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Verksamhetsberättelse 2022
2022-01-01 - 2022-12-31

Mölndals Socialdemokratiska Arbetarekommun avlämnar härmed följande
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022:

Styrelsens sammansättning

Ordinarie
Tomas Angervik, ordförande
Elpida Georgitsi, vice ordförande
Jan-Erik Lindström, kassör
Jacob Wihlborg, sekreterare
Kristina Körnung
Kåre Widenqvist
Martina Enghardt

Ersättare
Therese Aronius
Dennis Jeryd
Carolina Eklund
Ove Dröscher

Revisorer
Bengt Odlöw
Anna-Maria Saastamoinen
Harri Ikonen

Revisorsersättare
Marcus Velickovic
Hans-Evert Renerius
Aylin Fazelian

Valberedning
Bernt A Runberg
Elpida Georgitsi
Tomas Angervik
Martina Enghardt
Jonny Blomgren
Elisabeth Andersson
Ove Dröscher

Verkställande utskott
Tomas Angervik, Jan-Erik Lindström och Jacob Wihlborg

Firmatecknare
Tomas Angervik och Jan-Erik Lindström

Postmottagare
Tomas Angervik, Jan-Erik Lindström, Pernilla Övermark och Stefan Gustafsson

Styrelsemöten
Under året har 12 styrelsemöten genomförts: 10 januari, 8 februari, 7 mars, 23 mars,
6 april (konstituerande), 12 maj, 9 juni, 15 augusti, 12 september, 27 september, 10
oktober och 14 november.

Medlemsmöten
31 januari, 27 mars (årsmöte), 29 oktober (planleringsdagen) och 5 december.



VU-möten
VU:s ledamöter har haft löpande fysiska arbetsmöten under året.

Ansvariga
Medlemsansvarig Kåre Widenqvist
Facklig-politisk ledare Elpida Georgitsi
Studieledare Martina Enghardt
Internationell ledare Kristina Körnung
Medie- och teknikansvarig Jacob Wihlborg
Kampanjsamordnare Dennis Jeryd
Kommunkontakt Tomas Angervik

Medlemsrapport
Mölndals arbetarekommun hade vid årets slut 291 betalande medlemmar. Dessa
inkluderar medlemmar i vår geografiska förening och dem som är direktanslutna till
arbetarekommunen.

S-föreningarnas verksamhet
Mölndals arbetarekommun omfattar tre geografiska föreningar - Fässberg, Kållered
och Lindome, till vilka arbetarekommunens medlemmar är anslutna beroende på
bostadsort. I föreningarna bedrivs förutom sedvanliga styrelse- och medlemsmöten
också studieverksamhet och utåtriktade aktiviteter.

Kommunfullmäktigegruppens rapport för 2022

STYRELSEN
Bernt A Runberg ordförande, Elisabeth Andersson vice ordförande och två
sekreterare Shahla Alamshahi och Kåre Widenkvist. Styrelsen har förberett
fullmäktigegruppens möten. Dessa möten har varit i huvudsak Digitala på grund av
Coronapandemin. Gruppen består under mandat- perioden av 23 st ordinarie o
ersättare. Efter valet och nya KF så är vi 26 st ordinarie och ersättare.

REVISORER
Är de revisorer som utsetts av Arbetarkommunens årsmöte.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Socialdemokratiska KF-Gruppen har haft sina sammanträden på måndagar.
Fullmäktigesammanträdena har varit på onsdagar. 9 st Kf möten under 2022. Våra
möten har varit blandade, digitala via systemet Teams och fysiska.

SÄRSKILDA FRÅGOR OCH DEBATTER/DISKUSSIONER UNDER 2022
Vi har informerats om förslag till kommande Översiktsplan. Utifrån vårt valprogram
har vi fört en politik i opposition. Detta program är vägledande. Vi har aktivt drivit
våra frågor inför kommande val i september, dels via dörrknackning, valstuga och tält
i våra kommundelar.



MOTIONER – INTERPELLATIONER – ENKEL FRÅGA
Motion om att: elever skall kunna duscha enskilt, erbjuda elever gratis frukost i
stadens grundskolor, satsa på folkhälsan i staden ”Hällesåker en vit fläck på kartan”

AVGIFT och EKONOMISK BERÄTTELSE
Medlemsavgift 2022 = 0 kronor, samordning med Arbetarekommunens ekonomiska
berättelse.

SLUTORD
Valet gav oss ett tydligt mandat med en ökning på 3,2 % till 27,7% med 17 mandat i
Kommunfullmäktig från tidigare 15 blev vi stadens största parti. Vi bildade en
historisk majoritet med Moderaterna. I ett gemensamt dokument beskriver vi hur vi
vill utveckla Mölndal i Samverkan.

Bernt A Runberg Elisabeth Andersson Shahla Alamshahi Kåre Widenkvist

Kommunstyrelsegruppen och gruppledarträffar

KS-gruppen har arbetat i opposition fram till valet i september. Vi koncentrerade oss
på att föra vår politik i de utrymmen som skapas i minoritet, för att påverka och
försöka övertyga för att få så stort inflytande som möjligt. Efter valet bildade vi
majoritet med Moderaterna vilket innebär att vi nu bestämmer agendan ihop och har
gemensamma gruppmöten. I skrivandets stund arbetar vi intensivt med att forma vår
politik och hitta våra roller i helheten. KS-gruppmötena ligger måndagen innan KS
16.00.

Likväl som KS-gruppen har gruppledarna arbetat i opposition fram till valet och
försökt få igenom vår politik så långt det varit möjligt. Efter valet har vi i vårt
samarbete med Moderaterna precis bytt manskap i nämnderna men inte än i
bolagen. Gruppmötena skall starta inom snar framtid.

Stefan Gustafsson

Studieverksamheten

Att 2022 var ett valår har märkts även på studieverksamheten. Vi har bland annat
genomfört utbildningar i Walk-appen och pratat dörrknackning. Arbetarkommunens
styrelse har även under året var på en gemensam styrelseutveckling med
partidistriktet. För medlemmarna har det även funnits mölighet att gå utbildningar via
partidistriktet när den lokala aktiviteten varit mindre.

Vi har även planerat för att starta igång medlemsutbildning steg 1 och en utbildning
för nya förtroendevalda redan i början av 2023.

Martina Enghardt



Kyrkopolitik i Mölndal och Lindome

Kyrkopolitiskt var 2022 ett bra år inga konflikter och ett framgångsrikt år med vår
stora Gaia utställning om jorden, vilket gav många nya besökare och ovana
kyrkobesökare som hittade till kyrkan och fick klart för sig vad vi gör. Bra jobbat av
alla anställda och frivilliga.

