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Motioner till Verdandis förbundskongress 2020

SOCIALPOLITIK

1. Samhällets trygghetssystem – Örebrodistriktet 
2. Vems ansvar? – Örebrodistriktet  
3. Motion om stopp för all spelreklam – Örebrodistriktet 
4. Kriminalpolitiskt program – Örebrodistriktet 
5. Kriminalpolitiskt program – Stockholmsdistriktet
6. Ökat samhällsstöd och långsiktiga spelregler för
 arbetsintegrerande sociala företag – Stockholmsdistriktet

DEMOKRATI

7. Föreningsfrihet – Örebrodistriktet 
8. Verdandis arbete med vårdutvecklingsfrågor – 
 Stockholmsdistriktet

ORGANISATION 

9.	 Brukarinflytandefrågor	i	Verdandi	–	Örebrodistriktet
10. Vårt Socialpolitiska program – Örebrodistriktet 
11. Miljö- och resepolicy – Örebrodistriktet 
12. Samhällsrådgivning i Verdandis regi – Örebrodistriktet
13.	 Motion	om	att	det	behövs	fler	ledarkonferenser	eller	
 inspirationsdagar – Sörmlandsdistriktet
14. Motion om att dela in Verdandis distrikt/avdelningar
 i större regioner – Sörmlandsdistriktet
15. Motion avseende  stadgeändringar – Elvy Andersson,
 enskild motion
16. Motion om En folkbildningssatsning i Verdandi – 
              Stockholmsdistriktet



Motioner och yttranden 

MOTION NR 1.

Motion angående samhällets trygghetssystem

Våra socialförsäkringssystem har byggts upp under många år. Både 
genom politiska beslut som ett aktivt arbete från fackföreningsrörel-
sen.	Idag	möter	vi	allt	fler	som	ramlar	ur,	eller	emellan	trygghetssys-
temen. Många utförsäkras från sjukersättningen med motiveringen 
att man har en arbetsförmåga för förekommande arbeten, men är inte 
tillräckligt friska för att kunna stå till den normala arbetsmarknadens 
förfogande. Därav är man inte berättigad till a-kassa. För att kunna 
försörja sig hänvisas man till försörjningsstöd som ska vara ett absolut 
akut stöd men som inte är tänkt som en långvarig ersättning och inte 
heller utformat så att det går att leva på under någon längre tid. Dess-
utom måste allt avyttras som är av värde, exempelvis bil, som kan göra 
det möjligt att ta ett arbete. Vi möter också de personer med funk-
tionsnedsättningar som mister sina ersättningar och möjligheter att 
vara kvar på ett arbete, eller daglig verksamhet. Exemplen är många 
av hur trygghetssystemen urholkas, detta utan politiska beslut utan att 
myndigheterna själva kan besluta i dessa frågor.

Risken är betydande att istället för besparingar blir kostnaderna 
enorma för både enskilda som annan verksamhet, exempelvis kom-
muneran som får det ekonomiska ansvaret genom försörjningsstödet 
och ibland genom andra insatser. Den psykiska ohälsan växer enormt i 
Svergei idag och det blir också en samhällskostnad för sjukvården.

Verdandi Örebro län föreslår kongressen besluta

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att driva en aktiv opinionsbildning 
i dessa frågor.

Att uppvakta regering och riksdag för att få en ändring till stånd enligt 
motionens intentioner.

Örebrodistriktet den 25 november 2019
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MOTION NR 2.

Vems ansvar?

Vems ansvar kan vara ingens ansvar. I Verdandis verksamhet möter 
vi människor som inte passar in någonstans. Du har ingen diagnos, 
då kan du inte få hjälp från den ena myndigheten för den kräver att 
du först måste ha ett utrett behov. Du får inget försörjningsstöd om 
du inte står till arbetsmarknadens förfogande eller går på en arbets-
relaterad utredning. Detta kan du inte göra eftersom du är hemlös. På 
grund av att du inte är utredd så kan socialpsykiatrin inte hjälpa dig. 
För att få hjälp med ditt missbruk måste du först vara drogfri, och hur 
ska det gå till när ditt liv är i kaos, hemlös och ångesten snurrar i ditt 
huvud. Så här är verkligheten för en del av dem vi möter i vardagen i 
Verdandi.	Det	här	är	ett	av	resultaten	av	en	fin	reform,	psykiatrirefor-
men, men som blev så fel efterosm samhället inte planderade för dem 
som lever i de mest utsatta situationerna. Många som lever i hemlös-
het har den erfarenhet som beskrivs ovan. Verdandi måste på alla håll 
uppmärksamma myndigheters tillkortakommande när det gäller de 
som lever i de mest extrema situationerna och att man inte klarar att 
samarbeta och samverka och lösa enskilda människors problem som 
de egentligen varit med att skapa.

