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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 30 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 valet till 
Europaparlamentet.  

Med partihälsningar februari 2019 

Distriktsstyrelsen 

Sidan �3



Innehåll
Arbetsordning    sidan 5  
Dagordning    sidan 7 
Distriktsstyrelsens berättelse   sidan 8  
Revisionsberättelse    sidan 24 
Övriga berättelser    sidan 25 
Motioner     sidan 32 
Distriktsstyrelsens förslag   sidan 68 
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Arbetsordning
Förslag till arbetsordning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikts 
97: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 30 mars i Alvesta Folkets Hus 

08.30 – 09.00 Samling, anmälan av ombud, kaffe och fralla 

09.00 – 12.00 Kongressöppning och kongressförhandlingar  

12.00 – 12.45 Lunch 

12.45 – 15.00 Kongressförhandlingar  

15.00 – 15.20 Fika 

15.20 – 17.00 Kongressförhandlingar  
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Dagordning
Förslag till dagordning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikts 
97: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.  Behandling av övriga berättelser 
 a)  riksdagsgruppens berättelse 
 b)  regiongruppens berättelse 
 c)  europaparlamentariker Anna Hedhs berättelse  
 d) stiftsgruppens berättelse 
11.  Behandling av distriktsstyrelsens förslag 
 a)  fastställande av distriktsstyrelsens utvecklingsplan 2019-2022 samt  
 aktivitetsplan 2019 
 b)  budget 2019 
 c)  fastställande av stadgeändring regiongruppen 
 d) eventuellt övriga förslag från styrelsen   
12. Behandling av inkomna motioner 
13.  Gästerna har ordet  
14. 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  
15. Kongressen avslutas  
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Distriktsstyrelsens berättelse
Distriktsstyrelsen lämnar härmed sin berättelse över verksamheten för 2018 till 
partidistriktets 97:e kongress. Berättelsen är behandlad och fastställd av 
distriktsstyrelsen den 11 februari 2018.  

1. DEN LEDANDE POLITISKA KRAFTEN I KRONOBERG 
Socialdemokraterna ska genom Kronobergs partidistrikt och övriga 
partiorganisationer 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 sträckte sig över valet 
2018 och målen under detta stycke ska också utvärderas nu eftersom planperioden 
avslutats. 

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

Målet uppnåddes inte och den 31 december 2018 hade Kronobergs Socialdemokratiska  
Partidistrikt 1821 medlemmar.  

• Valresultatet 2018 ska leda till ytterligare mandat i Region Kronoberg och att 
det tredje mandatet till Riksdagen återtas.  
Målet uppnåddes inte då vi tappade tre mandat i regionfullmäktige.  

Besök i länet 
Kronoberg har under 2018 besökts av företrädare från central nivå i 
partiorganisationen, regering, riksdag och närstående organisationer.  

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning 19 januari 
Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister 31 januari, 14 maj  
Tomas Eneroth, infrastrukturminister 5 mars, 7 maj, 25 maj, 8 juni, 13 augusti, 26 augusti, 
27 augusti, 28 augusti, 3 september, 8 september 
Magdalena Andersson, finansminister 17 mars, 26 augusti  
Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister 11 april, 8 september  
Lena Hallengren, barn-, äldre och jämställdhetsminister 18 maj, 5 september  
Anders Ygeman, gruppledare riksdagen 29 juli 
Ardalan Shekarabi, civilminister 8 augusti 
Annika Strandhäll, socialminister 4 september 
Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister 5 september 
Margot Wallström, utrikesminister 5 september 
  

Sidan �8



 
Sidan �9



 
1 maj 
Under parollen Tillsammans för trygghet firades 1 maj 2018.   

Alvesta    Henrietta Serrate, 1:e vice ordförande Folkhälsoberedningen och  
    ordförande för S-kvinnor Kronoberg  
Lessebo    Charlotta Svanberg, ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Ljungby    ClasGöran Carlsson, riksdagsledamot och Anne Karlsson,  
    oppositionsråd 
Markaryd    Monica Haider, partidistriktsordförande och riksdagsledamot 
Tingsryd Thage G. Pettersson, fd. statsråd 
Uppvidinge  Firade i Växjö 
Växjö    Lena Micko, ordförande SKL 
Älmhult    Monica Haider, distriktsordförande och riksdagsledamot 

2. PARTIDISTRIKTETS VERKSAMHET  

Medlemsutveckling 
Vi kan konstatera att medlemsutvecklingen under 2018 varit negativ i jämförelse med 
föregående år. Trots stort fokus på medlemsvärvning var vi vid årskiftet 2018/2019 
98 medlemmar färre än samma period föregående år. Vi värvar, men tappar samtidigt 
medlemmar dels genom att inte fånga upp de nya medlemmarna, samt genom att vi 
tappar de som varit medlemmar en tid. 

Måluppfyllelse 
• Partidistriktet ska under året erbjuda medlemsansvariga i samtliga arbetare-

kommuner utbildning i det nya medlemssystemet liksom kring medlemsvärv-
ning och medlemsmottagande. 
Målet delvis uppfyllt.  

• Aktiviteter i samband med partiets vår- respektive höstkampanj ska ha med-
lemsvärvning i fokus. 
Målet delvis uppfyllt. Partidistriktet har haft stort fokus på medlemsvärvning, men vi nådde 
trots det inte medlemsvärvarmålet. 

• En återvärvning av medlemmar som skrivs ut för bristande betalning ska gö-
ras. 
Delvis uppfyllt. Flera arbetarekommuner har arbetat aktivt med bearbetning av medlemmar 
som är på väg att skrivas ut, men det finns fortfarande ett jobb att göra i flera av arbetare-
kommunerna. 

Studier
Studieverksamheten under 2018 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. Tillsammans med Blekinge Partidistrikt hölls också en 
handledarutbildning i Ronneby i slutet av året. 
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Distriktsstyrelsens studieansvarig 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 verktyg och resurser att 
självständigt genomföra sin del av ansvaret. 

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

Målet delvis uppfyllt, flera arbetarekommuner arbetar bra med medlemsutbildningen steg 1. 
• Samtliga förtroendevalda i partidistrikt, arbetarekommuner och S-föreningar 

ska ha arbetat med Framtidspartiet under perioden.  
Målet delvis uppfyllt. Arbetet kom igång väl men partiet centralt aviserade i mitten av man-
datperioden att man i och med arbetet med organisationsutveckling tagit beslut att pausa ar-
betet kring Framtidspartiet. 

• Samtliga arbetarekommuner ska ha tillgång till egna studiehandledare. 
Målet delvis uppfyllt.  

• Samtliga arbetarekommuner ska självständigt genomföra medlemsutbildning-
ens första steg.  
Målet delvis uppfyllt. Flera arbetarekommuner har under 2018 genomfört hela eller delar av 
medlemsutbildningens steg 1. 

• Partidistriktet skall genomföra medlemsutbildning steg 2. 
Målet uppfyllt. Medlemsutbildning steg 2 genomfördes vid två tillfällen under 2018.  

• Minst en ledarutbildning steg 1 ska genomföras i egen regi eller i samarbete 
med närliggande distrikt. 
Målet uppfyllt. 

• En traineeutbildning med deltagare från länets arbetarekommuner ska genom-
föras i samarbete med minst ett närliggande partidistrikt. 
Målet uppfyllt, dock genomfördes utbildningen endast med deltagare från Kronobergs partidi-
strikt. 

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 framför allt 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.  

Målet delvis uppfyllt. Vi har kontinuerligt möten med LO, men känslan är att vi har ett 
arbete att göra när det gäller att gå från plan till handling. Samarbetet behöver helt klart 
utvecklas och arbetsformer etableras.  

• Under året ska frukostmöten för att presentera och föra dialog kring regering-
ens budget genomföras tillsammans med LO-distriktet.  
Målet uppfyllt. 

• Det fackliga utskottet ska träffas minst två gånger och ska även ta del av arbe-
tet med Framtidspartiet.  
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Målet delvis uppfyllt. Vi har nått målet i antal träffar, men inte när det gäller arbetet med  
Framtidspartiet. 

• Initiativ för närmare kontakt med TCO och SACO ska tas.  
Målet delvis uppfyllt. Kontakt har etablerats, dock har det inte utmynnat i något konkret. 

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

• Initiativ till gemensamma utbildningar och insatser mot främlingsfientlighet 
tas.  
Målet delvis uppfyllt. Inga utbildningar har genomförts, men väl seminarier under medlems-
forum, mm, med föreläsare från bl a Expo.  

Internationell verksamhet 
I och med att vi har bedrivit valrörelse under 2018 har partidistriktet i stor 
utsträckning fokuserat på andra frågor än de internationella. Dock har nya 
samarbeten initierats och ett arbete satts igång för att utveckla den internationella 
verksamheten. 

Måluppfyllelse 
• Partidistriktet ska under 2018 undersöka möjligheten att själva eller tillsam-

mans med andra hitta former för ett internationellt inriktat projekt eller nät-
verkssamarbete.  
Påbörjat, men inte genomfört.  

• Partidistriktet ska vid minst två arrangemang under året uppmärksamma aktu-
ella skeenden i omvärlden.  
Målet uppfyllt. 

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 reviderat kommunikationsplanen som 
ska vara ett stöd till förtroendevalda. 

Måluppfyllelse 
• Samtliga arbetarekommuner ska självständigt genomföra ett strategiskt opini-

onsarbete.  
Målet delvis uppfyllt, arbetet har påbörjats i några arbetarekommuner. Dock finns det ett 
fortsatt jobb att göra.  

• Arbetet med att utveckla nya samarbeten i syfte att föra samman opinionsbild-
ning 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. 
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• Tillsammans med arbetarekommunerna och regiongruppen ska arbetet med 
ett mer strategiskt opinionsarbete inledas/fortsätta.  
Målet delvis uppfyllt. 

3. ORGANISATION

Distriktskongress
Partidistriktets 96:e kongress hölls den 17-18 mars i Alvesta Folkets Hus. Kongressen 
behandlade 24 motioner och frågor om bland annat åldersgräns för energidryck och 
statlig närvaro i alla kommuner gav upphov till livliga diskusisoner.  

Monica Haider, riksdagsledamot från Älmhult, gavs nytt förtroende som 
distriktsordförande. Tillsammans med partistyrelsens gäst, finansminister Magdalena 
Andersson, delade Monica ut Brantingmedalj till Jim Lindberg, Jan O Eriksson och 
Harald Gustafsson från Lessebo arbetarekommun, samt till Arne Petersson och 
Barbro Svensson från Tingsryds arbetarekommun. 

Magdalena Andersson hälsade till kongressen och sa att Kronoberg är en del av 
Sverige där det finns mycket inspiration att hämta för övriga landet. Det byggs som 
aldrig förr, näringslivet går framåt och ni har kloka regionpolitiker som stoppar 
hyrbolag och satsar mer på sjukvården, sa hon.  

Finansministern talade också om det vägval Sverige stod inför, i och med höstens val, 
och pekade på vad alliansregeringens skattesänkningar kostade landet i utanförskap, 
ungdomsarbetslöshet och underskott i statsfinanserna.  

Nu, berättade finansministern, har vi bytt ofinansierade skattesänkningar mot 
finansierade satsningar i vår gemensamma välfärd. Över 250 000 fler har ett jobb att 
gå till och inget annat EU-land har en lika stor del av befolkningen som arbetar.  

Den socialdemokratiska välfärdsmodellen har gjort Sverige till ett av världens rikaste 
länder. Välfärd är ingen lyx vi kostar på oss för att vi har råd, vi är ett rikt land tack 
vare välfärden. De kommande åren kommer Sverige att växa med 300 000 fler äldre 
och 300 000 fler barn. När befolkningen växer måste välfärden hänga med. Det är 
därför den socialdemokratiskt ledda regeringen under denna mandatperiod satsat 
över 35 miljarder mer på välfärd. Vi vill fortsätta att investera stort i välfärden. 

Vi socialdemokrater ska fortsätta att ta Sverige framåt, och vi gör det precis som vi 
alltid gjort: tillsammans! 

Totalt hade kongressen 199 ombud som fördelades så här: 
Alvesta    22 
Lessebo    18 
Ljungby    23 
Markaryd    16 
Tingsryd    16 
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Uppvidinge    17 
Växjö    70 
Älmhult    17 

Måluppfyllelse 
• En distriktskongress ska genomföras enligt upparbetade rutiner. Partidistriktets 

96:e kongress är planerad och kallad till den 17-18 mars i Alvesta Folkets Hus.  
Genomfört.  

Distriktsstyrelse och verkställande utskott
Distriktsstyrelsen har haft 10 sammanträden och verkställande utskottet har haft 14 
sammanträden under 2018.  

Måluppfyllelse 
• Distriktsstyrelse och verkställande utskott sammanträder enligt antagen 

datumplan. 
Genomfört.  

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

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 2018 bemannats upp och man har 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 21 februari 2019.  

ARBETAREKOMMUNER OCH FÖRENINGAR 
Antalet arbetarekommuner var vid årsskiftet 2018/2019 åtta stycken och antalet 
föreningar i distriktet 26 stycken.  

MEDLEMMAR 
Antalet medlemmar vid årsskiftet 2018/2019 var 1739. 

Alvesta 199 (204)

Lessebo 168 (174)

Ljungby 228 (240)

Markaryd 138 (148)

Tingsryd 149 (140)

Uppvidinge 143 (131)

Växjö 565 (633)

Älmhult 144 (158)

Direktanslutna 5 (9)

Totalt 1739 (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 
Niklas Jonsson, Uppvidinge 
Anna Fransson, Växjö (verkställande utskottet) 
Charlotta Svanberg, 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  
Tomas Thornell, Växjö  
Carl-Olof  Bengtsson, Växjö  
Tajma Sisic, Växjö  
Stefan Jönsson, Älmhult 

Adjungerade distriktsstyrelsen 
Jussi Gröhn, LO Småland Blekinge 
Joakim Reimerstam,  
LO Småland Blekinge 
Tomas Eneroth, statsråd 
Lovisa Alm, ombudsman 

Distriktsstyrelsens ålderssammansättning 
Tillsammans blir styrelsens ledamöter och ersättare 1051 (1020) år. Medelåldern 
är 50 (48,6) år. Siffror från 2018 i parentes.  

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

Tre revisorssuppleanter 
Rose-Marie Holmqvist, Växjö 
Barbro Svensson, Tingsryd 
Gun Lindell, Ljungby 
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Årsredovisning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt 829500-8802 

Valberedning 
Martin Edberg, Växjö (sammankallande) 
Per-Anders Nordahl, Alvesta 
Ragnar Lindberg, Lessebo 
Jerry Rogerstam, Ljungby 
Ulf  Engqvist, Markaryd 
Mikael Jeansson, Tingsryd 
Ann-Charlotte Kakoulidou, Uppvidinge  
Anton Härder, Älmhult 
Julia Berg, SSU 
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 % t o m 2018-09-30 
Camilla Ymer, assistent 20 % t o m 2018-01-15,  
valombudsman 100 % fr o m 2018-01-15 
Tomas Thornell, ombudsman, tjänstledig   
Anna Fransson, ombudsman, tjänstledig  
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Verkställda beslut och åtgärder 

Motion om ridning som skattebefriad friskvårdsförmån  
Ingen åtgärd då motionens syfte redan infriats.  

Motion angående LSS 
Riksdagsgruppen har vid upprepade tillfällen lyft frågan. 

Motion om en anständig asylpolitik 
Riksdagsgruppen har vid upprepade tillfällen lyft frågan. 

