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KALLELSE OCH HANDLINGAR

Den 98:e ordinarie distriktskongressen 
Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt 

Alvesta Folkets Hus, 21 mars 2020 



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 21 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 Det starka samhället.  

Med partihälsningar februari 2020 

Distriktsstyrelsen 
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Innehåll
Arbetsordning    sidan 5  
Dagordning    sidan 7 
Distriktsstyrelsens berättelse   sidan 8  
Revisionsberättelse    sidan 24 
Övriga berättelser    sidan 25 
Motioner     sidan 34 
Distriktsstyrelsens förslag   sidan 99 

Handlingarna kompletteras på plats med förslag till distriktskongressens 
mötespresidie och redaktionsutskott. På distriktskongressen kompletteras även med 
valberedningens förslag.  
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Arbetsordning
Förslag till arbetsordning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikts 
98: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 21 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 – 13.00 Lunch 

13.00 – 14.00 Partistyrelsens gäst har ordet 

14.00 – 15.15 Kongressförhandlingar  

15.15 – 15.30 Fika 

15.30 – 17.00 Kongressförhandlingar  
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Dagordning
Förslag till dagordning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikts 
98: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)  stiftsgruppens berättelse 
11.  Behandling av distriktsstyrelsens förslag 
 a)  fastställande av distriktsstyrelsens verksamhetsplan 2020 
 b)  budget 2020 
 c)  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. Val av valberedning 2020-2024 
16.  Kongressen avslutas  
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Distriktsstyrelsens berättelse
Distriktsstyrelsen lämnar härmed sin berättelse över verksamheten för 2019 till 
partidistriktets 98:e kongress. Berättelsen är behandlad och fastställd av 
distriktsstyrelsen den 10 februari 2020.  

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.  

Utvecklingsplanen som antogs av distriktskongressen 2019 sträcker sig över valet 
2022 vilket innebär att vissa av målen kommer att utvärderas när planperioden 
avslutas. 

Besök i länet 
Kronoberg har under 2019 besökts av företrädare från central nivå i 
partiorganisationen, regering, riksdag och närstående organisationer.  

Tomas Eneroth, infrastrukturminister 11 mars, 19 maj, 25 maj 
Heléne Fritzon, kandidat till Europaparlamentet 30 mars 
Johan Danielsson, kandidat till Europaparlamentet 30 mars 
Johan Lindholm, ordförande Byggnads 1 maj 
Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 15 maj  
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning 19 maj 
Magdalena Andersson, finansminister 24 maj  
Lena Hallengren, socialminister 12 september, 18 oktober  
Ardalan Shekarabi, civilminister 12 september 
Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister 12 september 
Stefan Löfven, partiordförande och statsminister 18 november 
  
1 maj  

Alvesta    Åsa Karlsson Björkmarker, kandidat EU-valet  
Lessebo    Åsa Karlsson Björkmarker, kandidat EU-valet 
Ljungby    Monica Haider, partidistriktsordförande och riksdagsledamot och Anne 
    Karlsson, oppositionsråd 
Markaryd    Henrietta Serrate, regionråd 
Tingsryd Robert Olesen, vice ordförande Kronobergs Socialdemokratiska 

Partidistrikt och andre vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Uppvidinge  Thage G. Pettersson, fd. statsråd 
Växjö    Johan Lindholm, ordförande Byggnads, Åsa Karlsson Björkmarker,  
    kandidat EU-valet, Tajma Sisic, ordförande SSU Kronoberg 
Älmhult    Monica Haider, distriktsordförande och riksdagsledamot 
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2. PARTIDISTRIKTETS VERKSAMHET  

Medlemsutveckling 
Vi kan konstatera att medlemsutvecklingen under 2019 varit svagt positiv i jämförelse 
med föregående år. Stort fokus lades på medlemsvärvning under EU-valrörelse och 
höstkampanj och vi var vid årsskiftet 2019/2020 155 fler medlemmar än samma pe-
riod föregående år. Vi tappar dock fortfarande alldeles för många medlemmar och det 
är en alltför stor del som endast betalar in medlemsavgift en gång för att sedan lämna 
partiet. Det är av denna anledning oerhört viktigt att vi fokuserar på att skapa 
mervärde för alla de som väljer att bli medlemmar i vårt parti, bland annat genom en 
god studieverksamhet och ett fint välkomnande. 

Måluppfyllelse 
• Att till december år 2022 vara 2300 medlemmar. Det innebär en årlig ökning 

om cirka 125 medlemmar.  
Målet kan ännu inte mätas i sin helhet, dock kan vi mäta delmålet om 125 fler medlemmar 
per år. Då vi ökat med 155 medlemmar sedan årsskiftet 2018/2019 kan kan vi säga att 
delmålet uppnåtts. 

• Partidistriktet ska under året ta ett omtag kring medlemssystemet och erbjuda 
medlemsansvariga i samtliga arbetarekommuner utbildning i detta, liksom 
kring medlemsvärvning och medlemsmottagande. 
Målet är till viss del uppfyllt. Samtliga arbetarekommuner har erbjudits utbildning och par-
tidistriktet anordnade i september en utbildning då personal från partistyrelsens kansli var i 
Alvesta. Dock deltog inte ansvariga från alla arbetarekommuner, ej heller kan samtliga ar-
betarekommuner sägas arbeta självständigt med CRM:en. Någon utbildning i medlemsmot-
tagande har inte anordnats, även om diskussioner kring medlemsmottagande förts tillsam-
mans med arbetarekommunsordförandena.  

• Alla aktiviteter i samband med valkampanj inför val till Europaparlamentet ska 
ha medlemsvärvning i fokus. 
Målet uppnått. Under hela 2019 var medlemsvärvning i fokus, dels under kampanj inför 
valet till Europaparlamentet, men också under övriga kampanjveckor. 

• En återvärvning av medlemmar som skrivs ut för bristande betalning ska göras 
och arbetarekommunerna ska erbjudas hjälp i att strukturera upp detta arbete. 
Målet delvis uppnått. Ytterligare insatser behöver göras för att arbetet med återvärvning ska 
bli bra, och partidistriktet behöver påminna om vikten av att detta görs på ett strukturerat 
sätt. Självklart erbjuds de arbetarekommuner som vill ha hjälp med att komma igång detta.  

Studier
Studieverksamheten under 2019 genomfördes i stort sett enligt plan och i samarbete 
med flera andra organisationer, däribland Jönköpings läns partidistrikt och LO-
distriktet gällande Röda Akademin och medlemsutbildning steg 2, samt med Växjö 
Arbetarekommun gällande medlemsutbildning steg 1. 

Distriktsstyrelsens studieansvariga har deltagit aktivt i planering och genomförande av 
studieverksamheten. Fokus har legat på att den nationella studieplanen ska 
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genomföras och att alla delar av organisationen har verktyg och resurser att 
självständigt genomföra sin del av ansvaret. 

Måluppfyllelse 
• Partidistriktet ska genomföra EU-valsutbildning för att stärka kampanjarbetar-

na. 
Målet uppfyllt. Vår kandidat till Europaparlamentet, Åsa Karlsson Björkmarker, besökte alla 
arbetarekommuner som ville och höll i en utbildning. 

• Medlemsutbildning steg 1 ska erbjudas nya medlemmar i samtliga arbetare-
kommuner. Dessa genomförs antingen i egen regi, i samverkan med distriktet 
och/eller med andra arbetarekommuner.  
Målet delvis uppfyllt. Partidistriktet erbjuder arbetarekommunerna hjälp, men hittills har ingen 
bett om någon. Vi vet emellertid att alla arbetarekommuner inte erbjuder medlemmar steg 1-utbil-
ding, vilket därför innebär att vi behöver fortsätta att uppmana, samt fortsätta erbjuda de som inte 
mäktar med denna hjälp. För de medlemmar som vill erbjuder Växjö arbetarekommun medlemmar 
i andra arbetarekommuner att delta på deras steg 1-utbildningar. 

• Medlemsutbildning steg 2 ska erbjudas vid två tillfällen under året. 
Målet uppfyllt. Partidistriktet har under 2019 gett 2 steg 2-utbildningar. Dessa har hållits vid 
Ädelfors folkhögskola tillsammans med Jönköpings partidistrikt.  

• 80 av distriktets ledande företrädare ska gå partiets Grundläggande ledarut-
bildning under året. 
Målet ej uppfyllt. Partidistriktet planerade en utbildningsdag för distriktsstyrelsen som dessvärre 
fick ställas in. Planen är att genomföra den under 2020. 

• Medlemmar ska inbjudas att delta på Röda Akademin vid Ädelfors folkhögsko-
la.  
Målet uppfyllt.  

• Att arbeta aktivt och strategiskt med medlemsvärvning i utåtriktade aktiviteter och 
sätta tydliga mål för respektive arbetarekommun som regelbundet följs upp av di-
striktsstyrelsen.  
Målet delvis uppfyllt. Uppföljning behöver framöver struktureras upp. 

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 
• Under året ska frukostmöten för att presentera och föra dialog kring 

regeringens politik genomföras tillsammans med LO-distriktet.  
Målet uppfyllt. Frukostmöten har i samarbete med LO-distriktet skett vid två tillfällen under året, 
i samband med vår- respektive höstbudgeten. 

• Distriktsstyrelsens fackliga ledare ska bjuda in fackliga utskottet att träffas minst tre 
gånger och man ska även fastställa en verksamhetsplan för mandatperioden. 
Målet till största delen uppfyllt. Fackliga utskottet har träffat partidistriktets fackliga ledare vid tre 
tillfällen och man har påbörjat en verksamhetsplan för mandatperioden. Bland annat har ett 
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årshjul skapats, och i början av 2020 kommer fackliga ombudsmannen på partistyrelsens kansli 
besöka utskottet för att göra en handlingsplan.  

• Initativ för närmare kontakt med TCO och SACO ska tas. 
Målet delvis uppfyllt. S i Region Kronoberg träffar regelbundet både TCO- och SACO-förbund. I 
och med valresultat och opinionsmätningar har fokus från partidistriktets sida lagts på LO-
förbunden. 

• Formerna för riksdagsledamöters och andra centrala företrädares besök vid 
arbetsplatser ska utvecklas. 
Målet delvis uppnått. Arbetet är påbörjat tillsammans med fackliga utskottet, men vi är inte helt i 
hamn.  

• Initativ till gemensamma utbildningar och insatser ska tas. 
Målet delvis uppfyllt. Samtal förs och ambitionen är att under 2020 kunna erbjuda en gemensam 
utbildning/studiecirkel. 

Internationell verksamhet 
Under 2019 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 2019 fortsätta att undersöka möjligheten att själva eller 

tillsammans med andra hitta former för ett internationellt inriktat projekt eller 
nätverkssamarbete.  
Målet ännu ej uppfyllt. Kontakter har tagits med partiets internationella ledare samt med 
Palmecentret. Arbetet kommer att fortsätta.  

• Representant från partidistriktet ska delta vid träffar för internationella ledare.  
Målet uppfyllt. 

• 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 
• 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 delvis uppfyllt, arbetet har kommit igång bra när det gäller regionala nivån och delvis 
när det gäller nationella nivån. Det har även gjorts gemensamma utspel på kommunal och 
regional nivå. Arbetet kan dock vässas ytterligare. 

• Minst ett seminarium med EU-tema ska genomföras.  
Målet uppfyllt. 

• Tillsammans med arbetarekommunerna och regiongruppen ska arbetet med 
ett mer strategiskt opinionsarbete utvecklas.  
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Arbetet är påbörjat och målet är delvis uppfyllt. 
• Kommunikationsplanen ska revideras årligen, och uppdaterad version ska an-

tas av distriktsstyrelsen.  
Målet uppfyllt. 

• 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.  
Målet ej uppfyllt. Arbetet prioriteras under 2020. 

3. ORGANISATION

Distriktskongress
Partidistriktets 97:e kongress hölls den 30 mars i Alvesta Folkets Hus. Kongressen 
behandlade 22 motioner och frågor om bland annat spelbolagens marknadsföring 
och ändrad straffskala i sexköpslagen. Motionerna gav upphov till livliga diskusisoner.  

Monica Haider, riksdagsledamot från Älmhult, gavs nytt förtroende som 
distriktsordförande. Tillsammans med partistyrelsens gäst, EU-valskandidat Heléne 
Fritzon, delade Monica ut Erlandermedalj till Charlotta Svanberg, Rose-Marie 
Holmqvist, Sven-Åke Gustafsson och Bertil Olsson, samt Brantingmedalj till Remi 
Jönsson, Peter Bengtsson, Monica Gustafsson, Ann-Kristin Lindquist, Laila Steen 
och Marie-Louise Gustavsson från Växjö arbetarekommun, Dagmar Karlsson, 
Gunilla Svensson och Gunnar Fransson från Tingsryds arbetarekommun, Kristina 
Fagerlund och Per-Anders Johansson från Lessebo arbetarekommun. 

Heléne Fritzon hälsade i sitt anförande från Stefan Löfven och tackade alla 
valarbetare för deras insatser i valrörelsen. Hon talade om situationen på 1930-talet 
och om hur Socialdemokraterna gjorde upp med Bondeförbundet i kohandeln. Hon 
talade om att hon är stolt över Januariavtalet och om hur vi ska bygga det starka 
samhället, bekämpa klyftor, segregation och ojämställdhet.  

I EU-valrörelsen, sa hon, finns det risk att de högerextrema ökar sina mandat. Valet 
står mellan att bygga ett starkt Europa eller bygga murar. Vi socialdemokrater tar 
fajten när det gäller jobb med schyssta villkor, när det gäller fler kvinnor i arbete och 
ett gemensamt asylsystem där alla medlemsstater tar ansvar.  

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

Totalt hade kongressen 149 ombud som fördelades så här: 
Alvesta    17 
Lessebo    16 
Ljungby    19 
Markaryd    14 
Tingsryd    13 
Uppvidinge    13 
Växjö    42 
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Älmhult    15 

Måluppfyllelse 
• En distriktskongress ska genomföras enligt upparbetade rutiner. Partidistriktets 

97:e kongress är planerad och kallad till den 30 mars i Alvesta Folkets Hus.  
Genomfört.  

• Arbetet med rådslag för ett regionalpolitiska handlingsprogram ska initieras 
under året.  
Målet uppfyllt. 

Distriktsstyrelse och verkställande utskott
Distriktsstyrelsen har haft 6 sammanträden och verkställande utskottet har haft 9 
sammanträden under 2019.  

Måluppfyllelse 
• Distriktsstyrelse och verkställande utskott sammanträder enligt antagen 

datumplan. 
Målet uppfyllt.  

• Distriktsstyrelsen ska genomgå partiets ledarutbildning. 
Målet ej uppfyllt.  

• Dialog- och informationsfrämjande arbetsformer mellan arbetarekommuner 
och partidistrikt ska fortsätta att utvecklas och i detta arbete är 
distriktsstyrelsen en viktig del. 
Målet delvis uppfyllt. 

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 2019 varit bemannad med en ombudsman.   

Måluppfyllelse: 
• Fortsätta arbetet med att utveckla rutiner och mallar.  

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

Genomfört.  
• Stärka kontakterna och samarbetet mellan partidistriktet och 

arbetarekommunerna.  
Arbetet påbörjat.  

• Nya relationer och samarbeten på olika områden ska utvecklas.   
Arbetet påbörjat. 

Årsredovisning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt 829500-8802 
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Förvaltningsberättelse 
Årsredovisningen beskriver Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikts 
organisation och ekonomi. Berättelsen är behandlad och fastställd av 
distriktsstyrelsen den 10 februari 2020.  

ARBETAREKOMMUNER OCH FÖRENINGAR 
Antalet arbetarekommuner var vid årsskiftet 2019/2020 åtta stycken och antalet 
föreningar i distriktet 26 stycken.  

MEDLEMMAR 
Antalet medlemmar vid årsskiftet 2019/2020 var 1894. 

Arbetarekommun 2018/2019 2019/2020 Betald Ej betald

Alvesta 199 213 173 40

Lessebo 168 187 141 46

Ljungby 228 246 190 56

Markaryd 138 146 119 27

Tingsryd 149 154 126 28

Uppvidinge 143 148 122 26

Växjö 565 640 481 159

Älmhult 144 156 126 30

Direktanslutna 5 4 2 2

Totalt 1739 1894 1480 414
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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 (facklig ledare, verkställande utskottet) 
Lars Altgård, Lessebo 
Emma Johansson Gauffin, Ljungby 
Joakim Pohlman, Markaryd (kassör, verkställande utskottet, internationell ledare) 
Magnus Carlberg, Tingsryd 
Niklas Jonsson, Uppvidinge 
Malin Lauber, Växjö (verkställande utskottet) 
Henrietta Serrate, Växjö (verkställande utskottet, studieledare) 
Anne Karlsson, Ljungby 
Tomas Thornell, Växjö 

Ersättare distriktsstyrelsen 
Lavinia Strömberg, Alvesta 
Kristina Brundin, Lessebo 
Magnus Carlsson, Ljungby 
RosMari Jönsson Neckö, Markaryd  
Renate Tschap, Tingsryd  
Peter Danielsson, Uppvidinge  
Charlotta Svanberg, Växjö  
Carl-Olof  Bengtsson, Växjö  
Tajma Sisic, Växjö (internationell 
ledare) 
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 1061 (1051) år. Medelåldern 
är 50,5 (50) år. Siffror från 2018 i parentes.  

Tre revisorer 
Curth Eriksson, Växjö 
(sammankallande) 
Åsa Karlsson Björkmarker, Växjö 
Bo Dalesjö, Ljungby 

Tre revisorssuppleanter 
Rose-Marie Holmqvist, Växjö 
Benny Jarhall, Uppvidinge 
Johnny Lundberg, Alvesta 
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Valberedning 
Martin Edberg, Växjö (sammankallande) 
Per-Anders Nordahl, Alvesta 
Ragnar Lindberg, Lessebo 
Paul Kowalski, Ljungby 
Ulf  Engqvist, Markaryd 
Mikael Jeansson, Tingsryd 
Susanne Karlsson, 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 % 
Tomas Thornell, ombudsman, tjänstledig   
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Verkställda beslut och åtgärder 

Motion: Ändra straffskalan i sexköpslagen  
Riksdagsgruppen har skrivit motion i ämnet.  