Vi föreslår kongressen besluta

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att uppvakta riksdagspartierna 
om denna orimliga situation så att det lagstiftningsmässigt ställs krav 
på myndigheter om samverkan.

Örebrodistriktet den 24 november 2019

Anna-Lena Lindqvist   Ann-Mari Wulfstrand-Byhlin
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MOTION NR 3.

Motion om totalförbud mot spelreklam

Idag aEn allt intensivare marknadsföring översköljer oss som re-
klam	i	snart	alla	medier	som	finns.	Köp,	köp	för	att	du	ska	bli	glad	
och lycklig. Nu leder den vägen ofta till en otillfredsställelse i livet. 
Då kommer den aggressiva spelreklamen in. Spela så vinner du och 
kan	skaffa	det	som	gör	dig	tillfreds	med	livet.	Efter	följer	reklamen	
från	låneinstituten.	Låna	så	du	kan	spela.	Vi	ser	nu	att	allt	fler	männ-
iskor som ruinerat sig med stora skulder som följd. Detta för med sig 
psykiskt lidande, trasiga familjer och i vissa fall självmord. De har ofta 
utvecklat ett spelberoende, det kan de få hjälp med via kommunen, 
beroendecentrum eller Eksam.

Verdandi är en kamratstödjande verksamhet därför är vårt krav

Att Verdandi kräver totalförbud mot spelreklam.

Att skyddet som erbjuds högkonsumenter utvecklas och förbättras till 
fullo.

Örebrodistriktet den 25 november 2019

Kjell Sundqvist
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MOTION NR 4.

Kriminalpolitiskt program

En	av	huvudfrågorna	i	svensk	politik	idag	är	brott	och	straff.	De	kriminella	
gängen sprider oro, och är en av samhällets stora utmaningar. De politiska 
partierna	försöker	överträffa	varandra	i	hur	man	ska	höja	straffsatserna.	
Få diskuterar grundorsakerna till kriminaliteten och hur den svenska kri-
minalvården ska fungera så att man kan förbereda för ett återinträde i sam-
hället. Under ett antal år har kriminalvården haft program för bättre frigiv-
ning som ska förbereda denna återgång. Men den fungerar inte. Få erbjuds 
och motiveras att dela i behandling och vårdprogram, om de överhuvudtaget 
existerar	på	den	anstalt	som	man	befinner	sig	på.	Dessutom	finns	det	perso-
ner med svår psykisk diagnos, som borde få vård istället för att vara på fäng-
elser.	Efter	avslutat	straff	ska	kriminalvårdens	Frivård	hjälpa	till	att	stötta	
och motivera till ett liv där man avstår från kriminalitet. Tyvärr fungerar 
den inte alltid så bra. Börjar du till exempel missbruka måste du gå ner dig 
ordentligt innan något görs. Det är sällan man får hjälp till bostad eller stöd 
in i arbetslivet. Detta borde vara klart innan man lämnar fängelset men det 
sker nästan aldrig. Utan bostad blir du hemlös, och kan inte heller delta 
i någon arbetsrelaterad aktivitet eller återgå till arbete.

Samhällsdebatten	har	framförallt	handlat	om	hårdare	tag	och	längre	straff,	
och sen i en bisats så sägs det några ord om att det är viktigt att arbeta 
förebyggande, men sällan kommer några konkreta förslag på hur man ska 
göra. Det måste börjas i tid, där barns uppväxtvillkor måste vara i fokus. 
Trygga barn som känner sig sedda, för uppmärksamhet och möjligheter 
att utvecklas så att man kan stå emot och göra egna val för framtiden. 
Att bygga framtidstro för framtidens vuxna är ett huvuduppdrag för att 
motverka kriminalitet och utanförskap.

Många av dagens brott är relaterade till droger och missbruk. När det gäller 
vård- och behandling för människor med narkotikaberoende sägs det sällan 
ett ord om. En stor del av dagens brottslighet är narkotikarelaterad, uppgörel-
ser om vem som ska ha makten över en del av den svarta ekonomin som ger 
enorma vinster.