Motion om att införa 18-årsgräns för energidrycker  
Riksdagsgruppen har skrivit en motion i ämnet. 

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

Motion om statlig närvaro i alla kommuner  
Riksdagsgruppen arbetar kontinuerligt med frågan. 

Motion om reglering av sportfiske 
Riksdagsgruppen har skrivit skriftlig fråga i ämnet. 

Motion om att ta bort karensdagar ur a-kassans regelverk 
Riksdagsgruppen har skrivit en motion i ämnet. 

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 jämställd arbetsmiljö 
Riksdagsgruppen arbetar kontinuerligt med frågan.  

Motion om digital välfärd  
Både region- och riksdagsgruppen arbetar kontinuerligt med frågan. 

Motion om mer rörelse i skolan  
Riksdagsgruppen har lyft frågan i aktuellt utskott. 

Motion om att subventionera mensskydd  
Regiongruppen har inte arbetat med frågan. 

Motion om glasögonbidrag 
Regiongruppen har arbetat med frågan i många år och hade ett generöst bidrag redan 
innan regeringen tog beslut om ett sådant. 
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Årsredovisning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt 829500-8802 
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Kronobergs Soc.Dem. Partidistrikt
829500-8802

2(5)

RESULTATRÄKNING

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Medlemsavgifter
Stöd från intresseorganisationer
Övriga intäkter
Hyresintäkter
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Rörelsekostnader
Lämnade bidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala
nedskrivningar
Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Övriga bokslutsdispositioner
Summa bokslutsdispositioner

Resultat före skatt

Årets resultat

1

38 655
2 774 965

558 404
187 410
903 495

4 462 929

-241 247
-1 946 614
-2 112 762

227 500

0

-4 073 123

389 806

144

5 258
-29 538
-24 136

365 670

0
0

365 670

365 670

95 325
2 607 174

-5
101 575
368 199

3 172 268

-255 800
-1 094 974
-1 923 611

0

-440

-3 274 825

-102 557

0

2 048
-3 093
-1 045

-103 602

98 914
98 914

-4 688

-4 688

2018-01-01 2017-01-01
2018-12-31 2017-12-31
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Bostadsrätt Liedbergsgatan (1/2)
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Inventarier och konst
Tavlor m.m
Summa varulager m.m.

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

2

3

0
0

325 000
1 000

2 222 366
2 548 366

2 548 366

12 635
12 635

108 145
-5 852
63 034

7 503
172 830

2 884 214
2 884 214

3 069 679

5 618 045

97 500
97 500

0
1 000

2 245 528
2 246 528

2 344 028

12 635
12 635

87 745
41 812
65 259
43 051

237 867

2 941 374
2 941 374

3 191 876

5 535 904

2018-12-31 2017-12-31
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 160 360
365 670

3 526 030

0
1 929 135

-34 834
77 664

120 050

2 092 015

5 618 045

3 161 408
-4 688

3 156 720

5 730
1 929 135

-81 095
18 902

506 512

2 379 184

5 535 904

2018-12-31 2017-12-31
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Slutord 
2018 har i mångt och mycket präglats av valrörelsen som drogs igång i början av året 
och pågick ända fram till valdagen, den 9 september. Hundratals medlemmar har i 
regn och solsken pratat socialdemokratisk politik med väljare och fört fram våra bud-
skap om hur vi får ett tryggare och mer jämställt samhälle.  

Trots ett hårt arbete med tusentals knackade dörrar och ännu fler samtal, blev inte 
valresultatet vad vi önskat och hösten präglades av många och långa förhandlingar på 
såväl kommunal, som regional och nationell nivå. Vår ambition var tydlig: att bryta 
blockpolitiken och skapa stabila och demokratiska styren. På vissa ställen har vi lyck-
ats, på andra inte. Vår strävan fortsätter emellertid. 

Vi bor i världens bästa och mest jämställda land och med vår socialdemokratiskt led-
da feministiska regering har vi under den senaste mandatperioden nått stora 
framgångar med bland annat en rekordlåg arbetslöshet och stora satsningar på en 
ännu starkare och bättre välfärd. Arbetet måste fortsätta. Vi kan inte låta anti-
demokratiska krafter bestämma politiken, krafter som vill försämra vår välfärd och 
skapa ökade klyftor. Krafter som vill minska friheten och ställer grupper mot varan-
dra.  

Vi socialdemokrater har en uppgift att berätta om vår vision om att vi tillsammans 
kan skapa en bättre värld där alla känner framtidstro. Kampen fortsätter - varje dag - 
och vi vet att det är samarbete och solidaritet som tar oss dit.   

Växjö den 21 januari 2019 
   
 

Monica Haider   Robert Olesen 
Distriktsordförande  Vice distriktsordförande 

Lars Altgård   ClasGöran Carlsson   Liselotte Åhlander 

Joakim Pohlman  Tomas Blomster   Niklas Jonsson 

Anna Fransson   Charlotta Svanberg   Henrietta Serrate 
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Riksdagsgruppens berättelse  
Riksdagsgruppen har under 2018 arbetat för att vinna gillande för de beslut So-
cialdemokraterna i Kronoberg fattade under sin distriktskongress, vilket resulterat i 
flera motioner. Vidare har gruppen arbetat för att lyfta viktiga och aktuella frågor för 
kronobergarna i riksdagen i form av skriftliga frågor. 

Motioner 
Under året har riksdagsgruppen skickat in 18 motioner, varav 4 egna av Monica 
Haider, 6 i förening och 8 gemensamt med andra socialdemokratiska ledamöter. 3 
motioner tillkom på uppdrag av distriktskongressen 2018: Åldersgräns för köp av en-
ergidryck (Motion 2018/19:1305), Översyn av reglering av sportfiske (Motion 
2018/19:1322) och Översyn av karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen (Motion 
2018/19:1765).  

Övriga motioner: Mobiltäckning i hela landet (Motion 2018/19:2210), Hästnäringen och 
plan- och bygglagen (Motion 2018/19:1807), Hästnäringen och EU-stöd (Motion 
2018/19:952), Strandskyddsregler och hästhållning (Motion 2018/19:739), 
Yrkeshögskola för jobben i hela landet (Motion 2018/19:2676), Hälso- och sjukvård 
på lika villkor i hela landet (Motion 2018/19:2093), Ändrade faktureringsrutiner för 
vägtullar m.m. (Motion 2018/19:2133), Nationellt centrum för cirkulär livsmedel-
sproduktion (Motion 2018/19:1985), Säkra långsiktigt hållbar energiförsörjning i hela 
landet (Motion 2018/19:1595), Samhällsberedskap vid vattenbrist (Motion 
2018/19:1175), Avdragsrätt för a-kassa (Motion 2018/19:1998), Avdragsrätt för a-
kassa (Motion 2018/19:1307), Skärp straffen för hot mot förtroendevalda (Motion 
2018/19:1303), Vildsvin (Motion 2018/19:1070), Nytt regelverk för ett mer hållbart 
och effektivt skogsbruk (Motion 2018/19:710). 

Verksamhetsbesök 
Riksdagsledamöterna har under året gjort sammantaget över 30 verksamhetsbesök i 
länet och täckt in besök i samtliga Kronobergs kommuner. Vissa besök har gjorts i 
samband med statsrådsbesök, medan andra skett på eget initiativ, alternativt inbjudan.  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https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/aldersgrans-for-kop-av-energidryck_H6021305
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https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/oversyn-av-reglering-av-sportfiske_H6021322
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/oversyn-av-karensdagarna-i_H6021765
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/mobiltackning-i-hela-landet_H6022210
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/hastnaringen-och-plan--och-bygglagen_H6021807
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https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/halso--och-sjukvard-pa-lika-villkor-i-hela-landet_H6022093
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/halso--och-sjukvard-pa-lika-villkor-i-hela-landet_H6022093
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/andrade-faktureringsrutiner-for-vagtullar-mm_H6022133
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/andrade-faktureringsrutiner-for-vagtullar-mm_H6022133
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/nationellt-centrum-for-cirkular_H6021985
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/nationellt-centrum-for-cirkular_H6021985
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sakra-langsiktigt-hallbar-energiforsorjning-i_H6021595
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https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/samhallsberedskap-vid-vattenbrist_H6021175
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/avdragsratt-for-a-kassa_H6021998
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https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/vildsvin_H6021070
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Socialdemokratiska regiongruppen i Region Kronoberg 
Verksamhetsberättelse 2018

Aktiviteter och verksamhet 2018 
Under 2018 har S-gruppen sammanträtt 11 gånger. På sammanträdena har bland an-
nat ärenden inför regionstyrelse och regionfullmäktige behandlats, valärenden beslu-
tats, budgetförslag arbetats fram och strategiska frågor diskuterats.  

S-gruppstyrelsen har under året haft möten ca en gång per månad samt träffat fackli-
ga organisationer verksamma inom Region Kronoberg vid ett flertal tillfällen. Även 
möten med olika intresseorganisationer har ägt rum. 

 
Landstingsval 2018 

Politik 
Socialdemokraterna i Kronobergs distriktskongress beslutade 2018-03-18 om ett Val-
program för 2019-2022. Valprogrammet anger inriktning på den Socialdemokratiska 
politiken för Kronoberg 2019-2022 är distriktets uppdrag till de förtroendevalda på 
nationell, regional och kommunal nivå 2019-2022. Valprogrammet ligger till grund 
för de regionala texter och prioriteringar som fanns med i valsedelsutskicket och an-
dra spridda budskap under valrörelsen. 

Organisation 
Den socialdemokratiska regiongruppen i Region Kronoberg var i valrörelsen aktiv på 
flera sätt. Här är några: 

▪ Utåtriktade aktiviteter runt om i länet på S-gruppmöten. 
▪ Företrädare åkte runt till arbetarekommunernas medlemsmöten och berättade 

om och argumentationstrimmade medlemmarna i regionfrågor. 
▪ Flertalet debattartiklar, även tillsammans med nationella och kommunala före-

trädare. 
▪ Regionala kandidater uppmanades att knacka dörr och kampanja även i andra 

kommuner än sin egen hemkommun. 
▪ I slutskedet av valrörelsen fick S-gruppen regelbundna mejl med tips och 

uppmaning om att delta på olika aktiviteter runt om i länet. 

Resultat 
I landstingsvalet 2018 fick Socialdemokraterna 31 % (valresultat 2014: 35,17 %) och 
blev därmed största parti i Region Kronoberg. Det högsta resultatet (59,8 %) nåddes i 
valkretsen Dalbo i Växjö kommun och det lägsta resultatet (17,9 %) fick partiet i 
valkretsen Hamneda-Kånna-S Ljunga i Ljungby kommun. 
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Högsta respektive lägsta resultat i kommunernas valkretsar: 

Efter valet 
Resultatet i landstingsvalet gav Socialdemokraterna 19 platser i regionfullmäktige. Det 
innebar att partiet minskade 3 platser jämfört med föregående mandatperiod. Min-
skningen av antal mandat i regionfullmäktige får ekonomiska och organisatoriska 
följder, dels i avseendet kronor i partianslag och dels i hur många % partiet ges i poli-
tisk sekreterartjänst (från 120 % till 105 %). 

S-gruppen gav 2018-09-11 gruppstyrelsen i uppdrag att förhandla enligt föl-
jande mål: 1) hitta en majoritet eller 2) gå i tydlig opposition. S-gruppen var i 
beslutet tydlig med att Socialdemokraterna aldrig kommer att samarbeta eller 
samtala med Sverigedemokraterna. 2018-09-17 gav gruppstyrelsen Anna Frans-
son och Robert Olesen i uppdrag att sköta förhandlingarna.  

2018-09-26 meddelades medlemmar och media via utskick (se bilaga till verk-
samhetsberättelsen) att Socialdemokraterna går i opposition i Region Kronoberg. 
Samma dag meddelade partiets förstanamn Anna Fransson att hon slutar som 
regionråd 1 januari 2019.  

På S-gruppen 2018-10-15 fick gruppstyrelsen i uppdrag att i avtal ingå val-
teknisk samverkan med Vänsterpartiet. Den valtekniska samverkan underteck-
nades 2018-10-16. 

2018-11-10 höll Socialdemokraterna i Kronobergs partidistrikt valkonferens på 
vilken det beslutades vilka personer som ska företräda partiet kommande man-
datperiod. Henrietta Serrate valdes att efterträda Anna Fransson. Valkonfer-
ensen gav gruppstyrelsen i uppdrag att besluta om de uppdrag som inte till-
sattes på valkonferensen. På regionfullmäktige 2018-11-27 och på region-
styrelsen 2018-12-12 förrättades de formella valen. 

Kommun Högst % Lägst %

Alvesta 53 18,8

Lessebo 50,4 30,8

Ljungby 37,8 17,9

Markaryd 35 22,3

Tingsryd 38,6 21,4

Uppvidinge 33 27,7

Växjö 59,8 19,9

Älmhult 48,6 19,2
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Jämställdhet  
Av Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i regionfullmäktige, nämnder, ut-
skott och beredningar ser statistiken ut som följer: 

 
Mandatperioden 2015-2018 – vad lyckades vi åstadkomma? 
Efter valet 2014 tog Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljö-
partiet över den politiska ledningen av Region Kronoberg med målet att arbeta för 
breda lösningar av regionens utmaningar. Tillsammans hade S, V och MP majoritet i 
nämnder och styrelser men saknade ett mandat för majoritet i regionfullmäktige. 
Trots ett knepigt parlamentariskt läge lyckades vi förändra en hel del i positiv riktning. 

Mandatperioden inleddes 2015 med en rödgrön budget. På grund av avsaknaden av 
majoritet i regionfullmäktige styrde vi sedan under två år, 2016 och 2017, på al-
liansens budget. 2018 var det återigen en rödgrön budget som styrde och det märktes 
tydligt. Bland annat fick hälso- och sjukvården ett nytt resurstillskott på ungefär 165 
miljoner kronor. Tillskottet till Hälso- och sjukvården finansieras med en skattehöjn-
ing med 40 öre (motsvarar ca 100 kr per månad för den som tjänar 25 000 kr).   

I valrörelsen 2014 lovade Socialdemokraterna 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 låg under man-
datperioden på att stärka hälso- och sjukvården.  

2018-12-12 2019-01-01

Kvinnor Män Platser Kvinnor Män Platser

Regionstyrelsen 7 5 12 5 5 10

Regionstyrelsens arbetsutskott 3 1 4 2 2 4

Regionstyrelsens personalutskott 2 2 4 2 2 4

Forsknings- och utvecklingsberednin-
gen 1 1 2 Finns ej Finns ej Finns ej

Folkhälsoberedningen 3 3 6 2 3 5

Hälso- och sjukvårdsnämnden 6 3 9 4 4 8

Kulturnämnden 4 2 6 3 2 5

Regionala utvecklingsnämnden 5 4 9 4 4 8

Trafiknämnden 3 3 6 2 3 5

Patientnämnden 1 1 2 1 1 2

Revisionen 1 2 3 1 3 4

Regionfullmäktige 11 11 22 9 10 19

Totalt 47 38 85 35 39 74
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Vi genomförde 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 2014 var att vi inom offentlig sektor måste bli en bät-
tre arbetsgivare. Fler måste vilja arbeta inom välfärden och fler måste vilja arbeta hos 
Region Kronoberg! Med stöttning av den socialdemokratiskt ledda regeringens sat-
sningar på välfärden har vi kunnat ta krafttag för att förbättra arbetsvillkoren för våra 
anställda.  