Motion: Underlätta för föräldrar att delta i öppenvårdsinsatser  
Riksdagsgruppen har skrivit motion i ämnet. 

Motion: Ett inkluderande aktivitet på recept  
Frågan finns kvar, inget initiativ har ännu tagits. 

Motion: Angående värdegrundsarbete till distriktskongressen 2019 
Frågan finns kvar, inget initiativ har ännu tagits. 

Motion: Mentorer inom partiet  
Frågan har lyfts i Partistyrelsen och den arbetas med tillsammans med partidistrikten i Sydöstra 

Motion: Rätt till tandvård för strålbehandlade personer  
Frågan har tagits vidare i en motion som bifölls i regionstyrelsen i februari 2020. 

Motion: Svenska spels agressiva marknadsföring 
Riksdagsgruppen har skrivit motion i ämnet. 

Motion: Ändra civilstånd  
Riksdagsgruppen har skrivit motion i ämnet. 

Motion: Rutin för flerpartssamtal innan utskrivning från gymnasieskolan  
Frågan finns kvar, inget initiativ har ännu tagits. 

Motion: Se över förbehållsbeloppet inom äldreomsorgen  
Riksdagsgruppen har skrivit motion i ämnet.  

Motion: Folkrörelsepris 
Distriktsstyrelsen har påbörjat arbetet. 

Motion: Avskaffandet av monarkin  
Motionen är lämnad utan åtgärd. 
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Växjö den 17 februari 2020 
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Slutord 
2019 var ett år av nya samarbeten, till viss del nya roller, ännu en valrörelse och myck-
et hårt arbete. I slutet av januari valdes Stefan Löfven till statsminister och vi fick 
återigen en socialdemokratiskt ledd regering.  

Under våren inleddes EU-valrörelsen vilket gjorde att många av oss återupptog kam-
panjandet och gav oss ut för att möta väljarna i samtal om arbetsrätt, demokrati, kli-
mat och framtid. Vår kandidat till Europaparlamentet, Åsa Karlsson Björkmarker, 
som stod på plats 9 på listan, blev den sjunde mest kryssade socialdemokratiska kan-
didaten i landet, något vi naturligtvis är stolta över - även om det inte gav henne en 
plats i parlamentet.  

Ett annat ord som får symbolisera det politiska året 2019 är “kompromiss”. Vi fick 
alla lära oss ordets innebörd genom det 73-punktsprogram som möjliggjorde 
regeringsbildningen. Resultatet var en hel del socialdemokratisk politik, men också 
vissa punkter som varit svårare att förlika sig med. Vi vet emellertid att alternativet till 
överenskommelsen hade varit väldigt mycket sämre. 

Sverige är ett fantastiskt land och och vi är trygga i att vår socialdemokratiskt ledda 
regering kommer fortsätta att bygga landet med bra och riktigt sossig politik med  
satsningar på välfärden, klimatomställning, trygghet och landsbygd. I det arbetet 
kommer vi att stötta dem. Alternativet är att låta antidemokratiska krafter bestämma 
politiken, krafter som vill försämra vår välfärd och skapa ökade klyftor. Krafter som 
vill minska friheten och som ställer grupper mot varandra.  

Kampen fortsätter - varje dag - och vi vet att det är samarbete och solidaritet som tar 
oss framåt.   

Växjö den 10 februari 2020 
   

Monica Haider   Robert Olesen 
Distriktsordförande  Vice distriktsordförande 

Lars Altgård   Emma Johansson Gauffin  Anne Karlsson 

Joakim Pohlman  Magnus Carlberg   Niklas Jonsson 

Malin Lauber   Tomas Thornell   Henrietta Serrate 
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Riksdagsgruppens berättelse  
Riksdagsgruppen har under 2019 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 15 motioner, varav 2 egna av Monica 
Haider, 1 egen av ClasGöran Carlsson, 12 i förening. Totalt 5 motioner tillkom på 
uppdrag av distriktskongressen 2019: Se över förbehållsbeloppen inom äldreomsorgen (Mo-
tion 2019/20:1435), Underlätta för föräldrar att delta i öppenvårdsinsatser (Motion 
2019/20:1372), Fasa ut ränteavdragen (Motion 2019/20:1441), Begränsa Svenska Spels 
marknadsföring (Motion 2019/20:1438), Ändra straffskalan i sexköpslagen (Motion 
2019/20:1377). Utöver dessa skickades följande motioner in: Minimibelopp vid fak-
turering av vägavgifter (Motion 2019/20:1434), Ändra civilstånd (Motion 2019/20:1369), 
Prioritera mer vildsvinskött på marknaden (Motion 2019/20:1376), Lex Kevin Motion 
(2019/20:1433), Starkare straffrättsligt skydd för journalister (Motion 2019/20:1373), 
Bankernas ansvar för kontanthantering (Motion 2019/20:1371), Bostadsköpares pengar i kris-
bolag saknar skydd (Motion 2019/20:1436), Gör det allmänna uppdraget flerårigt (Motion 
2019/20:1439 av Monica Haider), En samlad klövviltsförvaltning (Motion 2019/20:1370 
av Monica Haider), Ersättning till markägare vid prospektering av mineral (Motion 
2019/20:1437 av ClasGöran Carlsson).  

Skriftliga frågor 
Advokaters ersättningskrav, skriftlig fråga till Justitie- och migrationsminister Morgan 
Johansson (Skriftlig fråga 2018/19:744 av ClasGöran Carlsson) 
Antalet tillgängliga personnummer, skriftlig fråga till Finansminister Magdalena An-
dersson (Skriftlig fråga 2018/19:260 av ClasGöran Carlsson) 

Verksamhetsbesök 
Riksdagsledamöterna har under året gjort sammantaget över 20 verksamhetsbesök i 
länet. Vissa besök har gjorts i samband med statsrådsbesök, medan andra skett på 
eget initiativ, alternativt inbjudan.  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Socialdemokratiska regiongruppen i Region Kronoberg 
Verksamhetsberättelse 2019

Socialdemokratiska regiongruppen i Kronoberg 
Verksamhetsberättelse 2019 

Regiongruppen 
Alla socialdemokrater som har uppdrag som ledamot eller ersättare i styrelse, nämnd, 
utskott, beredning och bolagsstyrelser utsedda av Region Kronoberg tillhör region-
gruppen. 

Alla i regiongruppen har rösträtt. 

Regiongruppen har under 2019 haft gruppmöte 10 gånger, i Växjö och i Ljungby. På 
gruppmötena utvecklar Socialdemokraterna sin regionpolitik, bland annat genom att 
ta fram förslag till budget för Region Kronoberg. På varje möte bereds och behandlas 
ärenden inför regionstyrelse, regionfullmäktige och övriga nämnder. Gruppmötena är 
också forum för information, studier, medborgardialog och verksamhetsbesök. 

Några av inslagen på gruppmötena 2019: 
• Besök från Socialdemokraterna i Kronobergs EU-kandidat Åsa Karlsson Björk-
marker (S). 
• Tjänstemän från regionala utvecklingsenheten berättade om Kronoberg i EU och 
EU i 
Kronoberg. 
• Dörrknackning inför EU-val. 
• Utbildning i hjärt- och lungräddning tillsammans med instruktör från Region Kro-
noberg. 
• Besök från riksdagsledamot Monica Haider (S). 
• Rundvandring på Ljungby lasarett, med visning av pågående byggnation och infor-
mation om 
aktuella byggplaner. 
• Höstkampanj på temat sjukvård tillsammans med socialminister Lena Hallengren 
(S). 
• Information om IT-verksamheten i Region Kronoberg. 
• Verksamhetsbesök på Sigfridsområdet; IT-verksamheten och delar av regionservice, 
bland 
annat transport. 
• Studiecirkel: Framtidens vård – gemensam eller privat? 

Gruppstyrelse 
Regiongruppens gruppstyrelse har under 2019 bestått av Henrietta Serrate, Robert 
Olesen, Magnus Carlberg, Joakim Pohlman, Peter Freij, Lovisa Alm och RosMarie 
Jönsson Neckö. Gruppstyrelsen har under året sammanträtt 12 gånger. 
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Regiongruppen i siffror 
Regiongruppen består av 47 socialdemokrater från alla kommuner i Kronoberg. 
Utifrån ålder fördelar sig medlemmarna i regiongruppen som följer (i storleksord-
ning): 
▪ 35-64 år: 55 % 
▪ över 65 år: 26 % 
▪ under 35 år: 19 % 

     2019-01-01    2020-01-01 
     Platser Kvinnor Män  Platser Kvinnor Män 
Folkhälsoberedningen   5  2  3   5  2  3 
Hälso- och sjukvårdsnämnden  8  4  4   8  4  4 
Kulturnämnden    5  3  2   5  3  2 
Patientnämnden    2  1  1   2  1  1 
Regionala utvecklingsnämnden  8  4  4   8  3  5 
Regionfullmäktige    19  9  10  19  8  11 
Regionstyrelsen    10  5  5   10  5  5 
Regionstyrelsens arbetsutskott  4  2  2   4  2  2 
Regionstyrelsens personalutskott 4  2  2   4  2  2 
Revisionen     4  1  3   4  1  3 
Trafiknämnden    6  3  3   6  3  3 
 
Totalt      75  36  39   75  34  41 
Totalt i regiongruppen   47  21  26   47  20  27 

Förslag 
Budget, internbudgetar och verksamhetsplaner 
Socialdemokraterna lade i juni 2019 fram ett eget förslag till budget för Region Kro-
noberg 2020. Förslaget avslogs av regionfullmäktige samma månad. 

Under hösten har de olika nämnderna och styrelserna i Region Kronoberg fattat 
beslut om verksamhetsplan och internbudget för 2020. Det har varit svårt att agera 
enhetligt, då budgetprocessen samt underlag och förutsättningar sett väldigt olika ut i 
de olika nämnderna. Med anledning av det har Socialdemokraterna avstått från beslut 
och istället lämnat protokollsnotering i regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden 
och trafiknämnden. I protokollsnoteringarna framgår vilka uppdrag vi hade för 
berörd nämnd i vår budget samt vilka övriga förslag vi lagt som berör nämnden. 

I regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden kunde vi påverka mer i pro-
cessen inför internbudget och verksamhetsplan och röstade därför för förslagen, med 
undantag från ett yrkande i kulturnämnden om att se över regelverket för bidrag till 
ungdomsorganisationer under 2020 och att nivån återställs i budgeten för 2021. 
Yrkandet avslogs. 

Socialdemokraterna skickade i augusti 2019 in en skrivelse om att ta fram en ny, tydlig 
och enhetlig struktur för internbudget och verksamhetsplan i samtliga nämnder. 
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Skrivelsen besvarades positivt. Vi är glada för detta och ser fram emot en tydligare 
struktur och tydlig datumplan inför budgetarbetet för 2021! 

Motioner 
Under 2019 skickade Socialdemokraterna in 13 motioner till Region Kronoberg: 
▪ Inför bekräftelse av kallelse till vårdbesök 2019-11-27 
▪ Inför en regional lovpott för kultur- och idrottsaktiviteter för barn och unga under 
skollov 2019-10-28 
▪ Få fler att åka gratis till vårdbesöket med kollektivtrafik 2019-10-23 
▪ Se över rutin för tandvård till sjukvårdskostnadspris 2019-10-09 
▪ Minska matsvinnet – sälj den mat som blir över i Region Kronoberg! 2019-10-01 
▪ Glöm inte lasarettens historia 2019-09-19 
▪ Granska användningen av vårdvalsersättningen i primärvården i Region Kronoberg 
2019-08-27 
▪ Inför pensionärsrabatt i kollektivtrafiken 2019-08-19 
▪ Fler sommarjobb i Region Kronoberg 2019-06-26 
▪ Inför sommarlovskort för unga i hela Kronoberg 2019-06-17 
▪ Följ upp resultat och effekt av Region Kronoberg ekonomiska satsningar på hälso- 
och 
sjukvården från 2010 och framåt 2019-05-27 
▪ Kan standardiserade vårdförlopp införas för fler sjukdomar i Region Kronoberg? 
2019-03-06 
▪ Inför möjlighet att ge blod på betald arbetstid för alla medarbetare i Region Kro-
noberg 2019-03-11 

Skrivelser 
Under 2019 skickade Socialdemokraterna in 20 skrivelser till Region Kronoberg: 
▪ Skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden angående uteblivna vårdbesök i Kro-
noberg 2019-11-13 
▪ Skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden – Vad blev resultatet av att anlita ett pri-
vat bolag för att få ner köerna till röntgen 2019-11-01 
▪ Skrivelse till regionstyrelsens personalutskott – Hur används pengarna från omställ-
ningsfonden TLO-KL 2019-10-03 
▪ Skrivelse till folkhälsoberedningen – Vidga uppdraget för Fimpar du, fimpar jag 
2019-09-18 
▪ Skrivelse till regionstyrelsen – Redovisa kringkostnaderna för hyrpersonal 
2019-09-16 
▪ Skrivelse till regionstyrelsen – Angeläget med snabbt beslut för att förbättra om 
parkeringssituationen vid Ljungby lasarett 2019-09-12 
▪ Skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden – Angående oacceptabelt lång väntetid 
för cellprovsvar 2019-08-28 
▪ Skrivelse till regionstyrelsen -Ta fram en tydlig och enhetlig struktur för internbud-
get och verksamhetsplan 2019-08-26 
▪ Skrivelse till personalutskottet – Öka andelen medarbetare som nyttjar friskvårds-
bidraget 2019-08-21 
▪ Skrivelse till trafiknämnden – Angående bussturer med lågt resandesnitt 2019-08-12 
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▪ Skrivelse till regionstyrelsens personalutskott – Bredda bilden av vårdyrkena i Re-
gion Kronoberg 2019-08-07 
▪ Skrivelse till regionstyrelsen – Inför chattfunktion på 1177 2019-07-03 
▪ Skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden – Utöka telefontider på vårdcentralerna 
2019-07-30 
▪ Skrivelse till regionstyrelsen – Låt Region Kronoberg och kommunerna dela på 
kostnaden för sommarlovskort för unga 2019, 2019-05-14 
▪ Skrivelse till Trafiknämnden – Bussen från Markaryd till Ljungby bör stanna vid 
busshållsplatsen Lasarettet 2019-04-02 
▪ Skrivelse till trafiknämnden – Besluta om att färdtjänstresor till vallokal på valdagen 
vara kostnadsfria även i Europaparlamentsvalet 2019-03-28 
▪ Skrivelse till regionstyrelsens personalutskott – Se över riktlinjerna för utbild-
ningstjänster för sjuksköterskor 2019-03-20 
▪ Skrivelse till regionstyrelsens personalutskott – Ta fram en handlingsplan för 
yrkeslegitimering av hälso- och sjukvårdskuratorer 2019-03-11 
▪ Skrivelse till regionstyrelsens personalutskott – Bjud in fackförbunden till introduk-
tionstillfällena för nyanställda 2019-03-11 
▪ Skrivelse till personalutskottet – Se över hur Region Kronoberg marknadsför sig 
mot studenter 2019-03-11 

Interpellationer och frågor 
Under 2019 skickade Socialdemokraterna in 25 interpellationer till regionfullmäktiges 
sammanträden. Utöver dessa skickades även 8 skriftliga frågor in och 21 frågor 
ställdes på 
ledamöternas frågestund på regionfullmäktige. 

Interpellationer: 
▪ Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) om krav på 
schyssta villkor 2019-11-12 
▪ Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) – 
Hur minskar vi utsläpp från engångsartiklar och vårdkonsumtion? 2019-11-11 
▪ Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) 
om barns rättigheter i hälso- och sjukvården 2019-11-08 
▪ Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) om införandet 
av barnrättsbaserade beslutsunderlag 2019-11-07 
▪ Interpellation till personalutskottets ordförande Sven Sunesson (C) angående in-
förandet av yrkeslegitimering av hälso- och sjukvårdskuratorer 2019-11-06 
▪ Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) 
angående ultraljud på Ljungby lasarett 2019-11-05 
▪ Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) 
angående individanpassad bröstcancerscreening 2019-10-14 
▪ Interpellation till personalutskottets ordförande Sven Sunesson (C) angående att 
vara hyrpersonal som bisyssla 2019-10-11 
▪ Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) om pension-
sålder i Region Kronoberg 2019-10-07 
▪ Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) 
angående framstegen på BUP 2019-10-04 
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▪ Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) 
angående Vårdval Primärvård 2019-09-17 
▪ Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) angående nytt 
lasarett i Växjö 2019-09-09 
▪ Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) 
angående avsaknaden av naloxonprogram i Kronoberg 2019-08-20 
▪ Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) angående 
ökade kostnader för väktare i Region Kronoberg 2019-06-18 
▪ Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) 
angående doulor i Kronoberg 2019-06-18 
▪ Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) 
angående fetmaoperationer 2019-06-04 
▪ Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) 
angående Vårdval Primärvård 2019-06-03 
▪ Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) angående 
särskilda lönesatsningar som löper ut under 2019-2020 2019-05-27 
▪ Interpellation till regionstyrelsens personalutskotts ordförande Sven Sunesson (C) 
angående samtalsstöd till Region Kronobergs medarbetare 2019-04-08 
▪ Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) angående 
sjukvårdens ekonomi 2019-04-09 
▪ Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) angående nya 
vårdcentraler 2019-04-09 
▪ Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) 
angående förebyggande och behandling av spelberoende i Kronoberg 2019-04-01 
▪ Interpellation till trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C) om arbet-
spendling sträckan Skåne – Älmhult 2019-03-28 
▪ Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) 
angående barns rättigheter i hälso- och sjukvården 2019-03-26 
▪ Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) angående hur 
Kronoberg påverkas av Arbetsförmedlingens varsel 2019-01-30 
▪ Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) angående hur 
vårdcentralernas ekonomi påverkas av den nya vårdvalsersättningen 2019-01-29 

Skriftliga frågor: 
▪ Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) angående 
doulor i Kronoberg 2019-06-07 
▪ Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) angående 
möjligheten att vänta på CLV inför förlossning 2019-06-05 
▪ Fråga till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) angående ökade kost-
nader för väktare i Region Kronoberg 2019-06-04 
▪ Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) angående 
högkostnadsskydd över regiongränser 2019-04-15 
▪ Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) angående 
information på lätt svenska 2019-04-15 
▪ Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) angående 
hospice i Kronoberg 2019-03-27 
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▪ Fråga till HSN ordförande Roland Gustbée (M) angående behandling av diastas 
(magmuskeldelning) i Kronoberg 2019-02-18 
▪ Fråga till HSN ordförande Roland Gustbée (M) angående halkolyckor till följd av 
vintervädret2019-02-18 

Verksamhetsbesök 
Under 2019 har vi gjort flera verksamhetsbesök runt om i länet, både i och utanför 
Region 
Kronobergs egen verksamhet. Bland annat har vi besökt hälften av alla vårdcentraler i 
länet. I november besökte statsminister Stefan Löfven 1177 i Ljungby, tillsammans 
med 
vårt regionråd Henrietta Serrate och kommunalråd Anne Karlsson. 

