Motioner med yttranden och förslag till beslut
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Motion 1
Ny ram för den ekonomiska politiken
Vi har råd att arbeta, konstaterade Ernst Wigforss under 1930-talets depression. Idag
är den underliggande frågan än mer knivskarp: Har vi råd med framtiden? Svaret är
självklart; ja.
Under de senaste decennierna har klyftorna och högerpopulismen vuxit på nytt.
Samma blinda marknadstro som under 1930-talet har fjättrat politiken. Dessutom har
vår tids marknadsliberala era också lett oss till randen av en ekologisk katastrof. Vi
vet mycket väl att färdriktningen är ohållbar – ekologiskt och socialt. De ekonomiska
dogmerna som präglat de senaste decennierna har diskvalificerats av världens
ledande expertis – från OECD och IMF till FN:s klimatpanel. Men av någon anledning
släpar politiken ängsligt efter. Världen behöver återigen en New Deal. Och den här
gången måste den vara grön.
Grunden för att skapa ett bättre samhälle är – precis som på Wigforss och
Roosevelts tid – en ny ekonomisk politik som möjliggör handling.
Det är därför dags att reformera dagens finanspolitiska ramverk. Regelverket är
otidsenligt och utgör ett hinder för den ekonomiska, sociala och klimatmässiga
utvecklingen i Sverige. Dagens ramverk kan närmast likställas med att bakbinda
statens händer och gör oss oförmögna att på ett adekvat sätt kunna hantera framtida
kriser.
Vi föreslår därför ett modernt finanspolitiskt ramverk som är ekonomiskt rationellt,
säkrar statsfinansernas långsiktiga hållbarhet och, framförallt, gör det möjligt för oss
att nå de socialdemokratiska målsättningarna om sänkt arbetslöshet, ökat
bostadsbyggande, upprustning av infrastrukturen och kraftigt minskade
koldioxidutsläpp.
Det nya och förändrade ekonomiska ramverket bör innebära:
● att överskottsmålet tas bort
● att det inom ramen för statsbudgeten görs en separation mellan en
investeringsbudget där lånefinansiering tillåts och en driftsbudget där ett
balansmål över konjunkturcykeln styr
● skapandet av en statlig investeringsbank
● att ett finansmarknadsråd inrättas.
Överge överskottsmålet
Idag ligger överskottsmålet endast på 0,33 procent av BNP (cirka 16 miljarder kronor
2018). 2018 uppgick den totala offentliga bruttoskulden (alltså när även kommuner,
regioner och pensionssystem inkluderas) till historiskt låga 38,8 procent och enligt
prognoserna i senaste budgetpropositionen väntas den krympa till omkring 34,8
procent år 2019 och 29,6 procent till år 2022. Riksdagen har beslutat om ett
skuldankare på 35 procent som den totala offentliga bruttoskulden bör röra sig mot.
Om det finanspolitiska målet med ett skuldankare ska kunna uppnås måste
överskottsmålet alltså upphöra helt, och till och med ersättas med en möjlighet att gå
med underskott.

Anta olika underskottsregler för investeringar och drift
Idag tvingas politiken och berörda myndigheter till samhällsekonomiskt bristfälliga
prioriteringar och investeringsbeslut eftersom staten i ytterst få lägen lånefinansierar
nödvändiga investeringar. Istället anslagsfinansieras i regel infrastrukturinvesteringar
direkt över skattsedeln, vilket medför att investeringar i t.ex. tåg och bostäder måste
ställas mot satsningar på skola, sjukvård eller pensioner. Denna situation är
problematisk, inte minst eftersom det är ekonomiskt rationellt att lånefinansiera
samhällsekonomiskt lönsamma investeringar. Att staten kan låna till negativ realränta
gör det än mer logiskt att lånefinansiera investeringsutgifter.
Det nya ekonomiska ramverket bör därför skilja mellan offentliga investeringar
(investeringsbudget) och löpande drift av det offentliga (driftsbudget) och att dessa
bör styras av olika underskottsregler inom ramen för statsbudgeten.
Driftsbudgeten bör liksom idag finansieras av de skatteintäkter som staten tar in, dvs
styras av ett “balansmål” över konjunkturcykeln. Det betyder att vi kan spendera mer i
lågkonjunktur och mindre i högkonjunktur, men att driftsbudgeten på sikt ska gå plus
minus noll. Investeringsbudgeten bör i sin tur tillåtas finansieras både av
skatteintäkter och långsiktig upplåning. Dessa separata underskottsregler tydliggör
att löpande kostnader såsom löner, välfärdssatsningar och transfereringar inte
betalas med lånade pengar samtidigt som det är möjligt att gå med underskott i
statsbudgeten totalt sett. Detta är inte bara tillåtet inom ramen för gällande EU-regler
utan är också nödvändigt för att hålla den nivå på den offentliga sektorns
konsoliderade bruttoskuld som riksdagen beslutat om (det så kallade “skuldankaret”).
Att nå upp till skuldankaret är viktigt inte minst på grund av att tillgång på
statsskuldväxlar och statsobligationer är avgörande för att kapitalmarknaderna ska
fungera väl.
Investeringsbudgeten bör bestå av tre delar. För det första bör Regeringens
nuvarande investeringsplan lånefinansieras i högre grad. Detta frigör utrymme för
välfärdssatsningar inom driftsbudgeten. För det andra bör nya infrastruktursatsningar
som är lämpade att finansieras genom Riksgälden även ingå i investeringsbudgeten.
För det tredje bör det kapital som staten tillför en investeringsbank som säkerhet
finansieras genom investeringsbudgeten.
Skapa en statlig investeringsbank
En statlig investeringsbank liknande Europeiska Investeringsbanken (EIB) och den
tyska federala investeringsbanken Kreditanstalt für Wiederaufbaus (KFW) bör
skapas. Investeringsbanken bör likt en privat bank mobilisera kapital för
företagsekonomiskt lönsamma investeringar. EIB har utvecklat lån och garantier som
enligt statsstödsreglerna är godkända för bruk i Sverige. Banken kan utformas med
en fond-i-fond-struktur, vilket möjliggör för institutionella investerare (såsom
pensionsfonder) att investera i projekt som banken finansierar. Förslaget ligger också
i linje med policyrekommendationer från EU och OECD.
Investeringsbankens främsta syfte är att mobilisera privat kapital och tillgodose
företag och andra aktörer med billigt och tålmodigt kapital. Investeringsbanken får
kapital från staten som används som säkerhet för lån på den internationella
kapitalmarknaden. Banken bör arbeta med en hävstångseffekt på insatt kapital. Det
kan till exempel betyda att banken får låna upp 10 kronor för varje krona i säkerhet
(det vill säga, för varje krona i eget kapital som tillskjuts från statens
investeringsbudget).