Arbetet med att bli oberoende av hyrpersonal har påbörjats och går i rätt riktning. 
Kronobergs strategiska arbete med att bli hyroberoende har flera gånger lyfts fram 
som bra exempel i det nationella arbetet. Från januari till augusti 2018 anlitade Region 
Kronoberg 16 färre hyrläkare och 27 färre hyrsjuksköterskor jämfört med samma pe-
riod 2017. Därmed har också kostnaderna för hyrpersonal under samma period min-
skat med 40 miljoner kronor.  

Några av de riktade personalsatsningar som vi beslutat om under mandatperioden: 
▪ Höjd kompensation för nattarbete för att öka möjligheten till återhämtning vid 

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

▪ OB-tillägget för personal i dygnet runt-verksamhet har höjts med 60 %.  
▪ Heltid som norm har införts. 
▪ För att vårdpersonalen ska kunna ägna sig mer åt patienterna och mindre åt 

kringuppgifter har särskilda tjänster såsom servicevärdar och transportörer in-
förts. 

▪ Beslutat om att införa s.k. karriärtrappor, som syftar till att medarbetarna i 
högre grad än idag ska kompenseras för sin erfarenhet och kompetens. Bland 
annat har arbetet med att ta fram en modell för mentorstjänster påbörjats. 

▪ Inlett arbetet med att avskaffa delade turer. 
▪ Ökat antal AT- och ST-tjänster. 
▪ Fler utbildningsplatser på sjuksköterskeprogrammet och möjlighet att utbilda 

sig till sjuksköterska i både Växjö och Ljungby. 

Andra saker som vi beslutat om under mandatperioden: 
▪ Fritt WIFI på region- och stadsbussar. 
▪ Avskaffat nattaxan – nu kostar det lika mycket att åka buss på natten som på 

dagen! 
▪ Ökade satsningar på bredbandsutbyggnad i hela länet. 
▪ Start av sprutbytesprogram. 
▪ Om- och tillbyggnad vid Ljungby lasarett. 
▪ Nybyggnation av vuxenpsykiatri och habilitering på Sigfridsområdet. 
▪ Uppstart av Äldrehälsa Kronoberg – ett projekt där de mest sjuka äldre får 

möjlighet till hembesök istället för att behöva ta sig till lasarett eller vårdcentral. 
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▪ Gratis buss på sommarlovet för barn- och unga. 
▪ Kulturaktiviteter för barn och unga på sommarlovet. 
▪ Särskilda satsningar på kultur i vården. 

Flera av ovanstående beslut möjliggjordes tack vare en socialdemokratiskt ledd 
regering i samverkan med en socialdemokratiskt ledd region. Det spelar roll vilka 
som styr. 

 
 
Växjö 2018-12-20  

Anna Fransson Ragnar Lindberg Robert Olesen 

 
Peter Freij  Charlotta Svanberg RosMarie Jönsson-Neckö  

 
Joakim Pohlman 
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Stiftsgruppens berättelse
 
Nomineringsgruppen Socialdemokraterna har majoritet både i Stiftsfullmäktige och 
Kyrkomötet tillsammans med bland annat Centerpartitet. Vi har 14 mandat i Stiftsfullmäk-
tige och 5 i Kyrkomötet.   

I Stiftsfullmäktige innehar Socialdemokraterna ordförandeposten i fullmäktige genom Marie 
Johansson, Gislaved, och vice ordförande i stiftsstyrelsen Anton V Härder, Älmhult. 
Biskopen är självskriven ordförande. 

I stiftsstyrelsen och fullmäktige har vi arbetat aktivt med framtidsbilderna för Växjö stift. 
Arbetet handlar om hur vi ska kunna utveckla och stödja församlingslivet i stiftet. Framtids-
bilderna har varit föremål för temaarbete på stiftsfullmäktiges sammanträden som numera är 
4 tillfällen per år. Medlemsutvecklingen går just nu åt fel håll. Vad det kommer att innebära 
för Svenska kyrkans verksamhet, vad det minskade antalet medlemmar innebär, blir nya ut-
maningar för oss. Detta kommer att bland annat påverka det diakonala arbetet, som har fått 
en allt viktigare roll i vårt samhälle när det brister inom den offentliga sektorn.  
 
Kyrkoantikvariska ersättningar och kulturarvets bevarande är en stor och komplicerad fråga. 
Det är svårt att få de ekonomiska medlen från staten att räcka till allt som behöver göras. 

Kyrkomötet har två sessioner om året, i september och november, då utskottsarbete och 
beslut sedan tas i plenum. Av våra ledamöter som alla har utskottsplaceringar kan nämnas 
att Växjö stift har en ersättarplats i kyrkostyrelsen genom Marie Johansson och en ut-
skottsordförande i samhälle- och kulturutskottet genom Anton V Härder. 

Den 10 februari 2019 

Marie Johansson  Anton V Härder 
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Motioner
Motion 1. 
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 följdsjukdo-
mar 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 ohäl-
sa. Lågutbildade löper mycket större risk att drabbas av fetma, högt blodtryck och diabetes 
än högutbildade. På senare tid har även studie pekat på att en av orsakerna till att cancern 
drabbar allt fler kan kopplas till det höga konsumtionen av socker vilket bidrar till stora 
kostnader för samhället.  

Med ovanstående som bakgrund föreslår jag distriktskongressen besluta  

 - att vi ger våra riksdagsledamöter i uppdrag att driva frågan angående ett införande 
 av sockerskatt och utformningen av den.  

 - att vid ett införande använda intäkterna för skatten till hälsofrämjande insatser. 

Matija Rafaj (S)  

Ljungby AK medlemsmöte beslutat 2018-12-12 
- att bifalla motionen och ta den som sin egen 
 
 
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:  
Precis som motionären beskriver i sin motion är ojämlikheten när det gäller hälsa ett stort 
problem i Sverige. Att man direkt kan se en korrelation mellan till exempel utbildningsnivå 
och antal levnadsår är något som bör och ska bekämpas av en stark Socialdemokrati. Men 
trots det dystra måste vi också lyfta det positiva – i rapporten från livsmedelsverket Smalare 
med skatt från 2014 lyfter de fram följande: ”Intresset för mat, hälsa och motion har full-
ständigt exploderat i Sverige på senare år. Och som vi visar i denna rapport pekar många 
hälsoparametrar i rätt riktning. Medellivslängden i Sverige ökar stadigt, antalet hjärtinfarkter 
har minskat, våra matvanor har förbättrats och svenskarna tränar flitigast i hela EU.”  
 
Det motionären lyfter om en EU-problematik, där miljarder av EU-stödet går till produk-
tionen av dåliga varor är en viktig poäng och något som svenska socialdemokrater bör arbe-
ta med i kontakter med EU.  
 
Distriktsstyrelsen tycker att det är självklart att det är en politisk uppgift att arbeta för att vi 
ska äta mer hälsosamt. Maten är direkt kopplad till hälsan och när individer äter ”dålig” mat 
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leder det ofta till sämre hälsa. Dock tror distriktsstyrelsen på att andra insatser än en punkt-
skatt på socker.  

Om vi tittar på Norge som exempel, som har haft sockerskatt sedan 1981, äter man där - 
trots skatten - nästan mest godis i världen. När skatten höjdes kraftigt vid årsskiftet 2018 
minskade det inhemska inköpet av godis till en början. En stor del av inköpen flyttades till 
gränshandeln mot Sverige. Det går också att i till exempel Cloettas årsrapport för 2018 läsa 
att deras försäljning är tillbaka till normala nivåer efter en inledande svacka. 
 
Distriktsstyrelsen tror att en sockerskatt i Sverige inte nämnvärt skulle minska intaget av 
socker. Vi tror dock att det skulle öka skatteuttaget från svenska folket. Men att det skatteut-
taget, som är en rak skatt, skulle slå hårdare mot de med sämre ekonomi.  

Distriktsstyrelsen föreslår därför att distriktskongressen avslår motionen. 

Styrelsens föredragande: Tomas Thornell 
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Motion 2.  
Ändra straffskalan i sexköpslagen  

Sexköpslagen är beteckningen på svensk lag som förbjuder köp av sexuella tjänster enligt 
brottsbalken. Det innebär att det är straffbelagt att köpa sexuella tjänster men inte att sälja 
dem. Den ursprungliga sexköpslagen antogs av riksdagen den 29 maj 1998 enligt följande “ 
Den som mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse, döms - om inte gärningen är belagd med 
straff  enligt brottsbalken - för köp av sexuella tjänster till böter eller fängelse i högst sex månader”. Lagen 
trädde i kraft 1 januari 1999 och Sverige var det första landet i världen med att kriminalisera 
köp av sex.  

Enligt den senaste mätningen är 72 procent positiva till sexköpslagen (85 procent bland 
kvinnorna och 60 procent bland männen) och nästan var tionde man har någon gång köpt 
sex.  

Enligt NMT(Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel) har gatuprostitu-
tionen minskat men har istället fått nya forum där annonser läggs ut på nätet och där träffar 
bokas på olika platser i landet vilket gör det ännu svårare för rättsväsendet att bedriva span-
ing. Det går alltså inte att utröna om sexköpslagen har gjort så att det total antalet sexköp 
har minskat i landet vilket är meningen bakom lagstiftningen.  
Sexhandel är en av de största inkomstkällorna för kriminella nätverk och bidrar till att mån-
ga kvinnor(även män) lever under psykiskt lidande. Det vanligaste straffet var dagsböter 
vilket innebär att den som döms till böter får tillsammans med domen ett inbetalningskort 
jämte upplysningar om hur betalningen skall gå till. En påföljd enligt min mening som inte 
är jämförbart med den handling som man utför och blir dömd för då brottsligheten kan 
fortsätta, vilket det gjort i många fall, då det endast bli ett mindre ekonomiskt straff  om 
man blir påkommen.  

Att ha ett högre minimistraff  skulle innebära att allt fler sexköpare skulle tänka om innan de 
skulle begå den brottsliga gärning. Dessutom skulle vi socialdemokrater visa på att vi fort-
sätter vårt arbete med att vara en feministisk regering och vara ett föredöme för andra län-
der i kampen mot prostitution och människohandel.  

Med ovanstående som bakgrund föreslår jag att distriktskongressen beslutar  

 - att vi ger våra riksdagsledamöter i uppdrag att utforma en motion, som skickas till 
 regeringen, där man förstärker sexköpslagen genom att höja minimistraffet till 1 må
 nads fängelse.  

Matija Rafaj (S)  

Ljungby AK medlemsmöte beslutat 2018-12-12 
- att bifalla motionen och ta den som sin egen 

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:  
Det är en viktig fråga som motionärer tar upp. Idag är det böter som är lägsta straffet för 
köp av sexuella tjänster och det innebär i praktiken att om man erkänner direkt får man 
böter, och får böteslappen sänd till den adress man anger. Om man höjer minimistraffet till 
fängelse innebär det att det blir rättegång och därmed offentligt, vilket kanske skulle vara 
avskräckande.  
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Det vi vet är att de flesta sexköparna idag är ett genomsnitt av befolkningen, inga 
kriminella.  
 
Riksdagsledamöterna vill skriva en motion och lämna till riksdagen om att verka för höjt 
minimistraff.  
 
Därför föreslår distriktsstyrelsen distriktskongressen att motionen ska anses 
besvarad. 

Styrelsens föredragande: Monica Haider 
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Motion 3. 
Underlätta för föräldrar att delta i öppenvårdsinsatser 

Barn och unga som behöver hjälp pga. av bristande anknytning till förälder, skolvägran eller 
självdestruktivt beteende kan erbjudas öppenvård av socialtjänsten. Ofta blir behandlingen 
som mest framgångsrik när man jobbar med barn/ungdom och förälder tillsammans. Det 
kan handla om att stärka anknytningen mellan barn och förälder eller jobba för att hitta en 
fungerande morgonrutin. Det kan dock vara svårt för föräldrar att delta i öppenvård till-
sammans med sina barn eftersom man exempel inte kan ”vabba” för att delta i denna typ av 
behandling. Det är inte rimligt att en förälder som vill förbättra sitt barns situation genom 
att delta i öppenvård antingen måste avstå från inkomst eller avstå från att delta i en behan-
dling som kan betyda stor skillnad för både förälder och barn. 

Med anledning av det ovan beskrivna yrkar jag: 

 - Att Ljungby Arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den  
 vidare till distriktskongressen. 
 - Att Socialdemokraterna i Kronoberg och dess riksdagsledamöter verkar för att 
 föräldrar som deltar i öppenvårdsinsatser med sitt barn ska ha rätt att vara borta från 
 arbetet och få ersättning från försäkringskassan. 

Emma Johansson Gauffin 

Ljungby AK medlemsmöte beslutat 2018-12-12 
- att bifalla motionen och ta den som sin egen 

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:  
Distriktsstyrelsen anser att motionären lyfter en väldigt viktig fråga och delar motionärens 
uppfattning. Det får inte vara en kostnadsfråga om en föräldrar eller vårdnadshavare kan 
delta i arbetet med sitt barn eller ungdom tillsammans med öppenvården. Dessutom kan det 
tendera att ytterligare spä på klasskillnader mellan barn och unga och på sätt reproducera 
fattigdom om barn till lågavlönade föräldrar inte kan få samma stöd och lika bra behandling. 
Det vet vi i sin tur påverkar livschanser och möjligheter senare i livet.  

Med anledning av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen att motionen ska bifallas.  
 
Styrelsens föredragande: Henrietta Serrate 
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Motion 4. 
Fiber och sen …? En satsning på utbildning för medborgarna i Kronoberg 

Hela landets alla organisationer, myndigheter och kommuner talar om digitalisering som en 
hjälpande teknik i vårt utvecklande av välfärd. 

I Kronoberg har många fiberföreningar i kommunerna arbetat för att få fiber till sin 
fastighet. I flera kommuner återstår mycket arbete innan alla nåtts av fiber.  Jag vet att det 
bl.a i Jönköpings län arbetats med ett LEADER projekt om fiber och digitalisering, där frå-
gan uppkommit ifrån en politiker - ja, vad händer sen? VAD skall vi använda vår uppkop-
pling till och HUR kan vi medborgare använda oss av den i nästan alla hushåll i Kronoberg? 
Lärdomar och kunskap kan säkert sökas genom detta LEADER projekt. 
Region Kronoberg har en stor uppgift att göra med bl.a. utbildning och kunskap till att digi-
talt arbeta med vårdsökande, beställningar och kanske i framtiden även läkarbesök via nätet. 
Det vore därför bra om vi i Kronoberg kan vara föregångare för att utveckla oss digitalt så 
att allt fler kan använda oss av datorerna och den digitala världen. Kanske både en besparing 
och bättre effektivitet i framtiden? 

En satsning på digitalisering för alla medborgare tror jag behöver göras och att kommun 
och region arbetar tillsammans för att erbjuda digitaliseringens fördelar och service till re-
gionens medborgare. 

Upplägget vet varje kommun bäst, men en projektplan och införandeplan bör göras av re-
gionen och sen att samarbete sker med respektive kommun, byar, samhällsföreningar osv. 

Det bör vara utbildningstillfällen – digitalt och även vid träffar på plats för att implementera 
digital välfärd inom sjukvården än mer än idag. 

Jag yrkar: 

- Att socialdemokraterna arbetar för att projekt i de kommuner i Kronoberg som är in-
tresserade att  utbilda medborgarna och på så sätt  öka kunskapen om digitaliserigens förde-
lar, i syfte att nå effektivisering och service med digitalisering inom Region Kronoberg i 
framtiden. 

