Till distriktsårsmötet har det inkommit 5 motioner.
De har beretts av distriktsstyrelsen under sammanträdet 2017-03-09
Röstberättigade var: Magnus Harjapää, Jonas Eriksson, Carolina Fischer Fors, Sebastian
Zettersten Hasse Nörgaard, Stefan Hallberg, Peter Romlén

Motion 1 till Skarborgsdistriktet 2017 från SD Karlsborg
Motionens namn: Kundtjänst
Motionärens namn: Stefan Hallberg, sekreterare lokalföreningen Karlsborg

Företrädare i kommun: Stefan Hallberg
Motionstext:
År 2017 och 2018 är valår. Det innebär att det kommer att finnas ett antal frågor ute hos
kommunföreningarna som man kommer att behöva ha hjälp med. En del av dem kommer
att kräva specialistkompetens som oftast inte finns på lokal nivå.
Yrkande:
Mot bakgrund av vad som ovan framförts yrkar jag att det inom vårt distrikt, alternativt
VG-regionen, inrättas någon form av ”Kundtjänst” dit kommunföreningarna kan vända sig
när man har en fråga som kräver specialist kompetens.
En del frågor kan kräva så kvalificerad kompetens så att det även kan vara rimligt att
inrätta en motsvarande funktion på riksnivå.

Svar: Att inrätta en kundtjänst inom distriktets regi är i dagsläget ogörligt med det rådande ekonomiska läget
men redan idag kan man kontakta DO och RO för att få svar på frågor eller hänvisas till rätt instans.
Förslag till beslut: Motionen anses besvarad.

Motion 2 till SD Skaraborgs årsmöte 2017.
Motionens namn: Ersättning för resor
Motionärens namn: Robin Lind, Jan-Yngve Johansson

Kommunförening: Karlsborg
Motionstext:
Det är både trevligt och lärorikt att åka på utbildningar och möten som hålls i distriktets
regi men Skaraborg är en glesbygd och det gör att representanter för de olika
kommunföreningarna har lång väg att åka. Vår regering har dessutom sett till att det är
dyrt att åka bil, därför vore det önskvärt med någon form av reseersättning.
Yrkande:
Vi föreslår därför att årsmötet beslutar att reseersättning skall utgå från distriktet för resa
t/r till utbildningar och kallade möten inom distriktet.

Svar: Förslag: Kommunföreningar är initialt själva ansvariga för att anordna och/eller skicka sina
medlemmar till utbildningar, distriktet subventionerar redan vissa utbildningar som anses särskilt viktiga.
En generell reseersättning till medlemmar som åker på utbildningar inom distriktet skulle kunna orsaka stora
ekonomiska och administrativa bekymmer för distriktet. Antalet utbildningar kommer dessutom att öka ju
närmare valet vi kommer. Det är viktigt att vi har en välutbildad medlemskår inför stundande val varför vi
anser att motionen är välmenad men att kostnaderna lämpligtvis bör ligga på kommunföreningarna.
Förslag till beslut: Avslag

Motion 3 till Skarborgsdistriktet 2017 från SD Karlsborg
Motionens namn: Argumentationsblad
Motionärens namn: Stefan Hallberg, sekreterare lokalföreningen Karlsborg

Företrädare i kommun: Stefan Hallberg
Motionstext:
År 2017 och 2018 är valår. Det innebär att det kommer att finnas ett antal frågor som är
viktigare än övriga för partiet att föra fram och argumentera kring.
Det finns uppenbara fördelar med att företrädare för de olika kommunföreningarna ger
samma budskap och argumenterar på samma sätt kring dessa frågor. Det kommer att ge
styrka kring partiets argumentation på olika nivåer.
Yrkande:
Mot bakgrund av vad som ovan framförts yrkar jag att det centralt inom partiet tas fram
ett ”Argumentationsblad” som tar upp partiets viktigaste frågor i valen 2017 och 2018.
Förutom att lista de viktigaste frågorna ska också de viktigaste argumenten för partiets
ställningstagande redovisas, dvs i praktiken en konsekvensredovisning av vad som händer
om man inte genomför partiets förslag.
Informationen bör inte vara alltför omfattande utan ska helst rymmas i en dubbelvikt
informationsfolder med en text som är lättläst.

Distriktsstyrelsens svar: I ett mailutskick till distriktsstyrelse och
kommunföreningsordförande 2016-12-08 har distriktsordförande informerat om tjänsten
tryck.sd.se där kommunföreningar kan ta fram eget material tillsammans med
kommunikationsavdelningen.
Distriktsordförande har även skickat förslaget vidare till kommunikationsavdelningen som
informerat om att de kommer att ta fram ”kopiösa mängder” med material inför valet.
Utöver detta lanseras snart en ”SD app” som bl.a. ska innehålla en FAQ med svaren på alla
viktiga frågor man kan tänkas behöva inför valrörelsen.
Förslag till beslut: Motionen ska anses besvarad men föreslås skickas som motion till
landsdagarna samt lyftas på ett kommande KO-möte där det tas fram en inofficiel ”lathund”
för företrädare i skaraborg.

