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Musik: Trad 
Text: Tove Alsterdal 

Vi bygger landet i gärning och ord 
där andra gick före och plöjde vår jord,  

skapade livet, och arvet de gav,  
i stad och på landet från skogar till hav. 

Vi är de människor  
som bygger landet. 

Ja, det är du och jag och vi 
 som skapar framtid,  

som föder glädje. 
Ja, det är vi som ger det liv.  

  

Malmen ur berget som smiddes till stål,  
timret ur skogen och skolornas mål,  

omsorg om gamla, om städning och mat 
byggde tillsammans en välfärdens stat.  

Vi är de människor … 

Frisk eller sjuklig, en fattig eller rik, 
en människa är alltid en människa lik.  

En främling, en släkting, en hungrande i nöd,  
alla har del i vårt dagliga bröd.  

Vi är de människor … 

Hör hur det sjunger bland stugor och betong,  
hör hur det växer till framtidens sång.  
Drömmen om rättvisa, frihet och fred 

Kan blott besannas när många går med.  

Vi är de människor … 
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Välkommen på distriktskongress!
Distriktsstyrelsen hälsar dig välkommen till Socialdemokraterna i Kronobergs 
distriktskongress den 17-18 mars i Alvesta Folkets Hus. Vi översänder här handlingar 
där du hittar tider, dagordning och allt annat du behöver veta.  

Handlingarna finns också digitalt på vår hemsida:  
www.skronoberg.se 

Ombud 
Om du som ombud inte kan närvara på kongressen ska du meddela detta till din 
arbetarekommun som kallar ersättare.  

Gäst 
Om du som gäst önskar delta i kongressen, anmäl dig till Lovisa Alm via 
lovisa.alm@socialdemokraterna.se eller telefon 072-717 51 52 

Frågestund 
Distriktskongressens frågestund är till för dig som ombud. Tanken med frågestunden 
är att låta en aktuell debatt kunna ta plats på distriktskongressen utan att behöva 
skriva en motion långt i förväg. I år kommer temat att vara Valrörelse.  

Med partihälsningar februari 2018 

Distriktsstyrelsen 
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Arbetsordning
Förslag till arbetsordning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikts 
96:e ordinarie distriktskongress 

Begära ordet  Begärs skriftligt till presidiet via lapp.  
Yrkande Sker skriftligt till presidiet via lapp.  

Talartid Tre minuter, kan kortas efter beslut.  
Replik Ges vid personligt omnämnande.   

Omröstning Genomförs med acklamation (ja-rop).  
Personval Genomförs med acklamation eller vid votering  

   genom sluten omröstning.  
Votering Begärs muntligen, genomförs med handuppräckning. 

  Votering vid personval genomförs med slutenomröstning 
Rösträkning Begärs muntligen.  

Streck i debatten  Streck i debatten prövas när så begärs samt då 5  
  personer av samma kön har talat efter varandra  
  eller står uppskrivna i rad på talarlistan. 
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Tidsprogram 
Lördag 17 mars i Alvesta Folkets Hus 

08.30 – 09.30 Samling, anmälan av ombud, kaffe 

09.30 – 12.00 Kongressöppning och kongressförhandlingar  

12.00 – 13.00 Lunch 

13.00 – 15.15 Kongressförhandlingar  

15.15 – 15.45 Fika 

15.45 – 17.30 Kongressförhandlingar  

19.00 –  Middag 

Söndag 18 mars i Alvesta Folkets Hus 

9.00 – 10.00 Kongressförhandlingar 

10.00 – 10.20 Kaffe 

10.20 – 12.00 Avslutning 

12.00 – 13.00 Lunch 
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Dagordning
Förslag till dagordning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikts 
96:e ordinarie distriktskongress 

1. Kongressen öppnas 
2. Beslut om arbetsordning 
3.  Beslut om dagordning  
4. Fastställande av antal ombud 
5. Beslut om kongressens offentlighet 
6. Val av kongressens funktionärer 
 a)  två ordförande 
 b)  två sekreterare  
 c) tre ombud att justera protokoll 
 d)  tre ombud att utgöra rösträknare 
 e)  fem personer att utgöra redaktionsutskott 
7.    Behandling av distriktsstyrelsens berättelse  
8.  Behandling av revisorernas berättelse 
9. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen  
10.  Val att förrätta med anledning av allmänt val 2018 
 a) lista till riksdagen  
 b) lista till regionen  
 c) val av kandidat till regionstyrelseordförande 
11. Behandling av övriga berättelser 
 a)  riksdagsgruppens berättelse 
 b)  regiongruppens berättelse 
 c)  europaparlamentariker Anna Hedhs berättelse  
12.  Behandling av inkomna motioner   
13. Behandling av distriktsstyrelsens förslag 
 a)  fastställande av distriktsstyrelsens aktivitetsplan  
 b)  budget 2018  
 c) fastställande av valprogram 
 d)  eventuellt övriga förslag från styrelsen  
14.  Gästerna har ordet  
15. Val av partiorgan 
 a)  en distriktsordförande 
 b)  tio ledamöter till distriktsstyrelsen  
 c)  tio ersättare till distriktsstyrelsen  
 d)  fyra ledamöter till verkställande utskott 
 e)  tre revisorer 
 f)  tre revisorssuppleanter  
16. Kongressen avslutas  
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Distriktsstyrelsens berättelse
Distriktsstyrelsen lämnar härmed sin berättelse över verksamheten för 2017 till 
partidistriktets 96:e kongress. Berättelsen är behandlad och fastställd av 
distriktsstyrelsen den 9 februari 2018.  

1 DEN LEDANDE POLITISKA KRAFTEN I KRONOBERG 
Socialdemokraterna ska genom Kronobergs partidistrikt och övriga 
partiorganisationen i länet vara den ledande politiska kraften i Kronoberg. Det 
innebär att den politiska dagordningen ska sättas av partiet och att det är 
socialdemokratiska förslag som får utrymme i den politiska debatten.  

Verksamhetsplanen som antogs av distriktskongressen 2015 sträcker sig över valet 
2018 och målen under detta stycke ska också utvärderas först efter hela planperioden. 
För 2017 har distriktsstyrelsen arbetat fram en aktivitetsplan som distriktskongressen 
antagit. 

Måluppfyllelse 
• Antalet medlemmar ska uppgå till 3300 till 2018-12-31.  

Följs upp efter valet 2018.  
• Valresultatet 2018 ska leda till ytterligare mandat i Region Kronoberg och att 

det tredje mandatet till Riksdagen återtas.  
Följs upp efter valet 2018.  

Besök i länet 
Kronoberg har under 2017 besökts av företrädare från central nivå i 
partiorganisationen, regering, riksdag och närstående organisationer.  

Stefan Löfven, statsminister, 6 februari 
Hanna Westerén, riksdagsledamot, 9 februari 
Magdalena Andersson, finansminister, 1 mars 
Gabriel Wikström, sjukvårdsminister, 18 mars 
Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, 27-28 mars 
Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, 1 maj och 30 augusti 
Ardalan Shekarabi, civilminister, 30 augusti och 26 september 
Mikael Damberg, näringsminister, 20 september   
Tomas Eneroth, infrastrukturminister, 9 oktober  
Annika Strandhäll, socialminister, 8 november 
Jasenko Omanovic, riksdagsledamot, 5 december  
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1 maj 
Under parollen Svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas firades 1 maj 2017.   

Alvesta    Charlotta Svanberg, ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden  
Lessebo    Ilko Corkovic, kommunalråd Borgholm 
Ljungby    Thage G. Petersson, fd. statsråd 
Markaryd    Firade i Ljungby 
Tingsryd Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister 
Uppvidinge    Firade i Lessebo 
Växjö    Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister 
Älmhult    Monica Haider, distriktsordförande och riksdagsledamot 

2 PARTIDISTRIKTETS VERKSAMHET  

Medlemsutveckling 
Under året har det nya medlemssystemet lanserats. Anställda på partidistriktet har 
tillsammans med medlemsansvariga i arbetarekommunerna fått utbildning i systemet, 
och fler kommer att få utbildning. När vi alla besitter kunskap om de olika 
funktionerna i medlemssystemet tror vi att det kommer att bli en bra hjälp i vårt 
arbete. 

Vi kan konstatera att medlemsutvecklingen under 2017 varit negativ och vi har inte 
nått de värvningsmål som fanns för vår- och höstkampanjerna.   
 
Redovisning av antalet förtroendevalda socialdemokrater i arbetarekommunerna uppdelade i män 
och kvinnor  

Måluppfyllelse 
• Partidistriktet ska under året erbjuda medlemsansvariga i samtliga 

arbetarekommuner utbildning i det nya medlemssystemet liksom kring 

Fullmäktige 
Totalt  Män Kvinnor

Nämnder & styrelser 
Totalt  Män  Kvinnor

Varav presidier 
Totalt Män Kvinnor

Alvesta 
Lessebo 
Ljungby 
Markaryd 
Tingsryd 
Uppvidinge 
Växjö 
Älmhult

   14       9        5 
   16      10       6 
   15       7        8  
   14       8        6   
   14       9        5  
   11       7        4 
   20      10      10   
   15       7        8 
  

      31     18     13 
      30     20     10  
      32     13     19 
      14      8       6 
      27     17     10   
      14      9      5  
      65     29     36 
      32     22     10  
     

    13      10    4 
    10       6     4 
     9        6     3 
     5        3     2 
    10       7     3 
     7        6     1 
    16       7     9 
    12       9     3 
 

Totalt  119      66      53     245    136    109     82      54   29
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medlemsvärvning och medlemsmottagande. 
Målet delvis uppfyllt. Följs upp löpande under perioden. 

• Aktivteter i samband med partiets vår- respektive höstkampanj ska ha 
medlemsvärvning i fokus. 
Målet inte uppfyllt. Patridistriktet har inte uppfyllt sitt medlemsvärvarmål och har minskat 
rejält i antalet medlemmar. 

• En återvärvning av medlemmar som skrivs ut för bristande betalning ska 
göras. 
Delvis uppfyllt. Flera arbetarekommuner har arbetat med bearbetning av medlemmar som är 
på väg att skrivas ut. 

Studier
Studieverksamheten under 2017 genomfördes enligt plan och i samarbete med flera 
andra organisationer, däribland Jönköpings läns partidistrikt gällande Röda Akademin 
och medlemsutbildning steg 2 samt med Växjö Arbetarekommun gällande 
ledarutbildning steg 1. Partidistriktet har även påbörjat en spetsledarutbildning 
tillsammans med resten av de sydöstra partidistrikten, där det första internatet av tre 
var på Ädelfors under december 2017. 

Distriktsstyrelsens studieansvariga har deltagit aktivt i planering och genomförande av 
studieverksamheten. Fokus har legat på att den nationella studieplanen ska 
genomföras och att alla delar av organisationen har redskap och möjlighet att 
självständigt genomföra sin del av ansvaret. En studieträff  i partidistriktets regi har 
genomförts.  

Måluppfyllelse 
• Samtliga nya medlemmar ska erbjudas studier under sitt första år som medlem.   

Målet delvis uppfyllt, flera arbetarekommuner har påbörjat arbetet med 
medlemsutbildningen steg ett. Följs upp löpande under perioden. 

• Samtliga förtroendevalda i partidistrikt, arbetarekommuner och S-föreningar 
ska ha arbetat med Framtidspartiet under perioden.  
Följs upp 2018-12-31. 

• Samtliga arbetarekommuner ska ha tillgång till egna utbildade 
studiehandledare. 
Målet delvis uppfyllt. Följs upp löpande under perioden. 

• Samtliga arbetarekommuner ska självständigt genomföra 
medlemsutbildningens första steg.  
Målet delvis uppfyllt, flera arbetarekommuner har 2017 genomfört hela eller delar av 
medlemsutbildningens steg ett. Följs upp löpande under perioden. 

• Partidistriktet skall genomföra medlemsutbildning steg 2. 
Målet uppfyllt. Medlemsutbildning steg 2 genomfördes vid två tillfällen under 2017.  
Följs upp löpande under perioden.  

• Minst en ledarutbildning steg 1 ska genomföras i egen regi eller i samarbete 
med närliggande distrikt. 
Målet uppfyllt. 
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• En traineeutbildning med deltagare från länets arbetarekommuner ska 
genomföras i samarbete med minst ett närliggande partidistrikt. 
Målet uppfyllt, dock genomfördes utbildningen endast med deltagare från Kronobergs 
partidistrikt. 

Facklig-politisk samverkan
Partidistriktet har under året samverkat med LO-distriktet för att föra ut 
socialdemokratisk politik via frukostmöten och andra träffar. Ett aktivt arbete har 
skett i planeringen av framförallt länets egna ledamöters besök, men även till viss del 
gällande nationella företrädares besök på arbetsplatser.  

Måluppfyllelse 
• De facklig-politiska aktiviteterna på länsnivå ska ha ökat.  

Följs upp under perioden.  
• Under året ska frukostmöten för att presentera och föra dialog kring 

regeringens budget genomföras tillsammans med LO-distriktet.  
Målet uppfyllt. 

• Det fackliga utskottet ska träffas minst två gånger och ska även ta del av 
arbetet med Framtidspartiet.  
Målet delvis uppfyllt. 

• Initiativ för närmare kontakt med TCO och SACO ska tas.  
Målet inte uppfyllt. Arbetet med detta fortsätter. 

• Formerna för riksdagsledamöters och andra centrala företrädares besök vid 
arbetsplatser ska utvecklas.  
Målet delvis uppfyllt. Ett nytt sätt att organisera besöken har införts.  

• Initiativ till gemensamma utbildningar och insatser mot främlings-fientlighet 
tas.  
Målet delvis uppfyllt. Inga utbildningar har genomförts, men väl seminarier under 
medlemsforum, mm.  

Internationell verksamhet 
Arbetet har under 2017 fokuserats på att belysa situationen i omvärlden på parti-
distriktets evenemang och möten. Vidare har kontakter tagits för kommande 
internationella projekt och utbyten. Då detta är ett långsiktigt arbete har inte det 
slutförts.  

Måluppfyllelse 
• Partidistriktet ska under 2017 undersöka möjligheten att själva eller 

tillsammans med andra hitta former för ett internationellt inriktat projekt eller 
nätverkssamarbete.  
Påbörjat, men inte genomfört.  

• Partidistriktet ska vid minst två arrangemang under året uppmärksamma 
aktuella skeenden i omvärlden.  
Målet uppfyllt. 
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Opinionsbildning  
Arbetet med att skapa en mer hållbar och sammanhållen opinionsbildning från 
kommun, region, stat och europeisk nivå har fortsatt. I det dagliga arbetet genomförs 
detta genom medieplansarbetet men också genom besök från företrädare i diverse 
verksamheter. Distriktsstyrelsen har under året antagit en kommunikationsplan som 
ska vara en stöd till förtroendevalda. Planen revideras årligen. 

Måluppfyllelse 
• Samtliga arbetarekommuner ska självständigt genomföra ett strategiskt 

opinionsarbete.  
Målet delvis uppfyllt, har påbörjats i några arbetarekommuner.  
Följs upp löpande under perioden.  

• Arbetet med att utveckla nya samarbeten i syfte att föra samman 
opinionsbildning och politik från kommunal, regional, nationell och europeisk 
nivå ska fortsätta.  
Målet uppfyllt. 

• Minst ett seminarium ska genomföras i samarbete med Socialdemokraterna i 
Europaparlamentet.  
Målet inte uppfyllt. 

• Tillsammans med arbetarekommunerna och regiongruppen ska arbetet med 
ett mer strategiskt opinionsarbete inledas/fortsätta.  
Målet delvis uppfyllt. 

3. ORGANISATION

Distriktskongress
Partidistriktets 95:e kongress hölls den 18 mars i Alvesta Folkets Hus. Kongressen 
behandlade 16 motioner och frågor om bland annat förlossningsvård och solidarisk 
flyktingpolitik gjorde att diskussionerna gick varma.  

Monica Haider, riksdagsledamot från Älmhult, gavs nytt förtroende som 
distriktsordförande. Tillsammans med partistyrelsens gäst, folkhälso-, sjukvårds- och 
idrottsminister Gabriel Wikström, delade Monica ut Brantingmedalj till Yngve 
Almqvist, Tingsryds arbetarekommun. 

Gabriel Wikström hälsade till kongressen och sa att vi lever i en tid då demokratin är 
satt under stark press både internationellt och här i Sverige. Antidemokratiska 
yttringar växer sig allt starkare, detta är oroande. Samtidigt går utvecklingen inom 
flera områden framåt i världen - verkligheten är många gånger ljusare än vi tror.  

Om vi socialdemokrater på ett framgångsrikt sätt ska visa medborgarna det samhälle 
vi vill forma och leva i behöver vi föra en faktabaserade debatt med betoning på det 
positiva. Vår rörelse ska bygga på optimism och framtidstro. Vi får aldrig glömma att 
vi har kraften och förmågan att förändra.  
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Vården är på väg att bli en viktig valfråga. Trots att vi lever i ett av de rikaste och mest 
välmående länderna i världen är skillnaderna i hälsa mellan låg- och högutbildade stor. 
Hälsoskillnader är en fråga om möjligheten att påverka sitt eget liv och samhället i 
stort. Regeringen har därför som mål att de påverkansbara klyftorna ska slutas på en 
generation. Ska vi lyckas med detta behöver ett tydligt hälsoperspektiv finnas på alla 
områden i samhället.  

Ingen människa ska känna oro för om vården finns där när man behöver den, det är 
en klassisk socialdemokratisk vision. Dagens hälso- och sjukvård är utformad efter ett 
annat samhälle än det vi har idag. En modern vård behöver flyttas närmare 
människorna. Läkare och sjuksköterskor som utför hembesök kan vara en del i en 
sådan utformning, här är Ljungby ett bra exempel. Om vi lyckas vinna människornas 
förtroende att det är i den riktningen vården behöver ställas om har vi goda 
möjligheter att vinna valet 2018.  

Totalt hade kongressen 149 ombud som fördelades enligt nedan: 
Alvesta    17 
Lessebo    14 
Ljungby    17 
Markaryd    13 
Tingsryd    12 
Uppvidinge    13 
Växjö    50 
Älmhult    13 

Måluppfyllelse 
• En distriktskongress ska genomföras enligt upparbetade rutiner. Partidistriktets 

95:e kongress är planerad och kallad till den 18 mars i Alvesta Folkets Hus.  
Genomfört.  

Distriktsstyrelse och verkställande utskott
Distriktsstyrelsen har haft 10 sammanträden och verkställande utskottet har haft 10 
sammanträden under 2017.  

Måluppfyllelse 
• Distriktsstyrelse och verkställande utskott sammanträder enligt antagen 

datumplan. 
Genomfört.  

• Dialog- och informationsfrämjande arbetsformer mellan arbetarekommuner 
och partidistrikt ska fortsätta utvecklas. 
Genomfört.  

Sidan �13



Valberedning 
Måluppfyllelse: 

• Valberedningen ansvarar för att bereda förslag till distriktskongress och 
valkonferens gällande partiorgan, listor till riksdag och region samt övriga 
regionala uppdrag, inklusive kyrkovalet. 
Genomfört  

Expedition 
Partidistriktets expedition har under 2017 bemannats upp och man har sedan hösten 
en valanställd ombudsman på plats, utöver ordinarie bemanning.   

Måluppfyllelse: 
• Fortsätta arbetet med rutiner och fortbildning för personal.  

Genomfört.  

• Genomföra fattade beslut och verksamhet som beskrivs under punkt 2.  
Genomfört.  

• Minst ett besök ska göras till respektive arbetarekommun.  
Genomfört.  

• Nya relationer och samarbeten på olika områden ska utvecklas.   
Arbetet påbörjat. 
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Årsredovisning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt 829500-8802 

Förvaltningsberättelse 
Årsredovisningen beskriver Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikts 
organisation och ekonomi. Berättelsen är behandlad och fastställd av 
distriktsstyrelsen den 9 februari 2018.  