Träffar med fackförbund 
Under 2019 har vi bjudit in samtliga fackförbund i Region Kronoberg till samtal om 
arbetsmiljö och arbetsvillkor. Totalt har det blivit över 20 träffar. 

Socialdemokraterna i Region Kronoberg i media 
Under 2019 har Socialdemokraterna i Region Kronoberg och våra förslag synts i me-
dia över 100 (!) gånger. 
 
Regionnytt 
Socialdemokraterna i Region Kronobergs nyhetsbrev Regionnytt har under 2019 
skickats ut 10 gånger. I Regionnytt sammanfattas månaden som gått (med undantag 
för juni-augusti som sammanfattas i ett nummer). Regionnytt skickas ut via mejl till 
regiongruppen, kommunalråd, riksdagsledamöter och medlemmar som anmält in-
tresse. Det läggs också upp på Socialdemokraterna i Kronobergs hemsida. 

2019 – det går att göra skillnad även i opposition 
Årtiondets sista år har på många sätt inneburit en nystart för Socialdemokraterna i 
Region Kronoberg. 

Efter fyra år i politiskt styre är vi nu i opposition. Det är såklart inte vad vi hoppats 
på men med över en tredjedel av kronobergarnas röster i valet 2018 försöker vi 
självklart göra det bästa av situationen. 

Vi har under hela året utgått från vad vi vill och fokuserat på att lyfta våra förslag till 
dagordningen. När andra partier lagt förslag har vi alltid tagit ställning till dem utifrån 
vad vi som socialdemokrater tror är bäst för Kronoberg. Kan vi påverka ett beslut i 
socialdemokratisk anda ska vi göra det. 

Under året har vi varit en mycket aktiv opposition. Vi har lagt många viktiga förslag 
och ställt många viktiga frågor. Flera gånger har det lett till konkreta beslut. Som ex-
empel beslutade regionfullmäktige i september att alla medarbetare i Region Kro-
noberg ska kunna ge blod på arbetstid, detta efter att vi i mars skickat in en motion i 
frågan. 
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Vi har också varit aktiva i diskussionerna kring byggnationen av nytt lasarett i Växjö 
från start och sett till att påverka de beslut som tagits i frågan. Bland annat har vi 
yrkat på och fått gehör för att offentlighetsprincipen ska vara styrande och att trans-
parens ska råda från start till mål i processen. Det är viktigt inte minst för att kro-
nobergarna ska känna sig delaktiga hela vägen, det är ju för dem vi bygger. 

Den nya mandatperioden som tog sin början 2019 har också inneburit förändringar i 
regiongruppen. Mer än en tredjedel av alla socialdemokrater i Region Kronoberg är 
helt nya i regionpolitiken och fler än så är nya på nuvarande uppdrag. Under 2019 har 
vi arbetat mycket med att lära känna varandra och att hitta nya arbetssätt för grupp-
mötena, bland annat med utgångspunkten att vi varje möte ska lära oss något nytt. 
Socialdemokraternas styrka är att vi är många olika personer med olika perspektiv, i 
olika åldrar och från olika delar av regionen – det ska vi ta vara på. 

2018 års verksamhetsberättelse avslutade vi med att konstatera att ”Det spelar roll 
vilka som styr.” Och det gör det verkligen, men det innebär inte att det inte går att 
göra skillnad som opposition. Det har blivit lite av vårt motto under 2019. 

Trots att vi befinner oss i opposition har vi alltså åstadkommit en hel del under året 
som gått. Vi ser fram emot ett nytt, händelserikt årtionde. 

Växjö 2020-01-07 

Henrietta Serrate   Robert Olesen 

Magnus Carlberg   Joakim Pohlman    Peter Freij 

Lovisa Alm    RosMarie Jönsson Neckö 
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Stiftsgruppens berättelse
 
Nomineringsgruppen Socialdemokraterna har majoritet både i stiftsfullmäktige och i 
kyrkomötet tillsammans med bland annat centerpartitet. Vi har 14 mandat i Stifts-
fullmäktige och 5 i kyrkomötet. 

I Stiftsfullmäktige innehar socialdemokraterna ordförandeposten genom Marie Jo-
hansson, Gislaved och vice ordförande i stiftsstyrelsen är Anton V Härder, Älmhult. 
Biskopen är självskriven ordförande. 

I stiftsstyrelsen och fullmäktige har vi fortsatt arbeta aktivt med framtidsbilderna för 
Växjö stift. Arbetet handlar om hur vi ska kunna utveckla och stödja församlingslivet 
i stiftet. Under året har ett arbete med strategier för Svenska Kyrkans arbete påbör-
jats, detta med koppling till framtidsbilderna. Medlemsutvecklingen går just nu åt fel 
håll, vad det kommer att innebära för svenska kyrkans verksamhet, blir nya ut-
maningar för oss att ta tag i. Det kommer bland annat påverka det diakonala arbetet, 
som har fått en allt mer viktig roll i vårt samhälle när inte den offentliga sektorn kan 
klara av att upprätthålla stödet. Kyrkoantikvariska ersättningar och kulturarvets be-
varande är stor och komplicerad fråga det är svårt att få de ekonomiska medlen från 
staten att räcka till allt som behöver göras. Under året har två motioner lämnats in 
rörande digitalisering och bemötande. 

Kyrkomötet har två sessioner om året, i september då utskottsarbete är på dagord-
ningen och i november då beslut tas i plenum. Av våra ledamöter som alla har ut-
skottsplaceringar kan nämnas att Växjö stift har en ersättarplats i kyrkostyrelsen 
genom Marie Johansson och vi har en utskottsordförande i samhälle och kulturut-
skottet genom Anton V Härder. 

Den 17 februari 2019 

Marie Johansson  Anton V Härder 
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Motioner
Motion 1  

Ingen ska behöva vara hungrig  

Som ung ska du aldrig behöva vara beroende av hur tjock dina föräldrars/förälders 
plånbok är. Vårt samhälle måste kunna erbjuda varje ung person ett liv där hunger 
aldrig får förekomma. Ett barn ska aldrig behöva gå hungrig till skolan, oavsett vilken 
dag i månaden det är. Därför är det också Kronobergs skyldighet att erbjuda frukost 
på alla skolor i länet. Kronoberg kan bli det län i landet som faktiskt ser till att använ-
da skattepengar till att stoppa klassamhällets orättvisor genom att se till att inga unga 
går hungriga till skolan.  

Därför yrkar jag att: 

Socialdemokraterna i Kronoberg verkar för att alla grundskolor och gymnasieskolor i 
Kronobergs kommuner erbjuder frukost. 

Socialdemokraterna i Ljungby kommun antar motionen i sin helhet och skickar vidare 
till distriktsårskonferensen.  

Petra Ruzsa-Pal  

Ljungby AK medlemsmöte har 2019-11-18 beslutat 
att bifalla motionen och ta den som sin egen 

*** 
Distriktsstyrelsens svar:  

Motionären yrkar i sin motion att alla kommuner i Kronoberg ska erbjuda frukost i 
sina skolor. En bra motion som ger oss möjlighet att hålla med i sak. 

Vi vet att många elever går till skolan utan att äta frukost, detta av olika anledningar. 
Vi vet också att elever presterar bättre om de har ätit en stadig frukost och det är säk-
ert några skolor i vårt län som redan erbjuder detta.  
 
Distriktsstyrelsen är mycket positiv till motionen. Men, vi kan inte bortse från det 
kommunala självstyret. Det måste vara upp till varje kommun att bestämma detta 
utefter sina önskemål, ekonomi och politiska viljeinriktning. Detta är en motion som 
borde lämnas till partikongressen och debatteras. För ska vi få en likvärdighet i denna 
fråga, så behöver det nog finansieras med statsbidrag. 

Distriktsstyrelsen yrkar därför att motionen skall besvaras. 

Distritksstyrelsens föredragande: Stefan Jönsson 
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Motion 2 
 
Motion angående studentbostadskö  
 
I dagsläget är det så att en person kan ställa sig i kö till studentbostad när man fyllt 17 
år. Personen samlar köpoäng, 1 poäng per dag man står i kö. Men det finns ingen 
samlad gemensam kö, utan personen får ställa sig i studentbostadskö till det universi-
tet/högskola där den önskar studera. En del studentbostadsköer har även en årlig av-
gift. Ett krav hos många är även att man ska uppdatera sina uppgifter var 6:e månad, 
annars blir man av med sin plats i kön.  

Problemet är att många personer inte vet vilket universitet/högskola den vill läsa på 
förrän det är dags att söka, och i många fall så sent som när antagningsbeskedet 
kommer i mitten av juli eftersom många söker utbildning på olika orter. Detta medför 
att många har svårt hitta studentbostad tills terminen ska börja, och många tackar då 
tyvärr nej till sin plats på grund av att de inte hittat något boende. 
 
Undertecknad föreslår därför:  

att  Socialdemokraterna i Kronoberg ska verka för en gemensam rikstäckande 
studentbostadskö.  

att  de socialdemokratiska riksdagsledamöterna i Kronoberg driver frågan om 
en gemensam rikstäckande studentbostadskö.  

att  Ljungby arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar vida-
re den till distriktskongressen.  

Eva Stridsberg 

Ljungby Ak medlemsmöte har 2019-11-18 beslutat 
att bifalla motionen och ta den som sin egen 

***  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Distriktsstyrelsens svar:  
 
Distriktsstyrelsen vill tacka motionären för att denne lyfter en viktigt fråga som berör 
bostadspolitik, jämlikhet, kompetensförsörjning och utbildning. Vikten av en funge-
rade bostadspolitik för studenter är avgörande för ett fungerade studiesystem. Det är 
också viktigt för att man ska kunna studera runt om i landet på olika studieorterna 
oavsett varifrån man kommer. Samt för att alla oavsett socioekonomisk bakgrund el-
ler oberoende av vilka resurser ens föräldrar har ska kunna studera och ha råd att flyt-
ta till en studieort.  

Distriktsstyrelsen är däremot inte säkra på att den i motionen föreslagna lösningen får 
efterfrågad effekt. Om alla studenter står i samma nationella kö så innebär det att alla 
som kanske tänkt studera någon gång eller någonstans hamnar i samma kö. Urvalet 
från kön skulle sedan behövas göras efter intagningen där en ny typ av kö upprättas. 
Eftersom de sista antagningarna kommer först i september eller i slutet på januari be-
roende på terminsstart så tror vi inte att det skulle göra att man får en bostad snabba-
re eller enklare eftersom det då krävs dubbel handläggning och administration och att 
man fortfarande inte kommer runt problemet att alla kan lista sig i kön oavsett vart 
och när man tänkt att studera. Tyvärr tror vi inte att den lösningen skulle göra kön 
varken mer rättvis, jämlik eller för delen förenkla och korta handläggningstiden.  

Långsiktigt vore det allra bästa om utbudet av studentbostäder matchade antalet stu-
denter så att man visste att det fanns en bostadsgaranti för studenter i hela landet. In-
nan vi når dit så tror dock distriktsstyrelsen att en lösning, som liknar det som fö-
reslås i motionen, skulle kunna vara att man kopplar bostadssökandet för studenter 
till antagning.se för att man direkt ska hamna där man faktiskt tänkt studera. Det 
skulle också göra att det ska hänga på att man stått i kön i flera år eftersom vi vet att 
det inte blir jämlikt.  
 
Eftersom vi delar intentionerna i motionen men inte helt håller med om den före-
slagna lösningen vill vi med detta svaret  
 
att motionen ska anses besvarad.  

Distritksstyrelsens föredragande: Henrietta Serrate 
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Motion 3 
 
Motion om att subventionera mensskydd  
 
Det kostar ca 50 000 kronor mer att vara kvinna i dagens Sverige än vad det kostar att 
vara man. Mensskydd i form av bindor och tamponger är en nödvändighet för kvin-
nor. En nödvändighet som för vissa kan kosta skjortan. 
 
Om man inte väljer att äta kemikalier i form av p-piller har man idag faktiskt inget 
annat val än att som kvinna leva med mens. Som kvinna är man helt enkelt tvingad 
till att tappa blod ca fem dagar i månaden och samtidigt leva upp till samhällets för-
väntningar och vardagssysslor. Kvinnan ska prestera som vanligt trots denna period 
som upprepar sig varje månad i nästan 30 år av en kvinnas liv. Med den anledningen 
borde staten ha ett ansvar gentemot kvinnorna att underlätta situationen. Det är helt 
enkelt orimligt att man ska behöva lägga stora summor pengar på mensskydd i form 
av tamponger och bindor när förutsättningarna för att eliminera fenomenet är mycket 
litet. Kvinnan har ingen valmöjlighet i frågan, som kvinnor är vi tvingade till mens. 
Det finns ett stort behov att från statens sida minska på de finansiella kostnaderna för 
mensskydd med målet att vi en dag ska kunna ha gratis bindor och tamponger.  
 
Därför yrkar jag att: 
att  Socialdemokraterna i Kronoberg ska verka för att utreda möjligheterna för att 
subventionera mensskydd i Sverige. 
att  Socialdemokraterna i Kronoberg ska verka för att mensskydd ska ges ut på 
ungdomsmottagningar. 
att  Socialdemokraterna i Kronoberg aktivt ska verka för att mensskydd ska bli av-
giftsfria.  
att  Socialdemokraterna i Ljungby kommun antar motionen som sin egen och 
skickar den till distriktsårskonferensen 

Petra Ruzsa-Pal  

Ljungby Ak medlemsmöte har 2019-11-18 beslutat 
att bifalla motionen och ta den som sin egen 

***  

Distriktsstyrelsens svar: 

Distriktsstyrelsen vill tacka motionären för en viktig motion som lyfter en viktig fråga 
om kvinnors och flickors situation. Det är viktigt att bryta stigmat kring mens. På di-
striktskongressen 2018 bifölls en liknande motion med samma innebörd och med en 
att-sats som handlade om att dela ut avgiftsfria mensskydd på länets ungdomsmot-
tagningar och regiongruppen fick i uppdrag att driva frågan. Det är idag möjligt att 
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hämta ut något enstaka mensskydd gratis på ungdomsmottagningarna och samma 
möjlighet finns hos de flesta skolsköterskor och skolor. En lösning i framtiden skulle 
kunna vara att undersöka hur man skulle kunna subventionera menskoppar som hål-
ler i upp tio år och därför är relativt billiga och bra för miljön.  

Eftersom att distriktet redan tycker som motionären och att regiongruppen för tillfäl-
let har uppdraget att driva frågan så tycker distriktsstyrelsen att vi ska fortsätta driva 
frågan på det sättet.  

Med anledning av ovanstående anser distriktsstyrelsen att motionen ska anses 
besvarad. 

Distriktsstyrelsens föredragande: Henrietta Serrate 
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Motion 4 
 
Förbjud/reglera möjligheten att få SMS- och snabblån  
 
Idag får vi alla ibland mail/sms om att vi kan låna tex 50 000:- och ha pengarna till-
gängliga på vårt konto nästan med vändande post. Även via reklam på TV upplyses vi 
om möjlighet att få snabba pengar. Det man inte lika tydligt blir upplyst om är vilken 
ränta långivaren vill ha på lånet. 
 
För den som har blivit sjuk, arbetslös, spelberoende eller på annat sätt fått svårt att 
klara ekonomin och får dessa ”erbjudanden” är det nog lätt att falla för frestelsen. 
Det kan försätta en hel familj i ekonomisk svårighet för ofta blir det inte bara ett lån 
utan nästa och nästa för att kunna betala det förra. Med den ockerränta det är så väx-
er lånen över huvudet på låntagaren och allt blir en ond cirkel.  
 
Det borde inte gå att ta lån på lån utan någon kontroll. Jag kan förstå att det vid en-
staka tillfällen i livet kan finnas behov av ett snabblån men det borde inte vara möjligt 
att öka på dem. 
 
Jag yrkar 

att  sms-lån förbjuds 
att  det införs striktare regler för andra snabblån 
att  Socialdemokraterna i Kronoberg och våra riksdagsledamöter driver  
 frågan. 
att  Ljungby arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den 
vidare till distriktskongressen.   

Margareta Andersson 
Ljungby S-förening 

Ljungby Ak medlemsmöte har 2019-11-18 beslutat 
att bifalla motionen och ta den som sin egen 

*** 
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Distriktsstyrelsens svar: 

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att vi ska förbjuda SMS-lån och 
stram upp reglerna för snabblån.  

Regeringen har stramat upp reglerna, och nedan följer fem åtgärder som vidtagits på 
initivativ av regeringen: 
En upplysning vid marknadsföring av högkostnadskrediter. En särskild upplysning ska ges vid 
marknadsföring av en högkostnadskredit. Den ska vara lätt att se och innehålla en 
hänvisning till mer information på en myndighets hemsida. Informationen kan ex-
empelvis gälla följderna av att skuldsätta sig och vilka möjligheter det finns till att få 
hjälp i ekonomiska frågor. 
 
Ett räntetak och ett kostnadstak för högkostnadskrediter. Räntetaket innebär en begränsning 
av den kreditränta och den dröjsmålsränta som får tas ut för en högkostnadskredit. 
Utredningen föreslår en högsta nivå om 40 procentenheter över referensräntan. 
Kostnadstaket innebär att konsumenten inte ska vara skyldig att betala mer än 100 
procent av kreditbeloppet i kostnader för krediten. Bland kostnaderna räknas kred-
itkostnaden, inkassokostnader och dröjsmålsränta. 
 