Verdandi behöver ta ställning i dessa frågor. Det behövs ett program, 
eller motsvarande, där vi tar ställning till dagens kriminalpolitiska debatt. 
Ett program som utgår från en helhetssyn för det förebyggande arbetet, 
bättre frigivning och som tar upp hur tiden på anstalt används konstruktivt för 
att förbereda för ett liv utanför fängelset som är hållbart över tid.
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Vi föreslår kongressen besluta

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett kriminal-
politiskt program.

Att programmet beslutas av förbundsstyrelsen efter remiss-
förfarande.

Örebrodistriktet den 25 november 2019

Anneli Roos       Ingalill Dahlquist    Ann-Mari Wulfstrand-Byhlin
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MOTION NR 5.

Kriminalpolitiskt program 

Kriminaliteten ökar i samhället. Under 2019 läser vi i pressen att drygt 100 
kriminella sprängdåd skett i landet hittills under året. Det får forskare och kri-
minologer att hävda att situationen i Sverige endast kan jämföras med länder 
som är eller nyligen varit i krig. I länder som i övrigt liknar Sverige är situatio-
nen unik.

Känslan är att även annan kriminalitet ökar. Vi i Botkyrka märker att rädslan 
ökar bland vanligt folk. En medlem till oss hade nyligen inbrott i sin lägenhet. 
Vi hör vittnen till skottlossningar berätta om den traumatiska upplevelse som 
det var. En känsla av att den organiserade brottsligheten inte tar hänsyn till 
eventuella	civila	offer	i	sina	gängkrig	växer.	Det	skapar	självklart	en	allvarlig	
otrygghet i samhället.

Självklart har utvecklingen sociala orsaker. I vissa bostadsområden i landet 
är arbetslösheten extremt hög, skolans resurser för små och samhällets insat-
ser otillräckliga. Att växa upp i ett sådant bostadsområde är svårt. Kanske är 
föräldrarna arbetslösa, ekonomin i familjen knaper och förebilderna i närom-
rådet langare eller gängkriminella. En känsla av att stå utanför samhället och 
inte	vara	välkommen	infinner	sig	lätt.

Kommunerna tvingas spara när pengarna inte räcker till. Resurserna till väl-
färden minskar samtidigt som de allra rikaste får skattelättnader när värnskat-
ten tas bort. Klyftorna mellan människor i samhället ökar och hopplösheten 
sprider sig i stora grupper. Är det då så konstigt att ilskan, till och med hatet, 
ökar bland många ungdomar som känner hopplöshet i sin vardag och inför sin 
framtid?

Vi	tror	inte	på	enkla	lösningar	som	”hårdare	tag”	eller	”tuffare	poliser”	eller	
”längre	straff”.	Hade	det	angreppssättet	fungerat,	skulle	Förenta	Staterna	idag	
vara ett av världens mest fredliga samhällen. Det vet vi alla att det inte är.

Samhällets sociala problem, klassklyftorna, segregationen och en välfärd som 
krackelerar är orsaker till att kriminaliteten ökar. Det är några av grundor-
sakerna	till	en	social	oro	som	leder	till	att	fler	lockas	till	kriminalitet	och	att	
brottsligheten riskerar att öka.
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Som alla förstår är ett samhällsproblem som brottslighet komplext. 
Syftet med den här motionen är inte att presentera en komplett analys 
av orsaker till våld och kriminalitet i samhället. Syftet är att visa på att 
utvecklingen är allvarlig och att Verdandi kan och bör bidra till en lös-
ning på problemet.

Vi vill att Verdandi presenterar en helhetssyn på orsakerna till brotts-
ligheten 
i syfte att kriminaliteten i samhället ska minska.

Därför vill vi att kongressen beslutar att ge förbundsstyrelsen i uppdrag 
att särskilt titta på frågan genom:

Att presentera en analys kring orsakerna till att brottsligheten ökar i 
samhället.

Att komma med skarpa förslag som bottnar i Verdandis samhälls- och 
människosyn.

Att utifrån vår analys och våra skarpa förslag bedriva opinonsbildning i 
syfte att minska brottsligheten i samhället.

Verdandi Stockholmsdistriktet
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MOTION NR 6.