2018-12-09 
Anne Karlsson 

Ljungby AK medlemsmöte beslutat 2018-12-12 
- att bifalla motionen och ta den som sin egen 

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen: 
Digitaliseringen påverkar våra liv i snart sagt alla skeden. Utbyggnaden av fibernät sker i stor 
skala i hela länet/landet. Nu gäller det som motionären skriver att fylla näten med innehåll 
till gagn för medborgarna. 

Socialdemokraterna i Region Kronoberg är drivande i utvecklingen av detta. Vi har bl a 
inom sjukvården initierat och startat en verksamhet med digitala läkarbesök. Vi har även 
möjligheter att boka – boka om vårdbesök, möjlighet att ta del av sin personliga journal via 
nätet och mycket annat.  
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För att öka den digitala kunskapen hos våra medborgare använder vi oss av de resurser som 
redan finns etablerade. Studieförbunden som vi ger anslag till har delaktighet och hållbarhet 
som övergripande teman för att uppnå mer långsiktiga mål som formuleras av Regionen och 
studieförbunden gemensamt. Här är kurser och cirklar inom digitalisering centrala. Bl a för 
att nå den äldre delen av befolkningen som inte vuxit upp med alla digitala redskap som 
finns idag. Vi har även drivit på att Regionbibliotek Blekinge Kronoberg har haft och har 
digitalisering som ett uppdrag, genom projekt Digidel – digitalt deltagande. Här har bib-
lioteken i våra kommuner varit redskapen på lokal nivå för att nå våra medborgare. 

Det förekommer m a o redan många aktiviteter och mycket samarbete och med an-
ledning av detta anser distriktsstyrelsen att motionen ska anses besvarad. 

Styrelsens föredragande: RosMarie Jönsson Neckö 
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Motion 5.  
Spårbunden trafik Markaryd-Värnamo 

Sveriges kommuner, regioner och riksdag har sedan 90-talet diskuterat tågfrågan från Stock-
holm till kontinenten. Till en början i ”Europakorridoren” senare ”Sverigeförhandlingen”. 
En sträckning av höghastighetsbanan är klar och idag utreds ett område i västra delen av 
Kronoberg.  

Om inte höghastighetsbanan pga höga kostnader inte blir prioriterad finns likväl behovet av 
spårbunden trafik genom västra delen av Kronoberg. Den enda punkt som inte har spår-
bunden trafik är mellan Markaryd-Ljungby-Värnamo. I vänstra länsdelen tillverkas värld-
sledande produkter, värmelösningar såsom kaminer, pannor och värmepumpar, truckar, 
tvättmaskiner m.m. Det senaste året återfinns stora utvecklingscentra både på Electrolux 
och Kalmar i Ljungby med besökande ifrån hela världen.  

Detta förpliktigar att regionen kan tillhandahålla en god infrastruktur. Idag reser besökare 
och personal med bil till Kastrup för att sedan ta sig vidare ut i världen. Tyvärr ses sällan 
Växjö flygplats eller Alvesta station som ett alternativ för handelsresande i västra länsdelen. 
Spårbunden trafik mellan dessa orter och utveckling av restid-allt skall gå snabbt och 
bekvämt idag ser arbetsmarknadsområdena ut att öka både söder- och norröver. I framtiden 
tror vi att regionen kommer att knyta sig alltmer till Malmö Köpenhamn och då är det vik-
tigt att även västra länsdelen kan nå området med på ett bra sätt. Idag måste buss eller bil 
användas till flygplats eller tågstation i regionen och därför väljer många att använda bilen på 
hela resan till ex. Kastrup eller arbetspendling till Helsingborg eller Jönköping. För miljön 
och utvecklingen av regionens utveckling och höghastighetsbanan inte prioriteras, så är det 
lämpligt att socialdemokraterna arbetar för att en spårbunden trafik skall nå västra länsdelen 
på annat sätt.  Ett lämpligt sätt att arbeta vidare med frågan är att ansöka om en förstudie 
hos Tillväxtverket. 

Vi yrkar: 

 - Att till riksdagens socialdemokratiska ledamöter ge uppdraget att arbeta för  
 spårbunden trafik i västra länsdelen av Kronoberg 
 - Att socialdemokratiska ledamöter i regionala utvecklingsnämnden och  
 regionstyrelsen framför och arbetar vidare med frågan genom att ansöka om  
 förstudie hos  Tillväxtverket för förutsättningarna för spårbunden trafik genom  
 västra länsdelen. 

Ljungby 181207 
Anne Karlsson (s) 

Ljungby AK medlemsmöte beslutat 2018-12-12  
– att bifalla motionen och ta den som sin egen  

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:  
I den nationella planen för infrastruktur och 4-partiöverenskommelsen i januari omnämns 
höghastighetsbanan och hur arbetet ska gå vidare, våra riksdagsledamöter har självklart till 
uppgift att bevaka detta.  

När det gäller den del av höghastighetsbanan som berör Kronoberg ligger sträckan 
Jönköping - Hässleholm som ett utredningsuppdrag i planens senare del, här måste vi ligga 
på och se till att den påbörjas så fort det är möjligt. 
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När det gäller den del som handlar om att föra upp frågan om en förstudie angående spår-
bunden trafik i västra länsdelen på bordet, kan förtroendevalda socialdemokratiska 
ledamöter lyfta frågan, lägga förslag och driva den samma men dock inte besluta att ansöka 
till Tillväxtverket. 

Frågan är högaktuell då aktualisering och omarbetning av trafikförsörjningsprogram för Re-
gion Kronoberg har påbörjats, vilken ska peka ut riktningen för kommande 4 års period. 

Med anledning av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen att motionen ska anses 
besvarad. 
 
Styrelsens föredragande: Robert Olesen 
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Motion 6. 
Ett inkluderande Aktivitet på recept 

Fysisk aktivitet på recept, FaR, är ett koncept som i vissa fall kan komplettera eller ersätta 
läkemedel. Ibland är fysisk aktivitet den bästa medicinen där aktiviteten blir huvuddelen av 
en behandling av bland annat högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar och depression med 
mera. Fysisk aktivitet bidrar till en mängd positiva vinster för din hälsa som att du får bättre 
humör, sover bättre, hanterar stress bättre och håller din vikt.  

FaR är ett viktigt koncept men till frågan hör att fysisk aktivitet inte alltid är det som indivi-
den är i störst behov av. Vid utskrivandet av FaR är det inte säkert att den psykiska och so-
ciala hälsan hamnar i fokus och därför anser jag att en förändring av konceptet kan inklud-
era fler och ge fler lösningar för att minska psykisk ohälsa och ensamhet. På flera håll i lan-
det, bland annat i Stockholm och Östergötland har frågan varit uppe om att införa social 
aktivitet på recept och ett behov finns i landet för ensamma människor att skapa sociala 
kontakter och för människor med psykisk ohälsa att hitta aktiviteter som förbättras deras 
situation.  

Aktivitet på recept skulle innebära inkludering och utesluter varken fysiska eller sociala ak-
tiviteter. Aktivitet på recept kan inkludera olika former aktiviteter, träffar och möten utifrån 
det behov individen har. 

Med anledning av ovanstående yrkar jag 

 - Att Socialdemokraterna i Kronoberg verkar för att införa Aktivitet på recept som 
 tar hän syn till alla aspekter av ohälsa 
 - Att Ljungby arbetarekommun antar motionen som sin egen 
 - Att Socialdemokraterna i Kronoberg skickar motionen till partikongressen 

Sara Rosén Andersson  
Ljungby 

Ljungby AK medlemsmöte beslutat 2018-12-12 
– att bifalla motionen och ta den som sin egen 

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:  
Patientens behov ska stå i centrum. Att därför inte avgränsa insatsen till varken fysisk ak-
tivitet eller någon annan specifik aktivitet ger bättre möjligheter att möta patientens behov. 
Som motionären beskriver finns det möjligtvis andra aktiviteter än fysiska som kan lämpa 
sig för att förbättra psykisk och social ohälsa. Fysisk aktivitet ingår inte i högkostnadsskyd-
det och kostnaden står den enskilde själv för, och så borde även vara fallet vid aktivitet på 
recept. Dock kan en aktivitet som givits på recept bättre motivera patienten att utföra den i 
syfte att förbättra sin hälsa.  

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen att bifalla motionen. 

Styrelsens föredragande: Magnus Carlberg  
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Motion 7.  
Angående värdegrundsarbete till distriktskongressen 2019 

Utgångspunkten till vårt socialdemokratiska engagemang sammanfattas utmärkt i partipro-
grammets första meningar: 

”Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors 
lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den 
demokratiska socialismens mål.” 

Under de sedan början av 2000-talet ser vi en ökad polarisering i samhället och en politisk 
debatt som sätter ”vi mot dem”. En utveckling tvärt emot den politiska idé som vi so-
cialdemokrater arbetar för.  

Styrkan i vårt samhälle är vår välfärd och den väl inarbetade struktur som håller den sam-
man. Vi är ska vara stolta över den, vara rädda om den och kämpa för den. Historiskt så är 
det starka och fungerande verksamheter som stått upp för orättvisor i vårt samhälle och 
ifrågasatt beslut som innebär en ökad ojämlikhet och därför är det viktigt att bevara struk-
turen i samhället vi byggt.  

Utgångspunkten för dem som arbetar inom kommuner, regioner och statliga arbetsplatser är 
de värdegrunder som tagits fram på arbetsplatserna. Värdegrunder som visar hur vi ser på 
varandra och dem som är i behov av tjänsterna.  

Jag tror att det är av stor vikt att vi socialdemokrater bevakar att värdegrundsarbetet i de or-
ganisationer som våra förtroendevalda ansvarar för hela tiden är levande. Detta för att säk-
erställa att alla människors lika rätt och värde tillgodoses i vårt välfärdssamhälle.  

Jag yrkar att: 

- Socialdemokraterna i Kronobergs förtroendevalda verkar för att värdegrundsarbetet i de 
verksamheter de är valda i hålls levande.  

Eva Ballovarre 

2018-12-05 Älmhults arbetarekommuns styrelse beslutar att anta motionen som sin egen.  

2018-12-05 Älmhults arbetarekommuns medlemsmöte beslutar att anta motionen som sin 
egen.  

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:  
Distriktsstyrelsen delar motionärens syn på att det är viktigt för alla organisationer och 
myndigheter att arbeta med sina respektive värdegrunder. 

Precis som motionären antyder så blir aldrig en organisation "färdig" med sitt värdegrunds-
arbete. Det är något som ständigt behöver hållas levande. Därför behöver vi so-
cialdemokrater ständigt slå vakt om att vår grundidé, om alla människors lika värde, genom-
syrar de verksamheter där vi är förtroendevalda. Detta gäller såväl inom arbetarrörelsen som 
inom de offentliga organ där vi finns representerade. 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta att bifalla motionen. 
 
Styrelsens föredragande: Anna Fransson 
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Motion 8. 
Digitalisera Barnhälsovården (BVC) i Region Kronoberg 

Inget oroar föräldrar så mycket som när våra barn är sjuka och inte mår bra. Vi efterfrågar 
då snabba svar och skulle det finnas sätt att få diagnos eller rådgivning utan ett personligt 
besök på Barnhälsovården så är det nog något som många skulle välja. Barnsjukdomar är 
sällan allvarliga eller svåra att diagnostisera och om vårdnadshavare kunde ringa sin barn-
sjuksköterska via videosamtal eller maila bilder på misstänkta vattenkoppor så skulle det 
minska behovet av personliga besök samtidigt som smittspridning minskar och sjuka barn 
slipper sitta i väntrum. Att i övrigt digitalisera Barnhälsovården genom att införa exempelvis 
utökad mailkorrespondans, skulle effektivisera och bland annat möjliggöra enklare 
avbokningar och rådgivningar samtidigt som den personliga kännedomen om barnet inte 
går förlorad. Detta skulle gagna såväl personal inom Barnhälsovården såväl som barn med 
föräldrar och tillgängligheten skulle öka. 

Med ovan som bakgrund yrkar jag: 

 - att utreda möjligheten att inom regionen utöka de digitala arbetsverktygen inom- 
 och kontaktvägarna till Barnhälsovården. 

2018-12-05 Älmhults arbetarekommuns styrelse beslutar att anta motionen som sin egen.  
2018-12-05 Älmhults arbetarekommuns medlemsmöte beslutar att anta motionen som sin 
egen.  

Elin Nilsson  
Älmhult 2018-12-02 

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:  
Motionären lyfter en väldigt aktuell fråga om digitalisering i Region Kronoberg. 
Det pågår redan en utveckling inom digitalisering av regionens verksamheter i ett snabbt 
tempo. Till exempel har man redan idag möjlighet till videosamtal med olika professioner 
och verksamheter, dock är det i en inkörnings-/testfas vilket gör att användandet än så länge 
är lågt. 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta att anse motionen 
besvarad. 

Styrelsens föredragande: Robert Olesen 
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Motion 9.  
Mentorer inom partiet 

Socialdemokratin har en väl upparbetad utbildningsplan med medlemsutbildningar och 
ledarskapsutbildningar på flera nivåer.  

Utbildningarna är värdefulla på många sätt till exempel för att få kunskap kring partiorgani-
sationen, en möjlighet att diskutera politiska idéer och ett tillfälle att utveckla sitt ledarskap. 
En av de viktigaste funktionera är dock att skapa nätverk, kommunalt, regionalt och na-
tionellt.  

Inom den egna arbetarkommunen finns ofta mötesplatser för nya partimedlemmar och 
förtroendevalda att utbyta erfarenheter med varandra. Ibland kan det dock vara av värde att 
ha regionala kontakter, vilket kan vara svårt att skapa.  

Jag ser ett behov och en efterfrågan av mentorer inom partiorganisationen och tror att detta 
hade bidragit till en större trygghet för den enskilde i sitt uppdrag samt större möjligheter 
att genomföra socialdemokratisk politik.  

Jag yrkar att 

 - Distriktsstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten till att erbjuda  
 mentorer inom partiorganisationen i Kronoberg.  

Eva Ballovarre 

Älmhult 2018-12-03  

2018-12-05 Älmhults arbetarekommuns styrelse beslutar att anta motionen som sin egen.  

2018-12-05 Älmhults arbetarekommuns medlemsmöte beslutar att anta motionen som sin 
egen.  

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:  
Distriktsstyrelsen håller med motionären om att utbildningar inom partiet skulle kunna 
kompletteras med erbjudande om mentorskap. Det finns mycket erfarenhet i organisationen 
som skulle kunna komma nyare partiföreträdare till del samtidigt som enskilda kan känna sig 
tryggare i sitt uppdrag, precis som motionären skriver.  
 
Därför föreslår distriktsstyrelsen att motionen ska bifallas. 

Styrelsens föredragande: Emma Johansson Gauffin 
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Motion 10. 
Partiuppdrag och åldersgrupper 

Efter 2018 års val har nu uppdrag i kommuner och regioner/landsting besatts. Vi kan kon-
statera att den av kongressen beslutade rekommendation om att 25 procent av platserna 
skall besättas av personer 35 år eller yngre har uppfyllts i en del kommuner och landsting. 
Den del av valmanskåren som utgör 27 procent, 65+, är dåligt representerad. Som exempel 
kan ju nämnas att i Sveriges riksdag är det endast sex personer av 349 som är över 65 år. De 
äldre är en trogen grupp väljare av vårt parti. Vill man fortsättningsvis att de skall rösta på 
Socialdemokraterna så måste partikongressen fatta ett liknande beslut som man fattat när 
det gäller de som är 35 år eller yngre. De äldre besitter kunskap, erfarenhet av arbetsliv och 
ofta politik. Det är en kunskap som vårt land inte skall behöva gå miste om. De äldres kun-
skap ger också en stabilitet åt det politiska arbetet. I många andra länder värdesätter man 
äldres kunskap och förmåga, så icke i Sverige. 