En begränsning av möjligheten att förlänga en högkostnadskredits löptid. Kreditgivaren får inte 
förlänga återbetalningstiden mer än en gång. Det ska alltså inte vara tillåtet att förlän-
ga kredittiden gång på gång utan att skulden samtidigt avbetalas. 
 
Kreditprövning av gratislån. Kreditgivaren ska vara skyldig att utföra en kreditprövning 
även för korta krediter som inte medför några kostnader. 

Marknadsföringen av krediter ska vara måttfull. Högre krav ska ställas på marknadsförin-
gens utformning, för att förhindra att marknadsföringen lockar till oöverlagda beslut 
att ta en kredit. 

Regeringen kommer att titta vidare på frågan för att få bukt med problemen. 

Med anledning av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen att bifalla att-satser 1, 2 och 
3.  

Distriktsstyrelsens föredragande: Monica Haider 
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Motion 5 
 
En reformerad arbetsförmedling 

Om socialdemokratin inte vill vara ett samhällsledande parti längre bör privatiserin-
gen av arbetsförmedlingen fortgå. Den pågående försämringen av arbetsförmedlin-
gen stjälper en av de viktigaste delarna i den socialdemokratiska staten. Det visar på 
en ideologi som inte ser samhället som en helhet utan som ett särintressen. Det som 
styr är företagens eller entreprenörens behov och förutsättningar. Arbetsförmedlin-
gens roll blir endast att agera som kontrollant. Detta kommer att leda till en enorm 
byråkrati som skapas för att kontrollera ett system som riskerar att missbrukas eller 
leder till en felaktig användning av våra gemensamma skattemedel. Förändringen är 
ytterligare ett steg ifrån ett generellt välfärdssamhälle, staten riktar endast in sig på vad 
Reinfeldt kallade välfärdens kärna. Socialdemokratins svar var att vi vill ha hela äpplet 
men inte längre tydlige. Statens ansvar för samhällsutvecklingen lämnas därmed över 
till samhället självt, civilsamhället, företagen eller enskilda individer.  

En reformering av arbetsförmedling som är värd namnet bör ha ett helhetsansvar 
över uppdraget att förmedla arbete. En reformering bör leda till en förbättring inte en 
försämring. Staten återta sitt ansvar för samhällsutvecklingen och leda utvecklingen av 
arbetsförmedlingen och dess verksamhet åt ett annat håll. En arbetsförmedling värt 
namnet är en som finns på plats ute i kommunerna det är för att hela Sverige ska leva 
och effekterna av att inte finnas på plats riskerar att bli stora för partiet och Sverige. 
En arbetsförmedling värd namnet har kännedom om lokalsamhället och har möj-
lighet att agera och påverka exempelvis vilka utbildningsinsatser som behövs. 

Därför yrkar jag på: 
att  ge våra riksdagsledamöter i uppdrag att verka för att stoppa privatiseringen av 
arbetsförmedlingens uppdrag, 
att  verka för en reformering av arbetsförmedling som har ett helhetsansvar över 
sitt uppdrag, 
att  verka för att arbetsförmedlingen finns representerade i alla landets kommuner 
samtatt verka för ett avskaffande av kompletterande coachande uppdrag 

Robin Hansen 

Socialdemokraterna i Markaryds kommun har beslutat att tillstyrka motionen och ta 
den som sin egen på Arbetarekommunstyrelsen den 12/11-2019 

Socialdemokraterna i Markaryds kommun har beslutat att tillstyrka motionen och ta 
den som sin egen på medlemsmöte den 14/11-2019 

*** 
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Distriktsstyrelsens svar: 

Distriktsstyrelsen tackar motionären för en viktig motion. Det är för distriktsstyrelsen 
viktigt att Arbetsförmedlingen är aktiv i hela landet och inte lämnar kommuner i stic-
ket. Den nedskärning som drastiskt försämrade möjligheten för Arbetsförmedlingen 
att verka på ett fullgott sätt under 2019, var en direkt konsekvens av M/KD budgeten 
för 2019. I budgeten för 2020 gör regeringen därför en kursändring. Det tillförs me-
del för att ge myndigheten möjlighet att upprätthålla takten i reformeringen, priorite-
ra långsiktighet och i nuläget undvika ytterligare neddragningar. Det tillförs också 
medel för arbetsmarknadspolitiska insatser som arbetsmarknadsutbildning, intensivår 
och extratjänster, samt för etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. 

Reformeringen av arbetsförmedlingen som finns i en punkt i Januariavtalet kräver 
noggranna utredningar och har därför skjutits ett år framåt i tiden. Arbetsmark-
nadsministern har också gett besked om att arbetsförmedlingen inte ska överge 
kommunerna utan att de ska finnas aktiviteter över hela landet.  

Det finns dock en bred samsyn om att Arbetsförmedlingen behöver förändras. 
Förtroendet för myndigheten har länge varit mycket lågt. Men det är viktigt att under-
stryka att reformen ännu inte har påbörjats. I regeringskansliet så pågår arbetet för att 
reformeringen ska ske ordnat och successivt och med vissa ramar. Regeringen till-
sammans med samarbetspartierna kommer ta beslut om hur utformningen ska se ut 
men regeringen har varit tydlig med vilka ramar den ska utformas inom. 

1. Arbetsförmedlingen ansvarar för den statliga arbetsmarknadspolitiken. Staten 
har genom Arbetsförmedlingen ansvaret för att arbetslösa som har behov av 
stöd för att komma i arbete ska få detta, oavsett var i landet man bor. Ett sy-
stem med fristående aktörer som erbjuder tjänster skapas över  
hela landet. Arbetsförmedlingen ska temporärt fortsätta erbjuda tjänster i egen 
regi fram till dess att fristående aktörer har etablerat sig i hela landet i enlighet 
med reformen. 

2. Kommuner bidrar till den statliga arbetsmarknadspolitiken.  Samverkan på lo-
kal nivå är ofta nyckeln för att människor ska stärka sin ställning på arbets-
marknaden. Samverkan med kommuner behöver fungera, både i stödet till en-
skilda och i strategiska frågor. Regeringen tillsätter också inom kort en utred-
ning för att gå till botten med frågan om kommunernas juridiska förutsätt-
ningar för att medverka i utförandet av den statliga arbetsmarknadspolitiken. 
Utredningen ska analysera och bedöma om det är tillåtet inom ramen för nuva-
rande regelverk för kommuner att dels vara leverantörer av arbetsmarknadspo-
litiska insatser i valfrihetssystem, och dels på annat sätt än genom att delta i ett 
valfrihetssystem tillhandahålla arbetsmarknadspolitiska insatser under en av-
gränsad tid vid fall av konstaterat otillräckligt tillhandahållande av arbetsmark-
nadspolitiska tjänster. En utgångspunkt är att ansvarsfördelningen mellan sta-
ten och kommunerna är oförändrad. Kommuners eventuella medverkan är fri-
villig och sker på uppdrag av och med och ersättning från Arbetsförmedlingen. 
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3. Arbetsförmedlingen ska säkerställa att det finns en lokal närvaro i hela landet 
för myndighetsutövning och samverkan. Arbetsförmedlingen ska finnas till-
gänglig i hela landet för arbetssökande, arbetsgivare och andra aktörer. Det ska 
vara möjligt för arbetssökande att vid behov ha personliga möten med Arbets-
förmedlingen i princip i alla kommuner i landet, så att långa resor för arbetssö-
kande undviks. Närvaro i hela landet behövs också för att bland annat kom-
muner och Försäkringskassan ska ha en tydlig motpart att samverka med. När-
varon kan säkerställas på andra sätt än genom egna kontor, till exempel genom 
samarbete med kommuner eller vid statliga servicekontor. 

4. Arbetsförmedlingen ska ansvara för funktionshinderfrågor inom arbetsmark-
nadspolitiken och ansvara för att nyanlända invandrare erbjuds insatser. Ar-
betsförmedlingen ska ansvara för att insatser för personer med funktionsned-
sättning som medför nedsatt arbetsförmåga fungerar på ett effektivt och än-
damålsenligt sätt, samt för samverkan inom den arbetslivsinriktade rehabilite-
ringen. Arbetsförmedlingen ska även fortsatt ansvara för att nyanlända invand-
rare får insatser för en snabb och effektiv etablering samt vara samordnande, 
stödjande och pådrivande i förhållande till andra aktörer inom ramen för detta. 

En väl fungerande arbetsmarknadspolitik är avgörande för svensk omställningsför-
måga, konkurrenskraft och välstånd och för Socialdemokraterna är detta högsta pri-
oritet. Arbetsförmedlingen behöver dock förändras när samhället förändras, men 
med tydliga ramar.  

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta att besvara motionen. 

Distriktsstyrelsens föredragande: Tomas Thornell 
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Motion 6  
 
Om hörapparater  
 
På förekommen anledning vill vi, från Uppvidinge, lyfta frågan om kostnader i regio-
nen som skapar klyftor hos människor med olika ekonomiska utrymmen. I november 
-19 lades ett förslag om tredubblad avgift för hörselutredning i regionfullmäktige. 
HRF har reagerat skarpt över detta liksom arbetarkommunen i Uppvidinge. Flera re-
gioner och landsting tillämpar 0-taxa för detta. 
 
Vi yrkar på: 

att Socialdemokraterna i regionfullmäktige ska verka för, i första hand en 0– taxa och 
i andra hand en oförändrad avgift om 350 kronor. 

Peter Danielsson 

Socialdemokraterna i Uppvidinge har den 2019-11-20 antagit motionen som sin egen 

*** 

Distriktsstyrelsens svar: 

Socialdemokraterna i regionfullmäktige har redan tagit ett beslut i frågan just med 
den anledning som motionären anger, att frågan blev aktuell redan hösten 2019. Det 
beslutet ligger helt i linje med motionärens förslag om oförändrad avgift för hörappa-
rat. 

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

Distriktsstyrelsens föredragande: Robert Olesen 
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Motion 7 
 
Adoptionskostnader 

Kostnaden för att adoptera ett barn ligger i genomsnitt på 250 000 kronor. Kost-
naden kan delas upp i avgifter till adoptionsorganisationen i Sverige och i ursprungs-
landet samt kostnader beroende på resans längd och hur länge man måste stanna i 
landet när man hämtar barnet. 

Den som adopterar ett utländskt barn kan få bidrag för kostnaderna upp till 75 000 
kronor. Ansökan görs hos Försäkringskassan inom ett år efter att adoptionsbeslutet 
blivit gällande i Sverige. 

Kostnaden är hög och för många människor krävs att de tar lån för möjligheten till 
adoption. Idag finns inga specifika adoptionslån. Därav är adoption idag en klassfråga 
där den som har en god inkomst har möjlighet att kunna bli förälder. 

Därför yrkar jag: 
att  utreda möjligheten med att finansiera en adoption genom ett statligt lån likt 

CSN. 
att  ge våra riksdagsledamöter i uppdrag att driva detta i riksdagen genom en mo-

tions förfarande. 

Josefin Petersson 

Socialdemokraterna i Markaryds kommun har beslutat att tillstyrka motionen och ta 
den som sin egen på Arbetarekommunstyrelsen den 12/11-2019 

Socialdemokraterna i Markaryds kommun har beslutat att tillstyrka motionen och ta 
den som sin egen på medlemsmöte den 14/11-2019 

*** 
Distriktsstyrelsens svar: 

Att bli förälder ska inte vara en klassfråga men en adoption (som inte är en närståen-
deadoption) kostar i regel väldigt mycket pengar. Det finns en risk att man inte blir 
förälder för att man helt enkelt inte har råd. Vi har tidigare infört CSN-lån för körko-
rt och precis som motionären föreslår bör man kunna titta på om någonting liknande 
är en möjlig väg även för adoptionslån. 

Distriktsstyrelsen föreslår därför att motionen bifalls. 

Distriktsstyrelsens föredragande: Emma Johansson Gauffin 
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Motion 8  
 
Föräldrautbildning 
 
Att bli förälder till ett barn är en av de största upplevelserna i livet! Hur man bli 
förälder idag kan se ut på många olika sätt, men är ändå alltid lika känslomässigt och 
unikt. Att bli förälder genom adoption innebär att sammanföras med ett barn som 
redan finns någon annanstans i världen och som har andra biologiska föräldrar.  
 
Adoptionsprocessen är lång innan man får möjlighet att bli förälder. Sammanfat-
tningsvis omfattar processen följande steg: föräldrautbildning och medgivandeutred-
ning, adoptionsansökan, godkännande i ursprungslandet, barnbesked, socialnämn-
dens samtycke, resebesked, adoptionsbeslut, anmäla barnets ankomst, hälsounder-
sökning och rapporter.  
 
Sedan 2005 ska den som ansöker om medgivande om adoption gå en obligatorisk 
föräldrautbildning inför medgivandeutredningen. En utbildning omfattar ca 7 
tillfällen. Syftet med föräldrautbildningen är att deltagarna ska få förutsättningar att 
fatta ett väl genomtänkt beslut om att få bli förälder. Man pratar bland annat om 
ofrivillig barnlöshet, motiv till att adoptera, om anknytningsprocessen mellan barn 
och förälder, omgivningens attityder och annat som kan vara speciellt med att vara 
adoptivförälder.  
 
Utan föräldrautbildningen kan man inte komma vidare i processen för adoption. I 
Kronobergs län 2018-12-12 finns inga adoptionsutbildningar och de inom närmast 
avstånd erbjuds i Halland, Skåne och Stockholm. Att adoptera är en process där man 
får betala en utbildningskostnad från 2200 kr/person och uppåt, resekostnader och 
eventuellt även förlorad inkomst för tjänstledighet för att kunna genomföra en föräl-
drautbildning. Då utbildningen inte finns i Kronobergs län innebär det att man måste 
resa långväga för möjligheten att komma vidare i en adoptionsprocess.  
 
För att bli förälder på naturlig väg finns inga krav på föräldrautbildning. De föräl-
drautbildningar som finns är oftast kostnadsfria och erbjuds både lokalt och regionalt. 
 
Därför yrkar jag: 
att  den obligatoriska föräldrautbildningen vid adoption är kostnadsfri. 
att  utreda möjligheten att föräldrautbildning vid adoption hålls av utredarna på 
socialtjänsten i samband med utredningssamtalen under medgivandeutredningen, 
vilket skulle medföra att alla kommuner kan anordna utbildningen. 

Josefin Petersson 
 
Socialdemokraterna i Markaryds kommun har beslutat att tillstyrka motionen och ta 
den som sin egen på Arbetarekommunstyrelsen den 12/11-2019 
Socialdemokraterna i Markaryds kommun har beslutat att tillstyrka motionen och ta 
den som sin egen på medlemsmöte den 14/11-2019 
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***  

Distriktsstyrelsens svar: 

Det ska inte vara en klassfråga att bli förälder och då en adoption redan medför stora 
kostnader på andra sätt bör den obligatoriska föräldrautbildningen vara kostnadsfri, 
precis som motionären föreslår.  
 
Vad gäller att-sats två finns goda intentioner med förslaget som distriktsstyrelsen kan 
sympatisera med. Dock är det en fråga som är väldigt beroende av lokala förutsätt-
ningar med kompetens och dylikt. Av den anledningen är det inte en fråga som di-
striktskongressen kan fatta beslut i.  

Distriktsstyrelsen föreslår att motionens första att-sats bifalls och att den andra bisat-
sen besvaras.  

Distriktsstyrelsens föredragande: Emma Johansson Gauffin 

!47



Motion 9 
 
Lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid  
 
Kommunen är skyldig att tillhandahålla barnomsorg för föräldrar som förvärvsarbe-
tar eller studerar på vardagar, dagtid. Det är kommunen som tar ställning till om man 
kan tillmötesgå föräldrarnas övriga behov. Lagen säger att barnomsorg på obekväm 
arbetstid bör erbjudas från och med att barnet fyllt ett år till och med vårterminen det 
år barnet fyller 13 år. I dagens samhälle förväntar vi oss service dygnet runt och där-
för måste många arbeta både sena kvällar, nätter och helger. Därför borde det finnas 
barnomsorg på de tider då föräldrar förvärvsarbetar. 
 
Någon skyldighet att anpassa barnomsorgen till föräldrars önskemål (t.ex. på natten) 
finns inte i skollagen. Föräldrar har ingen rättighet till barnomsorg på kvällar, nätter 
och helger, men i skollagen står att kommunerna ska sträva efter att införa barnom-
sorg på obekväm arbetstid. 
 
Föräldrar kan idag tvingas tacka nej till arbete eller så måste de lösa barnomsorgen på 
andra sätt. Detta kan medföra att barnen ibland får sova hos en kompis, en annan 
gång hos en släkting eller i värsta fall följa med på jobbet. Detta skapar otrygghet för 
såväl barn som föräldrar. 

Med anledning av ovanstående föreslår vi 

att  de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Kronoberg verkar för en 
 lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid 
att  Växjö arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den vi-
dare till  distriktskongressen 

Malin Lauber och Julia Berg 

Styrelsens yttrande över motionen: 

Service förväntas finnas på dygnets alla timmar, det innebär att många måste jobba 
både sena kvällar, nätter och helger. Det måste finnas en lagstadgad rätt till barnom-
sorg, så att föräldrar inte tvingas tacka nej till arbete för att man inte kan lösa omsor-
gen om sina barn. 

Styrelsen yrkar därför att motionen bifalls i sin helhet. 

Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist, Martina Forsberg 

Medlemsmötets beslut: medlemsmötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet i en-
lighet med styrelsens förslag 
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***  

Distriktsstyrelsens svar: 

Motionärerna lyfter en viktig fråga för oss Socialdemokrater. Det är också en fråga 
som varit uppe på Socialdemokraternas partikongresser. 
 
I de riktlinjer som Partikongressen antog 2017, ”Trygghet i en ny värld”, kan man 
läsa följande under stycket Trygg välfärd genom hela livet: I dag finns många olika sorters 
familjer. Sverige är fullt av bonusbarn, varannan-veckas föräldrar, kärn- och stjärn-
familjer. Det kräver att regler och system förändras och anpassas. Barnomsorgen ska 
fungera även för de som är ensamstående och arbetar på kvällar, nätter eller tidiga 
morgnar. 

