati! Om arbetarekommunen fortsätter att åsidosätta oss
ungdomar för pensionärer och medelålders gråsossar bör vi heller inte längre säga att vi står upp
för demokratin!
Med hänvisning till ovan yrkar vi:
Att Socialdemokraterna Helsingborg adjungerar minst en person under 20-års ålder i
arbetarekommunens styrelse för kommande år
Motionär
Eldin Nurkovic
Linnéa Danell

Styrelsen föreslår medlemsmötet avslå motionen med följande motivering:
Vi tycker liksom motionärerna att det är viktigt med ung närvaro vid styrelsemöten. Vi har haft SSU
ordförande som inadjungerad och hoppas att vi snart får igång ett SSU igen. Genom att SSU kommer igång igen
uppnår vi att unga representeras. Vid nomineringar till styrelsen som görs av våra grundorganisationer är det
också viktigt att eftersträva en så bred representation som möjligt.

14. Rektorer ska inte få vägra besök från riksdagspartiernas
ungdomsförbund
Vi är nu mitt upp i ett valår där våra politiska ungdomsförbund inte får lov att besöka stadens
gymnasieskolor eftersom att vi idag har ett system som tillåter skolornas rektorer att vägra besök från
ungdomsförbunden. Detta system är inte demokratiskt hållbart!
I Helsingborg ser vi hur valdeltagandet hos ungdomar sjunker och sjunker, val efter val, årtionde
efter årtionde. Vi ser också hur antalet politiskt engagerade ungdomar drastiskt minskar, och vi ligger
idag på rekordlåga siffror när det kommer till antalet politiskt aktiva ungdomar. Så ska det inte tillåtas
vara i vårt Helsingborg!
Svensk lagstiftning reglerar inte ungdomsförbundens besök på skolorna, utan det är idag upp till varje
enskild rektor att själv avgöra om eleverna ska få viktig samhällsinformation och möjligheten att
engagera sig politiskt, eller inte. Så ska det inte få vara i Helsingborgs stads gymnasieskolor. Det ska
inte vara rektorn som bestämmer vilka partier som ska få besöka skolan. Eleverna har rätt till
politiskt engagemang! Här måste kommunen rycka in!
Det är otroligt viktigt att ungdomsförbunden besöker skolorna för att ge elever möjligheten att få
vara med och påverka vårt samhälle. Sedan finns det i vårt samhälle flera tusentals ungdomar som år
2022 ska rösta för första gången. Det är självklart att ungdomar inte röstar när de varken vet vad
politik innebär eller vilket parti de ska rösta på. Det är här de politiska ungdomsförbunden utgör en
mycket viktig roll i vår lokala demokrati. Deras uppgift är att locka ungdomar till politiken, men
också att informera ungdomar som för första gången ska rösta, om sitt parti och sina värderingar.
Detta ger eleverna en klarare bild av svensk politik.
Att rektorn idag kan säga nej till Socialdemokraternas ungdomsförbund att besöka skolan endast för
att hon själv är moderat är inte politiskt och demokratisk hållbart. Det är eleverna själva som ska välja
vilket parti de vill rösta på, och då behöver de information och möjligheten att få ställa frågor till
ungdomsförbunden. Skolan ska vara opolitisk, men ungdomar måste ges en möjlighet att engagera
sig politiskt och rösta i demokratiska val!
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:
Att fullmäktigegruppen för Socialdemokraterna Helsingborg samlar stöd i fullmäktige för att förbjuda
rektorerna i Helsingborgs stads gymnasieskolor från att vägra skolbesök från riksdagspartiernas
ungdomsförbund
Att fullmäktigegruppen för Socialdemokraterna Helsingborg, om ovanstående att-sats bifallas, också
förtydligar för fullmäktige att rektorn att med hjälp av regleringarna i arbetsmiljölagen, skollagen och
ordningslagen kan utvisa politiska ungdomsförbund från skolområdet om dessa av okänd anledning
startar uppror, är för högljudda eller stör undervisningen
Motionär
Eldin Nurkovic
Linnéa Danell

Styrelsen föreslår medlemsmötet avslå motionen med följande motivering:
Detta är reglerat i skollagen. Idag är det upp till varje skola och rektor att själva bestämma om politiska partier
ska bjudas in till undervisningen och förutsättningarna för detta är att skolan gör ett objektivt urval. Detta
innebär att skolan måste göra det både sakligt och opartiskt.
Ett objektivt urval av partier kan vara att bjuda in alla partier som är representerade antingen i riksdagen,
region- eller kommunfullmäktige eller i Europaparlamentet. Skolan får bjuda in politiska partier även utifrån
annat urval bara det är objektivt, dessa bestämmelser utgår från objektivitetsprincipen i regeringsformen. De
kommunala gymnasieskolorna förbereder gemensamt för att bjuda in politiska partier/ungdomsförbund inför
höstens val.