Med anledning av ovanstående föreslår vi  

ATT  personer 65 år eller äldre skall tillförsäkras 25 procent av platserna till uppdrag i 
 kommuner och landsting/regioner 

ATT  Växjö arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den vidare  
 till Socialdemokraterna i Kronobergs distriktskongress och nästkommande  
 partikongress 

Elsa Jönsson  
Ann-Kristin Lindquist 
Åsa Hjort 

(motionen har även undertecknats av Marianne Paine, Laila Stein, Gunilla Dahlgren, Monica 
Gustafson, Kerstin Svensson, Domingo Paine, Bo Hjort, Ann-Mari Häggsgård) 

Styrelsens yttrande över motionen: 

Styrelsen delar motionärernas åsikt att det är viktigt att ta tillvara den erfarenhet och kun-
skap som äldre besitter. Det är också valberedningens uppgift, enligt de lokala föreskrifter-
na, att ha med ålder som en parameter vid tillsättandet av uppdrag. 

Att däremot tillförsäkra 25 procent av uppdragen till de som är över 65 år är enligt styrelsen 
inte det rätta. Den jämförelse som görs med partikongressens beslut 2009 när det gäller 
unga stämmer inte hela vägen. Där är målsättningen att vi i partiet ska ha 25 procent under 
35 år på valbar plats på våra listor. De unga tillförsäkras alltså inga uppdrag. 

Att dessutom låsa uppdrag till de över 65 år ger också valberedningarna ett minskat han-
dlingsutrymme i jämförelse med de lokala föreskrifter som är antagna. Erfarenheten säger 
också att många över 65 år tillfrågas, men tackar nej. 

Styrelsen yrkar därför att motionen ska anses besvarad med hänvisning till ovanstående och 
skickas in som enskild till distriktskongress och partikongress. 

Styrelsens föredragande: Martin Edberg 

Medlemsmötets beslut 2018-12-17: Bifall till styrelsens förslag 
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Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:  
Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning när det gäller att ta till vara olika erfaren-
heter och kunskaper som våra medlemmar besitter oavsett ålder.  

För att få en bra sammansättning som speglar medlemskåren och i bästa fall samhället i 
övrigt, är det grundläggande inför valberedningens arbete att medlemmar nomineras till oli-
ka uppdrag, detta underlättar valberedningens fortsatta process där man har olika riktlinjer 
att förhålla sig till varav ålder är en. 

Som förtroendevald för Socialdemokraterna, oavsett ålder, har man till uppgift att arbeta för 
att socialdemokratisk politik genomförs globalt, nationellt, regionalt och lokalt.  

Motionären hänvisar till kongressbeslut 2009 som handlar om att vi bör eftersträva 25% 
under 35 år på våra listor inför allmänna val. Detta är inte samma som att tillförsäkra att 
25% av platser till uppdrag för de som är över 65 år, vilket enligt distriktsstyrelsen skulle 
försvåra valberedningens arbete avsevärt. 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta att avslå motionen.  
 
Styrelsens föredragande: Robert Olesen 

Sidan �46



Motion 11.  
Rätt till tandvård för strålbehandlade patienter 

Idag kan man få rätt till tandvård till samma pris som för vanlig sjukvård om man har vissa 
sjukdomar eller funktionsnedsättningar, vanligtvis kallas detta för att man har ett ”blått 
kort” 
eller F-tandvård som då gäller vid besök hos tandvården. Detta kort ger patienten rätt att 
få tandvård enligt vanlig sjukvårdstaxa istället för den allmänna tandvårdstaxan. 

I nuläget har inte personer som behandlats med strålning mot hals och huvud efter en 
cancersjukdom rätt till ett ”blått kort”, trots att många har stora besvär och komplikationer. 

Strålningen har medfört att salivproduktionen upphört helt eller delvis. Spottkörtlar slås ut. 
Givetvis ser det olika ut för olika personer. Detta leder till försämring av munhälsan, så  
att karies utvecklas på grund av detta. Det innebär i sin tur även att vidare behandling 
med implantat ej går att göra på grund av att genomblödningen i käkbenen är nedsatt. 
Större ingrepp ökar också risken för nekros, vävnadsdöd. 

Som en följd av detta är vården även försiktig med att dra ut tänder eller göra andra ingrepp 
i käken. Slemhinnorna som finns i munnen påverkas också av strålningen så att de 
blir sköra och givetvis torra vilket gör att det kan bli ett hinder för personen att behöva 
bära någon typ av protes. 

Dessutom innebär försämring av tändernas status att det blir svårt att tugga och svälja mat-
en och ofta blir de hänvisade till lättare föda eller så kallad ”blöt mat”. Att inte kunna fin-
fördela maten ökar belastningen på mag- och tarmkanalen. Det finns också en social aspekt 
i detta att inte kunna tugga och svälja och kan göra att personerna drar sig för att äta i of-
fentliga miljöer. Vi talar om livskvalitet att ha tänder. 

Denna patientgrupp har tidigare erhållit ”blått kort” som förmån, men den förmånen har 
tagits bort. Idag är det regionen som avgör om patientgruppen har rätt till ett ”blått kort” 
eller ej. 

Då dessa lagar tolkas olika i landsting och regioner uppstår en ojämlik vård. 

En del får ”blått kort” beroende på bostadsort andra får bära sina kostnader själv där även 
käkkirurgiska ingrepp betalas av den det gäller. 

Till motionen bifogar jag en bakgrund till de lagar vi har och förändringar av de lagar som 
förekommit som visar på vilka regler som ligger till grund för ett nej till blått kort i en region 
men ger ett ja till blått kort i en annan region. 

Med anledning av ovanstående föreslår jag 

ATT  Socialdemokraterna verkar för att en översyn görs av hela tandvårdens regel-
system  med beviljandet av ”blått kort” 

ATT  Socialdemokraterna verkar för att tandvårdssystemet utökas så att även  
strålbehandlade patienter med stora besvär får rätt till tandvård till samma patientavgift som 
vanlig sjukvård genom ”blått kort” 

ATT  Socialdemokraterna verkar för att ett statligt ansvar via Försäkringskassan in-
förs för  ”blått kort” 

ATT  Socialdemokraterna i Växjö antar motionen som sin egen och skickar den vi-
dare till  Socialdemokraterna i Kronobergs distriktskongress och Socialdemokraternas 
partikongress 

Åsa Hjort 
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BILAGA TILL MOTION 25 

Bakgrund till gällande tandvårdslag och tandvårdsförordning 

Före 1999 hade patienter som strålats mot huvud-halsregionen avgiftsfri tandvård enligt 
Tandvårdstaxa § 9. I samband med införandet av det särskilda tandvårdsstödet 1999 fick pa-
tienterna som strålats rätt till förhöjd ersättning. Detta var ett litet ekonomiskt stöd som 
Försäkringskassan var huvudman för. 

Januari 2000 ändrades lagen och patienter som strålats tillkom till det ekonomiska stöd som 
benämndes ”tandvård som led i sjukdomsbehandling” och fick då sin tandvård till sjukvård-
savgift. 

Juli 2008 infördes en ny tandvårdsförsäkring i Sverige som Försäkringskassan är huvudman 
för. Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) är ett generellt stöd som innebär att man får 150 kronor 
per år om man är under 30 år eller över 75 år. Det har gjorts en höjning av detta under 
mandatperioden 2014-2018. 

Det finns även ett högkostnadsskydd som innebär att man betalar 100 procent av de första 
3 000 kronorna. Därefter betalar man 50 procent av kostnaden. När man betalat 15 000 
kronor får man ett högkostnadsskydd på 85 procent av kostnaden. Kostnaden är baserad på 
statens s.k. referenspris och inte på tandläkarens pris. Det är fri prissättning i tandvården 
och det är köer till folktandvården. Högkostnadsskyddet gäller under 12 månader sedan bör-
jar man om. 

Januari 2013 infördes ett selektivt stöd för personer med vissa sjukdomar och funktion-
snedsättningar. Stödet ska uppmuntra till förebyggande behandlingar och ge möjligheter för 
personer med stora behov att få tandvård till rimlig kostnad. 

Stödet består av två delar. Det ena stödet är ett bidrag som ska användas till förebyggande 
tandvård. Detta tandvårdsbidrag kallas särskilt tandvårdsbidrag (STB) och riktar sig till 
personer som på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning riskerat att få en försäm-
rad tandhälsa. Vilka som har rätt till STB finns fastställt i lag. Patienter som strålats mot hu-
vud-halsregionen och som har blivit muntorra har rätt till STB. 

Den andra delen riktar sig till personer som har stora tandvårdsbehov på grund av långvarig 
sjukdom eller funktionsnedsättning. Vilka som har rätt till stödet är fastställt i lag och 
föreskrifter. Dessa patienter kan få tandvård till samma avgifter som i den öppna hälso- och 
sjukvården – ”blått kort”. 

Utredningen till ”Tredje steget” fann att alla som var muntorra skulle få samma ekonomiska 
stöd och att det skulle vara ett särskilt tandvårdsbidrag (STB) som är på 600 kronor i 
halvåret till förebyggande behandling och undersökning. Patienter som strålats mot huvud-
halsregionen har därför sedan januari 2013 inte rätt till tandvård till sjukvårdsavgift på grund 
av muntorrhet. 

Personer som har en sällsynt diagnos med orofaciala symptom får sin tandvård till sjukvård-
savgift. I Socialstyrelsens föreskrifter och meddelandeblad finns förtydligat att en sällsynt 
diagnos ska finnas hos högst 100 personer per miljon invånare och diagnosen ska leda till en 
omfattande funktionsnedsättning eller ha orofaciala symptom. Sällsynta diagnoser finns 
förtecknade i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser. 

Sammanfattningsvis är det helt korrekt att patienter som strålats mot huvud-halsregionen 
och som blivit muntorra efter sin behandling, men inte uppvisar några övriga orofaciala 
symptom som exempelvis nedsatt gapförmåga, har rätt till särskilt tandvårdsbidrag (STB) på 
600 kronor i halvåret. 
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Man har således inte rätt till tandvård till sjukvårdsavgift och det är här man tolkar reglerna 
olika i olika regioner/landsting så att det kan vara bättre att bo i en annan region. 

Det är inte jämlik vård enligt motionsställaren. 

Styrelsens yttrande över motionen: 

Motionen behandlar en viktig fråga som handlar om likställighet inom hela tandvårdens 
regelsystem. Tandvårdssystemet ska utökas så att även strålbehandlade patienter får rätt till 
tandvård till samma patientavgift som vanlig sjukvård genom ”blått kort”. 

Styrelsen yrkar därför att motionen ska bifallas och skickas in som arbetarekommunens egen 
till distriktskongress och partikongress. 

Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist 

Medlemsmötets beslut 2018-12-17: Bifall till styrelsens förslag  

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:  
Distriktsstyrelsen delar motionärens åsikt om att vi behöver förbättra tandvårdsförsäkringen 
i allmänhet, och för vissa patientgrupper i synnerhet. 
 
Tidigare har det funnits vissa patientgrupper där tandvårdsbehandlingar ingick i den 
allmänna sjukvårdsförsäkringen. För drygt tio år sedan gjordes förändringar som innebär att 
det numer endast är kostnaden för undersökningar/frisktandvård som ingår i sjukvårds-
försäkringen.  
 
En av de patientgrupper som fick försämrade villkor är strålbehandlade. Distriktsstyrelsen 
anser att tandvårdsförsäkringen/sjukvårdsförsäkringarna behöver ses över i detta avseende. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta att bifalla motionen.  
 
Styrelsens föredragande: Anna Fransson 
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Motion 12.  
Svenska Spels aggressiva marknadsföring 

Spelbolagen lägger stora summor pengar på marknadsföring. Enligt siffror från Kantar Sifo 
lades 5,6 miljarder kronor brutto på spelreklam i Sverige under 2017, vilket är en ökning 
med 1,7 miljarder jämfört med 2016. Svenska Spel är den största aktören med reklamin-
vesteringar på nära en halv miljard. 

En ny spelreglering kommer att införas vid årsskiftet 2018/2019 som reglerar spelmark-
naden. I korthet innebär den ett licenssystem som spelbolagen måste ansluta sig till för att få 
verka i Sverige. Bolag registrerade utomlands tvingas betala svensk skatt och följa svensk 
lagstiftning. Så långt bra! 

Varje dag utsätts vi för reklam i olika medier om hur vi kan bli lyckliga genom att vinna 
miljonvinster och Svenska Spel syns och hörs ofta. Hur många lottomiljonärer känner du? 
Hur många är vi som kan ta evig semester efter en Kenovinst? 

I förslaget som togs fram inför nya lagen slår utredarna fast att det inte finns någon studie 
som kan ge ett klart besked i frågan om vilken utsträckning spelreklam bidrar till ökat 
spelmissbruk. Men att det finns visst belägg för att spelreklam gör att vissa personer med 
spelproblem ökar sitt spelande ytterligare och att personer med spelproblem i högre grad 
lägger märke till spelreklamen. Viss förändring sker i lagstiftningen gällande marknads-
föring, till exempel ska marknadsföringen vara måttfull och det får inte verka enklare att 
vinna än det faktiskt är eller att spel är en lösning på ett ekonomiskt problem. Detta är dock 
luddigt och inte tillräckligt. 

Svenska Spel ska vara en förebild och ska inte uppmuntra till spel. 

Med anledning av ovanstående föreslår jag 

ATT  Socialdemokraternas riksdagsledamöter i Kronoberg verkar för att begränsa  
Svenska Spels marknadsföring 

ATT  Växjö arbetarekommun tar motionen som sin egen och skickar den vidare till  
distriktskongressen 

Malin Lauber 

Styrelsens yttrande över motionen: 

Varje dag översköljs man av reklam från olika spelbolag. Även Svenska Spel har mycket 
reklam, trots att man inte ska uppmuntra till spel. 

Styrelsen yrkar därför att motionen ska bifallas och skickas in som arbetarekommunens egen 
till distriktskongressen. 

Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist 

Medlemsmötets beslut 2018-12-17: Bifall till styrelsens förslag. 
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Distriktsstyrelsens yttrade över motionen:  
Distriktsstyrelsen har samma uppfattning som Växjö arbetarekommun i att vi översköljs av 
reklam i alla olika medier från olika spelbolag och att reklamen borde begränsas, inte bara 
Svenska Spel. Nu gäller motionen Svenska Spels reklam och där har vi ett särskilt ansvar 
som ägare, men även att en generell begränsning verkar för motionens syfte. 

Med detta föreslår distriktsstyrelsen att motionen ska bifallas.  
 