Det sociala med utdelning av matpåsar var framgångsrikt under året och visar det
stora hjärta som vi alla har. Fler människor har sökt sig till kyrkan och det är
glädjande. Ett arbete med att flytta barnverksamheten till Fässberg och lämna
Pedagogen pågår och förutsätter utbyggnad av Församlingshemmet. Vi behöver fler
engagerade i kyrkligt arbete och du är välkommen.

Jan-Erik Lindström

Internationellt

Under 2022 försämrades det säkerhetspolitiska läget avsevärt. Med Ryssland
brutala invasion av Ukraina ser vi åter krig i Europa, och en fruktansvärd humanitär
situation. Mitt i allt detta har ukrainarna visat hur viktig civilbefolkningens
motståndskraft är i kris och krig, en försvarsvilja grundad i övertygelsen om att vilja
leva i frihet. Det nya läget har också medfört att vi är i en pågående
anslutningsprocess till NATO, vilket kommer påverka hela landets totalförsvar. För
Mölndal och vårt län är också ett robust civilt försvar en viktig del för samhällets
motståndskraft.

Under Socialdemokraterna i Mölndals årsmöte 27 mars 2022 antogs ett uttalande
angående den pågående invasionen av Ukraina: Socialdemokraterna i Mölndal
fördömer Rysslands invasion av Ukraina. Den är olaglig, orättfärdig och omänsklig.
Rysslands attack är ett angrepp på oss alla som står för fred, frihet och demokrati. Ukrainas
sak är vår. Våra tankar går till Ukrainas befolkning som lider svårt, och inte minst till barnen
som berövas sin framtid. Vi uppmanar alla att på lämpligt sätt stötta det ukrainska folket i
denna mörka tid. Socialdemokraterna har en lång tradition av frihetskamp. Vi grundades
utifrån den osvikliga tron på alla människors lika värde och solidaritet – i vårt land och
internationellt. Vi står med Ukrainas befolkning mot förtrycket, för rätten till självständighet
och självbestämmande. För rätten att på egna villkor forma sin framtid och sitt land. Vi står
med Ukraina. Slava Ukraini!

Vid förra årets verksamhetsberättelse lyfte vi utmaningen att en så liten andel av
världens befolkning idag bor i en fullvärdig demokrati – bara 14%. Vi går också mot
en allt mer deglobaliserad och multipolär värld, präglad av flertalet parallella kriser.
Nu, mer än någonsin, behövs arbetarrörelsens internationella solidaritet och
medmänsklighet.

Under 2023 kommer Socialdemokraterna ta fram ett nytt internationellt program.

Kristina Körnung



Facklig-politisk verksamhetsberättelse 2022

Under året har det facklig politiska lyfts på flera olika sätt. Inte minst så har vi haft
vårt traditionsenliga första maj firande på Mölndals torg, där bland annat Aylin
Fazelian, Tomas Angervik, Elpida Georgitsi och Jacob Wihlborg talade. Sedan har
valåret gett oss möjlighet att lyfta de fackliga frågorna i dialogen med väljarna när vi
bland annat knackat dörr och stått i valstugan. Den facklig politiska samverkan har
även tagit sig uttryck i vårt deltagande på Kommunal Mölndals paneldebatt inför
valet samt deltagande på utåtriktade aktiviteter.

Elpida Georgitsi

Sociala medier och hemsidan

Arbetet med sociala medier och vår hemsida pågår ständigt. Vi fortsätter att
publicera artiklar på vår hemsida som vi också fixat till och uppdaterat. Fokus på
hemsidan utåt ska vara det som skapar värde för medborgarna och medlemmarna
som söker information om vårt parti. Detta har varit särskilt viktigt under valrörelsen
när vi vill vara tydliga med vårt budskap. Även övriga sociala medier har varit viktigt
under valrörelsen som plattform, där vi delat och spridit vårt budskap för Mölndal.

Jacob Wihlborg

Nya kommunkontakt

Kommer utkomma minst 3 gånger per år. De är tänkta att komma i januari, april och
runt månadsskiftet augusti/september. Vi väljer att minska ner kommunkontakt i
pappersform då vi vill ha mer texter till vår hemsida. Vi kommer ha löpande
information via mail och våra sociala medier och vår hemsida. Vi kommer även se
över möjligheten att använda oss av sms-utskick. Se till att du har uppdaterade
uppgifter på rosenforalla.se

Tomas Angervik

Ekonomi
Valåret har inneburit en del kostnader men trots detta ser kassan och ekonomin bra
ut med ca 265 000 kr kvar.

Jan-Erik Lindström



Slutord

Vilket år vi har haft. Ett intensivt arbete med valrörelse där vi knackat dörr, pratat
med medborgare och mycket mer. Hårt arbete var det och det gav resultat. Vi
lyckades gå framåt och ta tillbaka makten i kommunen med Stefan som ny
ordförande i kommunstyrelsen. Nu laddar vi om för ett nytt verksamhetsår med
mycket aktiviteter, politik och utveckling. Vi ses ute i rörelsen.

Tomas Angervik Elpida Georgitsi Jan-Erik Lindström

Jacob Wihlborg Kristina Körnung Kåre Widenqvist

Martina Enghardt



Resultaträkning 2022



Balansräkning 2022



Revisionsberättelse





Organisationsplan

Styrelsen

Verkställande utskott

Facklig-politiskt utskott

Internationellt utskott

S-Veteraner

Föreningar

Fässbergs S-förening

Kållereds S-förening

Lindome S-förening

Bella S-förening

(Byggnads S-klubb)

(Metall S-klubb)

Sidoorganisationer

Socialdemokrater för
tro och solidaritet

Kvinnoklubben Mabel

SSU Mölndal



Budgetförslag 2023

På mailen eller på årssmötet

Inte offentlig



Verksamhetsplan 2023

Inledning
Det är dags för ett nytt år fyllt med verksamhet och politikutveckling. Vi ska anordna möten.
Nu startar vi ett nytt verksamhetsår med mycket aktiviteter, politik och utveckling. Denna
verksamhetsplan fokuserar främst på organisationen då vi politiskt ingår i Samverkan för
Mölndal, och genom det förhåller oss till det politiska samverkansprogrammet.

Fler medlemmar
Starka är vi tillsammans, när vi är många. Ett fokus på både medlemsvärvning och
medlemsvård är viktigt att att växa och starkare samtidigt som vi behåller och tar hand om
de medlemmar vi har. Under året har vi som mål:

● Att värva 50 nya medlemmar
● Att välkomna alla nya medlemmar inom en vecka efter inträde
● Att anordna minst en “nya medlemmar träff”
● Att 95% av våra medlemmar ska vara betalande medlemmar
● Att 20% av våra medlemmar betalar via autogiro

Studier
Vi växer även när vi får mer kunskap. Utbildning och studier är en viktig del av vår rörelse,
att du kan lära dig förstå samhället oavsett bakgrund. I arbetarekommunen anordnar vi bland
annat medlemsutbildningar som är ett bra steg in för nya medlemmar, att förstå vår
organisation och historia. Utifrån detta har vi som mål:

● Att genomföra minst tre medlemsutbildning steg 1
● Att genomföra minst en medlemsutbildning steg 2
● Att alla nya medlemmar ska bli erbjuden medlemsutbildning

Ökat förtroende för Socialdemokraterna som parti
Socialdemokraterna i Mölndal strävar efter en aktiv, inkluderande och framtidsinriktad
politikutveckling som involverar såväl medlemmar som väljare i stort.