ARBETAREKOMMUNER OCH FÖRENINGAR 
Antalet arbetarekommuner var vid årsskiftet 2017/2018 åtta stycken och antalet 
föreningar i distriktet 26 stycken.  

MEDLEMMAR 
Antalet medlemmar vid årsskiftet 2017/2018 var 1837. 

Alvesta 204

Lessebo 174

Ljungby 240

Markaryd 148

Tingsryd 140

Uppvidinge 131

Växjö 633

Älmhult 158

Direktanslutna 9

Totalt 1837
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Årsredovisning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt 829500-8802 

 
FÖRTROENDEVALDA 

Distriktsordförande  
Monica Haider, Älmhult (facklig ledare, verkställande utskottet) 

Ledamöter distriktsstyrelsen 
Robert Olesen, Alvesta (internationell ledare, verkställande utskottet) 
Lars Altgård, Lessebo 
ClasGöran Carlsson, Ljungby (kassör, verkställande utskottet) 
Liselotte Åhlander, Ljungby 
Joakim Pohlman, Markaryd (internationell ledare) 
Tomas Blomster, Tingsryd 
Camilla Ymer, Uppvidinge 
Anna Fransson, Växjö (verkställande utskottet) 
Åsa Karlsson Björkmarker, Växjö (verkställande utskottet) 
Henrietta Serrate, Växjö (studieledare) 

Ersättare distriktsstyrelsen 
Sebastian Ohlsson, Alvesta (facklig 
ledare) 
Kristina Brundin, Lessebo 
Emma Johansson Gauffin, Ljungby 
RosMari Jönsson Neckö, Markaryd 
Magnus Carlberg, Tingsryd 
Peter Danielsson, Uppvidinge 
Pontus Samuelsson, Växjö 
Carl-Olof  Bengtsson, Växjö 
Charlotta Svanberg, Växjö 
Stefan Jönsson, Älmhult 

Adjungerade distriktsstyrelsen 
Jussi Gröhn, LO Småland Blekinge 
Tomas Eneroth, fr o m 2017-03-03 
Tajma Sisic, SSU  
Lovisa Alm 

Distriktsstyrelsens ålderssammansättning 
Tillsammans blir styrelsens ledamöter och ersättare 1020 (981) år. Medelåldern är 
48,6 (46,7) år. Siffror från 2017 i parentes.  

Tre revisorer 
Curth Eriksson, Växjö 
(sammankallande) 
Bertil Olsson, Alvesta 
Bo Dalesjö, Ljungby 

Tre revisorssuppleanter 
Rose-Marie Holmqvist, Växjö 
Göran Borg, Lessebo 
Gun Lindell, Ljungby 
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Årsredovisning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt 829500-8802 

Valberedning 
Malin Lauber, Växjö (sammankallande) 
Per-Anders Nordahl, Alvesta 
Ragnar Lindberg, Lessebo 
Jerry Rogerstam, Ljungby 
Ulf  Engqvist, Markaryd 
Mikael Jeansson, Tingsryd (adjungerad) 
Ann-Charlotte Kakoulidou, Uppvidinge  
Anton Härder, Älmhult 
Julia Berg, SSU (adjungerad) 
Jussi Gröhn, LO 
Maria Stansert, S-Kvinnor 

Partistyrelsen och verkställande utskottet 
Tomas Eneroth, Växjö (suppleant i verkställande utskottet) 
Monica Haider, Älmhult (suppleant i partistyrelsen) 

PERSONAL 
Susanna Lif, ombudsman, 100 %, sjukskriven från 2016-08-03 
Lovisa Alm, ombudsman, 100 % 
Pontus Samuelsson, ombudsman, 100 % fr o m 2017-08-01 
Per Säbom, ombudsman, 100 % fr o m 2017-08-14 
Olof  Björkmarker, ombudsman, 50% 2017-01-01-2017-06-31 
Camilla Ymer, assistent, 20 % 
Tomas Thornell, ombudsman, tjänstledig   
Anna Fransson, ombudsman, tjänstledig  
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Verkställda beslut och åtgärder 
Motion om att brottsoffer inte själva ska behöva ansöka om att få ut ett skadestånd utifrån en 
fastställd dom 
Riksdagsgruppen har skrivit en motion om detta under allmänna motionstiden.  

Motion om förlossningsvården  
Regiongruppen arbetar fortlöpande med frågan. 

Motion om en anständig asylpolitik 
Riksdagsgruppen har lyft frågan. 

Motion om att införa humanitära visum  
Riksdagsgruppen har lyft frågan 

Motion om logoped, talpedagog och sjukgymnast som en del av skolhälsoteamet 
Riksdagsgruppen har lyft frågan med berört utskott. 

Motion om att verka för bättre skolresultat för barn och ungdomar med ojämn utveckling och 
lindriga diagnoser  
Riksdagsgruppen har lyft frågan med berört utskott. 

Motion om att verka för förbättrade skolresultat för vuxnas lärande, stabil skola och goda 
förutsättningar utveckling och självständigt liv  
Riksdagsgruppen har lyft frågan med berört utskott. 

Motion om specialpedagogik som ett krav i lärarutbildningen 
Riksdagsgruppen har lyft frågan med berört utskott. 

Motion om meritpoäng för elever som läser vård- och omsorgsprogrammet och vill läsa vidare till 
sjuksköterska  
Riksdagsgruppen har lyft frågan med berört utskott. 

Motion om kameraövervakning 
En utredning har gjorts och i juni 2017 överlämnades betänkandet En ny 
kamerabevakningslag (SOU 2017:55) till justitieminister Morgan Johansson. 
Utredningen föreslår att det skak bli lättare att få tillstånd till kamerabevakning.  

Motion om kontanthantering 
Riksdagsgruppen har skrivit en motion om detta under allmänna motionstiden. 

Motion om fysisk aktivitet på recept (FaR) 
Riksdagsgruppen har skrivit en motion om detta under allmänna motionstiden. 
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Årsredovisning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt 829500-8802 

Resultaträkning 2017-01-01 - 2017-12-31
2017 2016

INTÄKTER
Verksamhets intäkter Not 1 3 172 268 2 954 178
Övriga intäkter 0 143 934

                                        
3 172 268 3 098 112

KOSTNADER
Verksamhets kostnader -1 350 699 -1 182 744
Personalkostnader Not 2 -1 923 611 -1 528 341
Avskrivningar Not 3 -441 -16 250

                                        
-3 274 751 -2 727 335

Verksamhetsresultat -102 482 370 777

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 4 2 048 20 609
Räntekostnader och liknande resultatposter -3 093 -150

                                        
-1 045 20 459

Resultat efter finansiella poster -103 527 391 236
BOKSLUTSDISPOSITIONER
Avsättning till fonder -390 000
Återföring från fonder 98 914

Årets resultat -4 614 1 236
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Kronobergs socialdemokratiska partidistrikt
Årsredovisning
Balansräkning 2017-12-31

2017 2016
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Lokalen Liedbergsgatan Not 3 97 500 97 500
Inventarier Not 3 0 0

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav Not 5 2 246 528 2 240 833

                                        
Summa anläggningstillgångar 2 344 028 2 338 333

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 87 745 156 196
Skattefordran 0 46 144
Övriga fordringar 206 162 92 816
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 6 43 051 65 725

Varulager 12 635 12 635

Kassa och bank 2 941 374 2 958 543
                                        

Summa omsättningstillgångar 3 290 968 3 332 059

SUMMA TILLGÅNGAR 5 634 995 5 670 392
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital Not 7
Ändamålsbestämda medel 1 593 104 1 692 018
Balanserat kapital 1 568 304 1 567 068
Årets resultat -4 614 1 236

                                        
Summa eget kapital 3 156 794 3 260 321

Långfristiga skulder
Landstingsgruppens fond 1 929 135 1 925 489

                                        
Summa långfristiga skulder 1 929 135 1 925 489

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 5 730 115 032
Övriga kortfristiga skulder 36 824 106 383
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 8 506 512 263 167

                                        
Summa kortfristiga skulder 549 067 484 582

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 634 995 5 670 392
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Kronobergs socialdemokratiska partidistrikt
Årsredovisning

Notanteckningar 2017 2016
Not 1
Verksamhets intäkter
Medlemsavgifter 95 325 136 949
Anslag 513 900 717 067
Kansliavgifter 32 478 35 718
Partistöd, Region Kronoberg 2 060 796 2 037 800
Övriga rörelseintäkter 469 774 26 653
Öresavrundning -5 -9

3 172 268 2 954 178
Not 2
Personal
Löner och ersättning till personal -1 126 687 -1 122 465
Löner och ersättning till förtroendevalda -3 435 -10 881
Övriga personal kostnader / externa tjänster -143 325 -30 900

-1 273 447 -1 164 246

Sociala avgifter enligt lag och avtal -394 019 -303 858
Pensionskostnader -145 709 -60 237

-539 728 -364 095

Not 3
Materiella anläggningstillgångar Lokalen
Ingående bokfört värde 97 500 113 750
Årets avskrivning enligt plan 0 -16 250

97 500 97 500
Inventarier

Ingående bokfört värde 0 0
Årets investeringar 0 0
Årets avskrivning enligt plan 0 0

0 0

Not 4
Ränteintäkter eller liknande poster
Utdelning andelar i intresseföretag 0 92
Ränteintäkter 2 048 20 517
Reslutat från försäljning av kortfristiga placeringar 0 0
Övriga kostnader -3 093 -150

-1 045 20 459
Not 5
Långfristiga värdepappersinnehav
Riksbyggens lokalförening i Växjö, Garantikapitalbevis nr 109 1 000 1 000
Swedbank Penningmarknadsfond, Landstingsgruppens fond 418 118 419 726
KF Sparkassa Kapitalkonto, Landstingsgruppens fond 1 511 018 1 505 763
Swedbank, Lux Svenska Likvid Plus/FRN-fond 316 392 314 344

2 246 528 2 240 833
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Not 6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Office, kopiator 5 084
Visma, programvara 5 318
Smålänningen 2 782
Securitas 2 417
Almedalen 11 000
Selecta 4 450
Solid Park 9 316
Folksam 1 269
Hyra 1 415

43 051 65 725

Not 7
Eget kapital
Balanserat kapital vid årets ingång 1 567 068 967 098
Fg års resultat 1 236 599 970
Årets reslutat -4 614 1 236
Belopp vid årets utgång 1 563 690 1 568 304

Specifikation ändamålsbestämda medel
Kongressfond 302 951 401 864
Valfond 1 034 525 1 034 525
Barn- och ungdomsfond 255 629 255 629

1 593 105 1 692 018

Not 8
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Avgifter, SAP 24 253 30 000
Anslag sidoorganisationer 96 300 235 647
Övriga upplupna kostnader 151 734 3 267

272 287 268 914
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Årsredovisning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt 829500-8802 

Ekonomisk ställning och resultat   
Resultatet av partidistriktets verksamhet under året och den ekonomiska ställningen 
vid årets utgång framgår av resultat- och balansräkning.   
   
Efter gjorda bokslutsdispositioner föreslår styrelsen att årets resultat -4614 kronor, 
och tidigare års balanserade resultat, 1 568 304 kronor, summa 1 563 690 kronor, 
balanseras i ny räkning.   
   
Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 16/2 2018 
   
   
   

Bertil Olsson                                 Bo Dalesjö    Curth Eriksson 
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Slutord 
Den 7 april skakades vårt land av terrorn. Fem människor miste sina liv, och i ett slag 
krossades vår känsla av trygghet. Partikongressen som inleddes dagen efter dådet på 
Drottninggatan i Stockholm präglades på många sätt av denna händelse. 

Även diskussioner om solidaritet och vad som egentligen kan förväntas av ett 
välfärdsland som Sverige har präglat debatten, både i vårt parti och i samhället. Inte 
sedan andra världskrigets dagar har så många människor varit på flykt och vi menar 
att Europa måste ta ett gemensamt ansvar med tanke på hur det ser ut i världen. Den 
politiska dagordningen har också vridits och vi har haft en diskussion som vi inte sett 
tidigare, där främlingsfientliga krafter har fått ett stort utrymme i Sverige och i 
Europa. 

Under 2017 har det även blivit tydligt att det gör skillnad om det är 
socialdemokratiska eller borgerliga politiker som ansvarar för statens finanser. På tre 
år har den socialdemokratiskt ledda regeringen vänt stora underskott till överskott 
som möjliggör investeringar i välfärden. Ökad trygghet och minskade klyftor är ett 
recept som vi tror och vet löser många av samhällsutmaningarna. Det må låta enkelt, 
men är svårare att genomföra. Mörka krafter ställer hellre människor mot varandra.  

Vi socialdemokrater har en uppgift att berätta om vår vision om att vi tillsammans 
kan skapa en bättre värld där alla kan känna framtidstro. Samarbete och solidaritet är 
vägen. 

Socialdemokratin är svaret på utmaningarna och vi behöver göra det vi är bäst på: 
Bygga samhället starkt och jämlikt. Det kommer vi att göra - och vi ska göra det 
tillsammans. 

Växjö den 9 februari 2018 
   

Monica Haider Robert Olesen 
Distriktsordförande Vice distriktsordförande 

Lars Altgård ClasGöran Carlsson  Liselotte Åhlander 

Joakim Pohlman Tomas Blomster  Camilla Ymer  

Anna Fransson Åsa Karlsson Björkmarker Henrietta Serrate 
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Revisionsberättelse
för

Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt organisationsnummer 
829500-8802

Till 96:e distriktskongressen i Kronobergs Socialdemokratiska partidistrikt: 

Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i 
Kronobergs Socialdemokratiska partidistrikt för år 2017. Det är styrelsen som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
förvaltningen på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och 
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan 
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade 
informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
Kronobergs Socialdemokratiska partidistrikt för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är 
ersättningsskyldig mot partidistriktet eller på annat sätt har handlat i strid med stadgarna. Vi 
anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed varför vi tillstyrker: 

att resultat- och balansräkningen fastställs. 

Styrelseledamöterna har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som enligt vår bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
partidistriktet, varför vi tillstyrker 
  
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Växjö den 16 februari 2018 

Curth Eriksson  Bertil Olsson Bo Dalesjö 
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Riksdagsgruppens berättelse  
Riksdagsgruppens har under 2017 arbetat för att vinna gillande för de beslut 
Socialdemokraterna i Kronoberg fattade under sin distriktskongress, vilket resulterat i 
flera motioner. Vidare ha gruppen arbetat för att lyfta viktiga och aktuella frågor för 
kronorbergarna i riksdagen i form av skriftliga frågor. I juli blev Tomas Eneroth 
utnämnd till statsråd i Stefan Löfvens regering, vilket innebar att ClasGöran Carlsson 
blev tjänstgörande statsrådsersättare från 2017-07-27. 

Motioner 
Under året har riksdagsgruppen skickat in 14 motioner, varav 7 i förening, 1 egen 
från Monica Haider  och 5 gemensamt med andra socialdemokratiska ledamöter. 3 
motioner tillkom på uppdrag av distriktskongressen 2017: Utbetalning av ersättning 
till brottsoffer (Motion 2017/18:2624), Fysisik aktivitet på recept (Motion 
2017/18:1877) och Kontanthantering (Motion 2017/18:1090).  

Övriga motioner: Mobiltäckning i hela landet (Motion 2017/18:2197), Screening för 
kvinnor över 75 år (Motion 2017/18:2619), Kompetensutveckling i arbetslivet (Motion 
2017/18:2682), ROT- och RUT-avdrag utanför Sverige (Motion 2017/18:1084), 
Rättvisa mellan upplåtelseformerna (Motion 2017/18:766), Minimibelopp vid 
fakturering av vägavgifter (Motion 2017/18:585), Mer byggande i trä (Motion 
2017/18:686), En långsiktigt hållbar elförsörjning i hela landet (Motion 2017/18:1869), 
Gemensamt pantsystem i EU (Motion 2017/18:859), Ansvaret för Glasets arkiv och 
samlingar (Motion 2017/18:1469) 

Skriftliga frågor 
6 skriftliga frågor har inkommit från riksdagsledamöterna 2017, varav 5 från Monica 
Haider och 1 från ClasGöran Carlsson. Frågorna har behandlat: Trygga 
järnvägsövergångar, Ekonomistyrning inom SFI, Återbetalning av förskottering till 
Trafikverket, Psykisk ohälsa och Åtgärder mot tjuvfiske. 

Verksamhetsbesök 
Riksdagsledamöterna har under året gjort sammantaget över 70 verksamhetsbesök i 
länet och täckt in besök i de flesta av Kronobergs kommuner. Vissa besök har 
lokaliserats utanför Kronobergs besök, då de kopplas till de särskilda uppdrag 
riksdagsledamöterna har i sina utskott. Exempelvis deltog Monica Haider under rid-
EM i Göteborg i augusti, då hon är ansvarig för hästnäringen i miljö- och 
jordbruksutskottet. 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Regiongruppens berättelse
Ett år kvar till valet – vad har vi åstadkommit? 
Efter valet 2014 tog Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet över den politiska ledningen av Region Kronoberg och har sedan dess 
arbetat för breda lösningar av regionens utmaningar. Tillsammans har S, V och MP 
majoritet i nämnder och styrelser men saknar ett mandat för majoritet i 
regionfullmäktige. Med månader kvar till valet 2018 är det dags att faktiskt sträcka på 
oss. En hel del har vi kunnat förändra, trots ett knepigt parlamentariskt läge.  

I valrörelsen 2014 lovade vi att utveckla länet för att fler ska vilja leva och verka i hela 
Kronoberg. Vi lovade också att utveckla hälso- och sjukvården främst genom att 
jämna ut skillnader i hälsa mellan olika grupper, genom att bli bättre arbetsgivare och 
genom att förbättra patientsäkerheten. Störst fokus har denna mandatperioden legat 
på att stärka hälso- och sjukvården.  

Vi har genomfört flera av de reformer vi utlovade i valrörelsen: 
- Glasögonbidrag till barn och ungdomar upp till 19 år (infördes 2015) 
- Avgiftsfri mammografi (infördes 2016) 
- Avgiftsfri cellprovtagning (infördes 2016) 
- Förlängning av avgiftsfri tandvård upp till 21 års ålder (infördes 2017) 
- Avgiftsfri sjukvård för personer över 85 år (infördes 2017) 

Ett av våra viktigaste vallöften var att vi inom offentlig sektor måste bli en bättre 
arbetsgivare. Fler måste vilja arbeta inom välfärden och fler måste vilja arbeta hos 
Region Kronoberg! Med stöttning av den socialdemokratiskt ledda regeringens 
satsningar på välfärden har vi kunnat ta krafttag för att förbättra arbetsvillkoren för 
våra anställda.  

Några av de riktade personalsatsningar som beslutats om under mandatperioden är: 
- Höjd kompensation för nattarbete för att öka möjligheten till 

återhämtning vid rotationstjänstgöring. Det innebär att varje arbetad 
timme räknas som 1,4 timme. 

- OB-bonus för personal i dygnet runt-verksamhet har införts. 
- Heltid som norm har införts. 
- För att vårdpersonalen ska kunna ägna sig mer åt patienterna och 

mindre åt kringuppgifter har särskilda tjänster såsom kökstjänster och 
transportörer tillsats. 

- Gett uppdrag om införande av s.k. karriärtrappor, som syftar till att 
medarbetarna i högre grad än idag ska kompenseras för sin erfarenhet 
och kompetens. 

- Delade turer ska avskaffas.  