Styrelsens föredragande: Lars Altgård 

Sidan �51



Motion 13.  
Ändra civilstånd 

Idag finns civilstånden  

• ogift (aldrig varit gift eller haft registrerad partner) 
• gift eller registrerad partner 
• änka, änkling eller efterlevande partner 
• skild eller skild partner 

Idag går det inte själv att ansöka om att ändra sitt civilstånd. Det innebär att om en person 
till exempel blir änka eller skiljer sig vid 20 års ålder är civilståndet änka eller skild resten av 
livet såvida personen inte gifter om sig. Det vore rimligt att få ändra till ogift om man inte 
kan identifiera sig som till exempel änka. Systemet med civilstånd känns gammalt och för-
legat och borde ses över. Det kanske även ska finnas andra civilstånd som till exempel en-
samstående och sambo. 
Med anledning av ovanstående föreslår jag 
ATT  de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Kronoberg verkar i motionens 
 anda 
ATT  Växjö arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den vidare  
 till distriktskongressen 
Malin Lauber 

Styrelsens yttrande över motionen: 

Styrelsen delar motionärens uppfattning. 

Styrelsen yrkar därför att motionen ska bifallas och skickas in som arbetarekommunens egen 
till distriktskongressen. 

Styrelsens föredragande: Gunnar Storbjörk 
Medlemsmötets beslut 2018-12-17: Bifall till styrelsens förslag 

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:  
Motionären har i sin motion belyst de olika civilstånd vi kan hamna i under livet, samhällets 
förändringar och de personliga förändringar som kan ske under livets gång bör avspegla det 
civilstånd vi befinner oss i, enligt motionären. 
 
Distriktsstyrelsen anser i linje med motionären att det civilstånd vi befinner oss i under livets 
olika skeenden bör avspeglas i de papper och handlingar som myndigheter och andra in-
stanser hanterar om en person.  
 
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta att bifalla motionen.  
 
Styrelsens föredragande: Niklas Jonsson 
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Motion 14.  
Rutin för flerpartssamtal innan utskrivning från gymnasieskolan 

Kommunerna har enligt skollagen ett kommunalt aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar som 
är folkbokförda i kommunen och som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år och inte 
fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller 
motsvarande. I Växjö kommun finns det idag över 200 ungdomar som tillhör KAA och som 
är så kallade hemmasittare. Konsekvenserna hos de enskilda individerna av en ofullständig 
utbildning kan leda till psykisk ohälsa och ett socialt utanförskap. Dessutom är risken större 
att man får svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. En fullgjord gymnasieexamen är den en-
skilt största garanten för egen försörjning och bättre levnadsvillkor och hälsa för resten av 
livet.  

Det saknas idag rutiner för utskrivning av elever från gymnasieskolan och uppföljning hos 
KAA. Det innebär att man riskerar missa ungdomar där man hade kunnat hitta en lösning 
för att eleven skulle fullgjort sin utbildning eller att ungdomar faller mellan stolarna i sys-
temet. Vi anser därför att det borde finnas en rutin som gör att ingen elev skrivs ut från 
gymnasieskolan innan man haft ett samtal tillsammans med skolan, eleven, vårdnadshavare 
och KAA. 

Med anledning av ovanstående föreslår vi 

ATT  Socialdemokraterna verkar för att det upprättas en rutin mellan  utbildnings-
förvaltningar och kommunala aktivitetsansvaret så att ingen elev skrivs ut från gym-
nasieskolan innan man haft ett samtal tillsammans mellan skolan,  eleven, vård-
nadshavare och kommunala aktivitetsansvaret 

ATT Socialdemokraterna i Växjö antar motionen som sin egen och skickar den vi-
dare till  nästkommande distriktskongress och partikongress 

Andrei Balsianu 

Henrietta Serrate 

Styrelsens yttrande över motionen: 

Att ungdomar går på gymnasiet och slutför sina studier är av största vikt för att de senare i 
livet ska etablera sig på arbetsmarknaden. Då kan de få ett självständigt liv och utvecklas till 
fria människor. Vi behöver därför göra allt vad vi kan för att förhindra avhopp från gym-
nasiet. 

Styrelsen yrkar därför att motionen ska bifallas och skickas in som arbetarekommunens egen 
till distriktskongress och partikongress. 

Styrelsens föredragande: Malin Lauber 

Medlemsmötets beslut 2018-12-17: Bifall till styrelsens förslag 
 
 
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:  
Kommunerna har under en lång tid haft ansvar att bedriva ett arbete riktat till unga som inte 
studerar. Bestämmelser i skollagen från 1985, om kommunernas ansvar att hålla sig in-
formerade om ungas sysselsättning, kommunernas informationsansvar, var syftet att kunna erb-
juda lämpliga individuella åtgärder.  

Från 2015 ändrades informationsansvaret till ett aktivitetsansvar. Syftet med ändringen var att 
tydliggöra att det ligger i hemkommunens ansvar att vara aktiv i relation till de ungdomar som omfattas 
av ansvaret, både vad gäller det uppsökande och åtgärdande arbetet. Kommunerna har därför getts ett 
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lagstadgat aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år som inte påbörjat eller fullföljt en 
gymnasieutbildning. 

Det finns riskfaktorer som påverkar elevernas förutsättningar att fullfölja en gymnasieut-
bildning. Att exempelvis ha en funktionsnedsättning, komma från utsatta socioekonomiska 
förhållanden, elever som är drabbade av fysisk eller psykisk ohälsa, de som missbrukar och 
elever som befinner sig i en svår social situation är extra sårbara. 

Att ge ungdomar som står utanför gymnasieskolan stöd är av stor vikt, både för den en-
skilde ungdomen och för samhället i stort. En av de största riskfaktorerna för unga att tidigt 
hamna i utanförskap är en oavslutad gymnasieutbildning. En avslutad gymnasieutbildning är 
istället en viktig skyddsfaktor och ingång till etablering i samhället. Ungdomar som saknar 
en gymnasieutbildning befinner sig i många fall i en mycket utsatt situation och löper en 
större risk än andra ungdomar att inte komma vidare i studier och att hamna i långvarig ar-
betslöshet.  

Skolinspektionen har på uppdrag av regeringen genomfört en uppföljande kvalitetsgranskn-
ing av kommunalt aktivitetsansvar, KAA, i ett trettiotal kommuner. I rapporten redovisas ett 
antal brister i kommunernas hantering varför det är angeläget att hitta ytterligare åtgärder 
som kan öka andelen unga att fortsätta gymnasiestudierna. 

Enligt motionärerna finns i dag ca 200 ungdomar som är registrerade i Växjö kommun för 
aktivitetsansvar. Enligt skolinspektionen omfattas totalt 95 000 unga i kommunerna under 
2017 i KAA. Ungefär 30 000 skrevs dock ut av olika anledningar som exempelvis uppnådd 
ålder och påbörjade studier på nationellt program.  

Motionärernas förslag om införande av rutin för flerpartssamtal före utskrivning från gym-
nasieskolan ligger helt i linje med aktivitetsansvarets syfte. Förslaget kan ses som en kom-
mande framgångsfaktor för att bättre fånga upp dessa ungdomar och för att gemensamt 
skapa en inträdesbiljett till etablering i samhället genom gymnasieutbildning. 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta att bifalla motionen.  
 
Styrelsens föredragande: Kristina Brundin 
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Motion 15.  
Fasa ut ränteavdragen för att öka jämlikheten och bostadsbyggandet 

Den självklara tanken att alla människor ska ha samma möjligheter i livet utmanas idag av 
kraftigt ökande klyftor. Ojämlikheten syns tydligt på arbetsmarknaden, i skolan och på 
bostadsmarknaden. Den här utvecklingen går att bryta, men då krävs politisk vilja och re-
former för ökad jämlikhet. En reform som har potential att både minska klyftorna och öka 
byggandet av hyresrätter med överkomliga hyror är att fasa ut ränteavdraget.  

I dagsläget kostar ränteavdraget ungefär 30 miljarder kronor för svenska staten. Det är en 
subvention som till största del gynnar höginkomsttagare. Enligt SCB går 85 procent av av-
draget till den rikaste halvan av hushållen och den rikaste tiondelen av befolkningen får hela 
20 gånger mer i ränteavdrag än den fattigaste tiondelen.  

Genom att successivt avskaffa ränteavdraget omfördelas resurser från de rikaste till det ge-
mensamma, vilket ger ökade resurser till investeringar i sådant som bygger Sverige starkt, till 
exempel bostadsbyggande, hållbar infrastruktur och vår gemensamma välfärd. Det ger bätt-
re förutsättningar för en hållbar ekonomisk utveckling samtidigt som det ökar jämlikheten. 

Dessutom missgynnar ränteavdragen byggande av nya hyresrätter. De som äger sin bostad 
har fått sänkt fastighetsskatt och rätt till ROT-avdrag, samtidigt som de behåller rätten att 
dra av 30 procent av räntekostnaderna på skatten. Det har lett till kraftig obalans i ekono-
miska villkor för upplåtelseformerna. Genom att fasa ut ränteavdragen kan villkoren göras 
mer balanserade så att fler kan och vill investera i byggande av hyresrätter.  

Ränteavdragen utgör också en betydande risk för den svenska ekonomin. Svenska hushåll är 
bland de mest belånade i hela EU och ränteavdraget uppmuntrar och underlättar fortsatt 
belåning. Allt fler röster varnar för en bolånebubbla och föreslår utfasning av ränteavdragen 
för att svalka av den överhettade bostadsmarknaden.  

Det är osmart att låta nödvändiga investeringar stå tillbaka med motiveringen att det saknas 
pengar i statens kassa samtidigt som det läggs enorma summor på en subvention som bidrar 
till ojämlikhet och hög skuldsättning.  

Med anledning av ovanstående föreslår vi  

ATT  Socialdemokraterna verkar för att ränteavdraget fasas ut 
ATT  Socialdemokraterna i Växjö tar motionen som sin egen och skickar den till  
 nästkommande distriktskongress och partikongress 
  

Henrietta Serrate 
Julia Berg 
Emelie Öberg 
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Styrelsens yttrande över motionen: 

Ränteavdragen medverkar till allt större klyftor på bostadsmarknaden och bidrar till ojäm-
likheten. En förutsättning för att en utfasning av ränteavdragen ska kunna ske utan skadliga 
effekter är att utfasningen sker över relativt lång tid. 

Styrelsen yrkar därför att motionen ska bifallas och skickas in som arbetarekommunens egen 
till distriktskongress och partikongress. 

Styrelsens föredragande: Gunnar Storbjörk 

Reservanter: Tomas Thornell, Arijeta Reci 

Medlemsmötets beslut 2018-12-17: Bifall till styrelsens förslag 

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:  
Distriktsstyrelsen delar många av motionärernas problembeskrivningar kring ränteavdragets 
vara eller inte vara.  
 
De senaste årens ställningstagande kring ränteavdragen har präglats av långsiktighet för 
hushållens planering, samt den allt högre skuldsättningen bland landets hushåll. 

En snabb förändring av avdragsvillkoren skulle radikalt försämra hushållens ekonomi. 
Samtidigt är det nödvändigt att ständigt se över villkoren i skattesystemet för att uppnå en så 
rättvis fördelningspolitik som möjligt. 

I överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna 
(Januariavtalet) talas om att skattereform ska genomföras. I den nämns bland annat att re-
formen ska ”minska hushållens skuldsättning och bidra till att förbättra bostadsmarknadens 
funktionssätt”. 
 
Distriktsstyrelsen anser inte att vi bör låsa fast oss i en lösning och föreslår därför att 
motionen avslås.  
 
Styrelsens föredragande: ClasGöran Carlsson  
 
Reservation: Henrietta Serrate, Magnus Carlberg, Tajma Sisic
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Motion 16.  
Se över förbehållsbeloppet inom äldreomsorgen 

Den socialdemokratiskt ledda regeringen mellan 2014-2018 har gjort stora förbättringar för 
ekonomin för många av Sveriges pensionärer. Man har både sänkt ”pensionärsskatten” samt 
höjt bostadstillägget. För de allra flesta har bruttoinkomsterna ökat med flera hundra kro-
nor, men det finns en grupp som trots att de har fått större bruttoinkomster till slut får 
mindre pengar i plånboken netto. Detta fenomen uppstår när bruttoinkomsterna ökar utan 
att förbehållsbeloppet för avgifter inom äldreomsorgen inte räknas upp i den takt som brut-
toinkomsterna ökar. Det innebär att istället för att de äldre inom omsorgen får mer pengar i 
plånboken så får kommunerna istället ett större avgiftsutrymme. Det slutar för ganska mån-
ga att de kliver över en gräns och istället för att de får mer pengar över så har de tack vare 
den sänka pensionärsskatten och det höjda bostadstillägget faktiskt fått mindre pengar i 
plånboken. Det har på det viset faktiskt förlorat på den ökade bruttoinkomsten.  

Som ett exempel så har det drabbat cirka 200 personer inom Växjö kommun och räknar 
man upp det till ett nationellt antal så har cirka 18 000 seniorer faktiskt fått en sämre 
ekonomi av de reformer som exemplifierats ovan. 

Många av dessa pensionärer lever i en ekonomiskt utsatt situation och det är av stor vikt att 
vi ser över systemet med förbehållsbelopp så att det faktiskt ökar i relation till den ökade 
bruttoinkomsten. 

Med anledning av ovanstående föreslår jag 

ATT Socialdemokraterna arbetar för att se över förbehållsbeloppet så att det ökar i 
relation till bruttointäktsökningar för den grupp som beskrivs ovan 

ATT uppdra åt Kronobergs socialdemokratiska riksdagsledamöter att driva frågan  

ATT Växjö arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den vidare 
till Socialdemokraterna i Kronobergs distriktskongress och nästkommande par-
tikongress 

Tomas Thornell 

Styrelsens yttrande över motionen: 

Styrelsen delar motionärens bild av att regeringens satsningar för pensionärer har varit vikti-
ga och välkomna men att den ökade inkomsten för en del av pensionärerna ätits upp av 
kommunens möjlighet att öka avgiften. Förbehållsbeloppet måste ses över. 

Styrelsen yrkar därför att motionen ska bifallas och skickas in som arbetarekommunens egen 
till distriktskongress och partikongress. 

Styrelsens föredragande: Julia Berg 

Medlemsmötets beslut 2018-12-17: Bifall till styrelsens förslag 

 

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:  
Motionären pekar på ett allvarligt problem, naturligtvis vill vi att de åtgärder vi gör för att 
stärka pensionärernas ekonomi ska ge mer pengar över. Att en sänkt skatt och höjt bostads-  
tillägg ger ett lägre kvarvarande nettobelopp beror dock inte i första hand på förbehållsbe-
loppet, utan på taxekonstruktionen. Det är dessutom olika taxor i olika kommuner vilket gör 
det väldigt komplext att hitta en nivå där man får avsedd effekt enbart med ett höjt förbe-
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hållsbelopp. Gränserna för avgifter kommer fortfarande att vara kvar fast de flyttas uppåt. 
Detta gör att det fortfarande kommer bli olika utfall för individen kring avgiftsgränserna.  

Att generellt höja förbehållsbeloppet vid beräkning av avgifter för omsorgen kan även leda 
till krav på andra nivåökningar i vårt sociala skyddsnät såsom riksnormen som används vid 
beräkning av ekonomiskt bistånd och av Kronofogden. 
Distriktsstyrelsen tror att en bättre väg att gå är att se på taxekonstruktionen och om man 
där kan hitta styrmedel för att säkerställa att en höjd bruttoinkomst även ger ett höjt netto.  
Med detta föreslår distriktsstyrelsen att motionen ska anses besvarad. 
 