Kampanj
● Mål att genomföra minst 4 dörrknackningstillfällen under året
● Mål att genomföra minst 4 utåtriktade aktiviteter under året
● Mål att uppmärksamma kollektivavtalets dag samt skyddsombudets dag i samarbete

med de lokala facken.

Fackligpolitisk samverkan
● Mål att fackligpolitiska utskottet i samråd med de lokala facken tar fram en lokal

handlingsplan för att utveckla facklig politisk samverkan

Kommunikation:
● Mål att minst 3 gånger per år skicka ut medlemsbladet “nya kommunkontakt”, både

som i fysisk och digital form
● Mål att ledare i nämnder och bolagsstyrelser minst 1 gång per år informerar om sin

verksamhet på hemsidan.

● Mål att öka trafiken till vår hemsida.



Motioner

Fortsätt utveckla Mölndal centrum för medborgarna
Motionär: Jonathan Linderoth, SSU Mölndal

De senaste åren har Mölndals kommun vuxit och blivit omkring 70 000 invånare. Mölndal har
fått ett nytt centrum med nya mötesplatser, butiker och parker. Mölndals centrum har fått ett
lyft med fler caféer och restauranger som man kan besöka, men Mölndal kan bli ännu bättre!
Genom centrum går bergmansgatan där bilar kör och parkerar bland gående och cyklister.
Det går alldeles utmärkt att köra runt centrum och det finns flera parkeringsplatser runtom för
de som ska besöka butiker och lämna varor. Att ta bort bilarna från centrum skulle skapa en
lugnare och trevligare miljö, luften skulle förbättras och gående skulle känna sig säkrare. En
möjlig lösning är att fasa in ett förbud stegvis genom att ta bort parkeringar och enbart tillåta
vissa typer av bilar för att sedan förbjuda dessa.

Mölndals torg må ha förändrats under de senaste åren men en sak har bestått, statyn Albert.
Lars Spaak skapade statyn inför invigningen av Mölndals torg 1984 och efter nyinvigningen
2019 så följde givetvis Albert med. Som en hyllning till Albert och torgets historia så borde vi
ge torget det officiella namnet "Alberts torg"!

Förutom butiker, torg och bibliotek så har Mölndals stadspark fått en förnyelse de senaste
åren. På sommaren kan mölndalsborna vara i parken på picknick, spela kubb och en massa
andra aktiviteter. Däremot är det något som saknas, en uteservering! Att inrätta en tillfällig
uteservering under sommaren med glass, fika och annat skulle förhöja upplevelsen av
Mölndal på sommaren. Man skulle inte behöva åka in till Göteborg för att få ta del av
parkupplevelsen och detta kan kombineras på olika event/tillställningar under vissa dagar.

Därför yrkar jag att:
1. Socialdemokraterna i Mölndal jobbar för att Mölndals innerstad ska bli bilfri.
2. Socialdemokraterna i Mölndal driver frågan att byta namn på Mölndals torg till Alberts

torg under kortast möjliga tid.
3. Socialdemokraterna i Mölndal verkar för att utvidga stadshusparkens faciliteter med

exempelvis caféer och uteservering under sommaren.

STYRELSENS SVAR:

Samverkan för Mölndal har en mobilitets- och parkeringspolicy för hela staden, där man
särskilt ska satsa på parkering för elbil. I översiktsplanen finns det en plan på att förbättra
gång- och cykelmöjligheterna i hela staden.

Ser vi till ett namnbyte har staden en namnberedning som planerar namnen för stadens olika
platser. Vidare var det en mindre del av Mölndals torg som benämndes för Alberts torg och
inte hela området. Styrelsens väljer härmed att inte ta ställning kring namnet.

Den sista attsatsen yrkar på att vi i Socialdemokraterna ska verka för att utvidga faciliteterna
i stadshusparken. Staden har en plan för att stadshusparken ska utvecklas och förändras,
och i deras gestaltningsförslag finns en plan på ett permanent cafe.



Styrelsens förslag är att: Besvara motionen i sin helhet

Öppettider Mölndals stadsbibliotek
Motionär: Jonathan Linderoth, SSU Mölndal

Mölndals stad fick i december 2017 ett nytt stadsbibliotek. Det som tidigare funnits i folkets
hus första våning sedan 1959 blev nu förflyttat till en nybyggd lokal närmare Mölndals
centrum. Biblioteket har en stor del vikt åt barn och ungdomar, men det finns även
avdelningar med allt från filmer/tidningar, grupprum för exempelvis studier och flera ytor där
människor kan träffas och bilda sig helt gratis.

En undersökning från statens medieråd visade att i gruppen unga mellan 13-16 läste 20%
varje dag 2012, vilket sjönk till 7% 2021.Dessutom uppgav fler att de inte läser
överhuvudtaget i högre utsträckning 2021 än 2012. I samma undersökning framgick det att
barn till högutbildade föräldrar läser mer än alla andra, det är därmed en obalans baserat på
förutsättningar som vi behöver åtgärda.

Forskning visar enligt skolverket att läsning har betydelse både för elevers språkutveckling
och för deras förmåga till fantasi och inlevelse. OECD har även hittat samband mellan i
vilken utsträckning barn- och unga läser med hur väl de lyckas senare i livet. Att få unga att
läsa är med andra ord en viktig del av utvecklingen och en förutsättning för senare.
Högläsning för barn är också en betydelsefull del av utvecklingen och lyfts ofta fram som
något mycket bra för barn.

Bibliotekens roll i läsning och bildandet är väldigt viktig. Att som ung kunna gå till biblioteket
efter skolan och ha en lugn studieplats som man kanske saknar hemma kan ha stor
betydelse. När flera skolor väljer att spara in på skolbiblioteken är också kommunala
bibliotek extra viktiga och tillgängligheten för både böcker, studiero och en plats att träffa
andra är stora. I dag har dock Mölndals stadsbibliotek inte öppet alla dagar i veckan,
vardagar är det öppet mellan 10-20, lördagar 10-15 och söndagar stängt. Helgen är oftast
den tid då ungdomar har tid för läxor och andra studier, att inte kunna gå till biblioteket en
söndag är därmed inte optimalt.

Man kan invända och argumentera för att det är en extra kostnad för kommunen att hålla
öppet fler timmar i veckan, men att ge ungdomar den möjligheten är något som kommer
gynna oss alla i längden.