Under 2017 har Region Kronobergs arbete med att bli oberoende hyrpersonal till 1 
januari 2019 intensifierats. I flera år har hyrpersonaltrenden i Kronoberg såsom i 
andra landsting och regioner varit negativ. Fler och fler timmar arbetas av 
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hyrpersonal, främst hyrläkare och hyrsjuksköterskor, istället för vår egen personal. 
Detta har fått många allvarliga konsekvenser. En märkbar konsekvens är den 
minskade kontinuiteten - patienterna känner inte längre igen sin vårdpersonal och 
personalen känner inte längre igen sina kollegor. Ökad ruljans på personal leder till en 
ohållbar arbetsmiljö som tillsammans med minskad kontinuitet riskerar att minska 
patientsäkerheten. Stor andel hyrpersonal ger också negativa konsekvenser för 
regionens ekonomi. Arbetet med att göra Region Kronoberg oberoende av 
hyrpersonal är något som vi socialdemokrater lobbat för länge för och fullt ut står 
bakom.  

I juni 2017 beslutades om en rödgrön budget inför 2018. Det blir den första 
rödgröna budgeten i Region Kronoberg sedan 2015 och den andra rödgröna 
budgeten denna mandatperiod. Budgeten innebär ett nytillskott till hälso- och 
sjukvården på ungefär 165 miljoner kronor. Tillskottet finansieras med en 
skattehöjning med 40 öre (motsvarar ca 100 kr per månad för den som tjänar 25 000 kr). 
Den extra satsningen ska lägga grunden för Kronobergs arbete med framtidens 
hälso- och sjukvård. Pengarna ska bland annat gå till utvecklingen av jämlik och nära 
vård, intensifiering av arbetet med att bli attraktiva arbetsgivare och säkrandet av 
bättre flöden i vården. Stort fokus kommer att läggas på digitaliseringens möjligheter 
för hälso- och sjukvården. I den rödgröna budgeten för 2018 beslutades också om 
fritt WIFI på regionbussarna och utökade satsningar på bredbandsutbyggnad i hela 
länet.  

Vi Socialdemokrater vet att en av de i särklass viktigaste orsakerna till en regions 
framgång är kreativitet och känslan av tillhörighet, något som kulturen bidrar starkt 
till. Kronoberg ska därför ha ett brett och aktivt kulturliv och alla Kronobergare ska 
oavsett var i länet de bor ska ha tillgång till kulturella aktiviteter. I november 2017 
antogs en regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 som väl överensstämmer 
med vårt mål.   

Snabbt bredband och en pålitlig mobiltäckning är ett måste för att människor och 
näringsliv ska kunna bo och verka i hela Kronoberg. För Socialdemokraterna är det 
därför självklart att det ska finnas tillgång till en snabb och pålitlig uppkoppling 
dygnet runt överallt i länet. Vi har under 2017 tagit ställning emot att nuvarande 
kopparnät stängts ner innan ny uppkoppling är på plats och verkat för att snabba på 
och stärka den digitala utvecklingen inom flera av regionens verksamheter. 

Jämställdhet  
Av Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i regionfullmäktige, nämnder, 
utskott och beredningar ser statistiken ut som följer per 2018-01-01: 
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Aktiviteter och verksamhet 2017 
Under 2017 har S-gruppen sammanträtt 8 gånger och S-gruppstyrelsen 11 gånger. På 
sammanträdena har bland annat ärenden inför regionstyrelse och regionfullmäktige 
behandlats, valärenden beslutats, budgetförslag arbetats fram och strategiska frågor 
diskuterats.  

S-gruppen har under 2017 gjort studiebesök på 1177, Folktandvården Linné, 
Rättspsykiatrin, Kulturarvcentrum, Kliniskt träningscentrum i Växjö och 
Länstrafikens kundcenter. S-gruppens ledamöter och ersättare i olika nämnder och 
styrelser har under året även gjort flera studiebesök i andra verksamheter. 

Den 30 augusti-2 september 2017 besökte 36 av S-gruppens medlemmar Bryssel. På 
schemat stod bland annat besök hos EU-parlamentarikern Anna Hedh (S) i 
Europaparlamentet, träff  med representanter för LOs Brysselkontor och information 
om Småland Blekinge Halland South Swedens verksamhet i Bryssel. 

S-gruppstyrelsen har under året haft kontinuerliga möten med fackliga organisationer 
verksamma inom Region Kronoberg. Även möten med olika intresseorganisationer 
har ägt rum. 

Kvinnor Män
Antal 

platser

Regionstyrelsen 7 5 12

Regionstyrelsens arbetsutskott 3 1 4

Regionstyrelsens personalutskott 2 2 4

Forsknings- och utvecklingsberedningen 1 1 2

Folkhälsoberedningen 3 3 6

Hälso- och sjukvårdsnämnden 6 3 9

Kulturnämnden 4 2 6

Regionala utvecklingsnämnden 5 4 9

Trafiknämnden 3 3 6

Patientnämnden 1 1 2

Regionfullmäktige 11 11 22

Totalt 46 36 82
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Växjö 2018-01-17 

Anna Fransson Ragnar Lindberg Robert Olesen 
 

Peter Freij  Charlotta Svanberg RosMarie Jönsson-Neckö  

Olof  Björkmarker 
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Motioner
Motion 1 

Motion om ledarskap i klassrummet 

Dålig elevuppförande är dålig ledarskap enligt Ann-Sofie Fredriksson som är 
förstelärare och undervisar i matematik och NO på mellanstadiet på 
Charlottenborgsskolan i Motala. Hon är en av de lärarna som har brunnit lite extra 
för ledarskap i klassrummet och har genom åren arbetat fram ett framgångsrikt 
koncept på hur man får struktur i klassrummet, studiero, studiemotiverade elever och 
samtidigt får samtliga känna glädje i skolan. Fackförbunden har diskuterat diskuterat 
frågan flera gånger. Ulf  Fredriksson är docent på Institutionen för pedagogik och 
didaktik vid Stockholms universitet. Enligt honom är ledarskap i klassrummet något 
som en gång i tiden kallades för lärarskicklighet, vilket betyder förmågan att 
strukturera och organisera arbetet. Att inse att det finns ledningsperspektiv i arbetet 
och att det handlar inte bara om ämneskunskaper men det handlar om att strukturera 
ämnet också.  
Idag står vi inför nästa utmaning och det är andelen obehöriga lärare som inte har läst 
pedagogik, ledarskap och andra didaktiska kurser. Vilket är en utmaning för skolorna, 
kollegor och lärare.  

Många gånger har lärarna upplever att de inte har tillräckligt med kunskap som 
handlar om ledarskapsfrågor men det är också så att många skolor och skolledare 
strävar efter nöjda elever i stället för att jobba mot mål som utvecklar elevernas 
ansvarstagande och självständighet. Lärarstudenterna menar att de läser för få poäng 
ledarskap i lärarutbildning och många efterlyser mer kunskap inom ämnet ledarskap 
och organisation. Man menar att skolledarna måste ha förtroende till lärarens 
skicklighet och förmåga gällande beslut som handlar om tydlighet och ledarskap i 
klassrummet.  

Därför yrkar jag: 

- Att se över dagens lärarutbildning för att förberedda blivande lärare till trygga och 
tydliga ledare i klassrummet. 
- Att arbetarkommunen i Ljungby tar motionen som sin egen och skickar vidare till 
distriktskongressen  
- Att motionen skickas vidare till nästkommande kongress  

Bahtije Breznica  
  
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen: 
Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att ledarskap är en viktig del av 
lärarutbildningen och att ett gott ledarskap är viktigt i klassrummet. 2015 inrättades 
en skolkommission på initiativ av Utbildningsdepartementet med uppdraget att lämna 
förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och 
en ökad likvärdighet i skolan. Skolkommissionens slutbetänkande från april 2017 slår 
fast att lärarutbildningen behöver förbättras på en rad punkter men att detta bör ske 
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inom ramen för de programstrukturer som infördes med den nya lärarutbildningen 
2011. Att studera ledarskap i teorin är en sak men eftersom ledarskap är en färdighet 
som övas upp och utvecklas är kanske inte fler högskolepoäng i ledarskap den 
främsta lösningen. Skolkommissionen föreslår förstärkt VFU (verksamhetsförlagd 
utbildning) för lärarstudenter och att en omfattande del av lärarutbildningen bör vara 
just VFU. Detta för att blivande lärare i verksamheten, tillsammans med en erfaren 
handledare, ska få möjlighet utveckla de färdigheter som behövs i yrkesutövningen. 
Det tydliga syftet med detta är att studenten ska få möjlighet att utvecklas i 
undervisningsskicklighet och just ledarskap. Dessutom föreslår skolkommissionen ett 
nationellt professionsprogram för att främja den professionella utvecklingen hos 
redan yrkesverksamma lärare.   

Med anledning av detta föreslår distriktsstyrelsen att motionen ska anses 
besvarad.  
 
Distriktsstyrelsens föredragande: Emma Johansson Gauffin 
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Motion 2 

Motion om en ansvarig sjukhusdirektörsbefattning samt en personal-
chefsbefattning vid respektive länslasarett   
Ljungby arbetarekommun har tidigare motionerat om att införa en 
organisationsförändring om en sjukhusdirektör placerad vid Ljungby lasarett samt att 
den s.k. Centrumorganisationen utvärderas. 

Emellertid visar tidens gång att denna förändring är på gång i Kronoberg. Det är bra. 
Västra delen av Kronoberg behöver ett akutsjukhus med närvarande chefer, likt det 
som redan finns vid Växjö lasarett. Med tanke på det tjänstemannaförslag som 
presenterades och togs tillbaka i juni är det mycket angeläget att denna 
organisationsförändring sker skyndsamt, redan före valet. Anledningen är att 
förtroendet för socialdemokraterna på regionnivå är sjunkande i västra länsdelen. 
Många frågor rätades ut vid regionens informationsmöte i Ljungby i augusti. Det 
mötet föll väl ut. För att bygga vidare på förtroendefrågan för socialdemokraterna 
bör en presentation av organisationsförändringen presenteras i god tid före valet. 

Jag yrkar med stöd av ovanstående 

- Att i god tid före valet 2018 ha klart en organisation som kan presenteras som 
innefattar ett sjukhusdirektörer och en personalchef, placerade vid respektive sjukhus 
i Kronobergs län. 

- Att distriktskongressen bifaller motionen 

Anne Karlsson 

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:  
Ljungby arbetarekommun har i denna motion föreslagit en ny 
tjänstemannaorganisation för Region Kronoberg. Distriktsstyrelsen anser inte att 
detta är en fråga som ska avgöras av en distriktskongress. 

I Region Kronobergs delegationsordning och uppdrag till Regiondirektören står det 
att denna har till uppgift att, i samråd med regionstyrelsens presidie, besluta om 
tjänstemannaorganisationen för Region Kronoberg. 

För distriktskongressens kännedom kan dock nämnas att Regionstyrelsens 
ordförande har gett Regiondirektören i uppdrag att skapa en modern organisation för 
att förverkliga Regionens hälso- och sjukvårdsstrategi  ”Hälso- och sjukvården 
2017-2027, närmare kronobergaren”. 

I uppdraget läggs särskilt fokus på: 

- Hur samverkan mellan den somatiska och psykiatriska länssjukvården samt 
primärvården ska utvecklas. 

- Hur visionen om ”Ett sjukhus med två ingångar” förverkligas.  
- Hur hela hälso- och sjukvårdsorganisationen kan förbättra olika 

patientgruppers vårdprocesser.  
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- Hur hälso- och sjukvårdens organisation bidrar till att alla medarbetare känner 
att deras kompetens tas till vara på bästa möjliga sätt. 

- Hur vi använder våra administrativa resurser på ett optimalt sätt. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår distriktsstyrelsen distriktskongressen 
besluta att motionen ska avslås. 

Distriktsstyrelsens föredragande: Anna Fransson 
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Motion 3 

Motion om ridning som skattebefriad friskvårdsförmån 

Bastubad, cheerleading, ljusterapi, chiball mm är några exempel på motions- och 
friskvårdsförmåner som arbetsgivaren kan erbjuda skattefritt med syfte på att främja 
välmående. Men idag finns inte ridning med på listan.  

Skatteverkets tolkning av reglerna göra att sporter som kräver dyr utrustning inte får 
vara med på listan över skattebefriad friskvård. Enligt mig är detta en misstolkning då 
en stor del av ryttarna faktiskt rider på ridskola där man kan låna utrustning. Idag är 
tex ishockey med som friskvård där kostnaden för utrustning i många fall överstiger 
ridning. 

För mig är detta mer en jämställdhetsfråga där man har bortsett från antalet utövare 
där ca en halv miljon utövare finns inom både tävling och fritid och består av ca 90 % 
kvinnor som är aktiva. Ridning är även Sveriges näst största handikappidrott. 

Med ovanstående som bakgrund föreslår jag distriktskongressen 
- Att vi ger våra riksdagsledamöter i uppdrag att arbeta för att ridning skall bli en 
skattebefriad friskvårdsförmån. 

Matija Rafaj(s)  

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen: 
Distriktsstyrelsen delar motionärens intention med motionen. 
 
I och med att Högsta Förvaltningsdomstolen 2018-01-12 i mål nr 4301-17 fattade 
beslut om att både ridsport och golf  är att betrakta som friskvård, föreslår vi att 
motionen bifalls. 

Distriktsstyrelsens föredragande: Tomas Blomster 
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Motion 4 

Utred införandet av en sockerskatt 

Den ökade konsumtionen av socker har gett resultatet av att mer än varannan 
invånare i vårt land lider av övervikt eller fetma. Det är vetenskapligt bevisat att 
orsaken är att vi i större utsträckning får i oss varor som innehåller tillsatt socker.  

Ett högre pris på produkter som innehåller tillsatt socker skulle få till effekt att dessa 
varor skulle konsumeras mindre och bidra till ökad folkhälsa och därigenom minska 
följdsjukdomar som är relaterade och trycket på sjukvården som idag är hårt belastad.  

Dagens matförsörjningssystem är ur spel där miljarder av EU-stöd går till att 
subventionera sockerproduktion som skapar en obalans på marknad vilket gör att 
nyttiga produkter som bland annat grönsaker och fullkornsprodukter missgynnas rent 
konkurrensmässigt och ett ytterligare skäl till att man ska utreda en sockerskatt. 

Idag är Sverige ett land med stor ojämlikhet när det gäller hälsa. Det visar på att 
områden som har socioekonomiskt svaga grupper i större utsträckning drabbas av 
kostrelaterad ohälsa. Lågutbildade löper mycket större risk att drabbas av fetma, högt 
blodtryck och diabetes än högutbildade.  

England, Mexiko, Finland, Polen, Norge och Ungern är exempel på länder som har 
infört en sockerskatt och där undersökningar har entydigt visat på enbart goda 
effekter och som på sikt kommer att gynna ländernas folkhälsa. 

Med ovanstående som bakgrund föreslår jag distriktskongressen besluta 
- Att vi ger våra riksdagsledamöter i uppdrag att utreda frågan angående ett införande 
av sockerskatt och utformningen av den. 
- Att vid ett införande används intäkterna för skatten till hälsofrämjande insatser 

Matija Rafaj(S) 

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen: 
Motionären lämnade in samma motion till partikongressen 2017, och kongressen 
beslutade då att avslå motionen. I utlåtandet så skrev partistyrelsen följande: 
”Samhällets kostnader för ohälsosam mat växer. Det finns ett samband mellan 
ohälsosam mat och socioekonomisk bakgrund. Därför är det ett självklart politiskt 
uppdrag att arbeta för att vi ska äta mer hälsosamt. Partistyrelsen anser att andra 
insatser än skatteförändringar för att nå mer hälsosam konsumtion bör prioriteras.” 

Distriktsstyrelsen har ingen annan uppfattning är den som partistyrelsen hade och 
som partikongressen beslutade. 

Distriktsstyrelsen föreslår därför att distriktskongressen avslår motionen. 
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Distriktsstyrelsens föredragande: Joakim Pohlman 
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Motion 5 

Motion angående ojämlika skattesystem i Europa 

Sex av 15 skatteparadis ligger i Europa. Dessa länder bidrar till att göra europeisk 
skattelagstiftning ojämlikt mellan länderna där ett företag kan ha verksamhet i ett land 
men beskatta sina inkomster i ett annat vilket idag är lagligt men starkt omoraliskt.  

Nyligen avslöjades att flera stora bolag från Sverige använder sig av olika 
skatteparadis för att undkomma att betala skatt i Sverige vilket innebär att staten går 
miste om stora summor av skatteintäkter som skulle gått till våran gemensamma 
välfärd.  

Detta system gör så att flera länders välfärd urholkas där stora bolag flyr från att 
betala skatt i det land där företaget bedriver sin verksamhet. Det mest naturliga måste 
vara att företagen betalar skatt i det landet där företaget har sin verksamhet.  

Med ovanstående som bakgrund föreslår jag distriktskongressen 
- att vi ger våra riksdagsledamöter i uppdrag att till i riksdagens EU – nämnd påtala 
vikten av ett jämlikt skattesystem i EU. 

Matija Rafaj (s) 

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen: 
Distriktsstyrelsen delar motionärens oro för ett alltför utbrett skattefusk i Sverige, i 
Europa, och i resten av världen. 

Respekten för och tilliten till det gemensamma samhället bygger på att alla bidrar 
efter förmåga, och tar sin del av ansvaret. Detta gäller inte minst för stora, 
multinationella företag. Om inte de stora bolagen gör rätt för sig, varför ska då den 
enskilde småföretagaren följa den skattelagstiftning vi har? 

Motionären pekar på ett specifikt problem med skatteparadis i Europa. 

EU-länderna enades i december 2017 om en svart lista över länder som inte uppfyller 
tre kriterier i skattesammanhang: tillräcklig öppenhet, rättvis beskattning och att man 
följer OECD-ländernas så kallade BEPS-arbete mot skatteplanering och skattefusk. 
17 länder sattes inledningsvis upp på listan. Åtta av dem har under januari 2018 
avförts från listan efter löften om åtgärder. Det gör att nu (januari 2018) endast nio 
återstår: Saint Lucia, Trinidad och Tobago, Namibia, Bahrain, Amerikanska Samoa, 
Guam, Marshallöarna, Palau och Samoa. 
Därtill finns en "grå lista" med länder som utlovat åtgärder inom kort för att uppfylla 
kriterierna. På den listan kommer nu 54 länder och områden att finnas. 
Mot bakgrund av vidtagna åtgärder föreslår distriktsstyrelsen att motionen 
anses besvarad. 
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Distriktsstyrelsens föredragande: ClasGöran Carlsson 

Sidan �40



Motion 6 

Motion angående LSS 

Arbetarekommunen i Ljungby har i april 2017 författat en skrivelse till ansvarig 
minister Åsa Regner om att en översyn av LSS är nödvändig. Det har varit flera 
upprop runt om i landet av olika arbetarkommuner, bara det visar på att något inte 
stämmer. Dessa upprop i egna led, reportage i media om människor som fått 
indragen assistans m.m har lett till att regeringen nu snabbutreder LSS. 

Ljungby Arbetarkommun och S-kvinnor har skrivit om att LSS lagstiftningen behöver 
uppdateras för att anpassas till ett liv som levs idag, mycket har hänt sedan lagen 
började tillämpas 1995. 

Med LSS organisering som den är idag, med två huvudmän gör det ogörligt att 
planera för en god kommunal ekonomi. Jag tror att det vore bättre med en huvudman 
för all LSS och att kostnader utgår ifrån beslutsfattare till utförare. Ex. är staten 
huvudman så ligger myndighetsutövningen på staten och pengar tillförs sedan 
kommunerna för kostnaderna för verkställighet. 

Med stöd av ovanstående yrkar jag: 
- Att en lagändring av LSS sker med inriktning på ovanstående förslag 
- Att uppdatera LSS så att den anpassas till dagens leverne och förutsättningar 
- Att ge riksdagsledamöterna i uppdrag att driva frågan om en huvudman 
- Att tillse att pengar tillförs varje beslut om assistans så att Sveriges kommuner kan 
planera i kommunal budget. 