Ökat samhällsstöd och långsiktiga spelregler
för arbetsintegrerande sociala företag

Arbetslösheten är hög och många står utanför arbetsmarknaden. 
Vid	sidan	av	att	antalet	arbetslösa	ökar,	kritiseras	flera	av	de	arbetsmark-
nadspolitiska	åtgärderna.	Verdandi	och	flera	andra	organisationer	i	den	
idéella sektorn har utvecklat arbetsintegrerande sociala företag för att 
skapa nya arbetstillfällen och anställningar av långtidsarbetslösa just för 
den grupp som aldrig kommer i arbete trots olika regeringars arbetsmark-
nadspolitik. Verksamheten har visat sig framgångsrik. Många långtidsar-
betslösa har fått arbete eller meningsfull sysselsättning genom den verk-
samhet som de sociala företagen bedriver.

Dock saknas långsiktiga spelregler och goda förutsättningar för de arbets-
integrerande sociala företagen att verka. Det är ett styvmoderligt sätt att 
behandla sociala företag. Vi menar att samhället med små ekonomiska 
insatser kan få ut stor samhällsnytta.

Därför vill vi:

Att kongressen beslutar att uppdra åt förbundsstyrelsen att opinionsbilda 
gentemot riksdagens partier och ledamöter om att:

– Arbetsintegrerande sociala företag är framgångsrika med att anställa 
långtidsarbetslösa som inte andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder når 
fram till.

– Arbetsintegrerande sociala företag ses som en demokratisk resurs och 
kraft 
i samhället.

– Arbetsintegrerande sociala företag måste få ett tillräckligt samhällsstöd 
i form av handledarbidrag eller annan ersättning för att kunna utföra sitt 
arbete väl och nå resultat.

– Anpassa arbetsmarknadspolitiska program och åtgärder till de 
sociala företagens behov.

Verdandi Botkyrka
Antogs av Verdandi Botkyrkas styrelse den 20 november 2019
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MOTION NR 7.

Föreningsfrihet

Rätten att organisera sig är en av demokratins viktigaste hörnstenar. 
Föreningsfriheten är inskriven i grundlagen. Men det respekteras inte. 
Rätten att vara aktiv och ta uppdrag i en förening gäller inte alla. Om du 
är sjukskriven, arbetslös eller har a-kassa, eller har någon form av sam-
hällsstöd till din anställning får du inte ha föreningsuppdrag. Du kan inte 
ha oavlönat uppdrag i en styrelse för då kan du mista din ersättning eller 
ditt	jobb.	Här	gäller	myndighetsbeslut	över	svensk	grundlag.

Verdandi måste med kraft påvisa vad som sker i praktiken och som vi 
har tydliga exempel på. Rätten till att ha föreningsuppdrag måste gälla 
alla oavsett om man har lönearbete, är sjuk- eller arbetslös. 

Vi föreslår 

Att kongressen beslutar att uppdra åt förbundsstyrelsen att ta upp 
frågan med våra riksdagspartier för att få en ändring till stånd enligt 
motionens intentioner.

Örebrodistriktet den 25 november 2019

Åse Sundqvist      Ann-Mari Wulfstrand-Byhlin
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MOTION NR 8.

Verdandis arbete med vårdutvecklingsfrågor 

Verdandi har sedan många år bedrivit ett landstäckande arbete med 
utvecklingsfrågor i vården för personer med missbruksproblem och/-
eller psykisk ohälsa. Sverige Kommuner och Regioner, SKR, är en stor 
aktör inom området. Frågan om de ideella organisationernas lagstad-
gade rätt att medverka i planeringen av vården i kommuner och regioner 
har nyligen aktualiserats av SKRs beslut inom sitt vårdområde psykisk 
hälsa: Beslutet innebär att SKR istället för att – som brukligt i Sverige – 
samverka med ideella organisationer, ska kunna välja att konsultera 
enskilda patienter. Dessa patienter kallas ”spetspatienter” och ska väljas 
ut av förvaltningarna för att representera brukares och patienters in-
tressen, vilket innebär en kursändring i det viktiga utvecklingsarbete 
som förvaltningar och intressorganisationer inom vården bedrivit ge-
mensamt. Denna utveckling hotar att underminera brukar-, patient- 
och	närståendeorganisationernas	demokratiska	inflytande	i	vårdut-
vecklingen. Det sker dessutom i en tid av stora neddragningar inom 
för Verdandi viktiga verksamhetsfält som missbruks- och beroende-
vården.

Vi ser med oro på den ovan beskrivna utvecklingen. Den riskerar att 
urholka Verdandis och andra intresseorganisationers möjlighet att 
tillvarata våra medlemmars intressen. Vi vet att demokrati i vården 
måste	innebära	inflytande	på	tre	nivåer:	individ-,	verksamhet-	och	
systemnivå. Men inte med individer på systemnivå – den kunskapen 
och	rättigheten	finns	hos	intresseorganisationer.