Därför yrkar jag:
1. Att Socialdemokraterna i Mölndal verkar för att Mölndals stadsbibliotek utökar sin

tillgänglighet genom att även ha öppet på söndagar.

STYRELSENS SVAR:

Kållereds bibliotek är ”först ut av biblioteken i Mölndal” med att ha meröppet på biblioteket,
enligt stadens hemsida. Meröppet innebär att besökare kan komma till biblioteket utöver de
vanliga tiderna genom att använda sitt lånekort som passerkort (se Mölndals hemsida för



mer info). Formulering antyder att de andra biblioteken kommer att införa detta också. Dock
borde styrelsen borde ta reda på när detta kommer att införas på de andra biblioteken.

Styrelsen ser det som positivt och ett eftersträvansvärt mål att öka öppettiderna på
våra bibliotek. Dock ser vi det som väldigt specifikt att just specificera det till
söndagar och ser ett meröppet-system som ett alternativ, då det inte finns på
stadsbiblioteket idag. Med det sagt så tycker vi det är en bra motion och tar med oss
frågan i det fortsatta arbetet.

Styrelsens förslag är att: Besvara motionen i sin helhet.

Att världen står i lågor kan vi ändra med vågor
Motionär: Arvid Landström och Jacob Wihlborg, SSU Mölndal

Vågkraft är ett underutvecklat sätt att alstra elektrisk energi, med enorm potential.
Produktion av elektricitet i ett vågkraftverk alstrar noll utsläpp av växthusgaser, och är därför
att klassa som ett utmärkt exempel på ren och grön energi.

Vi i Sverige har ett guldläge att använda vågkraft som ett komplement till de elkällor vi har i
nuläget. Vi har en enormt lång kust, och hav som sällan står stilla. Ju mer vattnet rör sig,
desto mer energi via vågkraften. Ingen tackar väl nej till en grön energikälla som är mer eller
mindre konstant? Ytterligare en fördel med vågkraften är att den funkar utmärkt tillsammans
med havsbaserad vindkraft. Havets rörelse och vinden hör ju till stor del ihop, med en viktig
skillnad. Havets rörelse är fördröjt jämfört med vinden, vilket leder till att vågorna kan
fortsätta rulla in och ge oss el även efter att vindkraftverken stannat.

En tanke många kanske har är att vågkraftverk är en tveksam teknologi, som är okänd och
främmande. Detta kan man absolut tycka är sant, men jag vill påminna om att detta sades
om solenergi när det först började diskuteras, och ingen har väl missat den explosionsartade
ökningen av solpaneler i vårt samhälle?

Dock är vågkraften inte en solskenshistoria hela vägen igenom. Eftersom tekniken inte än är
tillräckligt utvecklad och det saknas en nationell standard för vågkraftverk är det svårt att
kunna anlägga storskaliga vågkraftsparker. Detta kan dock lösas genom att skjuta resurser
till forskning om vågkraft, samt ett införande av en nationell vågkraftsstandard.

Därför yrkar yrkar jag att:

1. Socialdemokraterna i Mölndal verkar för att statliga bidrag till forskning om vågkraft
ökas.

STYRELSENS SVAR:

En ökad elproduktion är nödvändig för att kunna möta det ökade behovet av el. Under 2020
så förbrukades det 19 TWh i Västra Götaland, endast 31 % eller 6 TWh producerades lokalt
medan merparten, 69 % eller 13 TWh importerades. Fram till 2030 beräknas den totala
elförbrukningen inom Västra Götaland öka med 15 TWh och eftersom det finns



begränsningar i överföringskapaciteten från andra delar av landet så behöver det ökade
behovet mötas av lokal produktion av el. För att klara detta så behöver alla möjliga
energikällor användas. Vindkraft, både land och havsbaserad, väntas stå för den största
delen medan solenergi står för en mindre del.

I det långa loppet så måste Västra Götaland bli självförsörjande på grön el och för att uppnå
detta så måste alla energikällor användas. En tillkommande energikälla skulle kunna vara
vågkraft så det behövs mer forskning på det området.

Styrelsen anser dock att frågan bör ställas i en högre instans då vi lokalt i Mölndal har svårt
att verka i frågan. Vi ställer oss positiva och uppmanar motionären att fortsätta driva frågan
på kommande DÅK.

Styrelsens förslag är att: Besvarad motionen

Gör raster till en betald del av arbetstiden
Motionär: Joel Bodin, SSU Mölndal

Frågan om rättvis arbetstid är en som haft stor betydelse i vår socialdemokratiska historia.
Arbetarrörelsen var drivande i införandet av åtta timmars arbetsdag som blev verklighet
1919, och likaså i kampen för 40-timmarsveckan som gradvis infördes under mitten av
1900-talet för att slutligen bli lag 1973.

Men även om vi har åtta timmars arbetsdag så blir den faktiska tiden vi lägger på jobben
betydligt längre. Raster är för de allra flesta anställda obetald tid trots att det egentligen rör
sig om tid man lägger för att kunna utföra sitt arbete. Vi alla behöver ju pauser från arbetet
för att kunna utföra det ordentligt. Det är en förutsättning för att kunna arbeta.

Enligt den nuvarande arbetstidslagen innebär en “rast” att man inte står till arbetsgivarens
förfogande och är tid som inte inkluderas i den ordinarie arbetstiden. Det innebär även att
man inte får betalt för tiden som rasten tar upp, och i praktiken innebär det även att dagen
förskjuts med den tiden du är på rast. Åttatimmarsdagen blir under dagens system uppemot
nio timmar med rast inkluderat där den sista timmen är obetald eftersom det i teorin klassas
som rast.

Det är dock ingen naturlag att raster måste vara en obetald del av tiden man spenderar på
jobbet. Motiveringen att rasten är obetald för att man inte står till arbetsgivarens förfogande
är en förlegad sådan; rasten är en förutsättning för att kunna utföra sitt arbete och är direkt
knuten till ens mående och prestation på jobbet. Att man inte står till arbetsgivarens
förfogande i 30 - 60 minuter innebär inte att tiden ska vara obetald, och inte heller att
arbetsdagen ska förskjutas kompensatoriskt.

Att göra om arbetstidslagen så att raster inkluderas i den ordinarie arbetstiden hade varit ett
steg mot ett samhälle med rättvisare arbetstider. Oavsett hur lång arbetsdagen råkar vara så
är rast faktiskt något som möjliggör ens prestation och det är hög tid att vi inkluderar det i
den betalda arbetsdagen.



Därför yrkar jag att:
1. Socialdemokraterna i Mölndal tar ställning för att raster ska inkluderas i betald

arbetstid utan förskjutning av arbetsdagen.