Ett finansmarknadsråd under statsministern tillsätts
Återerövring av kontroll över den finansiella sektorn är en långsiktig ödesfråga för
Sverige. Den svenska statens politiska ledning behöver stöd från akademisk expertis
av högsta internationell standard som står fri från särintressen för att möta den
finansiella sektorns betydande ekonomiska resurser och informella politiska makt. Ett
finansmarknadsråd med internationellt ledande forskare inom främst statsvetenskap,
ekonomisk historia, ekonomisk geografi och organisationsteori bör därför tillsättas.
Vi yrkar:
att Sandvikens AK anser att och verkar för att överskottsmålet för de offentliga
finanserna tas bort.
att Sandvikens AK anser att och verkar för att inom ramen för statsbudgeten
separera en investeringsbudget där lånefinansiering tillåts och en driftsbudget där ett
balansmål över konjunkturcykeln styr
att Sandvikens AK anser att och verkar för att en statlig investeringsbank skapas för
finansiering av bostadsbyggande, infrastrukturinvesteringar och grön industriell
omvandling.
att Sandvikens AK anser att och verkar för att ett finansmarknadsråd direkt
underställt statsministern inrättas.
Motionär: Robert Sten
Behandlad av: Kommunals S-fackklubb

Motion 1
Styrelsens yttrande och förslag till beslut
Den ekonomiska politiken har alltid varit ett viktigt verktyg för socialdemokratin.
Utan en stabil och förståndig ekonomisk politik kan vi inte åstadkomma de
samhällsförändringar vi vill i samhället. Krav på en allt för vidlyftig ekonomisk politik
har alltid hållits tillbaka, på goda grunder. Vi har allt för många exempel på hur illa
det kan gå, inte minst från vårt eget land där lånefinansierade skattesänkningar
skulle ge en skjuts åt ekonomin som täckte upp underskotten i Bildt-regeringens
kalkyler, men också i andra länder där tex. skenande räntor skapat oro och fattigdom
tack vare en allt för expansiv och oansvarig ekonomisk politik.
Vi har alltid vetat att för att få fortsatt förtroende för den utveckling vi vill ha så måste
vi hålla sådana problem stången. Men allt har sin tid, och de budgetregler vi nu har
styrs av dåtidens problem och rädslor. Idag har vi en situation där den ekonomiska
återhållsamheten lamslår politiken och skapar en känsla av att demokratin inte tjänar
folket.
Nödvändiga investeringar får stå tillbaka, och skattesänkningar premieras eftersom
minskningar i budgeten inte regleras medans utökningar inte får ske i vilken takt som
helst, oavsett om de pareras med intäktsökningar.

I en tid när Sverige växer och behoven ökar, klarar vi inte av att expandera det
offentliga Sverige i samma takt tack vare ramverket. Det här är såklart ett större
problem för oss Socialdemokrater än det är för andra som i grunden inte tror på det
gemensamma åtagandet utan istället vill minska det gemensamma och se de privata
tjänsterna och marknaden sprida ut sig över fler områden i samhället.
Därför är det också vi som måste ta upp diskussionen om hur det ska se ut i
framtiden. Vi behöver anpassa regelverken efter de behov som nu finns, men
samtidigt ta med oss de samlade erfarenheterna och insikterna om behovet av en
långsiktigt ansvarsfull och hållbar ekonomisk politik.
Styrelsen föreslår mötet besluta att bifalla motionen