Styrelsens föredragande: Lars Altgård 

Reservation: Tomas Thornell, Anna Fransson 
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Motion 17.  
Folkrörelsepris 

Runt om i Kronobergs län så finns det ett stort antal personer som verkar i arbetarrörelsens 
anda trots att de inte håller på med socialdemokratiskt partiarbete. Det är viktigt att vi so-
cialdemokrater uppmuntrar klassiskt folkrörelsearbete och att det inte alltid behöver bedri-
vas i partiets namn. Därför borde partidistriktet stifta ett pris som ska gå till någon eller nå-
gra personer som särskilt arbetat med folkrörelsearbete som gagnar eller gagnat många per-
soner. 

Med anledning av ovanstående föreslår jag 

ATT partidistriktet stiftar ett pris samt att riktlinjer kring hur pristagare ska utses tas 
fram 

ATT Växjö arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den vidare 
till distriktskongressen 

Tomas Thornell 

Styrelsens yttrande över motionen: 

Folkrörelsearbete bygger landet och är också grunden för det socialdemokratiska partiar-
betet. Folkrörelsen tenderar att hamna i skymundan i dagens samhälle där det kan vara svårt 
att få människor att engagera sig och känna engagemang. Styrelsen tycker därför att det är 
viktigt att sådant arbete uppmärksammas och ställer sig positiv till motionen. 

Styrelsen yrkar därför att motionen ska bifallas och skickas in som arbetarekommunens egen 
till distriktskongressen. 

Styrelsens föredragande: Malin Lauber 

Medlemsmötets beslut 2018-12-17: Bifall till styrelsens förslag 

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:  
Motionären yrkar på att ett folkrörelsepris i arbetarrörelsens anda instiftas. Distriktsstyrelsen 
delar uppfattningen att det är viktigt och angeläget att uppmuntra personer och ev. organisa-
tioner som verkar för folkbildning, delaktighet, solidaritet och demokrati, även om det inte 
sker i arbetarrörelsens redan formaliserade sammanhang. 
 
Vi ställer oss därför bakom motionen och föreslår att motionen ska bifallas.  
 
Styrelsens föredragande: RosMarie Jönsson Neckö 

Reservation: Tajma Sisic 
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Motion 18.  
Robotskatt 

Den teknologiska utvecklingen är nödvändig och avgörande för ett modernt samhälle. Med 
automatisering och artificiell intelligens har nya innovationer och möjligheter till att ersätta 
vanliga arbetare med robotar skapats. Inom 20 år säger prognosen att 40 procent av den 
amerikanska industrin kommer att vara ersatt med robotar. Och det är ju hur fantastiskt som 
helst, det är ett steg mot att uppfylla det socialistiska samhället. Olika framträdande personer 
som Bill Gates för Microsoft menar däremot på att utan en form av skatt på robotar leder 
det till minskade skatteintäkter och ökad arbetslöshet vilket hotar välfärden som bidrar för 
gemene person att kunna ta del av samhället.  
Det kan låta radikalt, men profitkvotens fallande tendens är ett faktum, och kapitalisterna 
gör sitt bästa för att maximera profiten. Med en alltför snabb utveckling där man ersätter 
arbetare med robotar utan att kompensera bortfallet av inkomstskatt för att upprätthålla väl-
färden leder det till större klassklyftor. Att automatisera arbetsplatser i Sverige innebär att 
kapitalet frodas genom att arbetsgivaravgifter, administrativa – och arbetsmiljörelaterade 
kostnader försvinner – och självklart även skatt på arbete.  

Det innebär tusentals arbetslösa och att ägandet av kapitalet blir koncentrerat till samma lilla 
grupp människor som redan har majoriteten av världens pengar idag, och inkomstskill-
naderna ökar kraftigt.   

Pengarna från en robotskatt hade till exempel i sin tur kunnat bidra till en omskolning av 
arbetare som har förlorat sina jobb, ökade intäkter till välfärden, att finansiera förkortad ar-
betstid och högre löner till undersköterskor. 

Med anledning av ovanstående föreslår jag 

ATT  Socialdemokraterna i Växjö verkar för att införa en form av skatt för statens  
 inkomstbortfall på vinstdrivande företag som helt eller delvis automatiserat ar-
 betsplatsen 
ATT  Socialdemokraterna i Växjö antar motionen som sin egen och skickar den vida-
 re till nästkommande distriktskongress och partikongress 

Agna Beslija, ordförande SSU Växjö 

Styrelsens yttrande över motionen: 

Styrelsen instämmer i behovet av att kontinuerligt se över skattebaserna i takt med att 
utveckling sker. Vi tror dock inte på att införa skatt beroende på automatiseringsgrad, i en 
global ekonomi bör vi inte försvåra möjligheterna att upprätthålla Sveriges internationella 
konkurrenskraft. 

Styrelsen yrkar därför att motionen ska avslås, skickas in som enskild till distriktskongressen 
och ej skickas till partikongressen. 

Styrelsens föredragande: Gunnar Storbjörk 

Reservant: Agna Beslija  

Medlemsmötets beslut 2018-12-17: Bifall till styrelsens förslag 
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Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:  
Distriktsstyrelsen instämmer i det Socialdemokraterna i Växjö säger att man kontinuerligt 
behöver se över skattebaserna. 

Att införa en skatt på automatisering och robotisering är inget som gynnar svenskt 
näringsliv. 

Automatiseringen av industrin har gjort att vi i Sverige har en stark och konkurrenskraftig 
tillverkningsindustri. Om man inte hade gjort detta hade mycket av tillverkningsindustrin 
varit nedlagd. Då försvinner inte bara arbetstillfällen, utan hela arbetsplatser. När man har 
automatiserat och infört robotar har även arbetsmiljön blivit bättre. Man har kunnat bli av 
med mycket monotona arbeten som gav förslitningsskador. 

Inom offentlig sektor ser vi också att robotiseringen är på väg in. I Växjö har man en robot 
som gör uppgifter när folk söker ekonomiskt bistånd. De tar in uppgifter som annars får 
göras manuellt. Detta ger personalen möjlighet att använda sin kompetens på ett bättre sätt.  

Om man inför en robotskatt anser distriktsstyrelsen att det skulle kunna få långtgående neg-
ativa konsekvenser för svenskt näringsliv.  

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta att avslå motionen.  
 
Styrelsens föredragande: Joakim Pohlman 
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Motion 19.  
Förkortad arbetstid 

Sex timmars arbetsdag. Detta är en reform som behöver ske stegvis. Innan dess fulla 
genomförande av arbetstidsförkortning, går det att införa först genom exempelvis en extra 
långhelg och en extra semestervecka.  

Sveriges landsting och regioner borde gå före i denna utveckling och införa 30 timmars ar-
betsvecka för vårdpersonal. Arbetstidsförkortning ska aldrig ses som den enda lösningen för 
att bryta problemen kring stress och dålig arbetsmiljö utan ska kombineras med satsningar 
på den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. 

Med anledning av ovanstående föreslår jag 
ATT  Socialdemokraterna i Växjö verkar för en införande av 30 timmars arbetsvecka 
för  vårdpersonal. 
ATT  Socialdemokraterna i Växjö antar motionen som sin egen och skickar den vi-
dare till  nästkommande distriktskongress och partikongress 

Agna Beslija, ordförande SSU Växjö 

Styrelsens yttrande över motionen: 

Styrelsen vill tacka motionären för att den lyfter fram en viktig fråga som handlar om synen 
på lönearbete kontra fritid samt att dessa viktiga debatter flyttar debatten till ett fokus som 
handlar om andra värden i samhället än att alla bara ska arbeta så mycket som möjligt. 
Styrelsen delar motionärens bild av att det är en viktig del i att uppnå en hållbar arbetssitua-
tion och ett hållbart arbetsliv. Styrelsen tycker dock att det är viktigt att utformningen och 
omfattningen av arbetstidsförkortningen sker stegvis och att det avgörs av varje verk-
samhets och tjänsts utformning. Styrelsen tycker inte heller att detta är något som bara bör 
utvecklas inom vårdyrken även om det är yrken som kan gå före. Exempelvis kan det vara 
viktigt att rotationstjänster (där man arbetar skift året om) har en större arbetstidsförkort-
ning än dagtjänster. Styrelsen delar motionärens bild att det också är mycket viktigt med an-
dra insatser än arbetstidsförkortning för att skapa en hållbar arbetssituation i vården i stort. 

Styrelsen yrkar därför att motionen ska anses besvarad med hänvisning till ovanstående och 
att den skickas in som enskild till distriktskongress och partikongress. 

Styrelsens föredragande: Arijeta Reci 
Reservant: Agna Beslija 
Medlemsmötets beslut 2018-12-17: Bifall till styrelsens förslag 
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Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:  
Det vore naturligtvis en fantastisk reform att genomföra. För den enskilde individen vore 
det säkert ett riktigt lyft med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Även om den ska 
införas stegvis blir det en dyr reform. Sex timmars arbetsdag har prövats av både offentlig 
och privat sektor med varierande resultat. En minskning av arbetstiden med två timmar per 
dag med bibehållen lön motsvarar 33% löneökning (Dagens industri). En sådan kost-
nadsutveckling skulle innebära slutet för väldigt många exportföretag i vårt land. Ett annat 
bekymmer i sammanhanget är försörjningskvoten. Allt färre ska försörja allt fler i vårt land.  
Distriktsstyrelsen anser även att det är arbetsmarknadens parter som bör göra upp om frå-
gor som den här. 

Med detta föreslår distriktsstyrelsen att motionen avslås. 
Styrelsens föredragande: Tomas Blomster 

Reservation: Tajma Sisic 

Sidan �63



Motion 20.  
Fri tandvård 

Tänderna är en del av kroppen och bör därav innefattas i den allmänna sjukförsäkringen. 
SSU Växjö vill att detta ska bli en fråga som ska prioriteras och lyftas fram på den politiska 
dagordningen. Med dagens höga avgifter för tandvård förhindrar detta att alla får en jämlik 
och bra tandhälsa. Att ha ett friskt leende får aldrig vara en klassfråga. 

Med anledning av ovanstående föreslår jag 
ATT  Socialdemokraterna i Växjö verkar för en fri tandvård 
ATT  Socialdemokraterna i Växjö antar motionen som sin egen och skickar den vi- 
 dare till nästkommande distriktskongress och partikongress 

Agna Beslija, ordförande SSU Växjö 

Styrelsens yttrande över motionen: 

Vi delar motionärens åsikt om att tänderna inte ska vara en klassfråga. Tänderna är en del av 
kroppen och bör därför omfattas av den allmänna sjukförsäkringen och ingå i högkost-
nadsskyddet. Att ha helt fri tandvård skulle däremot vara oerhört kostsamt och är förmodli-
gen inte den reform inom sjukvården som står först i kö att bli gratis. 

Styrelsen yrkar därför att motionen ska anses besvarad med hänvisning till ovanstående och 
att den skickas in som enskild till distriktskongress och partikongress. 

Styrelsens föredragande: Malin Lauber 

Reservant: Agna Beslija 

Medlemsmötets beslut 2018-12-17: Bifall till styrelsens förslag  

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:  
Distriktsstyrelsen delar motionärens grundinställning att vår tandhälsa inte ska vara en klass-
fråga. Tänderna bör, liksom övriga delar av kroppen, omfattas av sjukförsäkring och 
högkostnadsskydd. 

En helt fri tandvård, som motionären föreslår, skulle vara väldigt kostsam. 

En tandvårdsreform i enlighet med det distriktsstyrelsen skissar på är också kostnadsmässigt 
omfattande, och förmodligen inte det som är den högst prioriterade satsningen inom 
välfärdsområdet och hälso- och sjukvården just nu. 
 
Den modell som vår regering har arbetat med, genom att göra stegvisa reformer både för 
unga vuxna och äldre, är en bra modell vilken man bör fortsätta att arbeta i enlighet med. 

Distriktsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovan att motionen ska anses besvarad. 
 
Styrelsens föredragande: Charlotta Svanberg 

Reservation: Tajma Sisic 
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Motion 21.  
Bygg ut studielön 

I en föränderlig arbetsmarknad kommer flera av oss att behöva byta jobb flera gånger under 
våra liv. Då behöver vi ha ett studiemedelssystem som möjliggör detta. SSU Växjö vill därför 
införa studielön. På vägen dit vill vi se en successivt minskad lånedel av studielånet. Sat-
sningar på studielön inom vissa bristyrken ska också ses som steg på vägen mot ett fullt ut-
byggt studielönssystem. 

Med anledning av ovanstående föreslår jag 
ATT  Socialdemokraterna i Växjö ska verka för en successivt minskad lånedel av  
 studielånet. 
ATT  Socialdemokraterna i Växjö verkar för satsningar på studielön inom vissa  
 bristyrken. 
ATT  Socialdemokraterna i Växjö antar motionen som sin egen och skickar den vi- 
 dare till nästkommande distriktskongress och partikongress 
  
Agna Beslija, ordförande SSU Växjö 

Styrelsens yttrande över motionen: 

Den högre utbildningen har en avgörande roll för utvecklingen av ett jämlikt samhälle. Da-
gens höga låneandel av studiemedlet utgör en tröskel för människor att börja studera på 
högskola. Klass syns tydligt i valet mellan att studera vidare efter gymnasiet eller avstå. 
Styrelsen anser att steg mot studielön vore att göra högskolan mer jämlik och att studielön i 
bristyrkesutbildningar är ett viktigt steg på vägen. 

Styrelsen yrkar därför att motionen ska bifallas och skickas in som arbetarekommunens egen 
till distriktskongress och partikongress. 

Styrelsens föredragande: Julia Berg 

Medlemsmötets beslut 2018-12-17: Bifall till styrelsens förslag  
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Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:  
Att ha ett studiestödssystem som följer ett föränderligt sätt när man utbildar sig och utbildar 
om sig, det är ett måste om medborgarna ska ha möjlighet till ett livslångt lärande. 
 
Det som motionären föreslår anser inte distriktsstyrelsen vara rätt väg att gå. 
 
Att minska lånedelen som föreslås skulle innebära att totalekonomin för den studerande 
skulle bli sämre. För motionären föreslår ju inte att bidragsdelen ska öka i motsvarande grad.  
 
Att införa studielön inom vissa bristyrken kan ju verka lockande. Idag kan man inom en 
mängd yrken kategorisera som bristyrken. Det är olika hur stor bristen är. Men det finns 
inom i princip alla yrken. 
 
Hur man ska ta fram vilket bristyrke som är berättigat till studielön är en delikat uppgift. 
Det skulle kunna innebära att vissa utbildningar till vissa yrken skulle favoriseras framför 
andra. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta att avslå motionen. 

Styrelsens föredragande: Joakim Pohlman  
 
Reservation: Tomas Thornell, Tajma Sisic 
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Motion 22.  
Avskaffandet av monarkin 
 
’’All offentlig makt i Sverige utgår från folket’’ 
Detta är lagstadgat i Sveriges konstitution och är den främsta demokratiska principen vi kan 
luta oss tillbaka på. Statschefen över vårt land skall tillsättas genom demokratiska val. 
Monarkin är av sin natur byggd på direkt antidemokratiska grunder, det vill säga att en 
människas släktband tillåter hen att avgöra vad som är statsangelägenheter eller inte. 

Med anledning av ovanstående föreslår jag 
ATT  Socialdemokraterna i Växjö verkar för avskaffandet av monarkin. 
ATT  Socialdemokraterna i Växjö antar motionen som sin egen och skickar den vi-
dare till  nästkommande partikongress 

Agna Beslija, ordförande SSU Växjö 

Styrelsens yttrande över motionen: 

Styrelsen delar motionärens uppfattning. 

Styrelsen yrkar därför att motionen ska bifallas och skickas in som arbetarekommunens egen 
till distriktskongress och partikongress. 