STYRELSENS FÖRSLAG:

Alla ska ha rätt till rast och ha minst en halvtimmes lunchrast. Dock står det ingenstans hur
lång en rast skall vara utan det finns riktlinjer och rekommendationer från arbetsmiljöverket.
Precis som motionären skriver så står arbetstagaren under den rast inte till förfogande för
arbetsgivare och behöver en inte vara kvar på arbetsplatsen, svara i telefon eller mail. Detta
är för att det ska finnas en garanti att man får det avbrott från arbetet som krävs för att kunna
fortsätta utföra sitt arbete tryggt och säkert. Det finns också pauser som arbetsplatser
använder sig av idag som är kortare än rast, men också som är betalda, dessa pausar
brukar man ha i den mån som verksamheten tillåter och kan i större utsträckning vara
betald, allt beror dock på arbetsgivarens goda vilja.

Det finns idag många förslag för en förändring på hur man kan gå vidare för att förbättra
arbetstidslagen så som 6 timmars arbetsdag eller 4 dagars arbetsveckor. Vi anser att förslag
som rätten till heltid är i nuläget av högre prioritet. I och med detta anser vi att detta idag inte
är prioriterat.

Styrelsens förslag är att: Avslå motionen

Gemensam parkeringsapp
Motionär: Jonathan Linderoth, SSU Mölndal

I genomsnitt lägger en vanlig bilägare någonstans mellan 0 - 5.7% av sitt liv på att betala
parkering. Efter att man har hittat en plats att parkera på börjar den riktiga utmaningen, hitta
vilken av alla parkeringsappar som gäller för den parkeringsplatsen. Det är inte ovanligt att
man åker till en ny plats och behöver installera ännu en nödvändig och nyskapande app för
att parkera. Efter att ha fyllt i allt från bankuppgifter till skonummer får man hoppas det blir
rätt och undviker en massa extra avgifter. Såhär ska det inte behöva vara!

Det finns vissa poänger med valfrihet i dagens samhälle, exempelvis för olika typer av
skolgång eller vård men vad kan egentligen göras annorlunda i en parkeringsapp? Förutom
färgen och olika nivåer av kreativiteten på att försvåra för användaren så finns det få
argument. Varför kan det inte finnas en gemensam app för alla olika parkeringsplatser. Om
olika företag äger parkeringen så kan dessa använda samma app och dela på kostnaderna,
vilket skulle spara pengar och underlätta för alla. Det finns också många i samhället som har
svårt med tekniken och anpassa sig till alla olika appar, det ska inte vara svårt för dem att
göra rätt för sig och betala.

Det är dags att tar sitt ansvar och samarbetar för att lösa detta problemet. Förslagsvis kan
regionerna vara drivande, alternativt kan en rad olika kommuner inleda samarbeten mellan
sina kommunala bolag där man delar på kostnaderna och appen.



Därför yrkar jag att:
1. Socialdemokraterna i Mölndal verkar för att det finns en parkeringsapp som kan

användas på alla parkeringsplatser där applikationer används vid parkering.

STYRELSENS FÖRSLAG:

Motionären yrkar på att Socialdemokraterna i Mölndal verkar för att det ska finnas en
gemensam parkeringsapp, som kan användas på alla parkeringsplatser där appar används
för betalning. Han menar att det är alldeles för besvärligt att behöva installera nya appar när
man kommer till en ny parkeringsplats, istället för att det borde finnas bara en gemensam
app på alla ställen. Han förordar samarbete mellan flera kommunala bolag eller regioner för
att komma fram till en gemensam lösning.

Mölndals Parkerings AB:s mål är att erbjuda bästa möjliga parkeringsservice med hög
kvalitet i staden. Då bolaget inte kan erbjuda någon egen telefonapp som betalning för att
parkera, erbjuder man istället tre andra bolag som levererar denna tjänst. Med flera bolag
kunde man då få ned priset för staden för tjänsten att erbjuda dessa telefonappar. Till
exempel har MPAB och Parkering Göteborg sedan 2017 haft ett enhetligt erbjudande för en
gemnsam betaltjänst för att underlätta resandet mellan kommunerna och för att främja ett
hållbart resande. Med denna tjänst kan kommunerna samnyttja de parkeringsanläggningar
som redan finns på ett resurseffektivt sätt. Andra partier i staden förordar inte enbart
kommunala bolag på parkeringsmarknaden och att då som motionären bara föreslå en
gemensam app, skulle bli svårt politiskt just nu att genomföra i staden.

Styrelsens förslag är att: Besvara motionen

Miljözoner Mölndals stad
Motionär: Jonathan Linderoth och Jacob Wihlborg, SSU Mölndal

EU har beslutat att förbjuda försäljningen av fossildrivna fordon 2035, därefter ska dessa
drivas av exempelvis el. Däremot får fordon som tidigare sålts fortsätta köras som vanligt.
Problemet är att dessa fordon, speciellt äldre och dieseldrivna saknar moderna
efterbehandlingssystem som tar bort skadliga utsläpp likt de moderna fordonen. Detta leder
förutom till ökad påverkan av miljön och klimatet till att människors hälsa påverkas negativt,
speciellt i städer där många vistas.

Enligt Miljömedicinskt centrums rapport Miljö och hälsa i Västra Götalandsregionen och
Halland 2018 orsakar luftföroreningar cirka 300 förtida dödsfall i Göteborg varje år. Det finns
inga siffror på hur läget är i Mölndal däremot har en av dessa utsläpp, kväveoxider, uppmätts
nära folkets hus och gränsvärdet överskreds över 250 gånger på ett år. Den enskilt största
orsaken är transporterna med olika fordon där mer än 70% av växthusgasutsläppen kommer
från. För att minska både växthusgasutsläppen och andra skadliga ämnen behöver
transporterna minska och fokus bör ligga på äldre fordon nära centrum.

Flera europeiska städer har valt att införa skarpare miljözoner med olika nivåer, i vissa får
enbart nyare bilar och elbilar köra. I Mölndals stad finns det idag en miljözon för tunga
fordon. Både lastbilar och bussar innefattas av miljözon 1 som vilar på EU-lagstiftning om



fordon med olika utsläppsklasser. Miljözonen omfattar Mölndals tätort samt Åbro
industriområde med undantag för E6/E20, Söderleden samt bron över E6/E20 vid trafikplats
Lackarebäck. Däremot finns det ingen för övriga fordon. Miljözon 2 gäller för personbilar
byggda efter 2015 samt elbilar och miljözon 3 inga fossildrivna fordon. Det kan med fördel
införas miljözon 2 i delar närmare innerstaden och miljözon 3 inne i centrum som exempel,
vilket bör minska utsläppen lokalt och förbättra hälsan hos Mölndals invånare. Detta bör
vidare utredas för att få så bra effekt som möjligt.

Därför yrkar jag att:
1. Socialdemokraterna i Mölndal verkar för att det utreds vart miljözon 2 och 3 kan

införas i Mölndal och därefter implementeras där det är möjligt.