Motion 2
Porrfilter på Sandviken kommuns datorer
Bakgrund
Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Kvinnor och män ska ha samma
möjligheter och rättigheter på alla livets områden. Män och kvinnor är och ska
behandlas som jämlikar.
Socialdemokraterna vill: Det offentliga rummet ska värnas mot hat och hot. …
Offentliga medel ska aldrig gå till organisationer som kränker mänskliga rättigheter
eller undergräver demokratin. Vi vill se kraftfulla insatser mot mäns våld mot kvinnor.
Sverige ska vara ett föregångsland i det internationella arbetet för kvinnors
rättigheter. Inte minst handlar det om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter,
ett område där Sverige är mycket engagerat.
Sverige ska vara en global röst för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, och
för varje människas rätt oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.
S-kvinnors valplattform inför EU-parlamentsvalet 2019-05-28 Fred, Frihet och
Feminism utgår från människors lika värde och Kvinnors rätt till sin egen kropp. Det
innebär bland annat att Socialdemokratiska Kvinnoförbundet arbetar mot sexköp, mot
människohandel, samt för en kamp mot porrindustrin. S-kvinnor vill att EU antar
direktiv mot våld mot kvinnor och för #metoo för att motverka diskriminering och
sexuella trakasserier.
Socialdemokratiska kvinnor har länge påtalat att den kommersiella pornografin har
skadliga effekter, inte minst för barn och unga. Porrindustrin är en miljardindustri
som sprider övergrepp, diskriminering och exploatering av kvinnor som är olagligt
och har förödrande konsekvenser. År 2016 utsattes 4,8 miljoner människor för
människohandel för sexuella ändamål enligt FN organet International Labours
Organisation. En väsentlig majoritet av dessa människor är flickor och kvinnor som
utnyttjas och tvingas till prostitution. Vi ska bidra till internationella insatser för att
stoppa trafficking och hjälpa dess offer.
Den kommersiella porren visar kriminella handlingar, är fördömande, begränsande,
snäv, heteronormativ och könsstereotyp till sin karaktär. De ofta drogade våldsoffren
efterfrågas inte om samtycke till de grova sexualiserade våldet de utsätts för av
förövaren.

De direkta konsekvenserna av porrindustrins verksamhet har kvinno- och tjejjourer
larmat om länge, liksom skolsköterskor, personal inom hälso- och sjukvård och
utsatta kvinnor själv. Psykisk ohälsa är en av våra största folkhälsoutmaningar. Bland
nya sjukskrivningar dominerar psykisk ohälsa.
S-kvinnor står bakom #porrfribarndom. Den 1 januari 2020 blir FN:s konvention om
barnets rättigheter (barnkonventionen) svensk lag, vilket har en inverkan på allt
arbete som på något sätt rör barn och unga som befinner sig i Sverige.
Det kan kännas obehagligt att påtvingas läsa eller höra om det faktiska händelserna i
våldsporr, det sexualiserade våldet, övergreppen och de sexistiska attityder som
sprids.
Demokratisyn
Vi gör demokrati tillsammans! Viljan och förmågan att vara medskapande och
påverka sin egen och andras situation ökar med kunskap, medvetenhet och stark
självkänsla.
Har vi vilja att handla solidariskt genom att stödja installering av porrfilter? Är sådan
politik rättvist mot kommuninvånarna, både barn, unga och vuxna? Kommer andra
som vi styr med i kommunen rösta med oss? Är porrfilter en objektiv och jämlik
åtgärd så att vi behåller hög kvalitet på kommunens tjänster, likvärdighet gentemot
invånarna och tillgodoser kommuninvånarnas förväntningar?
Vi är ett feministiskt parti. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter
på alla livets områden. Män och kvinnor är och ska behandlas som jämlikar.
Offentliga medel ska aldrig gå till organisationer som kränker mänskliga rättigheter
eller undergräver demokratin.
Vi vill se ett ökat publicistiskt ansvar för innehållet även på sociala medieplattformar.
Insatserna för att motverka hat och hot på digitala plattformar ska stärkas.
Kommunen är en tredje part, en som tillhandahåller arena för porrvisning! Filtren som
installeras idag har blivit mer precisa. Porrfilter på kommunens datorer och
kommunal nätverk löser inte problemet, men det är en viktig statement och en bra
början.
Samtal om värdegrund, jämställdhet och det förebyggande arbetet bland annat inom
skolans verksamheter, fortsätter ändå.
Det är samhällets ansvar och det är vårt politiska ansvar att begränsa porr och dess
konsekvenser.
Sätra S förening menar att Sandviken kommuns resurser ska inte användas till att
tillhandahåller arenor till porrindustrins budskap om förnedring av flickor och kvinnor.
Sätra S föreningen föreslår Arbetarkommunens årsmöte att besluta att överlämna till
våra kommunpolitiker i uppdrag att skyndsamt och vid behov i samverkan med andra
partier, arbeta för
-

att kommunens datorer och datorer kopplade till kommunala nätverk,
skall få ett filter mot pornografi.