Vi föreslår kongressen besluta:

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att bevaka utvecklingen av represen-
tationen av brukares och patienters perspektiv i vårdutvecklingen så att 
den samlade lagstiftningen för den ideella sektorns medverkan följs.

Att	agera	om	det	sker	försämringar	av	den	ideella	sektorns	inflytande	
i vårdutvecklingen.

Att söka samverkan med andra intresseorganisationer för att gemen-
samt agera när demokratin i vården står på spel.

Stockholmsdistriktet
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MOTION NR 9.

Brukarinflytandefrågor i Verdandi

Verdandi har sedan många år bedrivit ett landstäckande arbete med 
brukarinflytandefrågor;	en	fråga	om	demokrati	i	vård	och	service	för	
alla	som	behöver	hjälp	från	samhället.	Brukarinflytande	är	också	en	
viktig fråga i Verdandis socialpolitiska program. Förbundet har under 
kongressperioden som gått tillskapat en ekonomisk förening, Brukarkraft, 
som	är	ett	resurscentrum	för	arbetet.	Men	det	viktigaste	inflytandearbetet	
görs av Verdandi lokalt och regionalt, såsom intressepolitiskt arbete och 
brukarstyrda brukarrevisioner, liksom i de regionala brukarråd för miss-
bruksfrågor	där	Verdandi	deltar	i	flera	län.

För	att	kunskapen	om	intressepolitiska	frågor,	brukarinflytande	och	
kunskap om Verdandis metod brukarstyrda brukarrevisioner ska 
fortsätta att spridas i förbundet, vill vi lyfta två frågor:

En	studiehandledning	för	brukarinflytande	bör	finnas	för	de	avdelningar	
som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper om demokrati och rät-
tigheter i olika samhällsservice. (Studiehandledningen bör kopplas till det 
utbildningsmaterial	som	redan	finns	för	brukarstyrda	brukarrevisioner	
- för de avdelningar som vill lära sig metoden.

Verdandis arbete ute i de regionala brukarråden för missbruk/beroende är 
ofta svårt i ett allt kargare ekonomiskt klimat i kommuner och landsting 
som inte kan eller vill prioritera satsningar för personer med missbruks- och 
beroendeproblem. Därför föreslår vi också ett nytt vägledningsdokument för 
de Verdandiavdelningar som deltar/vill delta i brukarråd för att underlätta 
arbetet för distrikt, kretsar och avdelningar.

Undertecknad föreslår kongressen att besluta

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en studiehandledning för 
brukarinflytande,	som	kan	kopplas	till	det	utbildningsmaterial	som	redan	
finns	för	brukarstyrda	brukarrevisioner.

Att en vägledning tas fram för Verdandis medverkan i brukarråd.

Örebrodistriktet den 24 november 2019

Ann-Marie Wulfstrand-Byhlin Åse Sundqvist
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MOTION NR 10.

Vårt Socialpolitiska program

Verdandi har ett otroligt bra Socialpolitiskt program, som är 
heltäckande och som ger oss en bra grund för att driva våra 
mest viktiga frågor.

Det är två frågor vi vill lyfta. Till programmet behöver en studie-
handledning tas fram, då det är ett sätt att sprida kunskap och 
skola våra medlemmar. Studiematerialet kan med fördel kom-
pletteras med de 20 frågor som togs fram för vårt Rättvisearbete. 
Detta kan sedan ligga till grund för vårt praktiska sociala arbete 
där	många	fler	lokalt	kan	engageras.

Programmet är mycket omfattande och därför har förbunds-
styrelsen mycket förtjänstfullt tagit fram kortprogram. 
Nu behöver nästa steg tas och det är att gå från ord till 
handling och konkret beskriva vilka frågor som är mest 
angelägna för Verdandi att driva för att nå våra mål.

Vi föreslår kongressen besluta



24                     MOTIONER OCH UTLÅTANDEN MOTIONER OCH UTLÅTANDEN                    15



16                    MOTIONER OCH UTLÅTANDEN



17MOTIONER OCH UTLÅTANDEN

MOTION NR 10.

Vårt Socialpolitiska program

Verdandi har ett otroligt bra Socialpolitiskt program, som är hel-
täckande och som ger oss en bra grund för att driva våra mest 
viktiga frågor.