STYRELSENS FÖRSLAG:

Mölndals stad är en växande stad både i antal invånare och företag. Självklart
behöver vi hitta balans mellan transporter och dess miljöpåverkan. Vad som dock
bör noteras är att uppföljning är viktigt för att detta ska få effekt, där det idag är
polisen. Vi ser positivt på att utreda frågan som ett första steg.

Styrelsens förslag är att: Bifalla motionen

Förbjud lustgas
Motionär: Jonathan Linderoth, SSU Mölndal

Lustgas används idag inom sjukvården för att lindra smärta vid exempelvis förlossningar.
Gasen blandas ut med syre för att inte vara så stark, dessvärre görs inte detta av andra
brukare. I en undersökning från 2022 visade det sig att 17% av alla som går 2an på
gymnasiet hade provat lustgas som berusningsmedel, en ökning från tidigare. Ofta kan man
se patroner och mindre behållare som innehållit lustgas ligga och skräpa på marken, vilket
är ett tecken på att det är vanligare än vad man kanske tror.

Effekterna av att missbruka lustgas kan bli långvariga, framförallt är det neurologiska skador
som kan inträffa men även balanssvårigheter och andra effekter är möjliga. Inandning av
lustgas i höga doser kan också orsaka syrebrist i hjärnan och leda till medvetslöshet och
hjärnskador. Dödsfall kopplade till lustgas har rapporterats i flera länder och i kombination
med andra substanser är det extra farligt.

Lustgas är idag inte narkotikaklassat och saknar åldersgräns, det är därmed inte straffbart
och kan inhandlas av ungdomar under 18 år. I flera andra länder, däribland de nordiska
grannländerna så är det redan reglerat. Det saknas dessutom tillräcklig information till
ungdomar idag om vilka biverkningar lustgas kan ge upphov till och skolor behöver bli bättre
på att informera om detta.

Förutom att påverka hälsan negativt så bryter även lustgas ned ozonskiktet och är en kraftig
växthusgas. De största utsläpparna är jordbrukssektorn och markanvändning, men även
utsläpp i små kvantiteter kan få stora konsekvenser eftersom 1 kg lustgas gör lika stor
klimatpåverkan som 300 kg koldioxid.



Det är dags att vi i Sverige uppdaterar vår lagstiftning och informerar mer om skadeverkan
som lustgas gör, att man idag kan få tag i på lustgas i princip obehindrat är en stor risk för
samhället och riskerar göra ännu större skada framöver om inget görs.

Därför yrkar jag att:
1. Socialdemokraterna i Mölndal verkar för att förbjuda försäljningen av lustgas till

personer under 18 år
2. Socialdemokraterna i Mölndal verkar för en informationskampanj om riskerna med

lustgas lanseras inriktad mot högstadieelever och gymnasieelever.
3. Socialdemokraterna i Mölndal verkar för att reglementet kring importen av lustgas

skärps.

STYRELSENS SVAR:

Styrelsen delar motionärens oro gällande användning av lustgas och dess konsekvenser.
Det är ett folkhälsoproblem. Brottsförebyggande rådet i Mölndal berör denna fråga och
dialog med berörda parter förs kontinuerligt och vid behov. Problemet kvarstår dock, det är
alldeles för lätt att skaffa sig lustgastuber. Eftersom en ändring i lagstiftningen krävs, behövs
frågan lyftas på nationell nivå. Detsamma gäller för ändring av reglementet.

Det pågår informationskampanjer, möten av olika ämnen. Skolor bjuder in bland annat
polisen till informationsträffar.

Frågan finns på agendan och arbetas med stadsövergripande.

Styrelsen anser dock att frågan bör ställas i en högre instans då vi lokalt i Mölndal har svårt
att verka i frågan. Vi ställer oss positiva och uppmanar motionären att fortsätta driva frågan
på kommande DÅK.

Styrelsens förslag är att: Besvara motionen

Gör cyklingen mer attraktiv

Motionär: Hugo Näslund och Jacob Wihlborg, SSU Mölndal

Det råder inget större tvivel om att cykling är att föredra över andra transportmedel i mån om
folkhälsan, miljön, och stadsmiljön. Det är alltså socialt, ekonomiskt, och miljömässigt
hållbart. Om man genom en utbyggnad av cykelinfrastrukturen gör cyklismen mer tillgänglig
och attraktiv kommer det leda till att fler cyklar.

När fler cyklar kommer det leda till att man gör motion och träning mer tillgängligt och
attraktivt. Detta blir att stärka folkhälsan och därmed minska fallen av bland annat hjärt- och
kärlsjukdomar.

Ökad cyklism betyder minskad användning av transportmetoder som kräver fossila bränslen.
Det är när cykeln ställs i relation till andra fordon som cykelns miljömässiga fördelar blir som
absolut tydligast.



En prioritering av cykelvänlig stadsplanering kommer skapa trevligare stadsmiljöer. Färre
bilar i städerna kommer leda till lugnare torg och gator. Bilen som kräver stora ytor för både
parkering och transport blir at skada stadsbilden. Använder man istället dessa ytor till
bibliotek och grönområden vore det fördelaktigt för hela samhället.

Det är genom fler servicestationer, med pumpar och verktyg (så som stjärnmejslar osv) och
bättre samt fler cykelvägar som man lyckas göra cyklismen mer attraktiv och lättillgänglig.
Med cykelvägar menas både cykelbanor och cykelleder (så som Kattegattleden).

Därför yrkar jag:
1. Att Socialdemokraterna i Mölndal verkar för att förbättra Mölndals

cykelinfrastrukturen
2. Att Socialdemokraterna i Mölndal verkar för att bygga fler servicestationer runt om i

Mölndal
3. Att Socialdemokraterna i Mölndal verkar för fler cykelvägar i Mölndal

STYRELSENS SVAR:

Val av transportmedel är beroende av förutsättningar och livssituation. Behovet av
transportslag kan också variera beroende på vilken typ av resa man vill göra. Där/när det är
möjligt ser vi positivt på att fler resor sker med cykel.

Att cykla är ett transportsätt som bidrar till samtliga hållbarhetsdimensioner; miljömässigt,
socialt och ekonomiskt. Det ger en minskad klimatpåverkan när en överflyttning sker från
fordon som körs på fossilbränsle. Utöver de positiva aspekterna för miljön, så bidrar det
också till bättre hälsa. Faktum är att dagens gång-och cykelresor beräknas förhindra cirka 3
500 förtida dödsfall. Folkhälsomyndigheten visade nyligen i en rapport (Hälsa på lika villkor,
mars 2023) att övervikt och fetma ökat kontinuerligt i den vuxna befolkningen sen 80-talet, i
stort sett i alla grupper. (Cykelplan Mölndal 2022-2030, s. 5). Att kunna cykla säkert och i
sammanhängande stråk har också ett barnperspektiv, då undersökningar visar att barn och
unga generellt sett rör för lite på sig. Detta även efter att pandemins restriktioner har lyfts.
Här behöver vi hjälpas åt för att främja ökad fysisk aktivitet med fokus på barn och unga. Att
förstärka hälsan i vardagen går också helt i linje med stadens profil inom life science och
Go-Co Health Innovation City. Kan man göra fler resor per cykel är det också jämförelsevis
positivt för hushållsekonomin.