På Socialdemokraternas webbplats kan man också läsa bland annat: 

Barnomsorg                                                                                                                                  

Trygg barnomsorg på kvällar och helger 

En trygg och modern barnomsorg är öppen och tillgänglig oavsett när föräldrarna 
arbetar. Föräldrar som arbetar på kvällar, nätter och helger ska precis som alla andra 
kunna lämna sina barn i trygghet innan jobbpasset. 
Socialdemokraterna vill: 

• att kommuner ska ha lagstadgad skyldighet att erbjuda barnomsorg på kvällar, 
nätter och helger 

Det som motionärerna vill att länets riksdagsledamöter ska verka för är redan en sak 
som partiet centralt redan jobbar med. Det gäller bara att få med sig de andra partier-
na i Riksdagen på att detta är en modern familjepolitik. 
Med anledning av ovanstående föreslås distriktskongressen besluta att besvara motio-
nen. 

Distriktsstyrelsens föredragande: Joakim Pohlman 
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Motion 10 
 
Nationella prov och betygsinflation  
 
I den svenska marknadsskolan har betyg blivit en handelsvara. För att stävja betygsin-
flation, ge lärarna stöd för rättvis bedömning och möjliggöra kontroll av hur be-
tygssättning finns nationella prov.  

Så länge vi har en marknadsskola i kombination med ett betygssystem som bygger på 
subjektivt tolkningsbara mål kommer vi att få brottas med betygsinflation. Även om 
målrelaterade betyg försvinner eller skolvalet upphör att existera kommer problemen 
kvarstå då båda dessa faktorer driver betygsinflationen framåt. Redan innan mark-
nadsskolesystemet var spritt drev de målrelaterade betygen på inflationen. En talande 
illustration av detta är att meritvärdet i svensk grundskola i snitt stiger med 1 poäng 
per år och har så gjort sedan mitten av 1990-talet.  

De nationella proven utgör en viktig del i den svenska skolans bedömningspraktik. 
Samtidigt används systemet inte på det sätt som det skulle kunna göras. I dagsläget är 
de nationella proven det enda verktyg vi har som skulle kunna motverka betygsinfla-
tionen, men användningen av dessa sker inte på ett sådant sätt.  

Dels betygssätts många elever av samma lärare som rättar och bedömer proven. Det 
gör att en lärare kan skarva i sin bedömning om hen så önskar. Detta kommer att åt-
gärdas från 2021 då bedömningen av proven ska ske externt. Emellertid kommer ett 
annat problem att kvarstå, nämligen att det står läraren helt fritt att avvika från 
bedömningen.  

Att avvikelser på gruppnivå förekommer är helt naturligt, såväl uppåt som nedåt. Men 
på en samhällsnivå bör de statistiskt se annorlunda ut än vad de gör idag. Det är lätt 
att spåra en systematik i de avvikelser som sker. En normal statistisk avvikelse borde 
innebära att betygsättningen avviker såväl uppåt som nedåt. Så ser det dock inte ut.  

Tydligast blir detta om man tittar på de olika proven i SO-ämnen och matematik, två 
ämnen som utförs sent under terminen. I ämnet historia fick till exempel 38,2% av 
Sveriges elever ett högre betyg än sitt provresultat 2018. Endast 6,2% fick ett lägre 
betyg. I matematik är siffrorna 22,9% och 4,8%. Detta trots att proven genomförs 
endast ett par veckor innan slutet på terminen, testar hela kursplanen och i praktiken 
fungerar som ett slutprov i många avseenden. Väljer man att studera enskilda skolor 
är det inte svårt att hitta exempel på där skolor avviker med mer än 90% i sin be-
tygsättning.  

För att komma tillrätta med problemen av glädjebetyg bör ett antal åtgärder införas. 
För det första krävs en normering på skolnivå. Enskilda lärare måste kunna få avvika i 
viss mån, men på en skolnivå bör man kunna hålla sig inom en, exempelvis, tiopro-
centig avvikelse såväl uppåt som nedåt.  

För det andra bör en sådan normering ske på gruppnivå i de ämnen där man inte har 
nationella prov. Elever genomför enbart prov i ett SO- och ett NO-ämne. Dessa prov 
bör vara styrande för övriga betyg, på skolnivå.  
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Betygens innehåll är en viktig fråga och rätten till utbildning och en utbildning som 
motsvarar det som den förväntas innehålla är en central fråga i ett socialdemokratiskt 
samhällsbygge.  

Med anledning av ovanstående föreslår vi 

att  Socialdemokraterna i Växjö och Socialdemokraterna i Kronoberg verkar 
 för att en tillåten avvikelsegrad från de nationella provens resultat införs 
 på skolnivå 

att  Socialdemokraterna i Växjö och Socialdemokraterna i Kronoberg verkar 
 för att en tillåten avvikelsegrad från de nationella provens resultat  
 avseende de ämnesgrupp införs på skolnivå 

att Socialdemokraterna i Växjö antar motionen som sin egen och skickar den 
vidare till distriktskongressen 

att uppdra åt Kronobergs socialdemokratiska riksdagsledamöter att driva 
frågan 

Mikael Bruér  
Erik Molin 

Styrelsens yttrande över motionen: 

Styrelsen vill tacka motionärerna för en viktig motion. Styrelsen håller med om prob-
lemen med betygsinflationen som äventyrar jämlikheten i skolan. Styrelsen delar även 
helt motionärernas synpunkter om problemen med att marknadiseringen av den 
svenska skolan och hur betygen där blivit en handelsvara. För att ha en jämlik skola 
krävs det likvärdiga bedömningar där elevernas kunskaper och förmågor bedöms på 
liknande sätt oavsett vilken skola man går på eller vart i landet man bor.  

Styrelsen delar motionärernas syn att nationella proven är ett verktyg som i mycket 
större utsträckning kan användas för detta. Syftet ska vara att främja en likvärdig 
bedömning och inte att uttala sig om enskilda provbetyg. Därför är det intressant att 
jämföra skolenhetens andel avvikelser med den genomsnittliga andelen avvikelser och 
att man kan reglera vad som är en rimlig tillåten avvikelsegrad på skolnivå. 

Styrelsen yrkar därför att motionen bifalls i sin helhet. 

Medlemsmötets beslut: medlemsmötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet i en-
lighet med styrelsens förslag  

*** 

!51



Distriktsstyrelsens svar:  

Distriktsstyrelsen vill tacka motionärerna för en viktig motion. Vi håller med mo-
tionärerna om problemen med betygsinflationen som äventyrar jämlikheten i skolan. 
Styrelsen delar även helt motionärernas synpunkter om problemen med att mark-
nadiseringen av den svenska skolan där betygen blivit en handelsvara. För en jämlik 
skola krävs det likvärdiga bedömningar där elevernas kunskaper och förmågor 
bedöms på liknande sätt oavsett vilken skola man går på eller vart i landet man bor. 
Distriktsstyrelsen håller med om att nationella proven kan vara ett verktyg som i my-
cket större utsträckning kan användas för att arbeta mot detta. Syftet med förslaget 
ska vara att främja en likvärdig bedömning och inte att uttala sig om enskilda provbe-
tyg. Därför är det intressant att jämföra skolenhetens andel avvikelser med den 
genomsnittliga andelen avvikelser och att man kan reglera vad som är en rimlig 
tillåten avvikelsegrad på skolnivå. 

Med anledning av ovanstående yrkar därför distriktsstyrelsen att motionen ska bifalls 
i sin helhet. 

Distriktsstyrelsens föredragande: Henrietta Serrate 
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Motion 11 
 
Inför punktskatt på sockersötade drycker  
 
I hela västvärlden har övervikt och fetma under lång tid varit ett växande problem, så 
även i Sverige. En stor källa till övervikt och diabetes är den stora konsumtionen av 
sockrade läskedrycker, särskilt när det gäller unga människor. 
 
Erfarenheterna från många länder är att information om kost och motion inte är till-
räckligt för att bryta utvecklingen. Mycket talar för att ekonomiska styrmedel, det vill 
säga prishöjningar, är nödvändiga. Skatt på sockrade läskedrycker har införts i flera 
länder och platser. Till exempel i Mexiko och Frankrike och staden Berkeley i Kali-
fornien, USA. FN:s världshälsoorganisation WHO, rekommenderar skatt på sockrade 
drycker som en av flera åtgärder, för att få bukt med den globala epidemin av fetma 
hos barn som utvecklats under de senaste 20 åren. 
 
I Sverige har vi punktskatter på tobak och alkohol, som ett sätt att hålla nere konsum-
tionen. Utöver de internationella erfarenheterna talar dessa svenska erfarenheter av 
skatter på tobak och alkohol för att en punktskatt på sockrade läskedrycker skulle 
vara ett effektivt sätt att minska konsumtionen. 

Med anledning av ovanstående föreslår jag 

att  Socialdemokraternas riksdagsledamöter i Kronoberg verkar för att införa 
en  punktskatt på sockersötade drycker 

att  Växjö arbetarekommun tar motionen som sin egen och skickar den vi-
dare till  distriktskongressen 

Malin Lauber 

Styrelsens yttrande över motionen: 

Det finns många argument både för och emot motionärens förslag. Styrelsen har 
dock landat i att argumenten mot en punktskatt på socker väger över. Folkhäl-
soaspekten är tveksam då det visat sig att konsumtionen och handeln till stora delar 
bara förflyttas från där skatten finns till där den inte finns. Exempelvis över lands-
gränser. Ytterligare skatt på livsmedel är också tveksamt, då det kommer att skapa 
klyftor i vem som kan köpa vad. Att unna sig en läsk gör kanske att man prioriterar 
om andra inköp istället. Risken är också att vi skuldbelägger människor med exem-
pelvis diabetes. Det finns mycket forskning som visar att ärftlighet är en stor orsak till 
ökningen av diabetes typ 2. Istället skickar ett sånt här förslag signalen att ”man får 
skylla sig själv”. 

Styrelsen yrkar därför att avslå motionen. 

Medlemsmötets beslut: medlemsmötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med 
styrelsens förslag. Motionen skickas in som enskild till distriktskongressen. 
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***  

Distriktsstyrelsens svar:  

En ytterligare punktskatt på sötade drycker skulle med stor förmodan slå hårdare på 
människor som redan har en ansträngd ekonomisk situation än de med en god eko-
nomi, samt inte motverka köp från dem med god ekonomi. Det är sällan genom höj-
da punktskatter vi får de mest positiva effekterna, utan tvärtemot där vi kan belöna 
dem som i detta fall håller ner sin konsumtion av sötade drycker att bli stimulerade 
genom reducerade priser på drycker med mindre sötningsmedel.  

Att i stället reducera kostnaden på osötade drycker skulle säkert ge en bättre effekt, 
samtidigt uppmana våra tillverkare av sötade drycker att producera nyttigare produk-
ter. 

Med anledning av ovanstående förelår distriktsstyrelsen att motionen avslås. 
 
Distriktsstyrelsens föredragande: Niklas Jonsson  
 
Reservation: Malin Lauber 
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Motion 12 
 
Inför alkolås som standard för nya personbilar  
 
Det är en självklarhet för de flesta att inte dricka alkohol eller använda andra droger 
och sedan sätta sig bakom ratten. Ändå har vi i Sverige minst 15 000 resor varje dag 
med förare som är så påverkade att de skulle dömas för rattfylleri om de upptäcktes. I 
genomsnitt är var femhundrade bilist rattfull. Det motsvarar cirka 0,2 procent av 
trafiken. 
 
År 2018 omkom 325 personer i vägtrafiken. Resultat från Trafikverkets djupstudier av 
dödsolyckor visar att 23 procent av dem omkom i en alkoholrelaterad olycka. I abso-
luta tal innebär det 53 personer under 2018. (Källa: trafikverket.se) 
 
En tredjedel av alla som omkommit i trafiken under de senaste tio åren har varit anti-
ngen drog- eller alkoholpåverkade enligt en undersökning från Statens väg- och 
transportforskningsinstitut. Risken att omkomma i trafiken är tolv gånger högre för 
en förare med 0,2–0,4 promille, jämfört med att köra nykter. 
 
För den som fått eller riskerar att få sitt körkort återkallat på grund av rattfylleri eller 
grovt rattfylleri finns det idag möjlighet att få fortsätta köra med ett alkolås installerat 
i bilen, men att införa alkolås som standard för alla nya personbilar skulle sannolikt 
rädda många liv. 

Med anledning av ovanstående föreslår jag 
att  de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Kronoberg verkar för att 
 undersöka möjligheterna att införa alkolås i alla nya personbilar och i för-
längningen  verkställa ett införande 
att  Växjö arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den vi-
dare till  distriktskongressen 

Malin Lauber 

Styrelsens yttrande över motionen: 

Styrelsen delar motionärens syn på alkolås som standard för nya personbilar. Varje år 
omkommer 25 000 personer på vägarna i Europa. Nu lägger EU fram ett förslag för 
att öka säkerheten och minska dödligheten på Europas vägar. EU föreslår att alla bilar 
från och med 2021 ska ha alkolås. 

Styrelsen yrkar därför att motionen bifalls i sin helhet. 

Medlemsmötets beslut: medlemsmötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet i en-
lighet med styrelsens förslag 
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*** 
Distriktsstyrelsens svar:  

Distriktsstyrelsen delar motionärens syn på att många liv sannolikt skulle kunna räd-
das och olyckor skulle minska om alla nya personbilar utrustas med alkolås. 

Med anledning av detta föreslår distriktsstyrelsen att motionen ska bifallas. 

Distriktsstyrelsens föredragande: Robert Olesen 
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Motion 13 
 
Ta fram en handlingsplan för en jämlik barndom  
 
Ångest över tjugan till skolutflykten, räkningar som inte kan betalas, gummistövlar 
som blivit för små, matsäcken som ska packas och kylskåp som gapar tomma den 
18:e i varje månad. Detta är verkligheten för många barn i Sverige. Barn som lever i 
ekonomisk utsatthet är oftast smärtsamt medvetna om familjens ekonomiska situa-
tion. Ingen unge ska behöva känna sig utanför på grund av föräldrarnas ekonomi. 
 
2016 levde 186 000 barn i Sverige i ekonomiskt utsatta familjer enligt Rädda Barnens 
definition (Rädda Barnen, Barnfattigdomsrapporten 2018). Så kan vi inte ha det. Det 
är inte bara barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd utan även barn vars 
föräldrar har låg inkomst. Givetvis är en av de viktigaste frågorna att barnens föräl-
drar har ett jobb att gå till om de inte har det. 
 
Det finns även barn som lever i familjer där inkomsten på pappret kan se bra ut, men 
där föräldrarna tidigare i livet kanske haft en situation så att de nu har skulder att be-
tala av på eller löneutmätning. Dessa syns inte i statistiken. 
 
Vi vet att ekonomisk utsatthet leder till sämre skolresultat, sämre hälsa och kortare 
livslängd. Det finns också en tendens att barn som lever i familjer med ekonomiskt 
bistånd i högre grad än andra hamnar i samma situation som vuxen. Därför måste vi 
bryta detta. 
 
Både stat, region och kommun har ett ansvar. Den socialdemokratiskt ledda regerin-
gen har de senaste åren bland annat höjt barnbidrag och underhållsstöd och avsatt 
pengar till kommunerna för gratis sommarlovsaktiviteter, men mer måste göras. 
Skillnaderna i landet är stora och klyftorna växer. Politiken måste visa vilja och han-
dlingskraft för att nå en nollvision gällande barnfattigdom. Vi måste ha en politik 
som tar hänsyn till alla barns situation. Socialdemokraterna ska arbeta för en nollvi-
sion mot barnfattigdom och fram tills dess lindra effekterna av den.  

Med anledning av ovanstående föreslår vi  

att  de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Kronoberg verkar för ett 
 framtagande av en nationell handlingsplan för en jämlik barndom 
att Växjö arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den vi -
 dare till distriktskongressen  

Malin Lauber, Julia Berg, Elsa Jönsson 
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Styrelsens yttrande över motionen: 

Styrelsen vill tacka motionärerna för att ni lyfter upp en mycket viktig fråga. Vi delar 
helt er beskrivning av de problem som finns kopplat till ojämlikhet och barn som 
växer upp under sämre förutsättningar. Jämlikhet är grunden för den so-
cialdemokratiska ideologin. Vi tycker motionärerna lyfter fram många viktiga insatser 
som gjorts men håller med om att mer måste göras och tycker därför att det vore bra 
med en nationell handlingsplan för en jämlik barndom. Förutom detta behöver man 
även driva en mer progressiv politik som i övrigt utjämnar skillnader mellan grupper. 

Styrelsen yrkar därför att motionen bifalls i sin helhet. 

Medlemsmötets beslut: medlemsmötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet i en-
lighet med styrelsens förslag 

*** 
Distriktsstyrelsens svar:  

Styrelsen vill tacka motionärerna för att ni lyfter upp en mycket viktig fråga. Vi delar 
helt er beskrivning av de problem som finns kopplat till ojämlikhet och barn som 
växer upp under sämre förutsättningar. Vi tycker motionärerna lyfter fram många vik-
tiga insatser som gjorts men håller med om att mer måste göras och tycker därför att 
det vore bra med en nationell handlingsplan för en jämlik barndom. 

Precis som motionärerna lyfter kan det som drabbar barn i ekonomisk utsatthet un-
der uppväxten följa med individen genom hela livet. Ekonomisk utsatthet hör tätt 
ihop med ett socialt utanförskap där både barnen och samhället i stort betalar ett 
högt pris eftersom utanförskapet kan leda svårigheter i skolan, ökad efterfrågan på 
hälso- och sjukvård liksom stöd i form av sociala insatser och svårigheter på arbets-
marknaden. Fattiga familjer bor sämre än andra, och i mer utsatta områden. Risken 
att drabbas av diabetes, fetma och hjärt- och kärlsjukdomar är högre. Barn som växer 
upp i ekonomiskt utsatta familjer har en mindre aktiv fritid och sämre möjligheter än 
andra barn. Andra effekter av ekonomisk utsatthet för barn är mobbning, utan-
förskap, psykisk ohälsa och sämre utbildning. Det framgår i forskning att ungdomar 
från de lägsta inkomstklasserna oftare blir avvisade av sina klasskompisar, vilket kan 
bero på att de inte kan delta i vissa fritidsaktiviteter och då ses som mindre ”intres-
santa” av kamraterna. Dessutom finns det, precis som motionen lyfter, en stor risk att 
den ekonomiska utsattheten och beroendet av ekonomiskt försörjningsstöd går i arv.  