Motion 4 till Skarborgsdistriktet 2017 från SD Karlsborg
Motionens namn: Vidareutbildning för nyanlända
Motionärens namn: Stefan Hallberg, sekreterare lokalföreningen Karlsborg

Företrädare i kommun: Stefan Hallberg
Motionstext:
Den stora tillströmningen av asylsökande under hösten 2015 resulterade i vissa
skärpningar av asyllagstiftningen. En viktig del av denna förändring innebar att man gick
från ett generellt utfärdande av PUT (Permanent Uppehållstillstånd) till ett generellt
utfärdande av TUT (Tillfälligt Uppehållstillstånd). Detta innebär bla att man bör skifta
fokus vad gäller utbildning av nyanlända i Sverige.
Utbildningen bör nu tydligt inriktas på att så bra som möjligt förbereda den asylsökandes
återkomst till hemlandet. Det innebär att man bör fokusera på utbildningar som bygger
upp den kompetens som krävs vid återuppbyggnadsarbetet i hemlandet tex vad gäller
förstörd infrastruktur i form av bostäder, vatten- och elförsörjning mm.
Yrkande:
I oktober i år så beslutade regeringen att ta ytterligare ett steg mot sk regionaliserade
arbets-marknader och skapa ett regionalt yrkesvux med start 1 januari 2017. Till skillnad
mot dagens yrkesvux är avsikten att den regionala modellen i större utsträckning ska
möte bla nyanländas behov av yrkesutbildning på gymnasial nivå. Det finns flera
utbildningsresurser tillgängliga regionalt men en tänkbar möjlighet, eftersom det ofta
handlar om praktisk utbildning, är att naturbruksgymnasierna i regionen breddar sitt
utbildningsprogram med fokus på att ge åter-vändande nyanlända rätt kompetens för
återuppbyggnaden av sitt land.
Jag yrkar därför att våra representanter i VG-regionen tar upp och driver denna fråga på
det sätt som beskrivits ovan.
Svar: Motionen har lämnats vidare till regiongruppen, Företrädare för regiongruppen
kommer att svara på motionen under årsmötet.
Förslag till beslut: Motionen anses besvarad

Motion 5 till Skarborgsdistriktet 2017 från SD Karlsborg
Motionens namn: Karlsborgsbanan
Motionärens namn: Stefan Hallberg, sekreterare lokalföreningen Karlsborg

Företrädare i kommun: Stefan Hallberg
Motionstext:
Under ca 30 år har en diskussion pågått om Karlsborgsbanans vara eller icke vara. Under
2015 beslutade Trafikverket att Karlsborgsbanan tillsammans med väg 49 skulle ingå i en
sk Åtgärdsvalsstudie rörande trafikstråket förbi Karlsborgs kommun.
Trafikverket exkluderade i ett senare beslut Karlsborgsbanan från Åtgärdsvalsstudien,
oklart varför. Bandelen mellan Karlsborg och Tibro har därefter erbjudits berörda
kommuner för försäljning.
I ett antal tidningsartiklar under december 2016 så har man redovisat den problematiska
trafiksituationen för biltrafiken i Skövde och de åtgärder som planeras med anledning av
detta.
Vidare har Skaraborgs kommunalförbund konstaterat de brister som finns för väg 49 i
trafikstråket Lidköping – Karlsborg och de åtgärder som skulle behövas där.
De samlade bilden blir att det krävs åtgärder både för att lätta på trafiktrycket vad gäller
biltrafiken i Skövde och förbättringar av Väg 49.
Yrkande:
Mot bakgrund av vad som ovan framförts yrkar jag att våra representanter i VG-regionen
ånyo lyfter och driver frågan om en renovering och driftstart av Karlsborgsbanan.
Senareläggningen av det Europeiska signalsystemet ERTMS gör att regeringen har
ekonomiska resurser tillgängliga som kan användas till upprustning av det regionala
järnvägsnätet.
Järnvägstrafik på Karlsborgsbanan skulle innebära inte bara att trycket minskade på
biltrafiken i Skövde, men också på väg 49. Dessutom skulle medborgarna i Östra
Skaraborg få möjlighet att ta del av den utveckling av järnvägsnätet som sker i regionen
och övriga delar av landet.
Enbart en renovering av väg 49 löser inte Skövdes trafiksituation och kommer också att
leda till ökad trafik genom Karlsborg, något som skulle minska kommunens
attraktionskraft som bostadsort.

Svar: Motionen har lämnats vidare till regiongruppen, Företrädare för regiongruppen
kommer att svara på motionen under årsmötet.
Förslag till beslut: Motionen anses besvarad