Anne Karlsson 

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:  
De senaste årens snabba praxisförändringen inom assistansen, i huvudsak till följd av 
domar från HFD och skärpt normering hos Försäkringskassan, har inneburit att 
många upplever tillämpningen som oförutsägbar och svårförståelig och att 
assistansen inte kan utföras så som det är tänkt. Precis som motionären beskriver. 
Det skapar oro hos brukare och deras nära, innebär svåra förutsättningar för 
kommunerna att planera och innebär också en fara för assistansersättningens 
legitimitet i stort och för det långsiktiga moderniseringsarbete av reformen som 
regeringen påbörjat. 

Regeringen tillsatte i maj 2016 en särskild utredning som ska föreslå åtgärder för att 
skapa en långsiktigt hållbar lagstiftning med mer träffsäkra och ändamålsenliga 
insatser. I utredningen ingår också att titta på var ansvaret för assistans ska vara. 

Dels föreslås socialförsäkringsbalken ändras så att tvåårsomprövningen av rätten till 
assistansersättning tillfälligt tas bort. Det innebär att Försäkringskassan inte längre ska 
pröva alla personer som har assistansersättning vartannat år, utan bara när rätten till 
assistansersättning har minskat i omfattning på grund av väsentligt ändrade 
förhållanden som är hänförliga till den försäkrade. Dels föreslås lagen om stöd och 
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service till vissa funktionshindrade (LSS) ändras så att personlig assistans ska kunna 
beviljas för väntetid och beredskap under dygnsvila, samt för tid mellan preciserade 
hjälpbehov i samband med aktiviteter utanför hemmet. Förslaget innebär en återgång 
till tillämpningen som den var före Högsta förvaltningsdomstolens dom i juni 2017. 
Ikraftträdande för båda förslagen föreslås till 1 april 2018. De två övriga förslagen i 
åtgärdspaketet bereds för närvarande i Regeringskansliet.  

Tre viktiga ändringar har gjorts till denna proposition efter påpekande från 
remissinstanser: 1, om rätten till assistansersättning väsentligen minskat i omfattning 
kommer rätten bara omprövas vad gäller de delar som har förändrats, rätten kommer 
inte att prövas i sin helhet. Ändringen bedöms vara en förutsättning för att nå önskad 
effekt, dvs att förhindra praxisgenomslag för redan assistansberättigade; 2, resa till 
och från en aktivitet ses som en del av aktiviteten och assistans kan således under 
vissa förutsättningar beviljas även under resan. En annan ordning skulle motverka 
målet att assistansberättigade ska kunna leva som andra och vara delaktiga i samhället; 
3, kommunerna kommer inte att vara bundna av Försäkringskassans sätt att beräkna 
väntetid och beredskap. 

För att motverka detta presenterade regeringen det åtgärdspaket som dessa förslag är 
en del av.  

Regeringens linje är att värna intentionerna bakom LSS. Alla kvinnor och män, flickor 
och pojkar, ska få det stöd de har rätt till. Samtidigt ska avsatta medel gå till det som 
de är avsatta till, inget annat. LSS infördes för över tjugo år sedan och behöver 
moderniseras.  

Vad utredningen kommer fram till i det långa perspektivet är för tidigt att veta. Den 
ska vara klar 1 oktober 2018.  

Med detta anses motionen besvarad. 

Distriktsstyrelsens föredragande: Monica Haider 
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Motion 7 

Motion angående ensamkommande flyktingbarn 

Sverige har satsat mycket på de ensamkommande barn och unga som kommit till 
Sverige. De har integrerats på ett bra sätt, går i skola och har ett socialt liv här. De har 
fått ett löfte om att få en framtid i Sverige som vi nu bryter. 
Att rasera dessa människors liv och framtidstro är inte förenat med socialdemokratisk 
politik. Det är ej heller förenat med FNs barnkonvention eller i övrigt med mänskliga 
rättigheter.  
 I Sverige håller vi ihop. De barn och unga som kommit som vi med skattemedel har 
tagit omhand bör betraktas som fullvärdiga medborgare i vårt land och kommer att 
tillföra mycket till Sverige.  
Vad som hänt i Sverige sedan flyktingkrisen 2015 är att de som barn och unga som 
integrerats på ett bra sätt i svenska samhället åldersbestäms. De som är över 18 år 
sänds hem. TROTS att de varit under 18 år när de kom till Sverige. TROTS att 
många varit här i två år. Idag hamnar dessa barn och unga, efter åldersbestämning, på 
någon av Migrationsverkets anläggningar. Här återstår en väntan om asyl eller inte.  
Kontakten med nätverk, skola och föreningar bryts. Hur kan Sverige behandla 
människor såhär? Det blir ytterligare ett trauma, att skiljas åt ifrån den kommun och 
den trygghet de skapat där. Kommunen tillskjuts idag för lite medel för att klara av 
uppdraget att ha personerna kvar. 
Vårt, Ljungby arbetarekommuns, yrkande till våra riksdagsledamöter och regering är: 
- Att ge de flykting-barn och unga som kom till Sverige före den nya 
asyllagstiftningen PUT. 
- Att de flykting- barn och unga som är under 18 år och inte fått besked inom sex 
månader    erhåller permanent uppehållstillstånd 
- Att staten tillskjuter pengar till kommunerna så att personer som åldersbestäms i 
asylprocessen inte per automatik får vistas på en av Migrationsverkets anläggningar 
utan ges möjlighet bo och verka i den kommun dit de kommit. 

Anne Karlsson 

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen: 
Distriktsstyrelsen instämmer till stor del i motionärens beskrivning av hur 
ensamkommande barn och ungdomar hanteras i vårt land.  

Detta var en av de mest diskuterade principiella frågorna på vår senaste partikongress, 
där konstaterades även att för att kunna upprätthålla asylrätten krävs en reglerad 
invandring och ordning och reda och att migrationsverkets prövning ska vara 
rättssäker och effektiv.  

Socialdemokraternas principiella inställning är att permanenta uppehållstillstånd ökar 
tryggheten och främjar en bra integration och etablering i samhället.  

Sidan �43



Sverige och våra kommuner har tagit ett mycket stort ansvar för den globala 
flyktingkrisen.  Det ska vi vara stolta över. Alla kommer inte att stanna, men många 
har fått och kommer att få uppehållstillstånd. 
 
Den som söker asyl i vårt land ska få sin sak prövad på ett rättssäkert sätt. Den som 
är i behov av skydd ska få stanna och den som får avslag på sin asylansökan ska 
återvända. Men trots att detta är vår principiella ställning så innebär inte det att vi kan 
gå motionären till mötes fullt ut.  

Vi kan runt om i länet och landet se att kommunerna har valt att prioritera och lösa 
situationen för ungdomar som fått åldersbedömning och blivit uppskrivna i ålder på 
olika sätt, men det är klart att en likvärdig och enhetlig lösning hade varit att föredra. 
Om detta löses med mer pengar till kommuner eller annorlunda prioritering och 
styrning i stat eller kommun är svårt att bedöma, men måste fortsatt bevakas och 
diskuteras. 

Vi ser inte heller att generellt ge permanent uppehållstillstånd utan prövning till alla 
som en bra lösning. Vi måste upprätthålla asylrätten och den ska vara rättssäker, 
effektiv och att se till att man inte behöver vänta orimligt länge på beslut. Och precis 
som motionären beskriver finns här mer att göra och detta är något som vi måste 
fortsätta att arbeta för på alla nivåer inom Socialdemokraterna. 

Distriktsstyrelsen delar intentionerna i motionen men anser inte att 
distriktskongressen kan ge regeringen uppdrag så som motionären föreslår.  
Distriktsstyrelsen anser att frågan är komplicerad och viktig, därmed måste den 
fortsätta diskuteras.  

Regeringen har lagt fram ett förslag som innebär att fler av de ensamkommande som 
drabbats av långa handläggningstider ska få en ny chans att få uppehållstillstånd för 
studier på gymnasial nivå. Detta gäller de ensamkommande som kom innan de 
tillfälliga migrationslagarna gick i kraft den 24 november 2015 och som haft kortare 
handläggningstid än 15 månader. De som kan få uppehållstillstånd får det för att 
slutföra sin utbildning och får sedan möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden, 
med de möjligheter som följer med ett uppehållstillstånd. 

Distriktsstyrelsen föreslår att motionen med detta ska anses besvarad. 

Distriktsstyrelsens föredragande: Robert Olesen och Sebastian Ohlsson 
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Motion 8 

Motion om att införa 18-årsgräns för energidrycker  
 
Vid demokratidagar med årskurs sju i Ljungby kommun framkom förmodligen, deras 
för dagen viktigaste fråga? att ställa till politiker. Varför gör vi politiker inte ändringar 
så att ungdomar får tillåtelse att köpa energidrycker fritt? 
 
Frågan gör mig mycket orolig. Jag vet att Livsmedelsverket säger att det inte finns 
skadliga ämnen utöver koffein i energidrycken och att det som stöd arbeta för en 
rekommendation på 15 år. Det står att läsa på internet att det finns för och nackdelar 
med drycken. Kända nackdelar är att hjärtats rytm kan påverkas. Överdosering kan 
leda till förvirring, ångest och oro, biverkningar som kan få konsekvenser för unga 
människor. En allvarlig nackdel torde vara att drycken är beroendeframkallande och 
det är berusningens konsekvenser som är mycket allvarliga i barn och ungas liv. Det 
kan leda till missbruk av alkohol och andra droger och energidryck kan bli 
inkörsporten. 
 
Kända fördelar är vakenheten, ”Ger vingar till människor och idéer” som Red Bull 
beskriver i sin reklam. Ett samhälle där vi skall prestera, vara lyckliga m.m skapar 
möjligen för stunden bättre koncentration vid läxor osv.  
 
Ostridigt är att Energidrycken är en ny marknad för producenter att hitta nya 
målgrupper. Läskkonsumtionen har gått ner, energidrycken säljer starkt. Energidryck 
innehåller mycket socker, vilket vi inte heller önskar att barn och unga får för stora 
doser av. Både berusningens effekter och sockerkonsumtion bör vi bespara våra barn 
och unga så långt det är möjligt. 
 
Jag yrkar med anledning av ovanstående: 

- Att motionen bifalls av distriktskongressen 

- Att ge Kronobergs riksdagsledamöter i uppdrag att arbeta för att det införs ett 18-
års gräns för inköp av Energidrycker. 

- Att uppmana s-föreningar att bilda opinion om 18-årsgräns för köp av 
energidrycker i vårt län. 

Anne Karlsson 

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen: 
Distriktsstyrelsen tackar motionären för en angelägen motion. Vi delar motionärens 
oro kring unga som i allt större utsträckning intar energidrycker, och tar del av de 
olika berättelser om barn och ungdomar vars konsumtion av energidrycker fått 
hälsokonsekvenser.  

Regeringen har också gett Livsmedelsverket i uppdrag att utreda behovet av att 
begränsa tillgången av energidrycker för barn och unga och lämna förslag på lämpliga 
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åtgärder. Detta ska redovisas i december 2018. 

Distriktsstyrelsen yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

Distriktsstyrelsens föredragande: Stefan Jönsson 
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Motion 9 

Motion angående uttagningsprocess till partikongressen 

Socialdemokraterna är ett framtidsparti där varje medlems åsikter är lika viktigt.  
Varje arbetarekommun, varje s-förening och varje medlem har lika mycket rätt att 
påverka partiets viljeinriktning i alla frågor. Att allt ska gå demokratiskt rätt till är en 
förutsättning och därför är det märkligt att uttagningen av delegater till 
partikongressen inte sker mer rättvist. 
Små arbetarekommuner har idag svårt att få med delegater och motioner då stora 
arbetarekommuner givetvis röstar på sina egna kandidater.  
Fördelningen rent geografiskt blir skev. Alla arbetarekommuner, oavsett storlek, 
borde kunna få en större möjlighet att få med en delegat. Det nuvarande systemet är 
föråldrat och med dagens utveckling borde det finnas bättre och mer demokratiska 
vägar att gå. 

Med anledning av ovanstående yrkar vi: 
- Att motionen bifalls av distriktskongressen. 
- Att partistyrelsen ser över och utvärderar uttagningsprocessen till partikongressen 

Liselotte Åhlander      
Caroline Henrysson 

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen: 
Kongressvalens utformning kring rösträtt, kandidatur och tidsperiod för valen är 
reglerat stadgan. Valkretsarna beslutas däremot av partidistrikten inför varje kongress. 
Motionärerna föreslår i attsatsen att partistyrelsen ska se över och utvärdera valen till 
kongressen. Som det är idag är det inte partistyrelsen som gör detta och vi kan inte 
heller ge partistyrelsen ett uppdrag. Däremot ska det sägas att partidistriktets styrelse 
utvärderar och ser över valkretsens utformning inför varje process. Under de senaste 
åren har partidistriktets beslutat att länet ska vara en hel valkrets men tidigare har vi 
haft andra modeller som till exempel två valkretsar. 

Antalet ombud per partidistrikt fördelas efter medlemsantal. Det gör att vårt län som 
är relativt litet också har relativt få ombud. Det gör givetvis att det blir stor 
konkurrens om platserna. Frågan gäller då hur man på bästa sätt når en så bra 
representation som möjligt samtidigt som de politiska jämlikheten garanteras för att 
säkra demokratin.  

Modellen med ombud kommer från idén om den representativa demokratin som 
utvecklades under 1700-talet som ett sätt att kunna förena de demokratiska idealen 
med ståndssamhällets ideal om representation från olika sociala grupper. Samt att det 
skulle gå att införa demokratin på befintliga institutioner och dessutom sågs det som 
en demokratisk modell som kunde fungera på ett större antal människor och säkra att 
folket är representerat. När man pratar om representation så betyder det både 
åsiktsmässigt och socialt. Kärnan i representationen bygger på val med lika rösträtt 

Sidan �47



varje medborgares eller medlems röst är lika mycket och det är också därför 
ombuden fördelas ut till distrikten efter medlemsantal i distrikten. Vi i Kronoberg har 
under de senaste tio åren haft mellan 7 och 9 ombud.   

Här nedan kommer det nu presenteras ett antal fakta som också går att studera 
närmare i bilaga 1. Statistiken som tolkas i texten kommer också från ombudsvalens 
exakta röstsiffror, det kommer dock inte presenteras som bilaga av respekt för alla 
kandidater som ställt upp genom åren. De finns dock tillgängliga att studera på 
partiexpeditionen om man vill forska närmare på källorna. 

Ser man på representationen de senaste tio åren går det att konstatera att med 
undantag från kongressen 2017 så har vi nästan varit helt jämställda mellan könen. 
Män står för 51 procent och kvinnor 49 procent. 2017 var dock en stor majoritet 
kvinnor, hela 75 procent. Växjö har en överrepresentation på ombuden på 59 
procent. 46 procent av länets befolkning och ungefär hälften av länets medlemmar 
bor i Växjö men trots det ska de sägas att det är en klar överrepresentation för Växjös 
del. Majoriteten av de valda ombuden arbetar med politik på heltid. Ser man på 
specifika röstsiffror så syns det tydligt att kandidaterna behöver vara kända i hela 
länet för att väljas. All statistik tyder på att man behöver ha röster från hela länet för 
att bli vald i så stor konkurrens om så få platser. Däremot kan det vara så att det 
länets mest ”kända” politiker kommer från Växjö då stora kommuner får mycket 
utrymme i media och därför syns de personerna ofta. Statistiken visar att även de från 
mindre kommuner i stor utsträckning röstar på ”kända” namn.  

Ser man då på de som inte är representeras så är det de små kommunerna i östra 
länsdelen har sämst geografisk representation där man kan misstänka att Växjö 
påverkar genom att deras kandidater får många röster därifrån. Skulle man dela upp 
länet i två valkretsar, en östra och västra, skulle de troligtvis inte lösa det problemet 
för de kommunerna. En annan grupp som inte finns representerade är Personer som 
är utlandsfödda där det under de senaste tio åren inte haft någon representation 
däremot har 12 procent haft utländsk bakgrund, det är dock under snittet för 
medlemmarna och befolkningen i övrigt. Även gruppen pensionärer är helt 
orepresenterade bland våra ombud de senaste tio åren vilken är en av de största 
grupperna både i vår medlemsbas men också bland våra väljare och befolkningen.  

Risken finns att om man styckar upp en redan liten valkrets bara för att försöka göra 
något den geografiska representationen mer kommer slå ännu hårdare mot 
representationen som helhet. Risken är snarare då att det skulle bli fler heltidspolitiker 
och svårare för marginaliserade grupper som invandrare, unga och pensionärer att bli 
ombud. Dessutom kvarstår också principen kring röstjämlikheten där varje 
medlemsröst ska vara lika mycket värd. Slutsatsen är att det är svårt och komplex att 
försöka hitta det bästa sättet för att säkra demokratin, politisk jämlikhet och 
representation.  

Med anledning av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen att motionen 
besvaras 
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Distriktsstyrelsens föredragande Henrietta Serrate 
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Motion 10 

Bygg en stark arbetsförmedling utan privata aktörer 

Arbetsförmedlingen är dyr och ineffektiv anser de borgerliga i alliansen. De vill att 
verksamheten flyttas till privata aktörer. 

Sedan 2007 kompletteras Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet med privata 
aktörer. Jämförande studier mellan privat och offentlig regi visar på små skillnader i 
verksamheternas effektivitet. I en studie från 2014 hade Arbetsförmedlingen till och 
med ett något bättre resultat.  

De som förespråkar privatisering framhåller att marknadsmekanismer leder till en 
effektivare arbetsförmedling. En statlig arbetsförmedling tvingas bli bättre när den 
utsätts för konkurrens från näringslivet. Detta är dock effekter som är svåra att mäta.  

Men omfattande privatiseringar är inte oproblematiskt. Privata aktörer kan rikta in sig 
på de mest lönsamma fallen och lägga endast lite energi på de svårare. De 
förutsättningar som fanns på arr uppnå högre mål har, vad man kan se idag, inte 
uppnåtts. Vi har högre arbetslöshet bland de utrikesfödda och långtidssjukskrivna.  

Det finns då en risk att de plockar russinen ur kakan och jobbar med de mål som är 
lätta att nå- Det är svårt att mäta effektivitet.  

Dessutom är det svårt och kostsamt att utforma kontrakt och ännu mera kostsamt att 
kontrollera att kontrakten efterlevs. 

Dagens forskning visar att privata aktörer inte är effektivare. 

Vi behöver bygga upp en stark arbetsförmedling igen. Om man för tillbaka de 
resurser som man betalar privata aktörer (pengar och personal) till 
Arbetsförmedlingen, så bör resultatet vara minst likvärdigt om inte till och med 
bättre. 

Jag yrkar: 

- Att distriktskongressen beslutar att Arbetsförmedlingen enbart ska vara i statlig regi. 
Detta kan ske genom att man inte längre använder sig av privata aktörer. 

Lisa Karlsson  

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen: 

Distriktsstyrelsen delar motionärens åsikt om att arbetsförmedlingens arbetssätt 
behöver förändras och förbättras. Vidare delar distriktsstyrelsen åsikten att det är 
bättre att samla själva coachningsrollen hos den statliga huvudmannen.  

Däremot tycker distriktsstyrelsen att det ibland kan vara bra att använda privata 
aktörer för de arbetsmarknadspolitiska utbildningar som kan vara aktuella för 
människor långt från arbetsmarknaden. Dessa kan handlas upp genom upphandling.  

Region Kronoberg håller tillsammans med övriga regioner i Sydsverige på att utveckla 
en modell för att få bättre regional påverkan på de arbetsmarknadspolitiska insatser 
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som sker i länet. Tanken är att bilda ett arbetsmarknadspolitiskt råd som ska prioritera 
mellan åtgärder som erbjuds i länet. Åtgärderna ska sedan verkställas av 
arbetsförmedlingen. Här handlar det både om arbetsmarknadspolitiska åtgärder och 
yrkeshögskoleutbildningar. 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta att därmed anse 
motionen besvarad. 