Sätra S föreningens medlems- och styrelsemöte 2020-02-05

/ Anneli Thylin – Ordförande

Motion 2
Styrelsens yttrande och förslag till beslut
Att införa porrfilter, eller innehållsfilter som är en mer korrekt benämning, borde
egentligen vara ett kontroversiellt förslag. För filtren har inget stöd i forskning om
ungas säkerhet på nätet. Det finns forskning som visar på problemen med filter, men
det saknas forskning som säger motsatsen. Det finns alltså inga vetenskapliga belägg
för att filter skyddar barn, varken mot pornografi eller mot annat oönskat innehåll.
Problemen med innehållsfilter kan sammanfattas så här:
Filtren fungerar väldigt dåligt. Antingen filtrerar de bort för mycket – överfiltrering vilket innebär att elever inte kommer åt sånt de borde komma åt, till exempel att
filtret misstar sexualinformation för pornografi. Överfiltrering har visat sig ta bort
mycket som rör HBTQ, vilket drabbar främst de elever som inte vågar fråga om sex
utan använder nätet för att förstå.
Ett annat problem är underfiltrering, att de tar bort för lite så att det oönskade ändå
finns där för eleverna att se.
Att dessa problem uppstår hänger ihop med att det är svårt, för att inte säga omöjligt,
att enas kring och definiera vad som ska bort och vad som ska vara kvar.
Forskning visar också att vuxna invaggas i falsk säkerhet av vetskapen att filter finns
installerade, så de släpper frågan lite. I fallet med oönskat innehåll på nätet kan det få
allvarliga konsekvenser eftersom vuxenstödet redan är svagt för många unga. Vuxna
undviker ofta frågor om pornografi redan i dag och det är inte rimligt att tro att de
ska öka sitt engagemang när det finns innehållsfilter på skolans datorer. Tvärtom kan
vi, utifrån tidigare forskning, förvänta oss en betydligt mindre grad av engagemang.
Att förorda filter riskerar att förvandla komplexa ämnen, som till exempel pornografi,
till tekniska problem. Frågan reduceras till vilka parametrar som ska definieras i ett
filter när vi istället borde samtala med unga om orsaker och verkan, om makt och
kroppar, om exploatering och sex.
I Sandviken arbetar vi med Nätsmarta som i dag bland annat erbjuder en
verktygslåda med pedagogiska verktyg för lärare, föräldrar och andra vuxna som ska
hjälpa barn och unga att hitta sin kompass för ett sunt nätanvändande. Metoderna
och lektionerna är elevnära, handlar om dig som individ och utgår från ett källkritiskt
perspektiv, där eleverna ges möjlighet att arbeta entreprenöriellt (dvs genomföra en
idé till handling, samt lösa problem på vägen) Lektionerna är kopplade till
grundskolans läroplan LGR11.
Det finns ingen politisk konflikt om själva sakfrågan. Våra barn och unga ska skyddas
från skadliga effekter av nätanvändning och den teknik som finns. Frågan är snarare
hur vi gör det på bästa sätt.
Nätet är, och kommer bli ännu mer, ständigt närvarande i våra liv idag. Allt fler har
privata telefoner med direkt tillgång till nätet som vi inte kan kontrollera. Det gör en

satsning på tekniskt filter till mer av en symbolhandling, som man såklart kan
värdera som viktig, men som inte kommer lösa problemet.
IT-kontoret i kommunen menar också att man inte kan se någon aktivitet runt porr
att tala om på det egna nätet. Detta sammantaget visar på att vi är på rätt väg, och att
vi inte har anledning att lägga relativt stora resurser på att skaffa ett filter idag.
Vidare har regeringen den 28:e februari lämnat ett uppdrag till Barnombudsmannen:
”Uppdrag om kartläggning av kunskap om pornografins inverkan på barn m.m.”
Den ska bland annat titta på olika metoder för att skydda barn och unga från
pornografi och dess effekter, vilka effekter det faktiskt har, och på vilket sätt barn och
unga kommer i kontakt med pornografi.
Det är en bra början för att ha ett bättre underlag att ta beslut utifrån, och vi är
övertygade om att ett nationellt grepp om de här frågorna kommer vara ett
betydelsefullt steg framåt. Betydligt bättre än att enskilda kommuner trevar sig fram
var för sig med begränsade resurser.
Med det som bakgrund yrkar styrelsen på
att motionens attsatser avslås

Motion 3
Porrfilter
S-kvinnor vill att kommunen installerar porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverk och
digitala enheter i kommunens förskolor, skolor, fritids, bibliotek och andra platser som
kommunen är huvudman för, där barn vistas.
På internet har barn rak tillgång till rasistisk, sexistisk och våldsam porr, både frivilligt
och ofrivilligt. Porrindustrins aggressiva marknadsföring når även barn som inte
själva söker aktivt efter porr bland annat genom pop-up-annonser, enkla sökord och
länkade filmer. Enligt forskning innehåller cirka 90%* av alla scener i nätporren våld
och de stora porrhubbarna har pedofila kategorier med hundratusentals pedofila
porrfilmer.
Läkare, psykologer, gynekologer, advokater och kriminologer med flera vittnar från
sitt dagliga arbete med barn om hur porren genererar en eskalerande fysisk och
psykisk hälsokris bland barn. Polisen, NOAs, egen kartläggning** visar att skolan är
den plats där flest flickor utsätts för sexuella trakasserier utanför hemmet.
Barnens MeToo-upprop #kidstoo och #tystiklassen innehåller åtskilliga exempel på
en utbredd sexuell utsatthet bland barn i skolor. Flickor berättar hur pojkar exponerar
dem för våldsporr mot deras vilja i skolan när lärare inte ser och hur killar trakasserar
tjejer med referenser från sexuella övergrepp i porrfilmer. Vi som S-kvinnor och
kommuninvånare förväntar oss att förskola, skola, fritids, bibliotek och andra platser i
kommunens regi där barn vistas ska vara en porrfri zon utan risk att exponeras för
porr.
För att porrfria zoner ska bli realitet föreslår vi att:
att arbetarkommunen antar motionen som sin egen