I Samverkan för Mölndals politiska plattform finns flera satsningar på förutsättningarna att
använda cykel som transportmedel. T ex ska vi förbättra belysningen vid gång- och
cykelbanor i alla kommundelar och bygga ut cykelnätverket i Lindome och Hällesåker.
Motionärens intentioner ligger helt i linje med detta - dvs att förbättra Mölndals
cykelinfrastruktur. I Lindome och Hällesåker kan det finnas stor utvecklingspotential att få fler
att vardagscykla när nätverket byggs ut. I Cykelplanen för Mölndal 2022-2030 återfinns flera
förslag som ligger i linje med motionens att-satser. Prioriteringsordningen för
cykelinfrastrukturen bygger också på att underlätta för cykelpendling, samt att bygga
samman olika länkar. Även möjligheter till cykelservice ingår.



Nya cykelvägar behöver också beaktas i samband med detaljplaneläggning. Vi uppmanar
därför våra politiska företrädare i Tekniska nämnden att bevaka genomförandet av
Cykelplanen i enlighet med motionärernas förslag, samt våra företrädare som verkar inom
plan- och exploateringsfrågor att bevaka att behov av cykelvägar vägs in vid
detaljplaneläggning.

Styrelsens förslag är att: Bifalla motionen

Organisering av valberedning

Organisationen för att bereda val behöver ses över. En översyn har gjorts av valet
generellt (valanalys) och av verksamhets organisationen.

Jag yrkar med anledning av detta

1. Att AK styrelse får i uppdrag att utvärdera beredning av val inom AK Mölndal.
2. Att valberedningen väljs på ett år på AK årsmöte 2023 tills en utredning har kunnat

presenterats för ett AK medlemsmöte för beslut om ny policy i god tid innan nästa
årsmöte. Detta så att S-föreningarna kan nominera till ny organisation för beredning
av val.

STYRELSENS SVAR:

I partiets stadgar regleras hur verksamheten i de olika partiorganen ska bedrivas. Det är en
förutsättning för att kunna vara medlem att man erkänner partiets stadgar enligt Kapitel 3,
§1, moment 1. Förutom att reglera verksamheten så är stadgarna också ett stöd för hur olika
frågor ska hanteras.

I den Policy för av beredning av val inom Socialdemokraterna i Mölndals arbetarekommun
som kommit arbetarekommunens styrelse tillhanda så föreslås omfattande förändringar i
arbetarekommunens verksamhet när det gäller att bereda val till olika instanser. Det föreslås
i stort att valberedningsarbetet fördelas i två separata organ: AK Valberedning och AK
Valkommitté.

Hur valberedningsarbetet i en arbetarekommun ska organiseras finns beskrivet i stadgarnas
kapitel 7, §3, moment 8: ”Årsmötet väljer en valberedning under en tid av minst ett och
maximalt fyra år. För valberedningens ledamöter kan högst lika många ersättare utses.”

Det ska alltså väljas en och inte flera valberedningar och därför följer inte den föreslagna
policyn stadgarna och kan inte antas.

Det föreslås också att ett representantskap ska inrättas i arbetarekommunen med följande
representation: 2 personer som utses av varje S-föreningsstyrelse (inklusive
sidoorganisationer och LO-facken).

Inrättande av representantskap finns också beskrivet i stadgarnas kapitel 7, §3, moment 2
och 3, specifikt i moment 3: ”Har arbetarekommunen infört representantskap ska alla till
arbetarekommunen anslutna föreningar välja ombud direkt till representantskapet i



förhållande till antalet medlemmar i föreningen eller klubben, enligt regler som i övrigt
fastställs av arbetarekommunens årsmöte.”

Även på denna del följer inte den föreslagna policyn stadgarna och kan därför inte antas.

Styrelsens förslag är att: inte anta policyn eftersom den strider mot partiets stadgar.

Motionens förslag: “Policy för av beredning av val inom
Socialdemokraterna i Mölndals arbetarekommun

Denna policy reglerar hur val till förtroendevalda ska beredas för interna och externa
uppdrag.

Policyn gäller dels för beredning av val internt inom Mölndals arbetarekommun. Policyn
gäller för Mölndals arbetarekommun och arbetet inför politiska val med att föreslå
förtroendeuppdrag, så som till kommun, region, riskdag och svenska kyrkan. Policyn gäller
också för beredning av val till andra organisationer som arbetarekommunen i Mölndal är
medlem i eller utser förtroendevalda representanter till.

1. Organisation

För att ge goda förutsättningar för att bereda val till olika uppdrag så fördelas arbetet upp i
två separata organ. Dessa organ är valberedningen för Mölndals arbetarekommun (AK
Valberedning) och valkommittén för Mölndals arbetarekommun (AK Valkommitté).

1.1 Valberedningen för Mölndals arbetarekommun, AK Valberedning

Moment 1

AK Valberedning ska bereda val av förtroendevalda internt inom Mölndals arbetarkommun.
Med interna val avses arbetarkommunens styrelse och revisorer samt representanter till
partidistriktet och partikongressen.

AK styrelse bereder val till AK valberedning.

Moment 2

AK Valberedning består av udda antal om minst 3 och max 7 ordinarie ledamöter. Antal
ersättare får max vara 3 personer. AK Valberedning är beslutsmässig när mer än hälften av
ledamöterna är närvarande.

Moment 3

AK Valberedning väljs av AK årsmöte på en mandatperiod om två år där hälften av
valberedningen ska väljas vartannat år. Fyllnadsval görs av AK medlemsmöte fram tills
nästa årsmöte.

Arbetarkommunens styrelse kan besluta om upp till två representanter som adjungeras till
valberedningen.



AK årsmöte utser en sammankallande. Sammankallande i valberedningen ska inte vara
ordförande i en s-förening. Om en sammankallande inte längre är valbar ska AK
medlemsmöte välja en ny sammankallande genom fyllnadsval.

Ledamot i valberedningen får inte vara förtroendevald i arbetarkommunens styrelse.
Ledamot i valberedningen får ej inneha uppdrag som kan komma i konflikt med
valberedningsuppdraget.

Moment 4

Valberedningen skall eftersträva enighet vid nominering av kandidater.