Distriktsstyrelsens föredragande: Anna Fransson 
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Motion 11 

Statlig närvaro i alla kommuner 

De statliga myndigheterna har under ett flertal år försvunnit från våra mindre 
kommuner. 

Närvaron på flera ställen sker endast mot bokade besök eller att invånare i den 
mindre kommunen måste åka till den större kommunen för att få den service de har 
rätt till. 

För medborgaren finns det statliga myndigheter som de kan ha behov av att komma i 
kontakt med, t ex försäkringskassan, arbetsförmedlingen eller polisen. 

Staten har genom sitt regelverk satt upp hur en medborgare ska göra. Är man 
arbetslös ska man söka upp sin handledare på arbetsförmedlings. Är man sjuk ska 
man söka upp sin handläggare på försäkringskassan.  

För invånare i mindre kommuner är det nu snarare regel än undantag att man får ta 
sig till större närliggande kommuner för att ta del av den statliga servicen.  

Om vi som parti menar allvar med att hela Sverige ska leva då är detta en viktig fråga 
inte minst ur ett jämlikhetsperspektiv.  

Det kan inte vara rimligt att våra små kommuner dräneras på statlig service. 

Det är dags att myndigheterna inte bara tänker i sitt stuprör utan ser sin roll som en 
del i helheten. Det är dags att myndigheterna tar ett medborgaransvar. 

Ett förslag som tidigare varit uppe handlade om att varje kommun skulle ha ett 
statligt servicekontor. Det är dags att vi Socialdemokrater nu beslutar i en riktning 
som gör detta möjligt.  

Jag yrkar: 

- Att distriktskongressen beslutar att staten ska finnas närvarande i varje kommun. 
Det kan t ex ske genom att man har ett servicekontor. 

Lisa Karlsson  

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen: 
Det motionären beskriver i sin motion konstaterades av den parlamentariska 
landsbygdskommittén: att den statliga servicen centraliserats under en lång tid. Detta 
har fått till följd att många tvingas åka långa sträckor för att besöka myndigheter.  

Socialdemokraterna vill att det ska finnas statlig service i hela landet. Utredningen 
föreslog att 10 000 jobb flyttas från Stockholm och ut i landet. Det är lika många 
jobb som flyttat till Stockholm under de senaste 10 åren. 

Av denna anledning har alltså regeringen fattat beslut om att omlokalisera statliga 
myndigheter, där Växjö bl a har fått Myndigheten för ungdoms och 
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civilsamhällesfrågor, MUCF. Beslut är fattade som berör 2 000 jobb, vilka alltså flyttas 
från Stockholm ut till andra delar av landet, och fler beslut är på gång. 

Regeringen har också tillsatt en utredning ”Nu ska den statliga servicen förbättras” 
och slutbetänkandet ska lämnas den 31 maj. I det redan presenterade delbetänkande 
”Servicekontor i ny regim” förslår utredningen en utökning av Statens servicecenter 
den 1 januari 2019. Utredningen lyfter behovet av att man ska kunna få hjälp med 
frågor inom skatte-, folkbokförings-, socialförsäkrings- och pensionsområdet. 
Servicehandläggarna ska ge service av både allmän och fördjupad karaktär. 
Regeringen har också fattat beslut om 10 nya servicekontor i hela landet. 

Huruvida utredningen kommer att förslå hur många servicekontor det ska finnas och 
var är svårt att veta. Regeringens intentioner är att hela Sverige ska leva och det 
innefattar både service och statliga jobb. 

Med detta anser distriktsstyrelsen att motionen ska bifallas. 

Distriktsstyrelsens föredragande: Monica Haider 

Sidan �53



Motion 12  
 
Motion om reglering av sportfiske  

Bakgrund 
Turismen i Sverige utvecklas i snabb takt där olika outdooraktiviteter står för en 
betydande del. En sådan aktivitet är sportfiske. Många av de personer som ägnar sig 
åt denna form av aktivitet är besökare från andra länder. Exempel på nationer som 
ägnar sig åt sportfiske är: Danmark, Tyskland, Holland och Polen men även andra 
nationaliteter från Östeuropa börjar visa intresse för denna aktivitet. 

I samband med detta växande intresse ökar självklart mängden fångad fisk. Denna 
fisk betingar ett värde i handeln där t ex gös ligger på 100kr/kg orensad. Detta har 
även lockat kriminella att ägna sig åt betydande illegalt fiske. I Kronoberg har det 
under de senaste två åren förekommit flera uppmärksammade fall av illegalt fiske 
med nät utan att dessa har kunnat lagföras. Enligt polisens uppgifter har det handlat 
om kringresande ligor från andra länder. Möjligheten att ertappa dessa individer på 
bar gärning är små utan civilsamhällets hjälp. Ytterligare ett problem är de låga 
straffskalorna för illegalt fiske. 

Sportfisket är en nationell resurs som behöver regleras för att bli långsiktigt hållbart. 
Därför krävs det en översyn av lagstiftningen men även ett aktivt arbete av de lokala 
fiskevattenområdena där lagstiftningen har en tydlig koppling. Fiskevattenområdena 
reglerar fisket med lokala begränsningar för uttaget. Trots detta förekommer ett stort 
sk ”frysboxfiske” där turister fiskar sin kvot dagligen och fryser ner fisken för att 
transportera den hem efter vistelsen. Detta innebär att betydande mängder fisk kan 
medbringas ut ur landet utan kontroll. Detta förfarande motverkar hållbarhetstanken 
i hur vi förvaltar våra naturresurser. 

Därför yrkar jag: 

- Att straffskalorna för illegalt fiske skärps. 

- Att en begränsning i hur många kilo fisk en person får ta med sig ut ur landet utan 
tullavgift införs,  

liknande de regler som finns i Norge, d.v.s. max 15 kg fisk samt en troféfisk per 
resetillfälle. Här  

avses även beredd fisk såsom fiskfilé. Fiskarter som lax, öring eller röding ingår ej. 

Mikael Jeansson 

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen: 
Distriktsstyrelsen delar motionärens synpunkter när det gäller de negativa sidorna av 
ett oreglerat (och i vissa fall brottsligt) sportfiske. 

Turismen är en utpekad framtidsbransch för Sverige.  
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Mängder av utländska besökare kommer för att njuta av svensk natur och miljö.  

Men om turismen ska bli långsiktigt hållbar, så måste det finnas en reglering i grund 
och botten som möjliggör att även långt in i framtiden kunna njuta exempelvis av 
svenska fiskevatten. 

Det senaste exemplet på tjuvfiske i Kronobergs län förskräcker. Distriktsstyrelsen 
delar motionärens förslag om straffskärpning och utförselbegränsning. 

Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att motionen bifalls. 

Distriktsstyrelsens föredragande: ClasGöran Carlsson 
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Motion 13 

Spelberoende 

Statisk säger att cirka 134 000 personer i Sverige mellan 16 – 84 har problem med sitt 
spelande. Cirka 171 000 personer delar sitt boende med någon med spelproblem, och 
cirka 82 000 av dessa är barn. Problemen ökar för män mellan 25 – 44 år. 
Spelproblem kan komma och gå, men varje år tillkommer den 100 000 nya personer 
med problemspelande, och av dessa är 40 procent kvinnor. 

Spelproblem kan dessvärre leda till sociala problem, ekonomiska problem och det jag 
i denna motion vill belysa - hälsomässiga problem. Man talar om att spelproblem kan 
leda till självmedicinering på grund av ångest, och depression. Det är inte ovanligt 
med självmordstankar och självmordsförsök. I värsta fall kan ett spelberoende leda 
till att individen avslutar sitt liv genom självmord. 

Känslor som skuld och skam är känslor som den spelberoende ofta kan känna, och 
det kan vara svårt att berätta om sin situation på grund av dessa känslor. 

I dag saknas det forskning om det är spelproblemet som är grunden till ohälsa eller 
om det är ohälsan som ligger till grund för att man utvecklar ett spelberoende. Den 
ökade tillgängligheten gör det till ett växande problem, vilket gör att det bland annat 
krävs spelreglering och stödjande insatser i samhället, tycker jag. 

Under senare år har vi kunnat uppmärksamma att spelbolagen har ökat sin reklam i 
tv, och vi kan också se att spelbolagen i sig har ökat i antal.  

Vi måste som parti ta vårt ansvar och visa att vi förstår vidden av problematiken, en 
problematik som kostar människor livet. 

Jag förslår Socialdemokraterna i Kronoberg besluta  

- att verka för att vi inom socialdemokratin inte skall sälja lotter 

- att skynda på utredningar gällande spelberoende 

Frida Christensen 

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen: 

Frida Christensen, Alvesta, lyfter i sin motion angelägna frågor kring spelberoende i 
allmänhet och partiets hantering av lotter i synnerhet. 

Motionären föreslår  

- Att verka för att vi inom Socialdemokratin inte skall sälja lotter 

- Att skynda på utredningar gällande spelberoende 

Distriktsstyrelsen anser att det är svårt att helt sluta med lottförsäljning, eftersom den 
utgör en viktig grund för finansieringen av vår verksamhet (vilket ju också gäller 
andra organisationer). Däremot anser vi att partiet har ett STORT ansvar för att 
människor inte sätts i skuld i samband med lottinköp, skulder som kan leda till att en 
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svår ekonomisk situation blir ohållbar. Distriktsstyrelsen anser att partiet inte ska sälja 
lotter på faktura, och kommer att driva den frågan vidare. 

När det gäller utredningar om spelberoende är det lite oklart vad motionären avser. 
Dock har det tydliggjorts att ansvaret för spelmissbruk från och med årsskiftet 
2017/2018 regleras i Socialtjänstlagen. Det gör att ansvaret för kommuner och 
landsting/regioner tydliggörs. Spelmissbruk jämställs med andra former av missbruk. 
I Region Kronoberg arbetar man med frågan i olika delar av verksamheten såsom 
Primärvårdens hälsoenhet, Vuxenpsykiatrin, Vuxenhabiliteringen, BUP och Barn-och 
ungdomspsykiatrin. Distriktsstyrelsens bedömning är att det först och främst behövs 
en väl fungerande verksamhet för att kunna möta och hjälpa spelmissbrukare och 
dess anhöriga, inte fler utredningar. 

Distriktsstyrelsen föreslår därmed att motionen ska vara besvarad. 

Distriktsstyrelsens föredragande: 

Sidan �57



Motion 14 

Ta bort karensdagarna ur a-kassans regelverk 

Karensdagen är en form av självriskdag som du inte kan få någon ersättning för. 
Arbetslöshetsförsäkringen har i dagsläget sju sådana dagar. Oavsett om du har sagt 
upp dig själv eller förlorat ditt arbete så har du en självrisk. Om det visar sig att din 
arbetsgivare måste säga upp dig på grund av arbetsbrist, då är det sju dagar i självrisk 
du får betala. 

Den 7:e september 2015 höjdes a-kassan till 910 kronor, den tidigare höjda 
dagpenningen höjdes till 680 kronor och det gjordes år 2002. Det är cirka 13 år 
mellan dessa höjningar i a-kassan, och det visar på att a-kassans regelverk är en svår 
och komplex fråga. Karensdagarna i a-kassa ökades från fem till sju dagar, år 2008. I 
regeringens budget för 2018 föreslås att en av de nuvarande sju karensdagarna ska tas 
bort och det beräknas kosta 30 mkr. 

Utifrån min egen erfarenhet skulle jag vilja påstå att de är mycket sällan någon säger 
upp sig själv utan anledning, ofta ligger det många sömnlösa nätter till grund för ett 
sådant beslut. Att själv välja att gå ut i arbetslöshet, och mer eller mindre tappa din 
tillhörighet till en del av samhället är ett svårt beslut.   

Många är också underförsäkrade, och uppfyller inte de villkor som krävs för att få 
den högsta dagpenningen. Låg ersättning och sju karensdagar, innebär en svår 
ekonomisk situation för många. Sju dagar utan ekonomisk ersättning är det ett 
orimligt krav på någon som precis förlorat sitt arbete. Nej, jag tycker inte det. 

Jag föreslår därför att Socialdemokraterna i Kronberg verkar för  

- att karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen tas bort. 

Frida Christensen 

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:  
Motionärens yrkande är att alla karensdagar skall bort. Den socialdemokratiskt ledda 
regeringen har  
kraftigt höjt takbeloppet i dagersättningen och dessutom föreslås minskning av en 
karensdag i a-kassan i budget, vilket förväntas träda i kraft till sommaren. Vidare stora 
ansträngningar för att bekämpa arbetslösheten. Vi har nu den högsta sysselsättningen 
någonsin. DS menar att vi även framåt får pröva höjda ersättningar och karensdagar i 
den takt som ekonomin tillåter. Däremot är DS negativa till att bara verka för 
avskaffande av karensdagar.  

Distriktsstyrelsen föreslår att avslå motionen 

Distriktsstyrelsens föredragande: Carl-Olof  Bengtsson 
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Motion 15 

Ingen ska behöva hamna mellan stolarna 

VI har alla hört uttrycket: ” du måste vara frisk för att kunna vara sjuk” eller ”du 
behöver ha ett arbete för att kunna vara arbetslös”. Min tolkning av sägningarna är att 
det syftar på problematiken med att befinna sig i en svår utsatt situation, där det inte 
känns som att de finns någon hjälp att få. Man orkar helt enkelt inte hävda sin rätt 
gentemot exempelvis en myndighet. 

Att någon hamnar mellan stolarna är långt ifrån ovanligt. Det kan handla om stolen 
mellan psykiatrin och polisen, mellan missbruksvården och psykiatrin. Eller mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och A-kassan. 

Om du under din arbetslöshet måste vara hemma på grund av vård av sjukt barn har 
du rätt till ersättning från Försäkringskassan om du anmäler det den första dagen du 
sannar hemma, och under förutsättning att du är anmäld arbetssökande hon 
Arbetsförmedlingen. Men om du inte är anmäld hos Arbetsförmedlingen, kan du inte 
heller får ersättning för vård av barn. 

Här följer ett exempel: 

NN hade varit inskriven i en aktivitet via arbetsförmedlingen och avslutade den på 
fredagen i vecka 1. På måndagen i vecka 2 ska NN anmäla sig arbetssökande, men på 
grund av sjukt barn blir NN tvungen att skriva sjuk/vård av barn på sin tidrapport till 
a-kassan, och hen ska därmed ansöka om ersättning från Försäkringskassan istället. 
Arbetsförmedlingen kan inte anmäla NN som arbetssökande den dagen.  

På grund av att NN inte anmält sig arbetssökande den första dagen efter avslutat 
aktivitet, vilket inte heller är möjligt, får hen ett avslag från Försäkringskassan. NN får 
då inga pengar för måndag i vecka 2, varken från a-kassan eller Försäkringskassan. 

Det måste finnas en extra stol för samhället att ställa fram när en medborgare är på 
fall. Någon myndighet eller myndighetsutövare måste stiga fram och erbjuda hjälp. 
För den enskilde individen är en dag utan ersättning förödande eftersom det utgör en 
sådan stor del av den totala försörjningen. 

Mitt förslag är socialdemokraterna i Kronoberg verkar för 

- att initiera en utredning av ansvarsfrågan för de som hamnar mellan stolarna.  

- att komma med skarpa förslag på en lösning av problemet 

- att verka för en lösning under åren 2019 – 2022 

 
Frida Christensen 

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:  
Motionären pekar på en problemställning som är allvarlig för individen som drabbas, 
problemet kan uppstå mellan flera olika myndigheter precis som beskrivs i motionen 
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vilket gör det till en komplex fråga. Denna typ av frågor är en fråga för Riksdagen 
och behandlas normal sett av Socialförsäkringsutskottet. 

Socialdemokraterna i Kronoberg delar uppfattningen att det är oacceptabelt och 
ingen ska behöva hamna mellan stolarna och bli utan ersättning. De som kan hamna i 
dessa situationer är redan i ett utsatt läge och att då bli utan ersättning utan att kunna 
påverka situationen kan vara förödande. 

Socialdemokraterna i Kronoberg har en dialog i dessa frågor med våra representanter 
i riksdag och regering i dessa problem som motionären belyser. 

Med anledning av detta föreslår distriktsstyrelsen att motionen ska anses 
besvarad. 

Distriktsstyrelsens föredragande: Lars Altgård 
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Motion 16 

Motion angående att ge möjligheter att åka buss gratis 

Solidatriet handlar om att dela med sig med varandra. De rika skall kunna dela med 
sig till de fattiga. Vi måste visa att vi Socialdemokrater är för allas bästa. 

Många barn och ungdomar som har rätt till LSS saknar möjlighet till en fritid på egen 
hand eftersom de är bundna till sina assistenter och aktiviteter i Kommunernas 
verksamheter. De klarar inte av att ta sig ut på egen hand. 

Våra pensionärer har ofta läkarbesök eller andra ärenden under förmiddagarna och 
det tillhör också en grupp som blir – och känner sig orättvist behandlade många 
gånger. Till exempel betalar de mer i skatt än de som arbetar. 

Därför motionerar jag för 

- Att alla funktionshindrade under 25 år skall få rätt att åka buss gratis i Kronoberg på 
helger och lov. 

- Att pensionärer skall åka gratis buss alla dagar mellan klockan 9:00 och 
14:00vardagar samt helger. 

Phlogy Ludiongo 

 
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:  
Den som har beviljats färdtjänst har, oavsett bostadsort, rätt att ta med sig ledsagare 
utan extra kostnad på kollektivtrafik via Länstrafiken Kronoberg. 
Är man bosatt i Växjö kommun får man dessutom 50% rabatt på sin egen biljett, 
oavsett ålder, då man väljer att utnyttja kollektivtrafik framför färdtjänst. 

Region Kronoberg har tidigare erhållit flera skrivelser och medborgarförslag om att 
göra kollektivtrafik gratis för pensionärer. Som respons på detta beslutade 
Trafiknämnden 2017-02-03 att uppdra åt trafikdirektören att belysa möjligheterna till 
särskild prissättning för pensionärer. 
Frågeställningen kommer att analyseras och kostnadsbedömas i samband med 
framtagandet av Länstrafiktaxa 2019. 

Med anledning av att utredningar som ligger i linje med motionens 
intentioner pågår föreslår distriktsstyrelsen att motionen anses besvarad.  
Distriktsstyrelsen vill dock samtidigt uttala att länets arbetarekommuner uppmuntras 
att följa Växjö kommuns exempel och driva rabatterad kollektivtrafik för 
färdtjänstberättigade personer. 

Distriktsstyrelsens föredragande: Camilla Ymer 
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Motion 17 

Kollektivtrafik för pensionärer 

Region Kronoberg och kommunerna i regionen vill minska användandet av bil för att 
förbättra miljön. Detta är mycket vällovligt. I regionens trafikplan menar man att 
medborgarna skall använda cykel eller gå. Planen uppmanar till bättre och fler 
cykelvägar. Man vill satsa på barn och ungdomar för att locka dem att åka kollektivt. 
Regeringen gör också en större satsning på ungdomar då det gäller kollektivtrafik. 
Den grupp som kommer bort är pensionärer. Många pensionärer har inte tillgång till 
kollektivtrafik då den inte finns. De har inte alltid råd att åka kollektivt. Många 
pensionärer kan inte cykla av olika skäl. Ej heller är det möjligt att gå längre sträckor. 
Vad återstår då? Jo bilen. Den blir ett måste för att kunna ta sig till olika ställen. Då 
blir det ju så att den så viktiga miljöprofilen inom kommuner och region inte kan 
uppfyllas. Vi vet att Kalmar region nyligen beslutat att pensionärer skall få åka gratis 
mellan bestämda tider då bussar ofta går mer eller mindre tomma. Skåne regionen har 
liknande bestämmelser. Det sägs ofta att man inte skall prioritera vissa åldersgrupper 
men man skall inte heller bortprioritera någon, vilket kan sägas att man gör när man 
så radikalt skall minska biltrafik. 