att arbetarkommunen uppmanar fullmäktige gruppen att verka utifrån motionens
anda
att fullmäktigegruppen föreslår kommunen att installera porrfilter/teknisk lösning på
kommunens digitala enheter, kommunens öppna wi-fi-nätverk och wi-fi-nätverk i
verksamheter där kommunen är huvudman.
att fullmäktigegruppen i kommunen verkar för en porrfri policy om att det inte är okej
att spela upp porr via kommunens nätverk, på kommunens digitala enheter, och/eller
på privat teknisk utrustning som t.ex. privat mobiltelefon på de verksamheter som
kommunen är huvudman där barn vistas: till exempel: förskolor, skolor, fritids,
bibliotek.
S-kvinnor Sandviken & Ovansjö S-förening

Motion 3
Styrelsens yttrande och förslag till beslut

Eftersom det här är den andra motionen med snarlikt innehåll vid det här årsmötet
så refererar vi till svaret på motion 2 för det mesta av svaret.
Men det finns en väsentlig skillnad i den sista att-satsen i denna motion. Här vill
motionärerna gå mycket längre och även ha en policy för vad som får göras i
kommunala verksamheter, och på privat utrustning.
Kommunen har idag en policy som beskriver vad som gäller för hela
kommunkoncernen vid användning av datorer, plattor, telefoner m.m. Dokumentet
”Riktlinjer för användning av dator, mobila enheter och e-post samt fillagring inom
Sandvikens kommunkoncern” är fastställt av Kommunstyrelsen och säger bland
annat det här:
”Det är inte tillåtet att ta del av, sprida, spara eller skaffa material som är av
pornografiskt, rasistisk, eller antidemokratisk karaktär. Förbudet gäller
också material som är diskriminerande vad gäller religion, kön, sexuell
läggning, nationalitet, etc. eller har anknytning till kriminell verksamhet.”
Det här är i vår bedömning så långt man kan gå i att bestämma vad som är ok och
inte i den kommunala verksamheten. Som arbetsgivare har vi stora möjligheter att
begränsa personal, förtroendevalda osv. Men vi kan till exempel inte bestämma vad
enskilda medborgare gör på allmän plats på sin privata telefon eller dylikt, så som på
biblioteken, eller över de som har sitt hem i kommunens verksamheter. Där finns
dock redan lagar, till exempel runt ofredande som avgränsar vad som är ok, och de
bör vara tillräckliga för att hantera eventuella problem redan idag.
Detsamma gäller på av kommunen ägda boenden. Även om det i texten går att tolka
det som att motionärerna inte tänkt så, så är det ett faktum att barn även vistas på
boenden där deras mor och farföräldrar eller andra släktingar, osv har sin bostad.
Där kan vi inte gå in och peta i människors privatliv på det här sättet.
Sådana inskränkningar i människors vardag, oavsett om det gäller pornografi eller
andra osmakligheter, är inte förenligt med vad vi tycker är rimligt att avgöra på
kommunal nivå. Det lämpar sig i så fall mer för nationell lagstiftning och bör, om det
ska göras något, inte bara gälla de som vistas i verksamheter där kommunen är
huvudman.

Oavsett hur sympatiska målen är så landar vi alltså i att medlen inte är tillräckliga för
att uppnå det vi skulle vilja på teknikområdet, och att motionen är allt för
långtgående i sin utformning och snarare skulle göra sig som en nationell lagstiftning
om förbud.
Men vi ser i styrelsen fram emot den utredning regeringen tagit initiativ till som ska
genomföras och redovisas i mitten på 2021, och får säkerligen anledning att
återkomma till de här frågorna när den redovisats.
Styrelsen föreslår mötet att avslå motionen

Motion 4
Fritidsgårdar i Sandviken
I Sandviken finns det kommunala fritidsgårdar i stadsdelen Björksätra och i Storvik
med oerhört begränsade öppettider. Det finns även många föreningsdrivna med stöd
från kommunen.
Fritidsgården i Björksätra - Zenit finns sen länge. Öppettiderna har blivit mer och mer
begränsade samtidigt som de andra ungdomsproducerade aktiviteterna som Ung
kultur, tjejkraft och friluftsliv har väldigt få deltagare per aktivitet. I dagsläget så har
dessa aktiviteter lika stor budget tillsammans som hela fritidsgården Zenit. Både
mötesplats Storvik och Zenit mötesplats Björksätra har 3 gånger så många deltagare
i verksamheten än de övriga projekten som nämns ovan.
Motionsskrivarens åsikt är att skattepengarna skall användas där flest ungdomar kan
dra nytta av dem.
Pengarna i de lite mindre besökta projekten kan användas till att utöka öppettiderna
på de befintliga fritidsgårdarna i kommunen.
För att få ungdomar att hänga på en fritidsgård måste man ha öppet när ungdomarna
är lediga. Alltså fredag, lördag och söndag och extra öppettider vid lov.
Motionsskrivaren föreslår:
Att:
Sandvikens arbetarekommun och kultur & fritidsnämnden arbetar för kraftigt utökade
öppettider på fritidsgårdarna i Sandvikens kommun genom omfördelade resurser.
Anna Nyman