15. Helsingborg bör vara en testkommun åt rösträtt för 16-åringar
I Sverige och Helsingborg blir man idag röstberättigad när man fyllt 18 år, vilket innebär att man
då får kandidera till olika politiska uppdrag, rösta till kommun, region, riksdag och EU. Det är ett
dåligt system som helt utesluter ungdomar från demokratiskt inflytande över den politik som
bedrivs i vårt land. Sverige firade nyligen 100 år av något de kallade för “demokrati”. För mig
betyder demokrati att alla får vara med och bestämma och göra sin röst hörd. Demokrati betyder
inte att alla över en viss ålder ska få vara med och bestämma och göra sin röst hörd. Kvinnor
fick rösträtt för 100 år sedan. Innan dess var de en samhällsgrupp som uteslöts från makt och
inflytande i Sverige. Nu är det ungdomarna som utelsutits från makten. Detta är inte demokratisk
hållbart!
Att unga inte har rösträtt är ett undantag från huvudregeln om allmän och lika rösträtt. Det är
inte allmän och lika rösträtt om en viss grupp utesluts. En väl fungerande demokrati behöver
inkludera flera olika grupper av människor, inklusive unga. Ungas väg till inflytande är idag längre
och även beroende av en vuxen persons vilja att inkludera unga. Så länge ungdomar inte har
rösträtt kommer deras åsikter åsidosättas till fördel för de medborgare som kan rösta i valen. Om
Helsingborgs demokrati ska vara en varaktig, kraftig och effektiv demokrati som fattar bästa
möjliga beslut för hela befolkningen, så måste ungdomar få mer inflytande över den politik som
faktiskt bedrivs i staden.
Inte bara minskar ungdomsgruppens tilltro till demokratin när de inte är tillräckligt
representerade, besluten blir också av sämre kvalité då de viktiga perspektiv och erfarenheter
som ungdomar bär på försvinner. Ungdomars åsikter och perspektiv behövs för att Helsingborg
ska kunna fatta bra, långsiktiga, hållbara och demokratiskt legitima beslut.
Motargumentet som många ofta lägger fram om att ungdomar inte är tillräckligt ansvarsfulla för
att få berättigas rösträtt är ett helt irrelevant påstående. Det finns idag forskning som visar på ett
mycket starkare och bättre samhälle med rösträtt för 16-åringar. Om vi enbart skulle berättiga
rösträtt åt de som vi ansåg var ansvarsfulla skulle vi nog inte ha några politiker kvar idag alls. Vi
har ministrar som har skulder hos kronofogden, partiledare som festar mitt under en pandemi
och tidigare statsministerkandidater som använder statskassan för privata bruk. Detta är inte
ansvarsfullt alls! Det är dessutom orättvist att politiker menar att 16-åringar inte är tillräckligt
insatta i svensk politik för att kunna rösta, när vi idag har 100-åriga dementa pensionärer som får
rösta. Dessa har inte mer koll än de 16-åringar som idag inte får rösta i kommunvalet.
I många länder runt om i världen är rösträttsåldern till kommunala val idag lägre än 18 år, där
Estland är ett utomordentligt exempel. Det är på tiden att Sverige går i Estlands fotspår när det
gäller allmän och lika rösträtt!
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:
Att fullmäktigegruppen för Socialdemokraterna Helsingborg samlar stöd i fullmäktige för att
tillsätta en utredning om att Helsingborg blir en testkommun åt rösträtt för 16-åringar i ett
framtida kommunval inom rimligt räckhåll
Motionär
Eldin Nurkovic

Styrelsen föreslår medlemsmötet att avslå motionen med följande motivering:
Motionären lyfter en viktig fråga och vi delar synen på att ungas delaktighet i demokratiska system är viktig. Att
ungas röst blir hörd är viktig för oss samt att barnperspektivet lyfts vilket är anledningen till att vi verkar för
involvering av unga på flera olika sätt. Däremot anser vi inte det vara en god ide att Helsingborg som enskild
kommun ska agera testkommun och införa en lägre rösträttsålder. Rösträttsåldern sammanfaller idag med
myndighetsåldern vilket vi anser vara bra.