Vi föreslår: 
- Att distriktskongressen ger Region Kronoberg och länets samtliga kommuner i 
uppdrag att genomföra gratis kollektivtrafik för pensionärer dagligen mellan 
09.00-15.00.  
 
- Att arbetarekommunen tar motionen som sin egen och skickar den vidare till 
Socialdemokraterna i Kronobergs distriktskongress 

Elsa Jönsson 
Laila Stein 

Växjö arbetarekommuns yttrande över motionen: 

Styrelsen tackar motionärerna för en angelägen motion som tar upp 
kollektivtrafiksfrågan ur ett viktigt perspektiv. Pensionärer är en viktig målgrupp för 
kollektivtrafiken och är i ett särskilt behov av säkra och prisvärda alternativ till såväl 
bil som cykel. Det stämmer att det mitt på dagen är ett lägre åkande med 
kollektivtrafiken och att det vore en vinst om fler valde bussen mellan exempelvis 
9.00–15.00. Motionärerna nämner att man inte bör förfördela eller bortprioritera 
någon särskild målgrupp, vilket är en uppfattning styrelsen delar. Om samtliga 
resenärer får möjlighet att resa till ett reducerat pris under lågtrafik får vi en bättre 
chans att öka resandet med buss i staden. 

Styrelsen yrkar därför att motionen ska besvaras med hänvisning till att vi vill 
införa en försöksverksamhet med reducerad taxa för alla resenärer under 
lågtrafik och att motionen skickas in som enskild till distriktskongressen. 

Styrelsens föredragande: Julia Berg 
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Socialdemokraterna i Växjös medlemsmöte 2017-10-09 beslutade att besvara 
motionen enligt ovan och skicka in den som enskild. 

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:  
Region Kronoberg har tidigare erhållit flera skrivelser och medborgarförslag om att 
göra kollektivtrafik gratis för pensionärer.  
 
Som respons på detta beslutade Trafiknämnden 2017-02-03 att uppdra åt 
trafikdirektören att belysa möjligheterna till särskild prissättning för pensionärer. 
Frågeställningen  kommer att analyseras och kostnadsbedömas i samband med 
framtagandet av Länstrafiktaxa 2019. 
 
Med anledning av att utredningar som ligger i linje med motionens 
intentioner pågår föreslår distriktsstyrelsen att motionen anses besvarad. 

Distriktsstyrelsens föredragande: Camilla Ymer 
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Motion 18 

 Jämställd arbetsmiljö 

Undersköterska, sjuksköterska, barnskötare och förskollärare är kvinnodominerade 
yrken som är viktiga för att vår välfärd ska hålla ihop. När framtidsspaningar görs så 
ser vi att kompetensförsörjning inom dessa verksamhetsområden är en av de största 
utmaningarna. För att lyckas locka människor att utbilda sig till dessa bristyrken så 
behöver kommuner, regioner och landsting vara attraktiva arbetsgivare. Idag arbetar 
vi för att få bort delade turer, att alla ska ha rätt till heltid och en bättre 
löneutveckling. Men vi behöver göra mer!  

Många gånger blir de som arbetar inom dessa yrken sjuka i sitt jobb, influensa och 
magsjukor – ta bort karensdagen vid dessa diagnoser.  

Högre krav från befolkningen och mer avancerade tekniker – mer 
kompetensutveckling.  

Välfärden behövs dygnet runt och innebär obekväma arbetstider – arbeta för 
hälsosamma arbetstider. 

Jag yrkar på att:  
 
- Socialdemokraterna ska arbeta för att region och kommuner aktivt ska arbeta för att 
vara en attraktiv arbetsgivare.  

Eva Ballovarre 

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen: 
Motionären beskriver vikten av att det offentliga blir en god och attraktiv arbetsgivare 
nu och framöver, liksom lyfter flera av de förslag som vi redan driver. Vår 
gemensamma välfärd bärs i väldigt stor utsträckning av kvinnor och  det är deras 
ryggar, armar och knän som slits ut i förtid. Överhuvudtaget behöver välfärdsyrkena 
stärkas, då framtiden kommer ställa helt nya och helt andra krav på arbetarna. Vi 
delar motionärens syn på att vi som parti behöver göra mer och ställer oss därför 
bakom motionen om att vi ska arbeta för att region och kommuner ska vara attraktiva 
arbetsgivare. 

Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen bifaller motionen. 

Distriktsstyrelsens föredragande: Monica Haider 
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Motion 19 

Digital välfärd 

Kommuner, regioner och landsting står inför stora utmaningar för att klara 
framtidens välfärd. Med en åldrande befolkning innebär det att färre ska ta hand om 
fler. För att lyckas med detta krävs att vi skyndsamt effektiviserar verksamheter inom 
vår välfärd. Både för att använda personalen på ett bra sätta, men även för att 
efterfrågan från medborgarna finns.  

Idag är förutsättningarna olika för olika verksamheter beroende på ekonomi, tillgång 
till en säker uppkoppling och kunskapen om vad som finns att tillgå. I Kronoberg 
arbetas aktivt med att fibernätet ska nå större delen av befolkningen. Nu behövs 
tjänster att fylla fibern med för att människor ska ha möjlighet att bo hemma, oavsett 
om det är på landsbygd eller i staden, när behovet av tjänster från välfärden kommer.  

Det finns idag exempel på hur personer i behov av tillsyn nattetid får en kamera 
installerad och på så vis slipper att någon kommer hem och eventuellt väcker dem på 
nätterna. Det finns möjlighet att få sin medicin tilldelad genom en automatisk dosett. 
Smarta hus märker om någon inte spolat i toaletten på ett dygn och då kan personal 
komma och göra en tillsyn för att se så att allt står rätt till. Exemplen kan göras 
många och det är bara fantasin som sätter stopp för vad som kan lösas. Efterfrågan 
finns, men ännu är inte utbudet så stort. Samverkan behövs.  

Jag yrkar att: 

- Socialdemokraterna aktivt arbetar för att utöka utbudet av digitala tjänster i 
kommuner och region.  

- Socialdemokraterna i Kronoberg verkar för att vi på nationell nivå kan få en 
samordning av digitalisering av välfärden som gynnar stora som små 
kommuner.  

Eva Ballovarre 

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:  
Distriktsstyrelsen delar motionärens syn på behov av digitala lösningar inom såväl 
välfärds- som sjukvårdssektorn. 
 
Genom vårt engagemang och deltagande i bland annat Regeringens 
Landsbygdskommitté (Monica Haider), SKL:s Digitaliseringsberedning (Camilla 
Ymer) samt SKL:s Sjukvårdsdelegation (Anna Fransson) har vi inflytande och 
påverkan i dessa frågor för såväl länets som landets räkning. Med andra ord pågår 
redan en hel del av det motionären efterfrågar, men då frågeställningen liksom 
behovet är stort kan man alltid göra mer. 
 
Länets kommuner har mycket olika förutsättningar att klara framtidens utmaningar, 
men med hjälp av ovan nämnda politiker, Region Kronobergs samordnare för digital 
infrastruktur, delägande av bolaget Inera samt genom att ta del av de goda exempel 
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som finns tillgängliga bör alla kunna ta ett rejält kliv framåt när det gäller såväl digital 
infrastruktur som arkitektur. 
 
Det första steget handlar i de allra flesta fall om att inte se digitalisering som en 
enskild verksamhet utan något som måste genomsyra hela verksamheten och många 
gånger handlar om ett nytt arbetssätt och inte en ny arbetsuppgift. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen att motionen bifalls.  
 
Distriktsstyrelsens föredragande: Camilla Ymer  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Motion 20 

Mer rörelse i skolan 

Forskning visar att utbildning leder till en bättre hälsa genom hela livet. Människor 
som har en högskoleutbildning blir äldre än personer som inte har det. För att skapa 
en god folkhälsa har samhället ett ansvar att skapa förutsättningar redan i låg ålder. 
En av de viktigaste förutsättningarna är att se till att alla barn klarar av att få 
godkända betyg i grundskolan som leder till gymnasiebehörighet. Skolan har ett 
ansvar för att barnen ska ha de bästa förutsättningarna för just detta. 
 
Det finns exempel på där man låtit barnen ha gymnastik varje dag ökar sina resultat i 
både matematik och läsförståelse. Forskning visar att fysisk aktivitet ökar förmågan 
att koncentrera sig och även leder till ökad fysisk hälsa.  

Sverige står inför stora utmaningar inom sjukvård och välfärd, färre ska försörja fler. 
Genom att arbeta förebyggande och skapa goda förutsättningar för våra barn att i 
tidig ålder skapa goda vanor kan vara en av lösningarna på att klara denna utmaning. 
En frisk befolkning som arbetar skapar ett hållbart samhälle. 
 
Barnen är det viktigaste vi har och alla barn ska ha en bra förutsättning för en god 
hälsa och en bra utbildning som leder till jobb. Ökad fysisk aktivitet i skolan kan vara 
en av delarna som leder till detta.   
 
Vi yrkar att: 

- Socialdemokraterna strävar efter att öka den fysiska aktiviteten i skolan. 

Mattias Lindqvist och Eva Ballovarre 

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen: 
Distriktsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att vi ska sträva efter att öka den 
fysiska aktiviteten bland barn och ungdomar i skolan. Detta kan stimuleras på många 
olika sätt. Dels vid den obligatoriska schemabundna undervisningen i ämnet Idrott 
och hälsa, men även vid ämnesövergripande undervisning och redovisningar. Ökad 
fysisk aktivitet kan också stimuleras genom att elevernas fysiska utemiljö är utformad 
så att den stimulerar och inspirerar till rörelse under raster och fri tid innan, under 
och efter skoldagen. Detta förutsätter att vi noga planerar hur den fysiska miljön 
utformas i och runt skolan så att möjligheterna till  ökad fysisk aktivitet finns med 
som en central del i hela skolverksamheten. 
 
Regeringen har lämnat förslag på 100 h Idrott och hälsa per läsår från och med 2019. 
Regeringen vill också inleda ett arbete för att få in mer daglig rörelse i skolan, samt 
utbilda fler idrottslärare.  

Distriktsstyrelsen yrkar därför att motionen ska bifallas. 

Distriktsstyrelsens föredragande: RosMarie Jönsson Neckö 
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Motion 21 

Motion om att subventionera mensskydd 
 
Det kostar ca 50 000 kronor mer att vara kvinna i dagens Sverige än vad det kostar att 
vara man. Mensskydd i form av bindor och tamponger är en nödvändighet för 
kvinnor. En nödvändighet som för vissa kan kosta skjortan. Om man inte väljer att 
äta kemikalier i form av pBpiller har man idag faktiskt inget annat val än att som 
kvinna leva med mens. Som kvinna är man helt enkelt tvingad till att tappa blod ca 
fem dagar i månaden och samtidigt leva upp till samhällets förväntningar och 
vardagssysslor. Kvinnan ska prestera som vanligt trots denna otäcka period som 
upprepar sig varje månad i nästan 30 år av en kvinnas liv. Med den anledning borde 
staten ha ett ansvar gentemot kvinnorna att underlätta situationen. Det är helt enkelt 
orimligt att man ska behöva lägga stora summor pengar på mensskydd i form av 
tamponger och bindor när förutsättningarna för att eliminera fenomenet är mycket 
litet. Kvinnan har ingen valmöjlighet i frågan, man är som kvinna tvingad till mens. 
Det finns ett stort behov att från statens sida minska på de finansiella kostnaderna för 
mensskydd med målet att vi en dag ska kunna ha gratis bindor och tamponger.  

Därför yrkar jag att:  
- Att Socialdemokraterna i Kronoberg ska verka för att utreda möjligheterna för att 
subventionera  mensskydd i Sverige.  

- Att Socialdemokraterna i Kronoberg ska verka för att mensskydd ska ges ut på 
ungdomsmottagningar.  

- Att Socialdemokraterna i Kronoberg aktivt ska verka för att mensskydd ska bli 
avgiftsfria.  

- Att Socialdemokraterna i Kronoberg ska skicka vidare motionen till 
nästkommande partikongress.  

Tajma Sisic  

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen: 

Distriktsstyrelsen tackar för motionen som är vällovlig. En motion i ämnet inkom till 
riksdagen 2016 då Monica Green (S) m.fl. lämnade in en motion om gratis 
mensskydd, vilken avslogs. 

Det är svårt att dra några generella slutsatser om jämställdhet och jämlikhet i dessa 
frågor. Varför är inte blöjor till barn och inkontinensskydd gratis? 
 
Distriktsstyrelsen håller med om att gratis mensskydd vore önskvärt, men kostnaden 
är inte utredd och vi behöver prioritera bland de offentliga utgifterna. Hur lovvärt det 
än är, är detta inte prioriterat. 
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Distriktsstyrelsen föreslår därför att motionen avslås. 
 
Distriktsstyrelsens föredragande: 
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Motion 22 
 
Förstatliga svensk skola 

Regeringens mål för skolan lyder “Målet är en förskole- och grundskoleutbildning av 
hög och likvärdig kvalitet. Alla ska ges förutsättningar att uppnå de nationella målen 
och utveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser så långt som möjligt.” 

I bjärt kontrast till det målet står skolans utveckling. Tyvärr har resultatet i svensk 
skola under en längre tid sjunkit i jämförelse med andra OECD-länders resultat enligt 
PISA-studien senast publicerad 2012. vad som är om möjligt än värre är dock att 
skillnaderna i skolans likvärdighet ökat markant sedan början av 1990-talet. Ett av de 
största problemen i skolan är att huvudmännen och de som betalar för den offentliga 
skolan är kommunerna medans staten närmare bestämt Skolverket bestämmer 
innehållet i undervisningen. 

Många kommuner har inget direkt intresse av att utbilda sin lokala ungdom i en värld 
med en internationell arbetsmarknad och stora befolknings förflyttningar i och med 
urbanisering. Dessutom finns kommuner med ett befolkningsunderlag som försvårar 
finansieringen av skola. Det leder till att kommunerna i vissa fall avsiktligt eller 
oavsiktligt underfinansierad skolan och därmed uppnås inte dem av staten uppsatta 
målen för verksamheten. För att komma till rätta med det problemet måste staten inte 
vara vara uppdragsgivare (bestämma vad undervisningen ska innehålla) utan och 
finansiär och huvudman.  

http:www.regeringen.se/regeringens-politik/barn--och-ungdomsutbildning/mal-for-
barn--och-ungdomsutbildning/ 
http://www.dagensarena.se/redaktionen/veckans-graf-sa-sjunker-resultaten-i-svens-
skola/ 
http://nationalekonomi.se/filer/pdf/38-2-cvg.pdf  

Därför yrkar jag på att: 

- SSU Kronoberg ska verka för att Socialdemokraterna i Kronoberg och i 
förlängningen partiet i riket ska verkar för att svensk skola ska förstatligas 
- Motionen ska skickas vidare till nästkommande partikongress 

Hans Gustafsson 

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:  
Socialdemokraterna skall självfallet verka för en likvärdig skola med hög kvalité. 
Innan beslut om en så stor förändring som motionären föreslår; ett förstatligande av 
skolan kan fattas behövs frågan noga utredas. Svensk skola är inte betjänt av 
förändringar baserade på känsla. Dessutom kom 2010 en ny skollag och 2011 nya 
läroplaner. Lärarna behöver snarare arbetsro och rätt förutsättningar än ytterligare en 
stor förändring. Man ska även ha i åtanke att ett förstatligande skulle medföra att 
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besluten skulle flyttas långt ifrån medborgarna. Kommunerna har även bättre 
lokalkännedom än staten. Att kommuner inte skulle ha något intresse för att utbilda 
sina ungdomar delar inte Distriktsstyrelsen utan vi har många engagerade 
skolpolitiker bara här i Kronobergs län. Att staten däremot behöver bli bättre på att 
fördela resurser till kommunerna för är utjämna skillnader mellan kommunen delar 
Distriktsstyrelsen.  

Distriktsstyrelsen föreslår att motionens skall avslås.   

Distriktsstyrelsens föredragande: Magnus Carlberg 
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Motion 23  

Motion om förtroendevaldas arvoden  

Våra förtroendevalda inom arbetarrörelsen, om det är så i politiken eller i 
fackrörelsen, har ett viktigt uppdrag, att företräda arbetarna. Tyvärr händer det inte 
alltid att företrädaren agerar på ett accepterat sätt och som gör att förtroendet 
minskar och ett förakt för de förtroendevalda skapas. Ett exempel på det är 
kommunal-skandalen som uppdagades i år då man bland annat förskingrat 
medlemmarnas egna pengar och samtidigt får de styrande en rejäl lön som mäter sig 
högre än många arbetare i vårt land samt de som avgår får ett avgångsvederlag som 
inte på något sätt är rimligt. 
 
Vi är alla arbetarrörelsen och vi representerar den svenska arbetarklassen och ska 
också kunna befinna sig på samma nivå som folket vi företräder. Ersättningen för 
representationsarbeten bör därför eftersträvas att vara samma summa som den 
genomsnittlige arbetstagaren i Sverige. 
Utgångspunkten är då att ersättning i form av arvoden följer lönesättningen i landet 
genom höjningar, sänkningar, inflation och så vidare för att visa att politiker och 
fackliga företrädare är desamma som svetsaren, undersköterskan eller läraren. 

Med anledning av ovanstående yrkar jag därför att: 

- SSU Kronoberg ska sträva efter att ersättningsnivån för politiska och fackliga 
uppdrag ska vara den samma som för den genomsnittlige inkomsttagaren i Sverige 
- SSU Kronoberg antar motionen som sin egen 
- Motionen skickas vidare till Socialdemokraterna i Kronobergs distriktsårskonferens 
 
Sara Rosén Andersson  

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen: 
Motionären blandar i motionen händelser i en facklig organisation och arvodessystem 
för politiska förtroendeuppdrag. 

DS menar först att vi inte skall kommentera verksamheter i den fackliga 
organisationen. 
När det gäller ersättningar för politiska förtroendeuppdrag så gäller det dels 
heltidsuppdrag som statsråd, riksdagsledamöter och kommunalråd/regionråd dels 
uppdrag som fritidspolitiker. 
De ledande politikerna i stat och kommun har alltid det yttersta ansvaret för 
verksamheten. Detta ansvar måste också speglas i lönesättningen i likhet med 
motsvarande arbetsuppgifter. Däremot behöver det inte innebära att man alltid har de 
högsta lönerna.  

Fritidspolitikerna arvoderas lika för sitt uppdrag. Då måste man hitta en nivå som 
ligger över ett genomsnitt. Annars blir det ganska många som faktiskt förlorar på att 
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ta ett förtroendeuppdrag. Självklart är det varje kommun/region samt staten som 
beslutar om sina arvodessystem. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motionen. 
 
Distriktsstyrelsens föredragande: Carl-Olof  Bengtsson 
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Motion 24 

Motion om glasögonbidrag 
Syftet med bidraget är att möjliggöra för flickor och pojkar mellan 8 och 19 år, 
oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, att kunna delta på lika villkor i såväl skola 
som på fritiden. Det bidrar till att barn och unga kan leva och växa upp under goda 
förhållanden. En mer jämlik tillgång på glasögon bedöms motverka att barn och unga 
som lever i familjer i ekonomisk utsatthet och i dag inte får bidrag för glasögon 
hamnar i utanförskap. Bidragsgivningen till standardglasögon för barn och unga i 
åldern 8–19 år ser olika ut i olika landsting i dagsläget. Vissa landsting ger bidrag, 
andra inte och hur mycket landstingen ger skiljer sig åt. (Kopierat text från 
regeringen.se)  

Standardglasögon då täcks kostnaden av landstinget men för alla de barn som har 
grövre synfel och behöver ha glasögon utanför standardsortimentet så får föräldrarna 
betala tusentals kronor för glasögonen. Ett exempel på glas utanför standard är 
progressiva glasögon, med dessa så har glasögonbäraren både problem på långt 
avstånd samtidigt som glasögonbäraren behöver förstärkning på nära håll.  