Motion 4
Styrelsens yttrande och förslag till beslut
Vi håller inte med om att skattepengarna ska användas där flest ungdomar kan dra
nytta av dem. För det kan mycket väl vara så att det finns ett väldigt stort behov av
något, även om gruppen individer som har behovet är liten, och så menar vi att det är
i det här fallet.
Vi menar att det är viktigt att fånga upp ungdomar som inte riktigt har ”hittat sitt
sammanhang”. Som inte tilltalas av till exempel idrottsverksamhet eller sådant som
de traditionella ungdomsgårdarna, och då är verksamheter som till exempel Frikult
och Tjejkraft viktiga redskap.

Vi är därför i dagsläget inte beredda att verka för en förändring som innebär att flytta
resurser från en mindre grupps behov till förmån för en större grupps behov, när det i
dagsläget ändå finns verksamhet och aktiviteter anordnat för båda grupperna.
Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Motion 5
NPF anpassad skola
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) beror på hur hjärnan arbetar och
fungerar.
De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, ASD/Aspergers syndrom,
Tourettes syndrom och språkstörning. De olika diagnoserna är närbesläktade och det
är vanligt att samma person har flera diagnoser.
I Sandviken har det precis som i övriga landet eskalerat med barn och ungdomar
som mår dåligt av skolmiljön. Både barn med diagnos och utan har det oerhört tufft
med dagens fria arbetssätt i skolan. I Sandviken finns en lång tradition av att vara i
framkant vad gäller skolans digitala utbildning. Trots digitala satsningar mår våra
barn och ungdomar allt sämre med skolfrånvaro och i värsta fall hemmasittande som
följd.
Sandviken behöver förändra arbetssätten och pedagogiken i skolorna genom att NPF
säkra undervisningen.
Om alla skolor arbetar efter NPF säkra pedagogiska riktlinjer så kommer alla
barn/ungdomar må bättre. Även de utan diagnos. Det finns skolor som arbetar på
detta sätt i Sverige med goda resultat för alla elever. Källbrinksskolan i Huddinge har
ca 94 % behörighet till gymnasiet.
Mörkertalet är stort med hur många som har låg skolnärvaro. Hemmasittare finns i
alla åldrar i Sandvikens kommun. Många avslutar gymnasiestudier i förtid. Psykisk
ohälsa och utbrändhet på grund av skolmiljön ökar även bland små barn.
Motionsskrivaren föreslår:
Att: Sandvikens arbetarekommun och kunskapsnämnden arbetar aktivt för att
NPF säkra ALLA kommunala skolor i Sandvikens kommun.
Anna Nyman

Motion 5
Styrelsens yttrande och förslag till beslut
Sammanfattning av ”Tidiga samordnade insatser i skolan”:
Under 2019 har ett samarbete initierats mellan Kunskapsförvaltningen, Individ och
familjeomsorgen och Region Gävleborgs barn- och familjehälsa. Samarbetet har haft
som utgångspunkt att forma strategier och rutiner för att barn med skolfrånvaro skall
få rätt stöd och hjälp samordnat mellan de olika förvaltningarna. En arbetsgrupp
bestående av elevhälsan, socialtjänsten och kuratorer utsågs för att arbeta fram ett
förslag på en gemensam arbetsmodell. En av kommunens grundskolor valdes ut i ett
inledande skede, med avsikten att testa arbetsmodellen i liten skala för att sedan

sprida den till samtliga kommunala grundskolor. Det första steget i
utvecklingsarbetet är taget, genom att elevhälsan har tagit fram en rutin för utredning
av bakomliggande orsaker till frånvaro och socialtjänsten tagit fram en rutin för
snabbare hantering i de orosanmälningar som berör skolfrånvaro.
Kommunstyrelsen beviljade den 25 februari 2020 ett stöd på 1,4 miljoner till att
fortsätta arbetet med att utforma gemensamma rutiner och prova konstruktiva
strategier under 2020. Syftet är att förbättra för att alla barn skall klara
kunskapskraven i grundskolan samt öka den psykiska, fysiska och sociala hälsan hos
barnen. Elever med problematisk frånvaro, eller tidiga tecken på problematisk
frånvaro tidigt ska uppmärksammas och få ett samordnat stöd utifrån sina
individuella förutsättningar och behov.
Målet med projektet är att fastställa nya och kommunövergripande samarbetsformer
mellan skola, socialtjänst och Region Gävleborg, för att uppmärksamma och ge stöd
till elever med problematisk skolfrånvaro, eller tecken på problematisk skolfrånvaro.
I ett långsiktigt perspektiv ska man:
 Identifiera individuella bakomliggande orsaker till frånvaro ur
ett helhetsperspektiv
 Erbjuda eleven/familjen en samordnad, individanpassad handlingsplan utifrån
individen/familjens specifika behov, som säkerställer elevens och familjens
delaktighet med insatser från de verksamheter som behövs
 Hitta en struktur för gemensam uppföljning och eventuell anpassning av stödet
 Utveckla insatser för att förebygga skolfrånvaro
Genom kommunövergripande rutiner i skolan som tidigt uppmärksammar social
problematik och/eller olika typer av funktionsvariationer, kan barn som riskerar att
fara illa få stöd i ett tidigt skede och negativ utveckling kan förebyggas.
Arbetarekommunens styrelse föreslår
att motionen skall anses vara besvarad.