1.2 Valkommittén för Mölndals arbetarekommun, AK Valkommitté

Moment 1

AK Valkommitté ska bereda val av externa förtroendeuppdrag för Mölndals arbetarkommuns
räkning. Med externa förtroendeuppdrag avses uppdrag bland annat men inte uteslutande till
kommun, region, riskdag, EU-parlament och svenska kyrkan. Policyn gäller också för
beredning av val till andra organisationer som arbetarekommunen i Mölndal är medlem i
eller utser förtroendevalda representanter till.

Moment 2

AK Valkommitté består av udda antal om minst 3 max 7 ledamöter. Valkommittén har till sitt
förfogande ett AK representantskap att samråda med.

AK valkommitté är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Moment 3

AK representantskap består av 2 personer som utses av varje S-föreningsstyrelse (inklusive
sidoorganisationer och LO-facken) att ingå i AK representantskap. AK Valkommittén har
egna möten för att bereda val men ska samråda med AK representantskap kring principiella
och avgörande frågor samt presentera förslag till val. AK representantskap representanter
kan bytas ut under mandatperioden enligt beslut från respektive gruppering. Sittande
kommunalråd och AK ordförande samt vice ordförande adjungeras in i AK representantskap.

Moment 4

AK Valkommitté väljs av AK årsmöte på en mandatperiod om fyra år från året efter
riksdagsvalet. AK årsmöte utser en sammankallande.

Fyllnadsval görs av AK medlemsmöte fram tills nästa årsmöte.

Moment 5

AK Valkommitté skall eftersträva enighet vid nominering av kandidater.



Ledamöter skall vara objektiva, inte ha släktrelation med någon som hanteras i beredningen
och i så fall anmäla jäv, ha ett stort förtroende från övriga i arbetarekommunen, skall inte
företräda sidoorganisation eller förening inom partiet och i övrigt ses som föredömen.

2. Ledamöter i AK Valberedning och AK Valkommitté

● Ledamöter skall ha varit aktiv i partiet minst en mandatperiod.
● Vid nominering till valberedare skall hänsyn tas till

○ kvalifikationer och personlig kvalité
○ en jämn könsfördelning
○ ålder, ursprung och bostadsort
○ premiera aktivt partiarbete
○

● Föreningarna, utskott, enskilda inom arbetarekommunen nominerar till
arbetarekommunens styrelse som bereder och föreslår till årsmötet.

Valberedningen skall genomgå samordnad utbildning för uppdraget.

3. Valberedningens arbetssätt

Vid val till politiska uppdrag eller styrelsen skall följande iakttas

● Ta hänsyn till kvalifikationer och personlig kvalité
● Premiera aktivt partiarbete
● Fördela uppdrag så att fler partiaktiva ges möjlighet att delta aktivt
● Betalt medlemsavgift, ev. kommunalfond (KF), 10onde (RF)
● Undertecknat Kandidatförsäkran
● Varannan kvinna
● 25% är under 35 år på valbar plats utifrån senaste valet
● Socialdemokratisk representation ska bygga på mångfald. Med mångfald menas

○ Kön
○ Etnisk tillhörighet
○ Religion eller annan trosuppfattning
○ Sexuell läggning
○ Könsöverskridande identitet eller uttryck
○ Funktionsnedsättning
○ Ålder
○ Livserfarenhet
○ Geografisk spridning

Nominerad är valbar efter 1 års aktivt medlemskap. (Viktigt för både partiet och den
enskilde, undantag kan göras exempelvis då någon som är känd av AK och aktiv i annan
arbetarekommun flyttar till vår arbetarekommun).

Nominerad kandidat skall alltid vara tillfrågad.

Föreslagna kandidater skall förhindras att hamna i lojalitetskonflikt med sin
yrkesverksamhet.



Valberedningsprocessen skall följa arbetarekommunens stadgar.

AK Valkommitté och AK Valberedning ska ta fram skall ta fram en uppdragsbeskrivning
(tidsåtgång, omfattning, vilka veckodagar har uppdraget möten, arvode mm.

Valberedningen skall i möjligaste mån intervjua de nominerade.

När någon person inte är aktuell till omval skall den informeras om orsaken genom
personligt samtal.

Beredning av val ska ske enligt principen digitalt först med analog möjlighet.

Blankett för intervju skall tas fram av valberedningen och godkännas av arbetarekommunens
styrelse.

Blankett för önskemål om uppdrag skall tas fram och användas av valberedningen.

När valberedningen skall föreslå kommunstyrelsekandidater skall partiets
kommunstyrelsegruppledare adjungeras i arbetet.

När valberedare är nominerad till uppdrag är denne jävig och får inte delta i arbetet gällande
det aktuella uppdraget.

AK Valkommitté får ej nominera enskild till fler än 5 arvoderade uppdrag. Följduppdrag
räknas ej men bör beaktas.

Valberedningen föreslår nominering till kommunalråd.

I de fall ett uppdrag har följduppdrag räknats de ej in då det kan omöjliggöra en kandidatur. “

___________________________________________________________________

Stödfonden

Under året har det tillsatts en grupp som tittar på partiskatten men har inte under året
lämnat fram till förslag. Styrelsens förslag är att årsmötet beslutar att lämna
partiskatten oförändrad på 10% med ett tak på 2000 kr, tills dess att arbetsgruppen
lämnat ett nytt förslag.



Valberedningens förslag 2023

Styrelse

Ordförande på 2 år Tomas Angervik

Ledamot på 2 år Kristina Körnung

Ledamot på 2 år Kåre Widenqvist

Ersättare på 1 år Therese Aronius

Ersättare på 1 år Dennis Jeryd

Ersättare på 1 år Carolina Eklund

Ersättare på 1 år Ove Dröscher

Revisor på 1 år Emil Forsberg (sammankallande)

Revisor på 1 år Anna-Maria Saastamoinen

Revisor på 1 år Harri Ikonen

Revisorsersättare på 1 år Marcus Velickovic

Revisorsersättare på 1 år Tomas Gustavsson

Revisorsersättare på 1 år Aylin Fazelian

Övriga nominerade: Jonathan Linderoth, Joel Bodin, Tanja Tajic Björkman, Kenth
Bodin, Anna-Maria Saastamoinen, Eric P. Stark, Lovisa Häller och Harri Ikonen.

Det vi nu lämnar ifrån oss är en enig valberednings förslag.

Bernt A Runberg, sammankallande



Val av valberedning 2023 - 2027

Styrelsens förslag är att valberedningen ska bestå av 7 ledamöter

Styrelsens förslag till valberedning

Marcus Velickovic, sammankallande

Pernilla Övermark

Jonathan Linderoth

Renas Mustafa

Joakim Kahlman

Elpida Georgitsi

Ove Dröscher

Övriga nominerade: Emil Forsberg, Harri Ikonen, Elbisa Kapetanovic, Tanja Tajic
Björkman, Tomas Gustavsson och Bernt A Runberg.