När en familjs hushållsinkomster inte kan täcka de allra nödvändigaste utgifterna 
riskerar barnets grundläggande rättigheter att inte tillfredsställas. Att inte få tillgång 
till samma grundläggande rättigheter som andra barn under uppväxten blir en be-
gränsning för barnets utveckling, vilket också strider mot barnkonventionen som från 
1 januari i år är lag i Sverige. Artikel 27 i Barnkonventionen handlar om barns rätt till 
skäliga levnadsstandard. Enligt konventionen har alla barn oavsett kön, bostadsort 
eller bakgrund rätt till lika möjligheter och utveckling. I artikeln 27 understryks att det 
ligger på föräldrarnas huvudansvar att ge barnet rätt till skälig levnadsnivå. Men 
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oavsett föräldrarnas ekonomiska situation har alla barn samma rätt till skälig levnads-
standard och då ligger det yttersta ansvaret på samhället att se till att dessa rättigheter 
uppfylls.  

I grunden är barnfattigdomen ett arbetsmarknads- och utbildningsproblem. Men 
barnfattigdom handlar också om integration, bostadspolitik, välfärd, en mänskligare 
sjukförsäkring en fungerande a-kassa, om den ekonomiska familjepolitiken, hälso- 
och sjukvård, en jämlik utbildning och även om deltagande i föreningsliv och fritid-
saktiviteter. Då barnfattigdom handlar berör så många faktorer håller styrelsen med 
om att det behövs ett samlat och nationellt grepp för att motverka den. Det finns 
många organisationer som hjälper samhället i kampen mot barnfattigdom, men, men 
här har vi som parti också ett stort ansvar att driva en politik och ta fram en nationell 
handlingsplan som bekämpar detta, en handlingsplan som utgår från Barnkonventio-
nen, med tydliga strategier för hur man ska motverka barnfattigdom men även fattig-
dom i stort. Styrelsen håller med om att vi behöver driva en politik som utjämnar 
skillnader mellan grupper i Sverige. Jämlikhet är grunden för den socialdemokratiska 
ideologin.  

Styrelsen yrkar därför att motionen bifalls i sin helhet. 

Distriktsstyrelsens föredragande: Lavinia Strömberg 
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Motion 14 
 
Ny ram för den ekonomiska politiken  
 
Vi har råd att arbeta, konstaterade Ernst Wigforss under 1930-talets depression. Idag 
är den underliggande frågan än mer knivskarp: Har vi råd med framtiden? Svaret är 
självklart; ja. 
 
Under de senaste decennierna har klyftorna och högerpopulismen vuxit på nytt. 
Samma blinda marknadstro som under 1930-talet har fjättrat politiken. Dessutom har 
vår tids marknadsliberala era också lett oss till randen av en ekologisk katastrof. Vi vet 
mycket väl att färdriktningen är ohållbar – ekologiskt och socialt. De ekonomiska 
dogmerna som präglat de senaste decennierna har diskvalificerats av världens ledande 
expertis – från OECD och IMF till FN:s klimatpanel. Men av någon anledning släpar 
politiken ängsligt efter. Världen behöver återigen en New Deal. Och den här gången 
måste den vara grön. 
 
Grunden för att skapa ett bättre samhälle är – precis som på Wigforss och Roosevelts 
tid – en ny ekonomisk politik som möjliggör handling.  
 
Det är därför dags att reformera dagens finanspolitiska ramverk. Regelverket är otid-
senligt och utgör ett hinder för den ekonomiska, sociala och klimatmässiga utvecklin-
gen i Sverige. Dagens ramverk kan närmast likställas med att bakbinda statens händer 
och gör oss oförmögna att på ett adekvat sätt kunna hantera framtida kriser. 
 
Vi föreslår därför ett modernt finanspolitiskt ramverk som är ekonomiskt rationellt, 
säkrar statsfinansernas långsiktiga hållbarhet och, framförallt, gör det möjligt för oss 
att nå de socialdemokratiska målsättningarna om sänkt arbetslöshet, ökat bostads-
byggande, upprustning av infrastrukturen och kraftigt minskade koldioxidutsläpp. 
 
Det nya och förändrade ekonomiska ramverket bör innebära:  

● att överskottsmålet tas bort 

● att det inom ramen för statsbudgeten görs en separation mellan en invester-
ingsbudget där lånefinansiering tillåts och en driftsbudget där ett balansmål 
över konjunkturcykeln styr 

● skapandet av en statlig investeringsbank  

● att ett finansmarknadsråd inrättas 

 
Överge överskottsmålet 
Idag ligger överskottsmålet endast på 0,33 procent av BNP (cirka 16 miljarder kronor 
2018). 2018 uppgick den totala offentliga bruttoskulden (alltså när även kommuner, 
regioner och pensionssystem inkluderas) till historiskt låga 38,8 procent och enligt 
prognoserna i senaste budgetpropositionen väntas den krympa till omkring 34,8 pro-
cent år 2019 och 29,6 procent till år 2022. Riksdagen har beslutat om ett skuldankare 
på 35 procent som den totala offentliga bruttoskulden bör röra sig mot. Om det fi-

!60



nanspolitiska målet med ett skuldankare ska kunna uppnås måste överskottsmålet 
alltså upphöra helt, och till och med ersättas med en möjlighet att gå med underskott.  

Anta olika underskottsregler för investeringar och drift 
Idag tvingas politiken och berörda myndigheter till samhällsekonomiskt bristfälliga 
prioriteringar och investeringsbeslut eftersom staten i ytterst få lägen lånefinansierar 
nödvändiga investeringar. Istället anslagsfinansieras i regel infrastrukturinvesteringar 
direkt över skattsedeln, vilket medför att investeringar i t.ex. tåg och bostäder måste 
ställas mot satsningar på skola, sjukvård eller pensioner. Denna situation är problema-
tisk, inte minst eftersom det är ekonomiskt rationellt att lånefinansiera 
samhällsekonomiskt lönsamma investeringar. Att staten kan låna till negativ realränta 
gör det än mer logiskt att lånefinansiera investeringsutgifter.  

Det nya ekonomiska ramverket bör därför skilja mellan offentliga investeringar (in-
vesteringsbudget) och löpande drift av det offentliga (driftsbudget) och att dessa bör styras 
av olika underskottsregler inom ramen för statsbudgeten. 

Driftsbudgeten bör liksom idag finansieras av de skatteintäkter som staten tar in, d.v.s. 
styras av ett “balansmål” över konjunkturcykeln. Det betyder att vi kan spendera mer 
i lågkonjunktur och mindre i högkonjunktur, men att driftsbudgeten på sikt ska gå 
plus minus noll. Investeringsbudgeten bör i sin tur tillåtas finansieras både av skatteintäk-
ter och långsiktig upplåning. Dessa separata underskottsregler tydliggör att löpande 
kostnader såsom löner, välfärdssatsningar och transfereringar inte betalas med lånade 
pengar samtidigt som det är möjligt att gå med underskott i statsbudgeten totalt sett. 
Detta är inte bara tillåtet inom ramen för gällande EU-regler utan är också nöd-
vändigt för att hålla den nivå på den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld 
som riksdagen beslutat om (det så kallade “skuldankaret”). Att nå upp till skul-
dankaret är viktigt inte minst på grund av att tillgång på statsskuldväxlar och stat-
sobligationer är avgörande för att kapitalmarknaderna ska fungera väl. 

Investeringsbudgeten bör bestå av tre delar. För det första bör regeringens nuvarande 
investeringsplan lånefinansieras i högre grad. Detta frigör utrymme för välfärdssat-
sningar inom driftsbudgeten. För det andra bör nya infrastruktursatsningar som är 
lämpade att finansieras genom Riksgälden även ingå i investeringsbudgeten. För det 
tredje bör det kapital som staten tillför en investeringsbank som säkerhet finansieras 
genom investeringsbudgeten. 

Skapa en statlig investeringsbank 
En statlig investeringsbank liknande Europeiska Investeringsbanken (EIB) och den 
tyska federala investeringsbanken Kreditanstalt für Wiederaufbaus (KFW) bör skapas. 
Investeringsbanken bör likt en privat bank mobilisera kapital för företagsekonomiskt 
lönsamma investeringar. EIB har utvecklat lån och garantier som enligt statsstödsre-
glerna är godkända för bruk i Sverige. Banken kan utformas med en fond-i-fond-
struktur, vilket möjliggör för institutionella investerare (såsom pensionsfonder) att 
investera i projekt som banken finansierar. Förslaget ligger också i linje med poli-
cyrekommendationer från EU och OECD. 

Investeringsbankens främsta syfte är att mobilisera privat kapital och tillgodose före-
tag och andra aktörer med billigt och tålmodigt kapital. Investeringsbanken får kapital 
från staten som används som säkerhet för lån på den internationella kapitalmark-
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naden. Banken bör arbeta med en hävstångseffekt på insatt kapital. Det kan till ex-
empel betyda att banken får låna upp 10 kronor för varje krona i säkerhet (det vill 
säga, för varje krona i eget kapital som tillskjuts från statens investeringsbudget). 

Ett finansmarknadsråd under statsministern tillsätts 
Återerövring av kontroll över den finansiella sektorn är en långsiktig ödesfråga för 
Sverige. Den svenska statens politiska ledning behöver stöd från akademisk expertis 
av högsta internationell standard som står fri från särintressen för att möta den finan-
siella sektorns betydande ekonomiska resurser och informella politiska makt. Ett fi-
nansmarknadsråd med internationellt ledande forskare inom främst statsvetenskap, 
ekonomisk historia, ekonomisk geografi och organisationsteori bör därför tillsättas. 

Med anledning av ovanstående föreslår vi 

att Socialdemokraterna i Växjö verkar för att överskottsmålet för de offentli-
ga finanserna tas bort 

att Socialdemokraterna i Växjö verkar för att inom ramen för statsbudgeten 
 separera en investeringsbudget där lånefinansiering tillåts och en drifts 
 budget där ett balansmål över konjunkturcykeln styr  

att Socialdemokraterna i Växjö verkar för att en statlig investeringsbank ska 
 pas för finansiering av bostadsbyggande, infrastrukturinvesteringar och  
 grön industriell omvandling 

att Socialdemokraterna i Växjö verkar för att ett finansmarknadsråd direkt  
 underställt statsministern inrättas 

att Socialdemokraterna i Växjö antar motionen som sin egen och skickar den 
vidare till Socialdemokraterna i Kronobergs distriktskongress samt par-
tikongressen 

 
Tomas Thornell 

Olja Pekusic 

Erik Sellström 

Karl Paine 

Styrelsens yttrande över motionen: 

Styrelsen delar motionärernas uppfattning om att ramverket för den ekonomiska poli-
tiken behöver omprövas för att möjliggöra socialdemokratisk reformpolitik. 

Styrelsen yrkar därför att motionen bifalls i sin helhet. 

Medlemsmötets beslut: medlemsmötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet i en-
lighet med styrelsens förslag 

*** 
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Distriktsstyrelsens svar:  

Motionärerna vill att vi omprövar ramarna för den ekonomiska politiken i Sverige. 
Att man tar bort överskottsmålet, inrättar en investeringsbudget där lånefinansiering 
tillåts med ett balansmål över konjunkturcykeln, skapar en statlig investeringsbank 
och att ett finanspolitiskt råd inrättas.  

De ekonomiska ramarna för Sverige och reglerna för dessa omprövas med jämna 
mellanrum. Det överskottsmål som vi nu har på 0.33% av BNP har vi haft i ett år. 
Tidigare hade vi 1%.  
Socialdemokraterna vill att vi inför ett balansmål nu när det är ordning och reda i 
statens finanser. Överskottsmålet infördes när vi inte hade ordning och reda.  

Införa en investeringsbudget med tillåten lånefinansiering  
Man vill att investeringsplanen i högre grad lånefinansieras. Nya infrastruktursat-
sningar som är lämpade finansieras genom Riksgälden och ingår i investeringsbud-
geten. Det är tekniskt möjligt att införa en separat investeringsbudget, men det skapar 
inget finanspolitiskt utrymme. Detta av två skäl.  

För det första: Den offentliga sektorn i Sverige har redan gjort betydande in-
vesteringar historiskt vars avskrivningar skulle belasta resultatet även idag. Det går 
inte att, så att säga, starta från noll. Dessa avskrivningar skulle enligt preliminära upp-
skattningar årligen vara större än anslagen är idag och alltså skapa ett mindre 
utrymme än idag för reformer.  
  
För det andra: Oavsett om en investering görs med lånade pengar eller med anslag 
blir effekten på det finansiella sparandet exakt detsamma, eftersom det ökar behovet 
av att låna (eller minskar sparandet). Det syns inte minst i kommunsektorn där man 
har gjort stora investeringar de senaste åren. Trots att man har följt det kommunala 
balanskravet har kommunsektorns finansiella sparande kraftigt minskat (se tabell 
nedan). 

#  
Finansiellt sparande kommunsektorn, mdkr, utfall 2013-2018, prognos 2019-2022, 
källa: Budgetpropositionen 2020 
  
Hela kommunernas investeringskostnader räknas in i det finansiella sparandet för hela 
den offentliga sektorn (staten, kommunerna, pensionssystemet samlat) året som in-
vesteringen i kommunen inträffar. Det beror på att det finansiella sparandet är det 
bästa sättet att beräkna hur mycket ett land (ett lands hela offentliga sektor) behöver 
låna ett särskilt år – vilket är den information investerare (de som lånar ut pengarna) 
efterfrågar.  
  
Därför är EU:s regelverk uppbyggt på det sättet. EU skulle inte sluta efterfråga denna 
information. Även om Sverige gör om sitt regelverk är det fortfarande denna info 
långivare skulle gå efter.  
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En omläggning av statens redovisning skulle kräva betydande resurser och resultatet 
skulle, enligt OECD som tittat närmare på frågan, bli ett system som är svårare att 
förstå, flyttar makt från valda ledamöter till redovisningsexperter och ger en sämre 
bild av statens finansiella ställning. Att bokföra på ett annat sätt skapar således inte 
något nytt finanspolitiskt utrymme.  
  
Och för det tredje: Det kapital som staten tillför en investeringsbank som säkerhet 
finansieras genom en investeringsbank. Det finns i nuläget både en nordisk invester-
ingsbank och en europeisk investeringsbank. Den nordiska investeringsbanken har i 
uppdrag att fokusera på projekt i de nordiska och baltiska länderna som främjar 
tekniska framsteg och innovation, mänskligt kapital och jämlika ekonomiska möj-
ligheter, förbättringar i infrastruktur samt marknadseffektivitet och företagsmiljö. Be-
träffande miljön ger NIB lån till projekt som främjar: minskade föroreningar, före-
byggande åtgärder, resurseffektivitet, utveckling av ren teknologi och lindring av kli-
matförändringen. 
 
Regeringen har under förra mandatperioden gjort om strukturen för statens in-
vesteringar i företag i utvecklingsskeden. Detta för att minska inlåsningen av befintligt 
kapital och öka samverkan mellan offentligt och privat kapital, för att på så sätt bidra 
till uppväxling av och ökade volymer riskvilligt utvecklingskapital – som föreslås i 
motionen.  

Regeringen arbetar också på att ändra placeringsreglerna för AP-fonderna för att 
möjliggöra mer långsiktiga investeringar som kan vara viktiga för klimatomställnin-
gen.  En investeringsbank skulle öka tillgången på kapital ytterligare för att öka in-
vesteringarna. Bankens syfte är att mobilisera privat kapital och tillgodose företag 
med kapital.  

Införa ett finansmarknadsråd under statsministern  
Idag finns det Finansiella stabilitetsrådet som är ett mötesforum med företrädare för 
regeringen, Finansinspektionen, Riksgälden och Riksbanken. Rådet träffas regelbun-
det och diskuterar frågor som rör finansiell stabilitet och hur man motverkar finan-
siella obalanser. Rådet leds av finansmarknadsministern. Att inrätta ett nytt råd eller 
att flytta till annan plats verkar ineffektivt. Statsministern har frihet att inrätta råd un-
der sig om han/hon anser att det finns behov. 

Distriktsstyrelsen förslår med anledning av detta att:  
Bifalla att-sats ett 
Besvara att-sats två 
Bifalla att-sats tre 
Avslå att-sats fyra 

Distriktsstyrelsens föredragande: Monica Haider  

Reservation: Tomas Thornell, Malin Lauber 
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Motion 15 
 
Låt Bromma flygplats bli världens första fossilfria flygplats och stoppa planer-
na på höghastighetståg 
 
Under flera år har man diskuterat och planerat för ett framtida höghastighetståg i 
Sverige. Med höghastighetståget vill man förbättra kommunikationerna och miljön. 
Enligt trafikverkets kalkyler kommer det att kosta 230 miljarder kronor. Problemet 
med detta projekt är att man löser en liten del av kommunikationsbehoven i Sverige 
med mycket stora resurser. Genom att koncentrera utvecklingen av stambanan mellan 
landets tre stora städer, får man ingen effekt för hela landet. Vad har Umeå, Öster-
sund eller Växjö för nytta av detta projekt – i princip ingen då höghastighetstågen 
inte når dessa städer.  
 
Det finns ett behov av snabb kommunikation mellan alla städer i Sverige, inte bara 
Stockholm-Göteborg-Malmö. Idag kan vi lösa dessa behov genom inrikesflyget. T ex 
kan man från Växjö ta sig till Umeå på tre timmar eller Växjö till Östersund på fyra 
timmar.   
 
För hela Sverige behövs det en satsning på kommunikationer som är snabb och 
miljövänlig. Idag är flyget en allvarlig klimatbov och så kommer det att vara de när-
maste tio åren. En satsning på höghastighetståg kommer inte påverka denna situation. 
Projektet med höghastighetståg löser inte kommunikationsproblemen och miljöprob-
lemen inom rimlig tid.   
 