Motion 6
”NPF” samordnare i Sandvikens kommun
Kunskapsnämnden och IFO-nämnden saknar idag samordning för barn/ungdomar
med hög skolfrånvaro. Skolan är skyldig att vid hög frånvaro orosanmäla eleven till
individ och familjeomsorgsnämnden. När det väl är gjort så finns ingen samordning
för att få eleven att öka sin skolnärvaro. Alla instanser arbetar på egen hand. Det är
oerhört påfrestande för vårdnadshavarna att inget är samordnat. Vårdnadshavarna
får gå på en stor mängd möten som skulle undvikas om det fanns en helhetssyn.
Föräldrarna får ofta bära skulden för att eleven inte klarar av att komma till skolan när
det istället är skolan som oftast inte anpassat undervisningen så eleven kan närvara.
Det behövs en ”NPF” samordnare i kommunen som hjälp. En slags samordnare som
på kommunal nivå kan se till att alla instanser som (tex, socialförvaltning, skola,
skolkurator, specialpedagoger, BUP mm.) arbetar tillsammans för skolelevens bästa.

Förslagsvis skulle en och samma person dessutom arbeta ambulerande med all
problematisk skolfrånvaro i Sandvikens kommun (eftersom det numera hanteras från
skola till skola)
Samordnaren ska ha kunskap om skollagen, LSS och SoL och vara en resurs även
för läraren som såklart har en hel massa jobb med att undervisa.
Fanns denna samordning skulle skolorna tidigare kunna kartlägga och fånga upp
elever innan de blir hemmasittare.
Motionsskrivare föreslår:
Att: Sandvikens arbetarekommun arbetar för att instifta en egen ”NPF”
samordnare som direkt hjälp för alla vårdnadshavare och elever i den svåra
situationen det innebär för alla i familjen att ha en skolelev med svår
problematik.
Anna Nyman

Motion 6
Styrelsens yttrande och förslag till beslut
Med det arbete som just nu pågår i kommunen med tidiga samordnade
insatser i skolan, som beskrivs i yttrandet till motion 5 - föreslår
styrelsen
att motionen avslås

Motion 7
Folkbildning
Det är ingen hemlighet att vi inte bara har problem med att starta studiecirklar, utan
även med att rekrytera deltagare till de. Samtidigt är folkbildning i dag, när så kallad
alternativ fakta fräser runt som nätets löpeldar, viktigare än någonsin.
Studiecirkeln är utöver ett antal träffar med ett visst tema, även en mötesplats för
idéutveckling, som inte sällan tänjer på ämnets röda tråd. Idéutvecklingen är ett nog
så viktigt inslag i folkbildningen, och samtidigt ett verksamt vaccin mot tunnelseende
och informationsbubblor.
Med vetskap om svårigheten att rekrytera medlemmar till en serie organiserade
träffar, inom ramen för en studiecirkel, kunde Arbetarkommunen i sin
verksamhetsplan för 2021, anslå såväl medel som tid för ett antal utbildningsdagar /
temadagar för organisationens medlemmar.
Vår tanke med temadagar är att dessa kan handla om en aktuell politisk fråga, lokalt
eller på riksnivå, allmän ideologi eller organisation. Men ändå med studiecirkelns
otvungna arbetssätt i behåll. Utöver för ämnet kompetenta föreläsare ska
programmet hållas luftigt, med såväl eget arbete som grupparbete: Ett politiskt
samtal under otvungna former. Några temadagar tror vi med fördel kan vikas till vårt
arbete med programmet ”Hela Sandviken”.

Vi i Sätra S förening menar att såväl organisation som idéutveckling vitaliseras
genom att medlemmarna med jämna mellanrum ges möjlighet till träffar med
fördjupning i aktuella politiska ämnen.
Med hänvisning till ovan föreslår vi till årsmötet att besluta



att Arbetarkommunen i verksamhetsplanen 2021 planerar in temadagar
under verksamhetsåret 2021 och
att Arbetarkommunen anslår medel för föreläsare och lokal, inklusive
förtäring, för dessa arrangemang.