Det är två frågor vi vill lyfta. Till programmet behöver en studie-
handledning tas fram, då det är ett sätt att sprida kunskap och 
skola våra medlemmar. Studiematerialet kan med fördel kom-
pletteras med de 20 frågor som togs fram för vårt Rättvisearbete. 
Detta kan sedan ligga till grund för vårt praktiska sociala arbete 
där	många	fler	lokalt	kan	engageras.

Programmet är mycket omfattande och därför har förbundsstyrel-
sen mycket förtjänstfullt tagit fram kortprogram. Nu behöver nästa 
steg tas och det är att gå från ord till handling och konkret beskriva 
vilka frågor som är mest angelägna för Verdandi att driva för att nå 
våra mål.

Vi föreslår kongressen besluta

Vi föreslår kongressen besluta

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en studiehandledning 
till det Socialpolitiska programmet.

Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att genomföra en studiekampanj 
utifrån det Socialpolitiska programmet utifrån motionens intentioner.

Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram aktionsprogram utifrån 
programmet.

Örebrodistriktet den 25 november 2019
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MOTION NR 11.

Miljö- och resepolicy

Miljöfrågorna står idag i fokus. För vår framtida värld är det viktigt 
att alla av oss gör det vi kan göra. För Verdandis del handlar det om 
att ha en miljöpolicy som gäller för hela organisationen. När vi söker 
anslag, bidrag, fondmedel eller ESF-medel efterfrågas ofta om vi har 
en miljöpolicy. I miljöpolicyn är det också viktigt att vi har en rese-
policy som utgår ifrån att vi reser klimatsmart och att i görligaste 
mån	försöker	åka	fossilfritt.	Tåg	framför	flyg	eller	bil	i	de	allra	flesta	
fall borde gälla.

Undertecknad förelår kongressen besluta

Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en miljöpolicy som 
också innefattar en resepolicy enligt motionens intentioner.

Örebrodistriktet den 24 november 2019

Ann-Mari Wulfstrand-Byhlin
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MOTION NR 12.

Samhällsrådgivning i Verdandis regi

I	Verdandis	verksamheter	träffar	vi	dagligen	personer	som	behöver	stöd	
för att lösa problem som har uppstått i deras vardag. Det kan handla om 
hjälp vid myndighetskontakter, att tolka myndighetsbeslut, att få en ökad 
tillit till samhällsinstitutioner eller att ta fram en hållbar budget. De alter-
nativ till stöd som samhället erbjuder idag är budget- och skuldrådgivning, 
när det gäller ekonomi. Där ser möjligheten till hjälp väldigt olika ut över 
landets kommuner. En del har framförallt telefonrådgivning, andra har 
en rådgivare som täcker många kommuner, vilket innebär långa väntetider 
och många gånger förväntas den hjälpsökande ha goda egna förmågor att 
bidrag	med	till	lösningar	på	problemet.	Även	Personligt	ombud	finns	men	
där är förutsättningen att den som behöver hjälp har en psykisk funktions-
nedsättning och ett långvarigt behov av insatser.

Med	utgångspunkt	i	de	Rättvisekontor	som	Verdandi	driver	på	flera	platser	
skulle vi kunna utveckla vårt arbetssätt och bidra med en kunskapsökning 
i alla Verdandiverksamheter som så önskar, kring en allmän samhällsråd-
givning, där tillgång till samhällsinformation och nätverksbyggande kan 
stå i fokus. Detta skulle kunna göras genom att material tas fram till en 
studiecirkel eller så kan pengar sökas från exempelvis Konsumentverket 
för en större insats inom organisationen. Verdandi har tagit fram den ut-
märkta skriften ”20 viktiga frågor” som i samband med detta arbete skulle 
kunna uppdateras så att den kan fortsätta att svara på relevanta frågor 
även framöver.

Vi föreslår kongressen att besluta

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten till en utbild-
ning för anställda och ideella inom organisationen som syftar till en 
kunskapsökning om de vanligaste frågor som Verdandis Rättvisekontor 
får.

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att se över hur en uppdatering av 
”20 viktiga frågor” ska kunna ske.

Örebrodistriktet den 25 november 2019

Åse Sundqvist    Ann-Mari Wulfstrand-Byhlin



20                      MOTIONER OCH UTLÅTANDEN

MOTION NR 13.