Styrelsens föredragande: Gunnar Storbjörk 
Medlemsmötets beslut 2018-12-17: Bifall till styrelsens förslag 

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:  
Vid 2013 års partikongress antogs ett nytt partiprogram. Där kvarstår den principiella upp-
fattningen om en övergång från monarki till republik.  
 
Därför förslår distriktsstyrelsen distritkskongressen att bifalla motionen.  
 
Styrelsens föredragande: Monica Haider  
 
Reservation: Emma Johansson Gauffin 
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Behandling av distriktsstyrelsens förslag

Utvecklingsplan  
Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt 

2019-2022

 
Inledning 
Valrörelsen 2018 var i många avseenden positiv, men samtidigt visade den att det finns ett 
stort utvecklingsbehov – såväl organisatoriskt som politiskt. Socialdemokraterna i Kro-
noberg behöver stärka sin organisation och medlemsbas i alla arbetarekommuner och 
särskilt fokus bör läggas i områden där vi tidigare varit starka, men nu tappat. Politiskt be-
höver socialdemokratin alltid vara en rörelse som har svaret på samtidens och framtidens 
utmaningar. Vi behöver därför ständigt utveckla vår politik i dialog med medborgarna. Detta 
arbete måste pågå ständigt och inte enbart i valrörelserna för att vi ska kunna stärka våra po-
sitioner i kommande val. 

Politikutveckling 
Utmaningar  
Under kommande mandatperiod behöver vi utveckla arbetet med politikutveckling och ta 
fram regionalpolitiska program, t ex Vår politik för unga och Vår politik för äldre, där vi in-
volverar fler i processen genom rådslag. Partidistriktet behöver också tidigare inleda diskus-
sioner om vad som ska ingå i respektive del och vad eventuella arbetsgrupper förväntas 
bidra med. Den regionala och lokala kopplingen behöver bli tydligare och förslagen mer 
konkreta. Socialdemokraterna behöver bli tydligare med vad vår politik kommer att innebära 
för länsinvånarna och hur vår politik konkret påverkar livet i Kronoberg till det bättre. 

Möjligheter 
Genom att starta arbetet tidigt med en tydlig strategisk plan kan vi involvera fler i processen. 
Vår bedömning är att ju fler personer som har tillfrågats och känner sig delaktiga, desto fler 
är intresserade att se resultatet av arbetet och eventuellt engagera sig som medlemmar.  

MÅL 
• Att tidigt under mandatperioden påbörja arbetet med det som ska utmynna i ett re-

gionalpolitiskt program inför valet 2022. 
• Att arbetet involverar olika utåtriktade kampanjer där syftet är att samla in medbor-

garnas synpunkter kring exempelvis sjukvården. 
• Att arbetarekommunerna i större utsträckning görs delaktiga. 

  

Organisationsutveckling 
Utmaningar 
Medlemsantalet för Socialdemokraterna i Kronoberg har under en längre period minskat. 
År 2012 hade partidistriktet 2 260 medlemmar och i dag har vi drygt 1 800 medlemmar. 
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Dessutom är åldersstrukturen i partiet fortsatt över medelåldern i Sverige. Det minskade 
medlemsantalet försvagar organisationen och vi tappar i styrka och förankring. Utöver att 
försvaga organisationen bidrar detta också till att medborgare i allmänhet upplever att 
avståndet till det ”politiska etablissemanget” ökar. Färre och färre människor känner en 
förtroendevald politiker. Vi ser också att allt färre känner till våra ledande företrädare och vi 
har ett behov av att stärka igenkänningsgraden bland dessa. 

I takt med att medlemskåren blir mindre har också antalet medlemmar som har kunskap om 
mötesformer, organisering och politikutveckling minskat. Vi har inte varit tillräckligt bra på 
att skola våra medlemmar och det har försvagat oss som organisation. Partiet behöver gå 
tillbaka till devisen samla, skola, påverka.  

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti som arbetar för ett mer jämställt samhälle. Detta 
ställer krav på arbetet och synsättet inom organisationen. Under året har det kommit rap-
porter som gör det tydligt att det finns brister när det gäller jämställdhetsarbetet internt. In-
satser behöver göras för att lyfta problematiken och stärka jämställdhetsarbetet inom vårt 
parti. 

För att stärka organisationen vilar ett ansvar på både partidistriktet och respektive ar-
betarekommun. Utvecklingsarbetet behöver implementeras och accepteras i både partidis-
trikt och arbetarekommuner och arbetet utföras på ett sådant sätt att arbetarekommunerna 
känner sig delaktiga.  

Möjligheter 
Genom att finnas i människors vardag och ta del av deras tankar och idéer kan vi stärka or-
ganisationen. Genom att se till att vi är där människor är, har vi goda möjligheter att också 
öka medlemsvärvningen. 

Med studieportalen och framtagna material för utbildning kan vi att stärka organisationen 
och våra medlemmar.  

MÅL 
• Att till december år 2022 vara 2300 medlemmar. Det innebär en årlig ökning om cir-

ka 125 medlemmar.  
• Att stimulera funktionsutbildningar i samtliga arbetarekommuner. 
• Att stötta arbetarekommunerna i deras arbete med att erbjuda steg 1-utbildningar. 
• Att även fortsättningsvis erbjuda två steg 2-utbildningar per år. 
• Att informera om de nationella utbildningar som ges och uppmuntra medlemmar i 

Kronoberg att gå dessa. 
• Att under mandatperioden erbjuda hjälp med styrelseutveklingsarbete i alla arbetare-

kommuner. 
• Att arbeta aktivt och strategiskt med medlemsvärvning i utåtriktade aktiviteter och 

sätta tydliga mål för respektive arbetarekommun som regelbundet följs upp av di-
striktsstyrelsen.  

• Partidistriktet gör en turné till samtliga arbetarekommuner för att lyssna in vad för 
behov respektive arbetarekommun har när det gäller organisationsutveckling.  
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• Att stärka den facklig-politiska samverkan och sätta värvarmål för hur många med-
lemmar partiet ska värva ur LO-leden, samt verka för att ha en bra dialog med LO-
facken i respektive kommun. 

• Fortsätta arbetet med att utbilda studiehandledare.  
• Under mandatperioden erbjuda alla med ett förtroendeuppdrag partiets Grundläg-

gande ledarutbildning.  
• Tydliggöra rollerna mellan arbetarekommun och partidistrikt samt vad som förväntas 

av ledamöter i distriktsstyrelsen och i arbetarekommunens styrelse.  
• Via arenor som Röda akademin förstärka idé- och politikutveckling och skapa forum 

för social gemenskap.  
• Att under mandatperioden dra igång arbetet med mentorer för att utveckla och stär-

ka våra förtroendevalda. 

Kommunikationsutveckling 
Utmaningar 
Under mandatperioden har vi till fullo insett att vi lever i en ny medietid där allt färre med-
borgare konsumerar nyheter via tidningar. Det gör att vi behöver hitta nya vägar att nå ut. 
Sociala medier ger både möjligheter och begränsningar när det gäller kommunikation med 
medborgarna. Vi behöver hitta vägar att nå utanför filterbubblorna.  

Möjligheter 
Genom ett långsiktigt strategiskt arbete med kommunikationen, med samtalet i centrum, har 
vi goda möjligheter att nå ut med våra budskap. Sociala medier ger oss en möjlighet att på 
ett helt annat sätt kommunicera direkt med medborgarna jämfört med att vara beroende av 
nyhets- eller insändarplats. Detta kräver dock långsiktigt och strategiskt arbete. Samtidigt har 
vi genom vår folkrörelse goda möjligheter att kommunicera direkt med väljarna genom ex-
empelvis dörrknackning. Vi vet att detta är den mest effektiva metoden och vi behöver an-
vända denna strategiskt under hela mandatperioden – inte enbart under valrörelsen. Fokus 
bör ligga på dialog. 

MÅL 
• Genom vår kommunikationsplan arbeta för att det är vi som ska sätta dagordningen 

kring det politiska samtalet. Kommunikationsplanen bör även inkludera väljardialo-
gen i exempelvis regionala kampanjverksamheter.  

• Fortsätta arbeta strategiskt med sociala medier och stärka folkrörelsen digitalt. 
• Erbjuda våra mest framträdande företrädare utbildning i mediehantering. 
• Under mandatperioden erbjuda alla arbetarekommuner hjälp med att ta fram egna 

kommunikations- och medieplaner. 
• Ge arbetarekommunerna stöd i att bygga en organisation som har väljardialog under 

hela mandatperioden. 
• Att under mandatperioden ta fram strategiska kampanjer för exempelvis sjukvård, 

kollektivtrafik och utbildning som knyter ihop kommunikation, organisationsutveck-
ling och politikutveckling. 

• Fortsätta arbetet med att skicka pressmeddelanden, debattartiklar och insändare till 
lokalmedia.  

Sidan �70



Anmälan om aktivitetsplan 2019
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen  
att fastställa förslag till aktivitetsplan.  

 
1 INLEDNING  
Nedan följer de aktiviteter som planeras under 2019. Planen bygger på de initiativ och 
satsningar som finns uttalade i partidistriktets Utvecklingsplan 2019-2022. 
Aktiviteterna antas av distriktsstyrelsen och fastställs av distriktskongressen.  

2 VERKSAMHET  
Partidistriktets verksamhet syftar till att uppfylla de övergripande målsättningarna  
i utvecklingsplanen; att genom bl a studier, kampanj och politikutveckling stärka 
organisationen för att nå framgång i valet 2022.  

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

Aktiviteter 2019 
*Partidistriktet ska under året ta ett omtag kring medlemssystemet och erbjuda 
medlemsansvariga i samtliga arbetarekommuner utbildning i detta, liksom kring 
medlemsvärvning och medlemsmottagande.  
*Alla aktiviteter i samband med valkampanj inför val till Europaparlamentet ska ha 
medlemsvärvning i fokus.  
*En återvärvning av medlemmar som skrivs ut för bristande betalning ska göras och 
arbetarekommunerna ska erbjudas hjälp i att strukturera detta arbete. 

2B Studier
Fokus i studieverksamheten kommer även fortsättningsvis handla om att stärka 
arbetarekommunernas kapacitet att självständigt bedriva medlemsutbildningar steg 1. 
Detta för att alla medlemmar ska ha likvärdiga möjligheter, oavsett var i länet de bor. 

Partidistriktet kommer även fortsättningsvis att erbjuda medlemsutbildning steg 2 vid 
två tillfällen varje år. Man kommer även att ge partiets grundläggande ledarutbildning 
med början till distriktsstyrelsen, med ambitionen att samtliga partidistriktets ledare 
ska ha gått den vid mandatperiodens slut. 
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Aktivitetsplan 2019 
*Partidistriktet ska genomföra EU-valsutbildning för att stärka kampanjarbetarna.  
*Medlemsutbildning steg 1 ska erbjudas nya medlemmar i samtliga 
arbetarekommuner. Dessa genomförs antingen i egen regi, i samverkan med distriktet 
och/eller med andra arbetarekommuner.  
* Medlemsutbildning steg 2 ska erbjudas vid två tillfällen under året. 
*80 av distriktets ledande företrädare ska gå partiets Grundläggande ledarutbildning 
under året. 
*Medlemmar ska inbjudas att delta på Röda Akademin vid Ädelfors folkhögskola.  

2C Facklig-politisk verksamhet
Prioriteringen vad gäller facklig-politisk verksamhet under 2019 kommer ligga vid att 
bibehålla men också utveckla den nära kontakten mellan partidistriktet och LO. 
Formerna för gemensamma utspel, utbildning och evenemang ska utvecklas.    

Aktivitetsplan 2019 
*Under året ska frukostmöten för att presentera och föra dialog kring regeringens 
politik genomföras tillsammans med LO-distriktet.  
*Distriktsstyrelsens fackliga ledare ska bjuda in fackliga utskottet att träffas minst tre 
gånger och man ska även fastställa en verksamhetsplan för mandatperioden.  
*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 ska tas. 

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

Aktivitetsplan 2019 
*Partidistriktet ska under 2019 fortsätta att undersöka möjligheten att själva eller 
tillsammans med andra hitta former för ett internationellt inriktat projekt eller 
nätverkssamarbete.   
*Representant från partidistriktet ska delta vid träffar för internationella ledare. 
*Partidistriktet ska vid minst två arrangemang under året uppmärksamma aktuella 
skeenden i omvärlden.  
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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.  

Aktivitetsplan 2019 
*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 med EU-tema ska genomföras.  
*Tillsammans med arbetarekommunerna och regiongruppen ska arbetet med ett mer 
strategiskt opinionsarbete utvecklas. 
*Kommunikationsplanen ska revideras årligen, och uppdaterad version ska antas av 
distriktsstyrelsen.  
*Partidistriktet ska under året besöka samtliga arbetarekommuner för att prata om 
hur vi vässar vår kommunikation och hur vi kan arbeta mer strategiskt med detta. 

2F Politikutveckling
Partidistriktet har ett stort arbete att göra när det gäller politikutveckling. Fler aktiva 
måste bli bärare av Socialdemokraternas politik. Utöver studier ska ett arbete påbörjas 
för att sedan utmynna i ett regionalpolitiska handlingsprogram. Detta ska göras 
genom rådslag. 

Aktivitetsplan 2019 
*Arbetet med rådslag för ett regionalpolitiska handlingsprogram ska initieras under 
året.  

3 ORGANISATION
Partidistriktets organisation är både ett redskap för att uppnå de målsättningar som 
redovisas i verksamhetsplanen, och garanten för en demokratiskt uppbyggd 
folkrörelse. 
  
3A Distriktskongress
Aktivitetsplan 2019 
*En distriktskongress ska genomföras enligt upparbetade rutiner. Partidistriktets 97:e 
kongress är planerad och kallad till den 30 mars i Alvesta Folkets Hus.  

3B Distriktsstyrelse och verkställande utskott
Aktivitetsplan 2019 
*Distriktsstyrelse och verkställande utskott sammanträder enligt antagen datumplan. 
*Distriktsstyrelsen ska genomgå partiets ledarutbildning. 
*Dialog- och informationsfrämjande arbetsformer mellan arbetarekommuner  
och partidistrikt ska fortsätta att utvecklas och i detta arbete är distriktsstyrelsen en 
viktig del.  
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3C Valberedning 
Aktivitetsplan 2019 
*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 2019 
*Fortsätta arbetet med att utveckla rutiner och mallar.  
*Genomföra fattade beslut och verksamhet som beskrivs under punkt 2.  
*Stärka kontakterna och samarbetet mellan partidistriktet och arbetarekommunerna.  
*Nya relationer och samarbeten på olika områden ska utvecklas.   
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Budget 2019
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen  
att besluta fastställa förslag till budget.  

Budget 
2019

Budget   
2018

INTÄKTER     2 838 927   4 228 000

100 Anslag och avgifter 2 505 927 3 043 000

150 Medlemmar 108 000 85 000

350 Val 100 000 1 000 000

400 Organisation 75 000

500 Expedition 150 000 100 000

KOSTNADER     -2 771 500   -4 227 800

100 Anslag och avgifter -784 000 -305 300

150 Medlemmar -10 000 -15 000

200 Studier -113 500 -20 000

300 Övrig verksamhet -40 000 -40 000

350 Val -? -1 200 000

400 Organisation -245 000 -100 000

500 Expedition -1 579 000 -2 547 500

RESULTAT     67 427   200
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Anteckningar
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Anteckningar
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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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