Sätra S föreningens medlems- och styrelsemöte 2020-02-05
/ Anneli Thylin – Ordförande

Motion 7
Styrelsens yttrande och förslag till beslut
Styrelsen instämmer med Sätra S-förening i att studiecirklar och folkbildning är
oerhört viktigt. Det bidrar till kunskap och, inte minst, en sammanhållning i de
sammanhang vi Socialdemokrater verkar i.
Däremot anser vi inte att vi ska fastslå teman, och medel för detta. Vi ser gärna att
medlemmarna och dess föreningar tar egna initiativ till studiecirklar och temadagar,
och att man lägger in detta i sina budgetförslag. Det finns även möjlighet att under
innevarande år komma med förslag till aktiviteter och få medel för detta.
AK-styrelsen är positiv till idén om att jobba för folkbildning men föreslår
att motionen anses besvarad.

Motion 8
Krav på medlemsutbildning
Det ses som självklart av många i vårt parti att gå de medlemsutbildningar som
erbjuds. Otaliga socialdemokrater har också gjort det genom åren men nu tycks
intresset och förståelsen för vikten av den kunskap utbildningarna ger svikta.
Mot bakgrund av detta, och med en önskan om att ge våra förtroendevalda en bra
grund att stå på inför sina uppdrag, samt säkerställa att alla förtroendevalda faktiskt
delar våra socialdemokratiska värderingar, yrkar jag här med
att Sandvikens Arbetarekommun gör det obligatoriskt att ha genomgått
medlemsutbildning del 1, eller motsvarande, för att kunna bli nominerad till
kommande förtroendeuppdrag.
att erforderliga ändringar görs på nomineringsformulär och kandidatansökningar.
Sandviken 2020-02-14
Motionär: Johan Sällström

Motion 8
Styrelsens yttrande och förslag till svar

Det är, med de motiveringar som motionsskrivaren angett, rimligt med ett krav på
medlemsutbildning för att kunna bli nominerad till externa uppdrag såsom
kommunala, regionala och nationella uppdrag.
Naturligtvis kan detta endast gälla uppdrag där Arbetarekommunen är nominerande
entitet. Även om det ibland kan finnas svårigheter att få tillräckligt med intresserade
till uppdrag så är det styrelsens uppfattning att statusen på förtroendeuppdraget
behöver stärkas varför medlemsutbildning bör vara ett krav.
Det normala vid ett nomineringsförfarande är att medlem först nomineras från
förening eller enskild, därefter nominerar Arbetarekommunen medlemmen till
kommunen varefter förslaget går till den utomstående organisationen. Följaktligen
finns det viss tid för nominerad att gå medlemsutbildning, framförallt vid de större
nomineringsförfarandena.
Styrelsen föreslår årsmötet
Att bifalla motionen

Motion 9
Volontärer i kommunal verksamhet
Ensamhet och psykisk ohälsa är väl dokumenterad bland kommunens äldre
invånare.
En friskhetsfaktor för ensamma äldre är att få möta en medmänniska som bara bryr
sig.
Att enbart överlåta detta till frivillig-organisationerna är syniskt om vi har möjlighet att
ex via hemtjänsten erbjuda en medmänsklig kontakt. Vi måste kunna ta tillvara alla
de resurser och livserfarenheter som många individer bär på. Friska rörliga individer
vill troligen också ingå i ett sammanhang. Att få vara ett stöd till en annan
medmänniska är god livskvalité.
En kommunal volontär vore en friskhetsfaktor.
Hemställer att arbetarekommun verkar för att:
Utreda möjligheten att kunna erbjuda en medmänsklig kontakt till människor som av
olika anledningar hamnat i ensamhet.
Motionär
Sven-Olof Evermo
Ovansjö s- förening

Motion 9
Styrelsens yttrande och förslag till svar
Att leva i ensamhet är mycket riktigt något som gör livet betydligt sämre för de flesta,
och kan leda till allvarliga problem och sjukdomar. Det finns också därför redan

insatser inom den kommunala biståndsbedömda verksamheten för vissa grupper. Det
gäller inte i någon större utsträckning äldre specifikt, och täcker inte in det vi antar
att motionären menar.
AK-styrelsen tycker inte att det går att kalla det cyniskt att låta frivilliga, via olika
föreningar eller andra organisationer, vara en del i att bygga och förbättra samhället.
Det är tvärtom ett mycket bra sätt att organisera vissa viktiga delar.
Styrelsen anser i första hand att kommunens roll är att hjälpa och stötta i att skapa
förutsättningar för naturlig samvaro och mellanmänskliga kontakter, istället för att
allt för brett ta på sig ansvaret. På flera andra håll så finns det dock kommunal
samordning av den här typen av insatser, och vi tycker att det vore något intressant
att titta vidare på. Volontärverksamhet kan helt klart ha ett stort värde för alla
grupper som kommunen har ett utökat ansvar för, och vi ser gärna att kommunen
tittar ytterligare på hur man kan stödja det.
Däremot så ser vi inte att vi kan bifalla motionen så som den ser ut, eftersom det är
ett allt för långtgående ansvar som riskerar att landa i att kommunalt anställda ska
sköta saken. Även om vi misstänker att motionären inte tänkt så, så är det svårt för
kommunen att likvärdigt erbjuda en sån här tjänst på annat sätt än via anställda.
Styrelsen yrkar på att motionen anses besvarad