16. Stärk Helsingborgs Ungdomsråd för ökat ungdomsinflytande i
Helsingborgs stad
Ungdomsrådet är ett opolitiskt råd för alla mellan 15-20 år. Som medlem har du möjlighet att
driva frågor och föra fram ungdomarnas åsikter i Helsingborgs stad. Rådet har ett samarbete
med stadens politiker där medlemmarna kan påverka och tycka till om de politiska beslut som
fattas i staden. Medlemmarna i Ungdomsrådet fungerar som en länk mellan politiker och
Helsingborgs stads ungdomar. Detta gör Ungdomsrådet genom att driva egna frågor, skriva
yttranden på partiernas förslag och tycka till om olika program och ämnen som påverkar unga i
staden.
Ungdomsrådet är däremot idag väldigt begränsade. Det är vanligt att politikerna inte lyssnar
tillräckligt på rådet, som tycker att de mest är som en box som ska checkas av. Ungdomsrådet vet
att de hade kunnat skapa större förändring och komma med större perspektiv från den
ungdomliga sidan om de fick utökade mandat till att bland annat själva fatta vissa beslut och
skicka motioner till kommunfullmäktige. De behöver dessutom representation från alla nämnder
och partier i kommunfullmäktige vid deras politikermöten. Detta skulle ha ökat
ungdomsinflytandet i staden och gjort ungdomar mer representerade i Helsingborgs stad, med
tanke på att de inte själva får sitta i kommunfullmäktige då många av de är under 18 år gamla.
Inte bara minskar ungdomsgruppens tilltro till demokratin när de inte är tillräckligt
representerade, besluten blir också av sämre kvalité då de viktiga perspektiv och erfarenheter
som ungdomar bär på försvinner. Ungdomars åsikter och perspektiv behövs för att Helsingborg
ska kunna fatta bra, långsiktiga, hållbara och demokratiskt legitima beslut. Därför utgör
Ungdomsrådet en mycket viktig roll i de politiska abeslut som fattas i kommunen.
Under kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 2022 behandlades en motion från
Miljöpartiet där den femte att-satsen avsåg att ge stadsdirektören i uppdrag att komma med
förslag på hur ungdomsinflytandet kunnat stärkas i staden, och att stärka mandaten för stadens
Ungdomsråd. Kommunstyrelsen yrkade istället på att ändringar av Ungdomsrådet stadgar och
befogenheter skulle hanteras vid partiöverläggningarna vid mandatperiodens slut, vilket också var
det yrkande som klubbades igenom i kommunfullmäktige.
Ungdomsrådet själva beslutande under ett möte förra året att vid partiöverläggningarna vid
mandatperiodens slut, föreslå reformerna i att-satserna nedan till kommunstyrelsen för ett stärkt
ungdomsråd och ungdomsinflytande i staden. Reformerna bör ses som ett försök att
demokratisera Helsingborg, som en del av innovationsprojektet H22.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:
Att fullmäktigegruppen för Socialdemokraterna Helsingborg verkar för att vid
partiöverläggningarna vid mandatperiodens slut ge Helsingborgs Ungdomsråd motionsrätt till
kommunfullmäktige
Att fullmäktigegruppen för Socialdemokraterna Helsingborg verkar för att vid
partiöverläggningarna vid mandatperiodens slut ge Helsingborgs Ungdormsråd större beslutande
makt och befogenheter när det kommer till frågor rörande ungdomar i staden
Att fullmäktigegruppen för Socialdemokraterna Helsingborg verkar för att vid
partiöverläggningarna vid mandatperiodens slut ge Helsingborgs Ungdomsråd möjlighet att få

vara med och påverka under en längre tid av en process, samt ge möjlighet för rådet att påverka
tidigare i dessa processer
Att fullmäktigegruppen för Socialdemokraterna Helsingborg verkar för att vid
partiöverläggningarna vid mandatperiodens slut besluta att samtliga nämnder och politiska partier
i kommunfullmäktige ska vara representerade vid politikermöten inom Helsingborgs
Ungdomsråd
Att fullmäktigegruppen för Socialdemokraterna Helsingborg verkar för att vid
partiöverläggningarna vid mandatperiodens slut ge Helsingborgs Ungdomsråd större budget för
att de ska kunna göra resor till riksdagen, EU och andra Ungdomsråd runt om i landet i syfte att
lära och utvecklas
Motionär
Eldin Nurkovic
Linnéa Danell
Styrelsen föreslår medlemsmötet att avslå motionen med följande motivering:
Vi tycker att ungdomsrådet är ett viktigt organ som ägnar sig av mycket betydelsefulla frågor i Helsingborg.
”Ungdomsrådet har tydliga uppgifter som är reglerade i stadgarna antagna av kommunfullmäktige den 28 maj
2019, § 70. Där framgår att Ungdomsrådet, som inte har några beslutsfunktioner, ska vara ett remissorgan och
referensorgan till kommunens nämnder i frågor som rör barn och ungdomar”.
Ungdomsrådet tillsammans med Pensionärsrådet (KRP), Kommunalrådet för funktionshinderfrågor (KRF) samt
Brottsförebygganderådet utgör de rådgivande organ i Helsingborgs kommun. Deras mandat och befogenheter är
tydligt reglerat i antagna stadgarna. Det blir konstigt om vi skulle särskilja ungdomsrådet från de andra råden i
kommunen. Alla driver lika viktiga frågor utifrån den målgrupp som de representerar.
Hur vi kan utveckla demokratin och öka helsingborgarnas inflytande är viktiga frågor för oss Socialdemokrater
och kommer behandlas i det kommunalpolitiska handlingsprogrammet.