Bidraget ska uppgå till 800 kr per person. Om kostnaden för glasögonen eller 
kontaktlinserna är lägre än 800 kr per person ska bidraget uppgå till den faktiska 
kostnaden. (Kopierat text från regeringen.se)  

Vid köp av ett par progressiva glasögon så är 800kr/ köptillfälle knappt ett 
ekonomiskt stöd för föräldrarna medan Standardglasögon täcks in av bidraget. 
Barn och unga med kraftigare synnedsättning än standard kommer att få bekosta 
största delen av glasögonen själva och utanförskapet blir således kvar för alla dessa 
barn och unga.  

3000 kr och uppåt blir självkostnaden för dessa glasögon, trots dyra försäkringar på 
glasögonen med självrisk på 1500kr så blir självkostnadspriset efter bidraget närmare 
2000kr.  

Syftet med bidraget är att möjliggöra för flickor och pojkar mellan 8 och 19 år, 
oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, att kunna delta på lika villkor i såväl skola 
som på fritiden.  

Jag föreslår att 
- bidraget ändras så även barn och unga med kraftigare synnedsättning än standard 
får hela kostnaden ersatt för sina synhjälpmedel.  

Monika Stasny  

Distriktsstyrelsens svar:  
Glasögonbidrag för barn och unga mellan 8 och 19 år är en relativt ny företeelse. 
Tidigare har glasögonen varit fria upp till 7 år. Under de år vi socialdemokrater var i 
opposition så drev vi på för att dåvarande landstinget skulle införa ett bidrag från 
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8-19 år. I slutet av förra mandatperioden infördes ett bidrag med ett lägre belopp 
(500 kr) för barna mellan 8 och 12 år.  

2015 när Socialdemokraterna fick möjlighet att leda regionen införde vi, som en av de 
första regionerna i landet, ett bidrag för 8 -19 år som motsvarar kostnaden för glasen 
+ 100 kr för bågen.  

2016 beslutade regeringen om ett glasögonbidrag om 800kr/barn och år. Efter 
diskussion beslutade vi att följa samma regelverk som resten av landet. 

Glasögon som ordineras av läkare men som tillhandahålls av optiker får samma 
bidrag, dvs 800 kr/barn och år. Vid vissa sjukdomstillstånd ordineras och 
tillhandahålls glasögonen av Regionen direkt. I de fallen är självkostnaden 330 kr/per 
glasögonpar.  

I Kronoberg finns idag ett fåtal barn som har behov av mer specialiserade glasögon 
som fås på recept från läkare. Region Kronoberg bör på sikt införa att dessa 
specialglas subventioneras så att kostnaden blir likvärdig för barn och unga med 
behov av specialglas som för de med behov av standardglas.  

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta att därmed anse 
motionen bifallen. 

Distriktsstyrelsens föredragande: Anna Fransson 
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Behandling av distriktsstyrelsens förslag

Anmälan om aktivitetsplan 2018
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen  
att fastställa förslag till aktivitetsplan.  

1 INLEDNING  
Partidistriktets verksamhet styrs av antagen verksamhetsplan för 2015-2018. Den 
antogs av distriktskongressen i mars 2015. Nedan följer de aktiviteter som planeras 
under 2018. Aktiviteterna antas av distriktsstyrelsen och fastställs av distrikts-
kongressen.  

2 VERKSAMHET  
Partidistriktets verksamhet syftar till att uppfylla de övergripande målsättningarna  
i verksamhetsplanen och att Socialdemokratin i Kronoberg lever upp till epitetet 
Framtidsparti.  

2A Medlemmar  
Uppsatta målsättningar kring medlemsutveckling kräver stora insatser. Dels på 
medlemsvärvning men också gällande rutiner för välkomnande av nya medlemmar 
och administration av medlemssystem.   

Aktiviteter 2018 
*Partidistriktet ska under året erbjuda medlemsansvariga i samtliga arbetare-
kommuner utbildning i medlemssystemet liksom kring medlemsvärvning  
och medlemsmottagande.  
*Aktiviteter i samband med valkampanjande ska ha medlems-värvning i fokus.  
*En återvärvning av medlemmar som skrivs ut för bristande betalning ska göras.  

2B Studier
Fokus i studieverksamheten kommer fortsatt handla om att stärka arbetare-
kommunernas kapacitet att självständigt bedriva medlemsutbildningar steg ett. 

Utöver att genomföra studieplanen kommer under året kandidatutbildningar och 
samtalsledare att genomföras, men distriktet kommer även att ha de avslutande 
internaten för spetsledarutbildningen tillsammans med de sydöstra partidistrikten.  

Aktivitetsplan 2018 
*Partidistriktet ska genomföra utbildning för samtalsledare, teamledare och 
valarbetare.  
*Medlemsutbildning steg 1 ska erbjudas nya medlemmar i samtliga arbetare-
kommuner. Dessa genomförs antingen i egen regi, i samverkan med distriktet och/
eller med andra arbetarekommuner.  
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*En spetsutbildning ska genomföras för distriktets toppkandidater inför valet.   
*Medlemmar ska inbjudas att delta på Röda Akademin vid Ädelfors folkhögskola.  

2C Facklig-politisk verksamhet
Prioriteringen vad gäller facklig-politisk verksamhet under 2018 kommer ligga vid att 
bibehålla den nära kontakten mellan partidistriktet och LO, och fortsätta att utveckla 
kontakterna med TCO och SACO. Formerna för gemensamma utspel, utbildning och 
evenemang ska utvecklas.    

Aktivitetsplan 2018 
*Under året ska frukostmöten för att presentera och föra dialog kring regeringens 
politik genomföras tillsammans med LO-distriktet.  
*Det fackliga utskottet ska träffas minst två gånger och hitta sätt att .  
*Initiativ för närmare kontakt med TCO och SACO ska tas.  
*Formerna för riksdagsledamöters och andra centrala företrädares besök vid 
arbetsplatser ska utvecklas.   
*Initiativ till gemensamma utbildningar och insatser mot främlingsfientlighet tas. 

2D Internationell verksamhet 
Situationen i omvärlden med flyktingströmmar och säkerhetspolitiskt läge bör prägla 
de internationella utblickar som sker i samband med partidistriktets verksamhet.  

Aktivitetsplan 2018 
*Partidistriktet ska under 2018 undersöka möjligheten att själva eller tillsammans med 
andra fortsätta arbetet med att hitta former för ett internationellt inriktat projekt eller 
nätverkssamarbete.   
*Partidistriktet ska vid minst två arrangemang under året uppmärksamma aktuella 
skeenden i omvärlden.  

2E Opinionsbildning  
Partidistriktet ska vara navet i den socialdemokratiska opinionsbildningen i 
Kronobergs län. Detta arbete ska intensifieras under året där medieplanering och 
utåtriktade kampanjer ska samverka för att förstärka det socialdemokratiska 
budskapet tillsammans med reklam och sociala medier. En bärande del i 
opinionsarbetet är arbetsområdet valkretsstöd som partidistriktet utfår på uppdrag av 
partistyrelsen och i syfte att stötta länets riksdagsledamöter.  

Aktivitetsplan 2018 
*Arbetet med att utveckla nya samarbeten i syfte att föra samman opinionsbildning 
och politik från kommunal, regional, nationell och europeisk nivå ska fortsätta. 
*Minst ett seminarium ska genomföras i samarbete med Socialdemokraterna i 
Europaparlamentet.  
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*Tillsammans med arbetarekommunerna och regiongruppen ska arbetet med ett mer 
strategiskt opinionsarbete inledas/fortsätta. 
*Kommunikationsplanen ska revideras årligen, och uppdaterad version ska antas av 
distriktsstyrelsen.  
*Partidistriktet ska under året besöka samtliga arbetarekommuner för att informera 
om den antagna kommunikationsplanen. 

3 ORGANISATION
Partidistriktets organisation är både ett redskap för att uppnå de målsättningar som 
redovisas i verksamhetsplanen men också garanten för en demokratiskt uppbyggd 
folkrörelse. Arbetet i distriktets ledning ska utvecklas i enlighet med intentionerna  
i Framtidspartiet. 
  
3A DISTRIKTSKONGRESS
Aktivitetsplan 2018 
*En distriktskongress ska genomföras enligt upparbetade rutiner. Partidistriktets 96:e 
kongress är planerad och kallad till den 17-18 mars i Alvesta Folkets Hus.  

3B Distriktsstyrelse och verkställande utskott
Aktivitetsplan 2018 
*Distriktsstyrelse och verkställande utskott sammanträder enligt antagen datumplan. 
*Dialog- och informationsfrämjande arbetsformer mellan arbetarekommuner  
och partidistrikt ska fortsätta att utvecklas.  

3C Valberedning 
Aktivitetsplan 2018 
*Valberedningen ansvarar för att bereda förslag till distriktskongress och valkonferens 
gällande partiorgan, listor till riksdag och region samt övriga regionala uppdrag, 
inklusive kyrkovalet. 

3D Expedition 
Aktivitetsplan 2018 
*Fortsätta arbetet med rutiner och fortbildning för personal.  
*Genomföra fattade beslut och verksamhet som beskrivs under punkt 2.  
*Utveckla kontakterna och samarbetet mellan partidistriktet och 
arbetarekommunerna.  
*Nya relationer och samarbeten på olika områden ska utvecklas.   
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Budget 2018
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen  
att besluta fastställa förslag till budget.  

Budget 
2018

Budget   
2017

INTÄKTER     4 228 000   3 245 000

100 Anslag och avgifter 3 043 000 2 670 000

150 Medlemmar 85 000 75 000

350 Val 1 000 000

400 Organisation 450 000

500 Expedition 100 000 50 000

KOSTNADER     -4 227 800   -3 240 425

100 Anslag och avgifter -305 300 -311 100

150 Medlemmar -15 000 -40 000

200 Studier -20 000 -145 000

300 Övrig verksamhet -40 000 -25 000

350 Val -1 200 000

400 Organisation -100 000 -255 000

500 Expedition -2 547 500 -2 464 325

RESULTAT     200   4 575
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Förslag till valprogram

Ett bättre Kronoberg – för 
alla 
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Vår vision 
Ett socialdemokratiskt Kronoberg  
Ett socialdemokratiskt Kronoberg bygger på solidaritet, tillit och samarbete. Det är 
ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Ett län där människors 
livskvalitet och delaktighet i samhällsutvecklingen ökar utan att det skadar vår 
gemensamma miljö. Ett län där alla Kronobergare får möjlighet att bidra efter sin 
förmåga och får tillbaka efter sina behov. Ett socialdemokratiskt Kronoberg har en 
välfärd som går att lita på!  

En av de viktigaste uppgifterna för välfärdssamhället är att utjämna orättvisa 
skillnader mellan olika grupper. Socialdemokraterna kan aldrig acceptera att 
människor får tillgång till sämre välfärd på grund av den de är. Välfärden ska vara 
jämlik! Socialdemokratins grundsyn är att behov och etik alltid måste gå före 
ekonomiskt vinstintresse, det gäller särskilt för välfärdssektorn. I Kronoberg ska 
aldrig kvalitén på välfärd du får vara beroende av storleken på din plånbok. Ingen ska 
kunna köpa sig före i kön till vård, skola eller omsorg. 

Goda arbetsvillkor för välfärdens medarbetare är en förutsättning för att kunna hålla 
den höga kvalitet på välfärdstjänster som Kronobergarna har rätt att kräva. I 
Kronoberg ska Socialdemokraterna alltid sträva efter att ge välfärdens medarbetare en 
hållbar och utvecklande arbetsmiljö. Välfärdens medarbetare ska känna sig sedda, 
hörda och värdefulla varje dag. Det är medarbetarna som bygger välfärden. 

Välfärden och samhällsservicen ska vara god oavsett var i Kronoberg man bor. 
Socialdemokraterna vill därför arbeta aktivt för att orättvisa skillnader mellan stad och 
landsbygd ska överbryggas. För att åstadkomma detta är satsningar på ökad 
utbyggnad av snabbt bredband, kollektivtrafik och bra vägar viktiga komponenter.  

Alla Kronobergare som kan jobba ska jobba. Med fler jobb får vi råd med en 
fungerande välfärd att vara stolta över. För Socialdemokraterna är det långt viktigare 
än skattesänkningar och privatiseringar.  

Socialdemokraterna vill att Kronoberg ska bli Europas grönaste region. För att nå dit 
måste det hållbara tankesättet prägla alla verksamhets- och politikområden.  

Vi socialdemokrater vet att Sverige och Kronoberg blir bättre om vi tillsammans ser 
till att minska klyftorna i samhället. Socialdemokraterna tar ansvar för välfärden i 
ett bättre Kronoberg – för alla.  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Hälso- och sjukvård 
Socialdemokraterna vill att hälso- och vården i Kronoberg ska kännetecknas av 
kontinuitet, kvalitet och lättillgänglighet. Vi vill och vågar ta oss an utmaningen att 
utforma och gemensamt via skattsedeln finansiera en kvalitetssäkrad sjukvård i 
internationell toppklass med patientens behov i centrum. Hälso- och sjukvården i 
Kronoberg ska hålla högsta kvalitet överallt i länet och vara tillgänglig för alla på lika 
villkor. 

Skillnader i livslängd och sjuklighet mellan olika samhällsklasser är en av de viktigaste 
utmaningarna för hälso- och sjukvården att lösa. God hälsa och vård för alla är ett 
gemensamt samhällsansvar och vi socialdemokrater vill sudda ut dessa skillnader. I 
Kronoberg ska hälsan vara jämlik – oavsett vem du är.  

Det ska vara enkelt och gå snabbt att söka och få vård i Kronoberg. Vård- och 
folkhälsoarbetet ska alltid utformas så att den underlättar kontakt med 
Kronobergarna och samarbetet mellan region och kommun. Samverkan mellan 
region och kommun ska vara så effektiv att patienten inte märker om flera aktörer är 
inblandade.  

Kronoberg är ett litet län. För att använda våra resurser på bästa sätt behöver vi söka 
nya vägar och möjligheter inom hälso- och sjukvården. Genom samverkan med andra 
landsting och regioner kan vi erbjuda Kronobergarna bästa möjliga vård. I utbyte 
delar Kronoberg med sig av sin kompetens till andra landsting och regioner och 
bidrar på så sätt till en bättre hälso- och sjukvård i hela landet.  

Hälsa på lika villkor – oavsett vem du är 
Hälsa är idag ojämlikt fördelad. Människor med låga inkomster och kort utbildning 
tenderar att ha en sämre hälsa än andra. Vi socialdemokrater tycker att det är 
oacceptabelt och vill därför sluta de påverkbara hälsoklyftorna mellan 
Kronobergarna. 

För att lyckas att sluta de påverkbara hälsoklyftorna måste stort fokus läggas på 
förebyggande insatser. Den medicinska och sociala kompetens som region och 
kommun förfogar över är en viktig resurs i folkhälsoarbetet och ska användas 
offensivt för att förebygga ohälsa och sjukdom i länet. Folkhälsoarbetet måste vara 
ett samspel mellan kommun, region och statliga aktörer såsom arbetsförmedlingen 
och försäkringskassan. Vårdcentraler och skolhälsovård har ett särskilt ansvar för ett 
aktivt och förebyggande folkhälsoarbete och måste ges de resurser som behövs för 
att utföra ett gott arbete. Som en del av det förebyggande arbetet vill 
Socialdemokraterna införa hälsosamtal för alla 50-åringar.  

Alla Kronobergare ska ha förutsättningar till bästa möjliga hälsa. Vi vet att en viktig 
faktor för god hälsa är utbildning. Framförallt är slutförd gymnasieutbildning viktigt, 
därför vill vi att fler kronobergare ges möjlighet och får stöttning i att lyckas med 
detta.  
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Individen har ansvar för sin egen hälsa, men ett gott samhälle har också ett ansvar för 
att ge stöd, sprida information och erbjuda effektiva förebyggande program. 
Folkhälsoarbetet behöver särskilt fokusera på att motverka de livsstilssjukdomar som 
vi vet påverkar hälsan negativt.  

Grunden till en god hälsa livet ut läggs ofta i unga år, därför är det viktigt att friskvård 
och motion är en naturlig del av vardagen för alla redan från barnsben. För att ge alla 
barn och unga i Kronoberg bättre möjlighet att vara fysiskt aktiva ska 
Socialdemokraterna verka för att länets kommuner inför så kallade fritidsbanker, från 
vilka sport- och friluftsutrustning kan lånas gratis. Möjligheten till fysisk aktivitet ska 
inte vara en kostnadsfråga.  

Det finns fortfarande tydliga skillnader mellan kvinnor och män när det gäller tillgång 
till vård och behandling på lika villkor inom hälso- och sjukvården. Ojämställdheten i 
hälsa mellan kvinnor och män påverkar kvinnor möjligheter till makt och inflytande, 
arbete, utbildning och försörjning på lika villkor och måste därför minskas. Kvinnors 
hälsa är därför en viktig fråga för hela samhällsutvecklingen. 

Alla gravida kvinnor har rätt till en säker och trygg graviditet, förlossning och 
eftervård. Socialdemokraterna i Kronoberg verkar för att en nollvision för 
förlossningsskador ska antas nationellt.  

Det faktum att medicinsk forskning och utveckling av nya läkemedel av tradition har 
skett med män som försökspersoner samt att kvinnor och män uppvisar olika 
symtom vid vissa tillstånd kan leda till att kvinnor feldiagnosticeras. 
Socialdemokraterna i Kronoberg anser därför att den medicinska forskningen i större 
utsträckning måste utgå ifrån bland annat könsskillnader för att på så sätt bli mer 
jämlik. 

Ett sjukhus – flera ingångar 
Vi socialdemokrater betraktar Ljungby lasarett, Centrallasarettet Växjö och Sankt 
Sigfrids sjukhus som ett sjukhus med flera ingångar. Samverkan lasaretten emellan 
ska vara stark och bidra till en god och tillgänglig vård i hela länet. Vi är övertygade 
om att alla tre lasaretten fortsatt ska vara akutsjukhus. För att behålla och rekrytera 
nya kompetenta medarbetare till lasaretten behöver vi arbeta strategiskt.  

God hälsa är mer än bara fysisk. Socialdemokraterna vill att skillnaden i synsätt på 
kroppslig och psykisk ohälsa suddas ut. Att komma i kontakt med psykiatrin ska vara 
lätt, och i det arbetet är utvecklingen av psykiatriresurser på vårdcentralerna viktigt. 
Köerna till allmän- och specialistpsykiatrin måste minska. Särskilt fokus ska läggas på 
att köerna till barn- och ungdomspsykiatrin kortas markant och att övergången från 
barn- och ungdomspsykiatri till vuxenpsykiatri förbättras.  

Vi socialdemokrater vill att sjukhusvård fortsatt ska vara i offentlig regi och säger nej 
till vinst i sjukhusvård. Sjukhusvård lämpar sig inte för vårdval. Möjligheten för alla 
att få tillgång till bästa möjliga vård efter behov kan bara garanteras på våra egna 

Sidan �83



sjukhus. Satsningar på att utveckla våra sjukhus i regionens egen regi ger bättre 
patientsäkerhet, högre kvalitet och en tydligare organisation för såväl patienter som 
för medarbetare. 

Flexibel vård i rimlig tid 
Det är oerhört viktigt att arbetet med att korta vårdköer alltid prioriteras och 
förbättras. Dagens vårdgaranti är otillräcklig. Vi socialdemokrater vill därför att 
sjukvården ska införa patientkontrakt som omfattar alla delar i hälso- och sjukvården: 
besök, undersökningar, röntgen och remisser. Patientkontrakt ska stärka patienternas 
ställning, öka delaktigheten och tydliggöra vilket uppdrag och ansvar hälso- och 
sjukvården har gentemot patienten.  

För att göra vården mer lättillgänglig för patienter ska primärvården och 
mottagningar inom specialistsjukvården ska på sikt erbjuda flexibla öppettider, det vill 
säga vara öppna utanför traditionella kontorstider.  