Motion om att det behövs ledarkonferenser eller 
inspirationsdagar 

Förslaget är att förbundsstyrelsen anordnar ledarkonferenser eller 
inspirationsdagar för att Verdandi Sverige idag, ska klara av nya 
utmaningar i det samhället som växer fram. Möts de aktiva inom 
Verdandis verksamheter mer kontinuerligt kan organisationen ta 
vara	på	den	kunskap	och	kompetens	som	finns	bland	Verdandis	
distrikt	och	avdelningar	på	ett	mer	effektfullt	sätt.	

Verdandi	har	blivit	en	liten	organisation	som	finns	på	ett	fåtal	platser	
i	Sverige	och	med	få	medlemmar,	men	vill	växa	och	bli	fler.	Vi	finns	
ute i våra distrikt och avdelningar där vi har våra verksamheter och 
aktiviteter och har inte ett självklart sätt att besöka andra Verdandi 
verksamheter. Ensamarbetet innebär i regel att vi får dålig påfyllnad 
av inspirationskällor och kör oftast samma verksamhet år ut och år
aktiviteter och har inte ett självklart sätt att besöka andra Verdandi 
verksamheter. Ensamarbetet innebär i regel att vi får dålig påfyllnad
av inspirationskällor och kör oftast samma verksamhet år ut och år 
in. Vi har svårt i distrikt och avdelningarna att utveckla ny Verdandi 
verksamhet. Därför blir vi också färre och färre. 

Vi föreslår kongressen att besluta om: 

Att förbundsstyrelsen	anordna	fler	ledarkonferenser	eller	
inspirationsdagar. 

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att planera innehållet på 
dessa dagar med fokus på lokal verksamhet. 

Att Sörmlandsdistriktet ställer sig bakom motionen. 

Att Verdandis kongress antar motionen och ger förbundsstyrelsen 
i uppdrag att arbeta i enlighet med motionens tankar. 

Eskilstuna 2019-10-15 
Verdandi Eskilstuna

Verdandi Sörmlands halvårsmöte beslutade 20191024 
att anta motionen som sin egen.
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MOTION NR 14.

Motion om att dela in Verdandis distrikt/avdelningar 
i större regioner 

Förslaget är att dela in Verdandis distrikt/avdelningar som nätverks-
byggande regioner. Detta kan möjliggöra rör regionerna att anställa 
en verksamhetsutvecklare inom regionen. Detta ger också möjlighet 
till	att	verka	för	fler	nya	medlemmar	och	Verdandi	kan	återigen	bli	
en hörd röst i samhällsarbetet/debatten. 

Målsättningen är att medlemsaktiviteter och medlemsantalet ska öka 
i hela landet. Verdandi är idag uppbyggt på distrikt och avdelningar 
spritt ute i landet och där många personer arbetar funktionellt ensam-
ma.	Det	vi	ser	är	att	drogerna	blir	fler	och	missbrukarna	blir	yngre.	
De psykisk sjuka självmedicinerar sig eller isolerar sig, de äldre blir 
mer och mer ensamma och den ofrivilliga ensamheten breder ut sig 
i samhället. 

Verdandi är en av få organisationer som bedriver verksamhet för de 
mest utsatta med kamratstöd, rättvise kontor, social samvaro, danser 
för ofrivilligt ensamma, äldre som yngre, alternativ helg mm. Verdandi 
är också en förening dit man kan gå och delta på sina egna villkor. 
Utifrån	denna	bild	vill	vi	att	Verdandi	skall	finnas	på	fler	platser	
i Sverige. 

Vi föreslår kongressen att besluta om

Att Verdandi Sverige delas in i större regioner än i dagens distrikt. 

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att starta en utredning med sikte 
på att dela in distrikten i regioner. 

Att möjliggöra att tillsätta verksamhetsutvecklare inom varje region. 

Att Sörmlandsdistriktet ställer sig bakom motionen. 

Att Verdandis kongress antar motionen och ger förbundsstyrelsen 
i uppdrag att arbeta i enlighet med motionens tankar. 

Eskilstuna 2019-10-15 
Verdandi Eskilstuna

Verdandi Sörmlands halvårsmöte beslutade 20191024 att 
anta motionen som sin egen.
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MOTION NR 15.

Motion avseende stadgeändringar

I 2017 års stadgar § 3 Organisation står: ”Medlemmarna tillhör avdelningar 
som vid behov kan sammanföras i kretsar och distrikt”. En liten grupp kan 
vilja bli involverad i ett avdelningssammanhang med större social verksamhet. 
I nuvarande stadgar saknas regelverket för när, var och hur en grupp formellt 
beslutas ingå i en avdelning enligt § 2 andra stycket. 