Lösningen på dessa frågor är att satsa de kommande åren på att utveckla flyget istäl-
let. MEN vi skall satsa på rätt sorts flyg. Idag pågår det en stark teknisk utveckling av 
helt elektrifierade flygplan. Bara i Sverige finns det flera företag som satsar på detta 
område, t.ex. Heart Aerospaces, som planerar att ha sitt första regionala flygplan för 19 
passagerare klart till 2025. Investeringar och utvecklingen av helt fossilfria flygplan är 
stark i hela världen och det kommer inom några år finns flygplan som kan täcka 
Sveriges behov inom inrikesflyget. Allt är baserat på befintlig teknik som förfinas. 
Behovet av höghastighetståg försvinner – om jag kan flyga fossilfritt mellan Malmö – 
Stockholm på en timme, vad är då motivet för att ta höghastighetståg som tar tre 
timmar?  
 
Sverige som ett glest befolkat land med stora avstånd, måste bejaka utveckling av 
snabba fossilfria kommunikationer. Elektrifierade flygplan ger inga utsläpp och dom 
håller låg bullernivå. Gör Bromma flygplats till en fossilfri lågbullerhub för hela 
Sverige så vi kan ta oss till alla landsändar på ett snabbt och miljövänligt sätt. Detta 
kräver att man satsar på den befintliga infrastruktur av flygplatser som finns i Sverige 
och att man säkerställer att det finns kapacitet för att snabbladdning av flygplan. En 
sådan satsning kommer givetvis innebära större investeringar men inte i närheten av 
vad höghastighetståget kostar. Förmodligen räcker en tiondel av höghastighetsprojek-
tets resurser för att tillgodose utvecklingen av framtida fossilfria flygplatser.   
 
Sverige har stora möjligheter att bli världsledande inom regional flygtrafik genom sat-
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sning på elektrifierade flygplan och flygplatser anpassat för elektrifierade flygplan.   
 
Använd de planerade resurserna för höghastighetståg istället till upprustning av 
befintliga stambanor för att utveckla den regionala tågtrafiken. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi 

att det utvecklas en ny strategi för landets kommunikationer med fossilfria 
flygplan som grund och med Bromma flygplats som ett framtida nav en-
ligt ovan skissat förslag 

att projektet med höghastighetsbanan läggs ner 

att planerade resurser för höghastighetsbanan används för att utveckla det 
regionala tåget 

att Växjö arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den vi-
dare till distriktskongressen 

att med hänvisning till ovanstående föreslå distriktskongressen uppdra åt dis-
triktsstyrelsen att gentemot partistyrelse, regering och riksdagsgrupp ver-
ka för ett nytt fossilfritt regionalflyg 

Anders Jönsson och Sören Strömberg, Norra S-föreningen 

Styrelsens yttrande över motionen: 

Styrelsen delar motionärernas uppfattning att en ny strategi med fossilfria flygplan 
bör utvecklas. Det finns politiska överenskommelser om att avveckla Bromma flyg-
plats och den uppfattningen delar vi. Vi har en glädjande utveckling av spårbunden 
trafik och kapaciteten behöver utökas med fler spår. Viktiga relationer för vår del att 
utveckla är tågtrafiken mot Malmö, Stockholm och Göteborg. Utveckling av 
höghastighetståg kortar restiden och frigör spår för utökad godstrafik. En sådan 
utveckling har positiva effekter ur miljö och trafiksäkerhetssynpunkt. Dessutom torde 
det leda till positiv ekonomisk utveckling. 

Styrelsen yrkar därför att besvara att-sats 1 med hänvisning till ovanstående yttrande, 
avslå att-sats 2-3, skicka motionen som enskild till distriktskongressen samt bifalla att-
sats 5. 

Medlemsmötets beslut: medlemsmötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet i en-
lighet med motionärens förslag 

*** 
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Distriktsstyrelsens svar:  

Distriktsstyrelsen delar motionärens syn på att det behövs utveckling inom flyg-
trafiken när det kommer till vilket bränsle som används och ett steg i den riktningen 
kan mycket väl vara att arbeta fram en strategi för fossilfria bränslen och flygtrans-
porter.  
 
Socialdemokraterna i Kronoberg har under en tid varit delaktiga och verkat för en 
utveckling av biobränsle tillsammans med olika aktörer främst genom vår politiska 
representation i vår egen regionala flygplatsstyrelse.  
 
Distriktsstyrelsen delar däremot inte uppfattningen som motionären har, varken när 
det gäller att ha Bromma flygplats som nav eller att lägga ner planerna på nya stam-
banor för höghastighetståg. 
 
Distriktsstyrelsen delar uppfattningen enligt dom politiska överenskommelser som är 
gjorda att Bromma flygplats ska avvecklas.  
 
Socialdemokraterna i Kronoberg har tidigare tagit ställning för en utbyggnad av nya 
stambanor för höghastighetståg och ser fortsatt att det är viktigt att få till, framförallt 
utifrån den kapacitetsbrist som finns på dagens järnväg.  
 
Kapacitets- och kvalitetsbrister i järnvägsnätet drabbar godstransporterna vilket gör 
en omställning för vårt näringsliv till mer fosilfritt godsflöde svårare. En utbyggna-
tion av nya stambanor för höghastighetståg hjälper således inte bara till att öka till-
gängligheten för persontrafik utan också för godstrafiken. 
 
Med anledning av detta föreslår distriktsstyrelsen att motionen ska avslås. 

Distriktsstyrelsens föredragande: Robert Olesen 

!67



Motion 16 
 
Det fria skolvalssystemet 
 
Den svenska skolan är trasig.  

Ett 30 år långt nyliberalt experiment har slitit isär en av världens bäst fungerande 
skolsystem och bidragit till att skapa en skola som förstärker klassamhällets logik. 
Den skola som skulle generera jämlika medborgare skapar idag istället ojämlikhet.  
 
Såväl Skolverkets generaldirektör som en lång rad skolforskare konstaterar att skolval 
och friskoleetableringar är betydande när det kommer till att späda på segregationen i 
Sverige. Friskolesystemet som skapar etableringar i områden där de socioekonomiskt 
gynnsamma eleverna finns och skolvalssystemet som bidrar till att dränera skolor på 
de elever som har de bästa förutsättningarna. Då resursfördelningssystemet är kon-
struerat på ett sådant sätt att eleverna är värda en påse pengar blir de elever som är 
dyrast kvar i de offentliga skolorna och de som är billigast hamnar i friskolorna. 
Genom detta blir det enkelt att generera goda vinster.   
 
Att enbart diskutera skolans vinster är i praktiken otillräckligt. Flera skolkoncerner 
plockar inte ut någon vinst utan använder istället pengarna i olika typer av in-
vesteringar. Ibland i andra verksamheter, ibland utomlands. Såväl den kinesiska som 
den saudiska regimen är idag föremål för nyinvesteringar för svenska skolföretag och 
genom friskolesystemet kan svenska skattepengar göda några av världens hårdaste 
diktaturer.  
 
Genom världens enda marknadsskola skapas en lång rad uppenbart negativa kon-
sekvenser för skolans och dess uppdrag. Med marknaden blir elever och föräldrar till 
konsumenter och skolor till producenter. Utbildningen blir en konsumentprodukt 
och betyg en konkurrensfördel. Innehållet i utbildningen reduceras till den produkt 
som skolföretagen säljer.  
 
Det fria skolvalet bidrar till ökad segregation och deprofessionalisering av läraryrket 
och bidrar till minskad likvärdighet. Det spär på boendesegregationen och bidrar till 
ytterligare ojämlikhet.  
 
Vinnare är de som kommer för fördelaktiga socioekonomiska förhållanden, i städer 
och med resurser att göra välinformerade val. Förlorarna i systemet är barnen från 
socioekonomiskt utsatta områden, barnen på landsbygden och de barn där förutsät-
tningar för välinformerade val saknas.  
 
Genom skolvalssystemet tenderar dessa elever dessutom att hamna på olika skolor.  
 
Forskning om elevers kunskapsutveckling visar att alla elever gynnas av att gå i het-
erogena skolmiljöer. Även den som kommer från ett socioekonomiskt gynnat område 
gynnas i sin kunskapsutveckling av att gå i en skola med barn från andra miljöer. Ett 
demokratiskt deltagandeperspektiv kan också sägas vara ett argument i sig. Hela samhället 
har en vinst att göra på att barn möter barn från andra förutsättningar. Fördomar 
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minskar, polarisering avtar och demokratin stärks.  
 
I praktiken saknas vetenskapliga argument för att bibehålla dagens skolsystem. Ingen 
forskning visar att elever gynnas. Inte ens de som går i de skolor där elever från de 
mest gynnsamma förutsättningarna går.  
 
Argumenten för dagens friskole- och skolvalssystem är ideologiska. De representerar 
den nyliberala ekonomistiska ideologi som präglade 1980-talet. Sedan Chile avskaffat 
sitt marknadsskolesystem 2017 är Sverige ensamt kvar i världen.  
 
Det är hög tid att Sverige går samma väg.  
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi 

att  Socialdemokraterna i Växjö och Socialdemokraterna i Kronoberg verkar 
 för ett avskaffande av det fria skolvalssystemet 
att Socialdemokraterna i Växjö antar motionen som sin egen och skickar den 

vidare till distriktskongressen 

att uppdra åt Kronobergs socialdemokratiska riksdagsledamöter att driva 
frågan 

Mikael Bruér 

Erik Molin 

Styrelsens yttrande över motionen: 

Styrelsen delar motionärernas problembeskrivning av hur det fria skolvalet påverkar 
elever och samhälle. Ett avskaffande av det fria skolvalet skulle kunna, som motionär-
erna skriver, istället kunna leda till att segregationen och fördomar minskar, polaris-
eringen avtar och att demokratin stärks. Detta innebär inte att styrelsen vill gå tillbaka 
till enbart en geografisk indelning av skolområdena, utan man finner ett system som 
bättre skulle motverka segregationen och den ekonomiska uppdelningen i samhället. 

Styrelsen yrkar därför att motionen bifalls i sin helhet. 

Medlemsmötets beslut: medlemsmötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet i en-
lighet med styrelsens förslag 

***  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Distriktsstyrelsens svar:  

Distriktsstyrelsen delar motionärernas beskrivning över hur det fria skolvalet tillsam-
mans med friskoleetableringen bidragit till ökad ojämlikheten och segregation inom 
skolan samt negativ påverkan på lärar- och rektorsprofessionen. Avskaffande av det 
fria skolvalet skulle bidra till minskad marknadsstyrning av skolan, minska den segre-
gation och ojämlikhet som uppstår när målsmän och elever väljer eller snarare väljer 
bort skolor samt bättre resursutnyttjande när resurser inte till lika stor grand läggs på 
marknadsföring i syfte att attrahera elever och målsmän. Inte minst delar distriktssty-
relsen motionärernas mening att hela samhället gör en vinst när barn med olika för-
utsättningar möts. Det skapar en grund för ett samhälle med mindre fördomar och 
minskad polarisering.     

Distriktsstyrelsen föreslår att motionen ska bifallas.  

Distriktsstyrelsens föredragande: Magnus Carlberg 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Motion 17 
 
Inför en ny fastighetsskatt 
 
2008 tog den borgerliga regeringen bort den dåvarande fastighetsskatten och ersatte 
den med en ”kommunal fastighetsavgift”. I praktiken så innebar detta inte att skatten 
minskade särskilt mycket totalt sett, men det skedde en stor omfördelning. Den nya 
fastighetsavgiften är en platt skatt, det är samma belopp alla betalar in oavsett 
inkomst eller värdet på fastigheten. Den tidigare fastighetsskatten var baserad på 
bostadens taxerade värde, ägde du en dyr bostad så betalade mer i skatt än någon som 
ägde en billig bostad. Det fanns också en begränsningsregel för att skydda låginkom-
sttagare som stipulerade att om du hade en låg inkomst så begränsades fastighetsskat-
tens högsta belopp till en viss andel av din disponibla inkomst för att personer med 
låga inkomster men dyra fastigheter, till exempel pensionärer, inte skulle drabbas lika 
hårt. Effekten av förändringarna 2008 blev en kraftig skattesänkning framförallt för 
de boende i Stockholms välbärgade förorter som är ägare till Sveriges dyraste villor. 
Samtidigt slog den nya platta skatten mot boende framförallt på landsbygden, där de 
med riktigt billiga hus fick en högre fastighetsavgift än den tidigare fastighetsskatten. 
Så lyckades borgarna omfördela resurser från fattig till rik. Jag föreslår att vi återigen 
inför en fastighetsskatt med progressiv prägel, där de med de dyraste fastigheterna 
också får betala mer i skatt, samtidigt som billiga småhus inte blir lika hårt beskattade 
som idag. Idag växer klyftorna ordentligt i Sverige, och det är framförallt ägandet av 
aktier och fastigheter som belönas. För att åstadkomma större jämlikhet behövs det 
ökade skatter på ägande och kapital jämfört med vanliga löntagare. Idag används 
fastigheter som en lukrativ investeringsmöjlighet med trygg avkastning och är en 
bransch där spekulation förekommer, en ny fastighetsskatt hade motverkat detta. 
Inkomsterna från skatten hade kunnat användas till den gemensamma välfärden eller 
till investeringar i prisvärda hyreslägenheter för mindre välbeställda. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår jag 

att  Socialdemokraterna i Växjö verkar för att den kommunala  
 fastighetsavgiften ersätts av en fastighetsskatt baserad på bostadens värde 

att  Socialdemokraterna i Växjö antar motionen som sin egen och skickar den 
 vidare till distriktskongressen 2020 

Roland Tornhed 

(motionen har även undertecknats av Per-Anders Andersson, Gun Henriksson, Mon-
ica Löndahl, Monica Gustafson, Bengt-Göran Sandell, Remi Jönsson) 

Styrelsens yttrande över motionen: 

Styrelsen delar motionärernas uppfattning om att en fastighetsskatt baserad på 
fastighetens värde bör införas och ersätta den nuvarande fastighetsavgiften. Vi kon-
staterar att effekten av det nuvarande systemet blivit en kraftig skattesänkning för de 
boende som är ägare till Sveriges dyraste villor. Samtidigt slog den nya platta skatten 
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mot boende framförallt på landsbygden, där de med riktigt billiga hus fick en högre 
fastighetsavgift än den tidigare fastighetsskatten. 

Styrelsen yrkar därför att motionen bifalls i sin helhet. 

Medlemsmötets beslut: medlemsmötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet i en-
lighet med styrelsens förslag 

***  
Distriktsstyrelsens svar:  

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att vi behöver införa en mer pro-
gressiv fastighetskatt som mer baserar sig på fastighetens värde. I vårt län fick i prin-
cip alla högre kommunal fastighetsavgift. Det skedde en gigantisk omfördelning från 
land till stad.  

Nu ska vi genomföra en skattereform och där bör den tas upp. Samtidigt måste för-
ändringar av skatteregler hanteras med omsorg om enskildas ekonomiska förutsätt-
ningar. 

Med anledning av detta yrkar distriktsstyrelsen bifall till motionen. 

Distriktsstyrelsens föredragande: Monica Haider  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Motion 18 
 
Socialisering av bankernas bolåneverksamhet 
 
Det finns ingen anledning att låta en handfull privata bankjättar bedriva en i praktiken 
enskild beskattning av de i vårt land som bor – d.v.s. har lån. 
 
Växjö arbetarkommun bör driva principen att bolånedelen i varje bank skall brytas ut 
och förstatligas/socialiseras på ett sätt eller annat. Det är fullt tänkbart att även efter 
ett socialiserande ha kvar konkurrens och profilering bland nya, offentliga aktörer.  
 
Företagskrediter är i viss mening en annan historia, där bedömningar om affärsidéers 
bärkraft och framtida marknader är vitala. Sådana hänsyn tas dock i praktiken inte alls 
på bolånemarknaden där enkel dataanalys och snabba kreditvärderingar ger mer eller 
mindre automatgenererade lånelöften och överenskommelser. 
 
Den stora skillnaden för medborgaren mellan privata och offentligt ägda bolåneak-
törer vore dock att de resurser som idag överförs från bolånekunder till privatbankers 
resultaträkningar, istället kunde riktas om till finansiering av det gemensamma. 
 
Det är orimligt att offentlig sektors helt livsviktiga tjänster eller kommande klimatin-
vesteringar dras med resursbrist samtidigt som tre-fyra privatbanker i praktiken tillåts 
beskatta befolkningen i utan risk. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi 
att  Socialdemokraterna i Växjö antar principen om utbrytning och  
 socialisering av privatbankernas bolåneverksamhet 

att  Socialdemokraterna i Växjö verkar för att en ny, mot bolåneverksamheten 
 riktad, socialiseringsutredning tillsätts med målet att senast i valet 2026  
 kunna gå fram med skarpa förslag syftande mot dessa principer 

att Socialdemokraterna i Växjö antar motionen som sin egen och skickar den 
 vidare till distriktskongressen 

Erik Molin 

Mikael Bruér 

Styrelsens yttrande över motionen: 

Styrelsen delar motionärernas uppfattning att det är orimligt att offentlig sektor dras 
med resursbrist samtidigt som privatbanker gör stora vinster på bland annat bolånev-
erksamhet. Det behövs en större samhällelig kontroll över bankväsendet, i detta är 
styrelsen och motionärerna överens. 

Genom en socialisering av bankernas bolåneverksamhet vill motionärerna att kredit-
givningen ska ställas under samhällelig kontroll. Styrelsens uppfattning är att det är de 
höga bolånemarginalerna som gör att räntan som bolånetagaren betalar är hög och 
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genererar stora vinster för bankerna. För att komma tillrätta med de höga bolånemar-
ginalerna finns andra metoder än ren socialisering av en bankernas verksamheter. 
Vinstbegränsningar, bankskatter och en tydligare koppling mellan bolåneränta och 
internbankräntan är några vägar som innebär mindre inverkan på bankernas övriga 
verksamhet. Ett alternativ att överväga för att minska socialisering av risker och kost-
nader, är att separera bankernas spekulativa verksamhet från traditionell kreditgivning 
och bankverksamhet. 

Styrelsen yrkar därför att avslå motionen. 

Medlemsmötets beslut: medlemsmötet beslutade att avslå motionen i enlighet med 
styrelsens förslag. Motionen skickas in som enskild. 

***  

Distriktsstyrelsens svar: 
Motionärerna vill socialisera bankernas bolåneverksamhet med hänvisning till att de 
tar ut för stora vinster och att välfärden dras med resursbrist. Båda påståendena är 
sanna, men distriktsstyrelsen håller inte med i att en lösning skulle vara att socialisera 
bolåneverksamheten  

Traditionell verksamhet och spekulationsverksamhet är inte så lätt att dela. Vissa en-
heter kan vara både samhällsnyttiga och riskfyllda.  