Den digitala och tekniska utvecklingen går fort framåt och kan, om den används rätt, 
underlätta för såväl patienten som för hälso- och sjukvården i stort. Utvecklingen ska 
följas och anammas löpande så att det blir möjligt att söka vård på nya sätt. 
Exempelvis ska det vara möjligt för den som vill att ha kontakt med vården via 
videolänk. Målet är att Kronoberg ska vara Sverigeledande i e-Hälsa. 

Nära vård på patientens villkor 
De senaste åren har vårdmönster och tankesätt i vården förändrats snabbt. Denna 
utveckling fortsätter och svensk sjukvård står nu inför ett viktigt paradigmskifte. 
Vården måste moderniseras och anpassas efter patienternas behov. 
Den tekniska och digitala utvecklingen gör att mycket mer än tidigare kan göras på 
patientens hemmaplan. Den moderna vården har därför goda förutsättningar att ha 
ett patientnära fokus. 

Socialdemokraterna har som mål att Kronobergarna i större utsträckning ska ha 
möjlighet att avgöra när och var de är i behov av vård, t.ex. genom självinläggning 
eller hembesök. 

Alla ska må bra på äldre dagar 
Vi blir allt äldre och friskare i Sverige. Många som går i pension idag gör det med 
friska, aktiva år framför sig. Det är en välfärdspolitisk framgång att glädjas åt! 
Samtidigt växer gruppen äldre som har flera och särskilda vårdbehov.  Det ställer krav 
på fortsatt forskning, kunskapsspridning och verksamhetsutveckling inom 
äldreområdet. Det ställer också nya krav på hälso- och sjukvården och omsorgen.  

Socialdemokraterna i Kronobergs mål är att en jämlik och jämställd äldrevård och 
äldreomsorg med hög kvalitet ska finnas i hela länet. För att nå målet ska fast 
vårdkontakt för äldre införas och projektet Äldrehälsa Kronoberg, som syftar till att 
öka delaktigheten och underlätta vårdkontakten för äldre patienter, ska fortsätta 
utvecklas och arbetssättet ska spridas i länet. 
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Mer resurser till primärvården 
I primärvården finns kunskap för att möta hela människans hälso- och vårdbehov. 
Här finns också kompetensen för att hitta rätt vårdnivå. Det ska fortsatt vara möjligt 
för Kronobergarna att, inom vårdvalet i primärvården, lista sig vid vårdcentraler både 
inom och över länsgränserna. Vårdcentraler ska finnas i samtliga länets kommuner. 

I takt med att mer och mer kan utföras närmare patienten och längre ifrån sjukhusen 
kommer primärvårdens roll att fortsatt öka. Det utökade uppdraget för primärvården 
innebär att mer resurser måste tillföras. Resursfördelningssystemet inom 
primärvården måste vidare utformas så att arbetet med socialt utsatta grupper och 
förebyggande folkhälsoarbete premieras. Familjecentraler där vårdcentraler 
samarbetar med barnavård, socialtjänst och ungdomsmottagning ska finnas i alla 
länets kommuner. 

Trygghet och kontinuitet i vården 
Patienternas upplevelser och säkerhet måste alltid vara högst prioriterade inom hälso- 
och sjukvården. Ingen Kronobergare ska behöva känna oro för att kontakt med 
vården ska leda till ett förvärrat sjukdoms- eller skadetillstånd.  

Den allra viktigaste aspekten av patientsäkerheten är kompetenta och trygga 
medarbetare. Vi socialdemokrater tror att vi bedriver sjukvård bäst med vår egen 
personal. För att få en bra kontinuitet i vården i Kronoberg behöver vi bli oberoende 
av hyrpersonal. Det är också en förutsättning för att kunna ge våra medarbetare en 
hållbar arbetsmiljö och ge våra patienter den kontinuitet de efterfrågar. För att 
ytterligare öka kontinuiteten i vården ska en modell för fast vårdkontakt ska införas. 

God tandhälsa ska inte vara en klassfråga 
Tandvården är väldigt betydelsefull för hela hälsan. Dålig tandhälsa minskar 
livskvalitén och leder inte sällan till följdsjukdomar. För att säkra en god tandhälsa 
hos Kronobergarna är det nödvändigt att tandvårdsförsäkringen har ett stark fokus 
på regelbunden och förebyggande tandvård. Samtidigt måste det finnas ett bra skydd 
mot höga kostnader. Tandvård ska alltid vara avgiftsfritt för barn- och unga. 

Tänderna är en del av kroppen och ska betraktas som så. För Socialdemokraterna i 
Kronoberg är målsättningen att patientkostnaderna i tandvården på sikt ska omfattas 
av ett högkostnadsskydd av samma modell som gäller inom hälso- och sjukvården.  

Arbete och näringsliv 
Alla Kronobergare som kan jobba ska jobba. Med fler jobb får vi råd med en 
fungerande välfärd att vara stolta över. För Socialdemokraterna är det långt viktigare 
än skattesänkningar och privatiseringar.  

Kronoberg ska ha en stark och varierad arbetsmarknad. För att lyckas med det 
behöver vi aktivt främja ett innovativt och hållbart näringsliv. Dagens arbetsmarknad 
är till stor del regional och Socialdemokraterna ser positivt på en stärkt regionalisering 
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av arbetsmarknadspolitiken. Därför är det viktigt att samarbetet mellan regionen, 
kommunerna och angränsande regioner i arbetsmarknadsfrågor är välfungerande. 

Fokus för arbetsmarknadsinsatser ska ligga på att matcha arbetssökande med 
arbetsmarknadens behov av kompetens. För att Kronoberg ska vara en 
konkurrenskraftig region föreslår Socialdemokraterna fler utbildningsplatser inom 
yrkeshögskolorna i Kronoberg, Linnéuniversitetet och Centrum för 
Informationslogistik i Ljungby.  

All offentlig, skattefinansierad verksamhet måste präglas av social hållbarhet. 
Socialdemokraterna ska alltid kräva att leverantörer av varor och tjänster inom 
offentliga förvaltningar och bolag respekterar och följer lagar och regler kring 
mänskliga rättigheter, arbetsrätt och föreningsrätt. Svenska kollektivavtal ska gälla på 
svensk arbetsmarknad - den svenska modellen måste alltid värnas. 

Fler ska vilja jobba i välfärden 
För att vi ska lyckas med en god välfärd för alla måste fler vilja arbeta inom 
välfärdsyrken. Kompetensförsörjning är därför en av välfärdens viktigaste utmaningar 
framöver. Som offentlig sektors största arbetsgivare har politiken ett mycket stort 
ansvar att se till att arbetsmiljö och villkor i välfärden är goda. För att lyckas rekrytera 
och behålla medarbetare måste fler riktade och långsiktiga satsningar göras. 

God arbetsmiljö och hållbara arbetsvillkor är en förutsättning för att kunna hålla den 
höga kvalitet på välfärdstjänster som Kronobergarna har rätt att kräva.  I Kronoberg 
ska Socialdemokraterna alltid sträva efter att ge välfärdens medarbetare en hållbar och 
utvecklande arbetsmiljö. Välfärdens medarbetare ska känna sig sedda, hörda och 
värdefulla varje dag.  

Att fler arbetar heltid är en viktig fråga för välfärden. Det är avgörande för att kunna 
möta framtidens rekryteringsbehov men leder framför allt till ett mer jämställt 
samhälle i stort. Alla välfärdens medarbetare ska ha rätt till heltid med heltidsschema. 
I Kronoberg ska därför heltid vara grundprincipen för alla nya tillsvidareanställningar 
i regionen och i kommunerna. Heltid, helt enkelt! 

Välfärdens medarbetare ska ha rätt till löpande kompetensutveckling, främst för att 
stärka sin egen kunskap och ställning men också för att det höjer kvaliteten på den 
regionala och kommunala verksamheten. Vi måste också bli bättre på att tillvarata den 
kompetens och erfarenhet som redan finns i verksamheten samt bli bättre på att 
uppmuntra kreativitet och egna initiativ på alla nivåer i välfärdssektorn. 

Erfarenhet och kompetens måste löna sig och det ska vara möjligt att utvecklas och 
göra karriär inom välfärdsyrken. Därför ska karriärtrappor som premierar erfarenhet 
och kompetens införas i hälso- och sjukvården. 
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En aktiv näringspolitik för ett växande Kronoberg 
Socialdemokraterna i Kronoberg ska verka för en aktiv näringspolitik för fler och 
växande företag i regionen. Vi vill förbättra företagens förutsättningar för innovation, 
export och tillväxt. Vi behöver också stärka företagens omställningsförmåga och 
konkurrenskraft. Ett starkt näringsliv bygger Kronoberg starkare! 

För att utveckla näringslivet måste vi tillvarata den entreprenörsanda och 
innovationskraft som Kronoberg är känt för. Därför vill Socialdemokraterna satsa på 
fler innovativa arenor där universitet, näringsliv, entreprenörskap, 
fackföreningsrörelse och offentlig sektor möts och samverkar. 

Kronobergs näringsliv präglas sedan lång tid av tillverkningsindustri som glasbruk, 
verkstads- och träindustri. Dessa näringar är fortfarande av stor betydelse men har 
kompletterats av nya näringar inom till exempel tjänstesektor, informationsteknik, 
plast- och aluminiumindustri. Kronoberg är idag Sveriges starkaste exportlän i 
förhållande till folkmängd och det finns över 750 IT-företag i regionen. Vi 
socialdemokrater är oerhört stolta över regionens innovativa klimat och kommer att 
arbeta aktivt för att stärka och sprida denna utveckling.  

Vi vill bli bättre på att ta tillvara kvinnors kompetens och vilja till företagande. Vi 
måste stimulera till nya möten mellan olika näringslivsgrenar. Till exempel kan kultur, 
design och turism kombineras med den traditionella tillverkningsindustrin. 

Vi socialdemokrater vill att fler ska uppleva de genuina miljöer och näringar som 
finns i Kronoberg. Kronoberg ska vara en plats där människors längtan efter 
upplevelser blir verklighet. Till exempel kan turism kombineras med den traditionella 
tillverkningsindustrin som inom både glas- och möbelriket. 

Utbildning 
Investeringar i utbildning lägger grunden för människors frihet, arbete och välfärd. 
Sverige ska alltid konkurrera med kunskap, inte låga löner och sämre 
anställningsvillkor och Kronoberg ska vara den region som är mest framgångsrik på 
att tillvarata sina invånares kompetens och utvecklingskraft.  

Socialdemokraterna i Kronoberg ska verka för att grundskolan i länet verkligen är 
och förblir avgiftsfri. Inget barn ska behöva stanna hemma från skolresan eller avstå 
frukt under fruktstund på grund av vårdnadshavarnas ekonomiska situation. 
Samtidigt ska kunskapsklyftorna i skolan aktivt motverkas. 

Alla Kronobergare ska ha möjlighet till ett livslångt lärande, detta för att främja 
personlig utveckling men också för att framtidens arbetsmarknad kommer kräva att vi 
i högre utsträckning fyller på våra kunskaper genom hela livet. Ett livslångt lärande 
garanteras bäst genom fler och geografiskt spridda utbildningsplatser på såväl 
Linnéuniversitetet som på YH-utbildningar. För det livslånga lärandet har även våra 
folkhögskolor och bildningsförbund en viktig betydelse.  
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Infrastruktur och trafik 
Kronoberg är ett av Sveriges största inpendlingslän och är därför starkt beroende av 
många och välfungerande kommunikationer med övriga landet. För att uppnå bästa 
möjliga infrastruktur och trafik behöver Kronoberg aktivt samverka med 
angränsande regioner. Genom att satsa på bättre och tryggare bilvägar, ökad kapacitet 
på järnvägen och på en pålitlig kollektivtrafik blir det blir enklare att resa i och till vår 
region. Socialdemokraterna vill fortsatt driva breda satsningar på Kronobergs 
infrastruktur. 

För att Kronoberg ska vara en attraktiv region där företag ska vilja etablera sig och 
verka behöver vi en fungerande flygplats inom regionen. Vi tror att det är möjligt att 
flygplatsen på nytt blir självfinansierad. 

Kollektivtrafiken ska vara attraktiv och pålitlig 
Socialdemokraterna vill att fler Kronobergare ska välja att färdas kollektivt i vardagen 
och på fritiden. En av de viktigaste delarna för att uppnå ett ökat 
kollektivtrafikresande är att säkerställa tillgång och punktlighet. Kronobergarna måste 
kunna lita på att bussen eller tåget kommer och går i tid! En annan viktig del är att 
förbättra standarden och servicen, det vill vi göra bl.a. med fritt WIFI på bussar och 
tåg. Vi socialdemokrater vill lyfta fram och förbättra de fördelar som finns med att 
åka kollektivt jämfört med att ta bilen.  

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla Kronobergare, speciellt för de som har 
den som enda resealternativ. Det ska finnas gott om turer i hela länet. Avgifter och 
utformningen av rabatter och betalsätt i kollektivtrafiken måste anpassas så att de är 
attraktiva för såväl regelbundna som för oregelbundna resenärer och för resenärer 
med sämre ekonomi.  

Att fler åker kollektivt är mycket viktigt för att Kronoberg ska kunna bli Europas 
grönaste region. Kollektivtrafiken i Kronoberg ska vara fossilbränslefri år 2020. 

Hela Kronoberg ska vara uppkopplat 
Snabbt bredband och en pålitlig mobiltäckning är ett måste för att människor och 
näringsliv ska kunna bo och verka i hela Kronoberg. En bra uppkoppling är idag 
grunden i allt från att sköta kontakt med myndigheter och läsa tidningar, till barnens 
skolgång och det sociala livet. För Socialdemokraterna är det därför självklart att det 
ska finnas tillgång till en snabb och pålitlig uppkoppling dygnet runt överallt i länet. 
Vi vill ta krafttag för att snabba på den digitala utvecklingen och kommer verka för 
att nuvarande kopparnät inte stängs ner innan ny uppkoppling är på plats. 

Bostad 
För oss socialdemokrater är bostad en självklar social rättighet. God tillgång till 
bostäder är också en grundläggande förutsättning för jobb och tillväxt i regionen. 
Bland annat genom att föra en aktiv markpolitik ska vi stimulera bostadsbyggandet i 
Kronoberg.  
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För att bryta den växande bostadssegregationen vill Socialdemokraterna se fler 
bostadsområden med blandad bebyggelse, det vill säga fler bostadsområden där villor 
och radhus blandas med flerfamiljshus. Vi ska föra en progressiv bostadspolitik där 
byggande av miljövänliga och billiga bostäder uppmuntras. Vi vill också att tillgången 
på hyresrätter samt senior- och trygghetsbostäder ska vara god i samtliga kommuner i 
länet. Det ska helt enkelt finnas något för alla på bostadsmarknaden i Kronoberg! 

Miljö och hållbarhet 
Socialdemokraterna vill att Kronoberg ska bli Europas grönaste region. För att nå det 
målet måste det hållbara tankesättet prägla alla verksamhets- och politikområden i 
region och kommuner.  

Vi tror på breda lösningar och investeringar snarare än skattesänkningar för att klara 
de stora miljöproblemen. Genom högt uppställda miljö- och energimål och med 
konkreta styrmedel för att uppnå dessa mål, läggs grunden för långsiktigt stabila 
förutsättningar för en snabb väg ut ur fossilsamhället och därmed utvecklingen mot 
ett hållbart Kronoberg. 

Vi vet att miljöåtgärder stärker länets konkurrenskraft och stimulerar till jobb och 
företagande. Genom att gå före i omställningen kan våra företag bli världsledande i 
att utveckla den teknik och miljöprofil som världen efterfrågar. Vi vill se 
yrkeshögskolor och gymnasieskolor med en miljödriven näringslivskoppling.  

Socialdemokraterna i Kronoberg ser positivt på ökad användning av solceller på 
offentliga fastigheter och utbredd tillgång till laddstolpar för elbilar i länet. 

Kultur 
En blomstrande kultur är en förutsättning för ett levande och demokratiskt 
Kronoberg. Kulturen utgör en viktig arena för samtal och debatt och är en drivkraft 
för den demokratiska utvecklingen eftersom den granskar och ifrågasätter samhället, 
dess makthavare och strukturer.  

Vi socialdemokrater vet att en av de i särklass viktigaste orsakerna till en regions 
framgång är kreativitet och känslan av tillhörighet, något som kulturen bidrar starkt 
till. Kronoberg ska därför ha ett brett och aktivt kulturliv och alla Kronobergare ska 
oavsett var i länet de bor ska ha tillgång till kulturella aktiviteter.  

Kronobergs kulturarv gör oss speciella och unika i vår omvärld och är en central 
resurs för att belysa länets attraktivitet och öka dess tillväxt. Historiska kulturminnen 
runt om i länet ska underhållas, märkas ut och tillgängliggöras för så väl 
Kronobergare som för turister. Länets museum ska verka och synas i hela Kronoberg 
och har ett viktigt uppdrag i att bidra till att skapa och sprida intresse och kunskap 
om lokala historiska förhållanden.  
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Vi vill värna och utveckla länets kulturella mötesplatser såsom bibliotek, Folkets Hus, 
kulturskolor, hembygdsgårdar, lanthandlar och kulturcaféer. Alla skolbarn ska ges 
möjlighet till professionella och aktiva kulturupplevelser. 

Sidan �90



Valberedningens förslag till partiorgan 
 
En distriktsordförande  
Monica Haider, Älmhult 

Tio ledamöter i distriktsstyrelsen  
Robert Olesen, Alvesta  
Lars Altgård, Lessebo  
ClasGöran Carlsson, Ljungby  
Liselotte Åhlander, Ljungby  
Joakim Pohlman, Markaryd  
Tomas Blomster, Tingsryd  
Niklas Jonsson, Uppvidinge   
Anna Fransson, Växjö  
Charlotta Svanberg, Växjö 
Henrietta Serrate, Växjö 

Tio ersättare i distriktsstyrelsen 
Sebastian Ohlsson, Alvesta  
Kristina Brundin, Lessebo  
Emma Johansson Gauffin, Ljungby  
RosMarie Jönsson Neckö, Markaryd  
Magnus Carlberg, Tingsryd  
Peter Danielsson, Uppvidinge  
Carl-Olof  Bengtsson, Växjö  
Tomas Thornell, Växjö   
Tajma Sisic, Växjö  
Stefan Jönsson, Älmhult 

Fyra ledamöter i verkställande utskottet 
Robert Olesen, Alvesta 
Anna Fransson, Växjö 
ClasGöran Carlsson, Ljungby 
Charlotta Svanberg, Växjö 

Tre revisorer 
Curth Eriksson, Växjö (sammankallande) 
Bertil Olsson, Alvesta 
Bo Dalesjö, Ljungby 

Tre revisorssuppleanter 
Rose-Marie Holmqvist, Växjö 
Barbro Svensson, Tingsryd 
Gun Lindell, Ljungby 

Sidan �91



Internationalen
Musik: Pierre Degeyter 

Svensk text: Henrik Menander 

Upp trälar uti i alla stater, 
som hungern bojor lagt uppå! 
Det dånar uti rättens krater, 

snart skall utbrottets timma slå. 
Störtas skall det gamla snart i gruset. 

Slav, stig upp för att slå dig fri! 
Från mörkret stiga vi mot ljuset, 

från intet allt vi vilja bli. 

: // : Upp till kamp emot kvalen! 
Sista striden det är, 
ty internationalen 

åt alla lycka bär. : // : 

Arbetare i stad, på landet, 
en gång skall jorden bliva vår. 

När fast vi knyta syskonbandet, 
då lättingen ej råda får. 

Många rovdjur på vårt blod sig mätta, 
men när vi nu till vårt försvar, 
en dag en gräns för dessa sätta, 

skall solen stråla lika klar. 

: // : Upp till kamp emot kvalen. 
Sista striden det är 
ty internationalen 

åt alla lycka bär. : // : 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