Gruppmedlem har inte kännedom om vilken avdelning den tillhör och kan 
känna sig mindre välkommen till en avdelnings årsmöten och verksamhet.

I 2017 års stadgar § 9 Mom 4 står: ”Distriktet har ansvar för att stödja 
gruppens verksamhet och efter behov och möjlighet bistå med administrativ 
service.” I nuvarande stadgar § 26 Distrikt står det att distriktet är sam-
ordningsorgan för avdelningar och kretsar men det står inget om grupper.

I 2017 års stadgar § 11 Mom 4 står ”Efter årsmötet ska avdelningen skicka pro-
tokoll samt förteckning över styrelse och revisorer till krets, distrikt och förbundet.” 
Även i detta sammanhang är grupper uteslutna i sändlistan, vilket inte stämmer 
överens med Verdandis stadgar § 2 Mål: ”... grunden är alla människors lika värde ...” 
Vi i en grupp är också människor och det inte fel att information till exempel om 
vem är vår distrikts-, krets- eller avdelningsordförande och styrelse, även tillägnas 
”oss grupper”. Verdandi står ju också för jämlikhet och trygghet, enligt § 2 Mål.

I nedan angivna att-satser anges förslag om stadgekomplettering 
vid Kongress 2020

Att i en §, på lämplig plats, tillföra ett forum för hur en grupps tillhörighet 
beslutas och tillkännages till såväl gruppen som avdelningen ifråga.

Att i Verdandis stadgar formulera en tes som ger en lokal grupp en mera jämställd 
nivå.

Att protokoll från distrikt, krets och avdelningar även ska vara en handling som 
kan distribueras, inte bara till avdelningar, krets och förbund, utan till en lokal 
grupps, enligt stadgarnas § 9 Mom 3, utsett kontaktombud, vars namn 
skall inrapporteras till distrikt och förbund. När och var och hur vet ingen!

Medlem i gruppen Frihetskämpen, Örebro

Elvy Andersson
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MOTION NR 16.

Motion om En folkbildningssatsning i Verdandi

Järfälla kommun nekade Verdandis ungdomar sommarjobb med motivering-
en: Verdandi är en politisk organisation och erbjuds därför inga kommunala 
sommarjobb. Sigtuna kommun tog bort hela stödet till folkbildningen med 
motiveringen att ABF är ett politiskt studieförbund.

Detta är exempel på borgerligt styrda kommuners okunskap om den sam-
lade	arbetarrörelsen	att	organisationer	som	Verdandi,	Hyresgästföreningen,	
Folkets	Hus	och	Parker,	PRO,	ABF	med	flera	är	framväxta	ur	arbetarrörelsen	
och delar dess värderingar betyder inte att de är partipolitiska. De driver alla 
sakpolitik utifrån grundvärderingar om alla människors lika och unika värde.

En grund i arbetarrörelsens framväxt har varit studier där människor ur 
arbetarklassen i studiecirklar, kurser, föreläsningar och andra gemensamma 
aktiviteter samlats. Aktiviteter som alla bygger på solidaritet och ansvarsta-
gande för varandra, bryter ensamhet och isolering och ger mening i varda-
gen. Kunskap är också makt både för individen och för samhällsbyggandet. 
När kunskapen om arbetarrörelsen är så låg som i exemplen ovan behöver 
vi kraftsamla för en ökad kunskap om samhället, om arbetarrörelsen och om 
hur vi ska nå det samhälle vi beskriver i våra måldokument.

Vi behöver en folkbildningssatsning.

Verdandi behöver öka sina studier, arbetarrörelsen behöver öka sin samver-
kan för att öka studieverksamheten och samlat behöver vi folkbilda varandra 
om arbetarrörelsens förändringskraft för ett gemensamt samhällsbygga. Vi 
måste börja hos oss själva för att Järfällas och Sigtunas borgerliga politiker 
ska få en höra en stark folklig opinion mot orimligheten i att Verdandi och 
ABF är partipolitiska organisationer. Verdandi är socialpolitisk och ABF är ett 
studieförbund!

Verdandi Stockholmsdistrikt föreslår kongressen att besluta:

Att Verdandi jobbar för att öka sin studieverksamhet.

Att Verdandi är drivande i en samlad folkbildningssatsning om arbetar-
rörelsen tillsammans med studieförbundet ABF.
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