Den övergripande frågan måste vara om en uppdelning kan skapa finansiell stabilitet. 
I nuläget verkar det inte som att uppdelning kommer att leda till det, utan snarare 
skapar onödiga kostnader. Vi behöver istället lagstiftning där det övergripande målet 
måste vara att reglera finansmarknaderna så att de fungerar väl i samhällsekonomisk 
mening. Med en stark ekonomi kan vi bygga ett starkt samhälle. 

Vi vill ju att bankerna ska regleras och stå för sin del av notan. Det nuvarande kris-
ramverket i Sverige tar sikte på att bankers förluster måste betalas av ägarna och de 
som investerat i verksamheterna. Inte av skattebetalarna. 

I budget 2020 har vi tagit beslut om att införa en bankskatt på 5 miljarder om året.  

Därför yrkar distriktsstyrelsen avslag på motionen. 

Distriktsstyrelsens föredragande: Monica Haider 
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Motion 19 
 
Motion ang. lokalpolitisk utveckling 
 
Rollen som ordförande/vice ordförande i nämnd eller styrelse som förekommer i 
våra kommuner är ett ytterst viktigt uppdrag för att bedriva vår politik i praktiken. 
Uppdragen tangerar varandra även om förutsättningarna är olika i våra olika kom-
muner. En kommun har kommit längre inom ett område medan en annan har kom-
mit längre inom ett annat. 
 
För att underlätta med erfarenhetsutbyte och även stötta varandra i våra roller är 
kommunikation över kommungränserna otroligt viktigt för att driva vår politik 
framåt. 
 
Därför yrkar vi: 

att  DS får i uppdrag att organisera nätverk för ordförande/viceordföranden i 
 våra olika nämnder och styrelser. Nätverken ska omfatta de sakpolitiska  
 nämnder och styrelser som har likvärdiga sakpolitiska ansvarsområden. 

Lars-Olof  Petersson 
Skatelöv och v. Torsås S-förening 

Alvesta arbetarekommuns medlemsmöte ställer sig bakom och bifaller motionen. 

*** 

Distriktsstyrelsens svar:  

Motionen trycker på en viktig sak i arbetarrörelsens djupa studietradition: att lära av 
varandra. Initiativ har funnits och ambitionen har varit hög i mindre fasta nätverk, 
tyvärr har samarbetet oftast runnit ut i sanden. 

För att vinna val är det viktigt att vi organiserar oss. Det är därför viktigt att i motio-
nens anda via distriktsstyrelsen organisera oss i mer fasta nätverk. Nu gäller det att vi 
håller i och håller ut! 
 
Med anledning av ovanstående föreslår distritksstyrelsen att motionen bifalls. 
 
Distriktsstyrelsens föredragande: Magnus Carlsson 
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Motion 20 

Motion ang. allas rätt till idrott 
 
Föreningslivets betydelse i Sverige är otroligt viktigt för att alla ska få möjlighet till att 
utöva den idrott som man tycke allra bäst om.  Sverige har genom åren haft en väl 
utvecklad ideell verksamhet via föreningar som bygger på ideella krafter. Detta har i 
sin tur lett till den stora folkrörelse som idrottsrörelsen är idag. På detta sätt får den 
enskilde möjlighet att utvecklas både idrottsligt och även på ett personligt plan. Barn 
och ungdomar med olika bakgrund möts i de olika föreningarna. 
 
På senare år har en allt större del av egenavgifter kommit för den enskilde utövaren. 
Detta gör att allt fler inte har möjlighet att utöva idrott på det sätt som vi tidigare var-
it vana vid. Detta är en stor begränsning för många som inte har ekonomiska möj-
ligheter att utöva sin idrott.  
 
Att utöva en idrott ska inte vara en klassfråga. Därför behöver vi inom arbetar-
rörelsen arbeta för att möjliggöra idrottsutövande för alla. 
 
Jag yrkar: 

att Uppdra till våra riksdagsledamöter från länet att verka för en utredning  
 som ska ta fram förslag för att möjliggöra idrott för alla. 

att DS verkar för en utredning som tar fram förslag för att möjliggöra idrott 
 åt alla. 

Lars-Olof  Petersson 
Skatelöv och V. Torsås S-Förening 

Alvesta arbetarekommuns medlemsmöte ställer sig bakom och bifaller motionen. 

*** 

Distriktsstyrelsens svar:  
I nationella rapporter 2019 om ungdomars deltagande i olika former av idrott har det 
visat sig att antalet deltagande ungdomar minskar. Idrottsförbundet har uttryckt en 
oro över situationen och har i media uttalat sig flera gånger. Enligt Centrum för id-
rottsforskningsstatistik vet forskningen ännu inte varför föreningsidrottande går ner 
bland de allra yngsta. Tidigare var det unga flickor men nu i senaste statistiken är det 
unga pojkar som minskar att delta. 

Enligt Centrum för idrottsforskning kan det bero på ett minskat idrottsengagemang 
och försämrade förutsättningar för deltagande kan vara en annan orsak, exempelvis 
att föreningarna inte lyckas ta emot växande barnkullar på grund av ledare eller 
lokaler. 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Idrottsutövningen minskar speciellt bland pojkar mellan 7 – 12 år. Mest minskar ak-
tivitetsnivån i små kommuner på landsbygden. 

Distriktsstyrelsen ser positivt på motionärens förslag som kan innebära främjandet av 
högre idrottsaktivitet bland ungdomar.  
 
Därför föreslår distriktsstyrelsen att kongressen bifaller både att-sats 1 och 2. 

Distriktsstyrelsens föredragande: Kristina Brundin 
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Motion 21 
 
Förebyggande av spelmissbruk  
 
Ungefär två procent av Sveriges vuxna befolkning har spelproblem och av dessa har 
31 000 stycken ett beroende.  De organisationer som jobbar med stöd till de med 
spelmissbruk kan se en ökning av människor som söker sig till dem för att få hjälp.  
 
Den första januari 2019 trädde en ny spellag i kraft. Spellagen innebär att alla som 
agerar på den svenska spelmarknaden måste ha en behörig licens för att kunna verka 
inom området. Den nya spellagen innehåller också regler kring marknadsföring av 
spel. 
 
Från att lagen trädde i kraft måste alla online spelare på casino sätta en gräns för hur 
mycket pengar de får spela för per vecka, per bolag. Dessvärre finns det ingen övre 
gräns reglerad, av vad man kan läsa sig till. Utan ett reglerat tak är gränsen som sådan 
irrelevant. Det finns inget skrivet om begränsningar av hur många casinon som du 
kan spela på samtidigt vilket i sig gör begränsningen verkningslös 
 
De står även i regleringen att reklam ska beaktas och att reklamen skall vara måttligt. I 
reklamlagen står skrivet ” Vid marknadsföring till konsumenter skall måttfullhet beak-
tas”. Närmare hur ”måttfullhet” ska tolkas står inte beskrivet. 
 
Folkhälsomyndigheten har ett regeringsuppdrag att verka för ett nationellt kun-
skapsstöd och ge vägledning för förebyggande åtgärder gällande spelmissbruk, men 
även där är det vagt beskrivet om hur deras egentliga arbete ska sättas i praktik. 
 
På olika spelsajter försiggår en dialog mellan de olika spelbolagen och deras spelare 
om den nya spellagen innebär. Det finns sidor på internet som kommer med tips till 
spelare om hur de ska kunna kringgå den nya lagen. 
 
Det finns också andra bolag som seglar på spelbolagens vågor på jakt efter spelmiss-
brukarnas pengar. Företaget Zimpler är som en elektronisk plånbok. Genom Zimpler 
kan spelare spela med pengar som de inte har genom att spela via faktura på diverse 
online spel.  
 
Spelbolagen i samarbete med den tekniska utvecklingen kommer alltid att kunna 
kringgå det lagar som stiftas och på grund av detta måste vi lägga vår kraft i det före-
byggande arbetet.  
 
Så som regelverket säger kan vi inte förbjuda reklam, dock bör vi kunna begränsa 
spelbolagens marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed eftersom det 
påverkar människors möjlighet att fatta välgrundade beslut. Reklam som i vissa 
hänseende till exempel vilseleder en individ att spela mer än vad hen initialt tänkte 
göra. Om reklam kan anses vilseledande kan den begränsas. Ett typexempel för detta 
är den så kallade spelbonusen som lockar människor till att aktivt spela många gånger 
för att sätta bonusen i rullning, på så sätt skapas ett beroende. Du kan inte plocka ut 
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din bonus utan att göra ett aktivt val att spela. 
 
Marknadsföringslagen ställer krav på att reklamidentifiering, vem står bakom rekla-
men och vem svara för dess marknadsföring. Enligt marknadsföringslagen bör en 
näringsidkare lämna väsentlig information om sin produkt. 
 
Europeiska kommissionens rekommendationer säger att för skydda konsumenterna 
behöver medlemsstaterna erbjuda informationskrav, spelbegräsningar och stöd till 
spelarna. Det talas om informationskravet från spelbolagen, med information om ”att 
spelande kan vara skadligt om det inte kontrolleras”(artikel III)  bara ska vara ett klick 
ifrån den som spelar. Dock kan vi inte läsa oss till att informationskravet även bör 
finnas på utåtriktad reklam i samhället. 

Vi yrkar på att Socialdemokraterna i Kronoberg aktivt verkar för: 

att arbeta för att informationstexter om spel och dess påverkan på individen ska 
 finnas på all reklam om spel 
att  jobba för att villkora Folhälsomyndighetens arbete så att viss del av kun 
 skapsstödet och det beviljade ekonomiska stödet öronmärks för barn och ung
 domar. Det ska vara en naturlig del och ingå i kommunernas förebyggande ar
 bete.   
att brådskande visa på att en genomlysning av kommunernas ansvar gällande 
 spelmissbruk måste göras. Det gäller frågan om huruvida kommunerna tagit 
 sitt ansvar med att förebygga och erbjuda behandling för de med spelmissbruk. 
 Det gäller ansvaret från och med att lagen trädde i kraft januari 2018. 

Frida Christensen  
Lavinia Strömberg 
Linda Gustavsson  
Rose-Marie Larsson  
Yvonne Martinsson  
Eva Hoff 
Birgitta Christensen  
Sofie Årdh 

Alvesta arbetarekommuns medlemsmöte ställer sig bakom och bifaller motionen. 

*** 
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Distriktsstyrelsens svar: 

Distriktsstyrelsen delar motionärernas åsikter om att spelproblem är ett samhäll-
sproblem som måste tas på allvar. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har 
skärpt reglerna kring spel genom den lag som trädde i kraft i januari 2019. Det finns 
dock mycket kvar att göra och lagen är inte fullkomlig. Folkhälsomyndigheten och 
kommunerna behöver ta ett tydligare ansvar för såväl förebyggande arbete som för 
behandling i de fall sådan krävs. 

Med anledning av ovantsående föreslår distriktsstyrelsen att motionen bifalls. 

Distriktsstyrelsens föredragande: Malin Lauber 
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Motion 22 
 
Motion om anställningsvillkor för licensinnehavare av vissa app-baserade före-
tagstjänster 
 
De senaste åren har en teknologisk och arbetsrättslig våg sköljt över hela branscher i 
form av app-baserade företag, vilka genom underentreprenörer (F-skattare) tillhan-
dahåller vissa tjänster. Ibland kallas det här för gig-ekonomi. Detta har blivit störst 
inom transportsektorn och den största och mest kända aktören inom området är 
Uber, som även är etablerat i Sverige.  
 
Affärsidén för företag som Uber är att de tillhandahåller en digital tjänst, en plattform 
för licensinnehavare (i det här fallet taxiförare) och kunder att ”hitta varandra” och 
genomföra en transaktion, d.v.s. betalning i utbyte mot transport. För att tillhandahål-
la den här tjänsten tar Uber en del av förtjänsten från transaktionen. Rent handels-
rättsligt ser det ut som att ett företag (taxiföraren) köper en tjänst av ett annat företag 
(Uber) för att lättare kunna nå kunder, vilket möjliggjorts genom teknologiska och 
juridiska innovationer. 
 
I praktiken är dock förhållandet mellan Uber och taxiföraren inte det mellan två jäm-
bördiga företag, utan ett mellan arbetsgivare och arbetstagare, där arbetsgivaren dikte-
rar villkoren för relationen. Uber bestämmer vilket pris taxiföraren tar och hur stor 
andel som tillfaller Uber (vanligen 30 %) och reglerar hur taxiföraren bedriver sitt ar-
bete. Taxiföraren har ingen möjlighet att organisera sig fackligt, då hen inte är for-
mellt anställd av Uber, och Uber behöver inte följa några kollektivavtal eller nationella 
lagar på det arbetsrättsliga området. I själva verket innebär de app-baserade företa-
gens intåg på transportbranschen en återgång till 1800-talets anställningsförhållanden 
med enväldiga arbetsgivare. 
 
I Sverige är vi fortfarande relativt förskonade mot den här utvecklingen, men i stora 
delar av Europa, Nordamerika och Asien har de app-baserade företagen tagit över 
hela marknader och konkurrerat ut de traditionella aktörerna. Dessvärre är det nog 
bara en tidsfråga innan detta sker även i Sverige. 
 
Grundproblemet är att de som arbetar åt dessa företag inte är anställda i lagens me-
ning. Att ändra på detta missförhållande är därför en nyckel för att motverka den här 
destruktiva utvecklingen på arbetsmarknaden. 

Med anledning av ovanstående yrkar jag; 
 
att  en utredning tillsätts med uppdraget att komma med förslag på hur  
 gällande lagstiftning kan ändras för att få app-baserade företag i  
 transportnäringen att anställa sina licensinnehavare. 
att  Socialdemokraterna nationellt arbetar för att lagstifta bort app-baserade  
 företags möjlighet att ha icke-anställda licensinnehavare inom transport 
 näringen. 
att  Alvesta Socialdemokratiska Arbetarekommun ställer sig bakom motionen 
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 och skickar den vidare till nästkommande partikongress. 
att  Alvesta Socialdemokratiska Arbetarekommun ställer sig bakom motionen 
 och skickar den vidare till nästkommande partidistriktskongress. 
 
Otto Berglund 
 
Alvesta arbetarekommuns medlemsmöte ställer sig bakom och bifaller motionen. 

*** 

Distriktsstyrelsens svar:  

Osäkra anställningar bidrar både till otrygghet och osund konkurrens. Distryk-
tsstyrelsen håller med om att de tjänster som finns idag där det är oklara anställ-
ningsvillkor och där företagsformen befinner sig i gråzonen är problematisk. Distryk-
tsstyrelsen anser inte att det huvudsakligen behöver bero på att företagen är app-
baserade, utan anser att problemet är störren än så och att vi framöver behöver ta ett 
större tag kring den nya ordningen som verkar råda, framförallt inom tjänster hos 
transportföretag. 

Med anledning av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen att motionen besvaras.  

Distriktsstyrelsens föredragande: Malin Lauber  
 
Reservation: Tajma Sisic 
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Motion 23 

Nedskärningar i förskola/skola  
 
Nedskärningar inom offentlig sektor kommer att påverka arbetsmiljön för barn och 
personal inom förskola/skola på ett oroväckande sätt. Hur ska lagen om barns läsa, 
skriva och räkna garanti efterlevas om det inte finns resurser? Hur ska barnen få det 
stöd de är garanterade? 
 
Lärarbristen som redan är påtaglig kommer att öka, för vem vill utbilda sig till lärare 
inom förskola/skola när man vet att uppdraget inte kommer att kunna utföras varken 
när det gäller elevers möjlighet att nå godkända resultat eller en hållbar arbetsmiljö. 
 
Lågstadiesatsningen från statlig nivå har upphört och vi undrar hur kommunerna ska 
kompenseras? Många skolor har genom satsningen idag en skolbibliotekarie som un-
dervisar elever i källkritik vilket är oerhört viktigt i demokratiskt syfte. Ska vi inte ha 
några skolbibliotekarier? 

Vi yrkar: 

att  Socialdemokraterna i Kronoberg snarast verkar för att införa  
 lågstadiesatsningen igen, alternativt liknande stadsbidrag som vänder sig till 
 lågstadiet för att möjliggöra tidiga insatser. 
 
Yvonne Martinsson  
Eva Hoff 
Rose-Marie Larsson  
Frida Christensen  
Birgitta Christensen  
Lavinia Strömberg 
Linda Gustavsson  
Sofie Årdh 

Alvesta arbetarekommuns medlemsmöte ställer sig bakom och bifaller motionen. 

*** 
Distriktsstyrelsens svar:  

Distriktsstyrelsen anser liksom motionärerna att Lågstadiesatsningen var en bra sats-
ning från regeringen samt att det finns stora utmaningar i svensk skola, liksom finan-
sieringen av den. Distriktsstyrelsen menar dock att välfärden, kommuner och regio-
ner, behöver fler generella statsbidrag istället för riktade. Med generella statsbidrag 
kan kommuner använda resurserna där de behövs som bäst.  

Med anledning av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen att motionen besvaras. 
Distriktsstyrelsens föredragande: Malin Lauber 
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Motion 24 

Ensamheten för äldre är en folksjukdom  
 
En av orsakerna till att äldre idag känner att de har en försämrad livskvalitet är en-
samheten. Ensamheten är den största bidragande faktorn till psykisk ohälsa och de-
pression bland äldre, med äldre menar vi individer från 65 år och uppåt. Man talar om 
att ensamheten har lika stor skadeverkan som rökning på vår fysiska hälsa. 
 
När en individ går i pension kan känslan av sammanhang mattas av och genom att 
man inte längre ingår i ett sammanhang ökar ensamheten samtidigt som självkänslan 
minskar, och med ensamheten finns risk för depression. 
 
Depression bidrar till riskerna för följdsjukdomar, och ökar risken för individen att 
drabbas av demens. Depression gör också att individen också löper högre risk för att 
drabbas av andra sjukdomar så som hjärtinfarkt, stroke och diabetes. Forskningsrap-
porter säger att ensamheten är upphov till lågintensiv stress och detta påslag av 
stresshormon gör att den långvariga stressen kan ge upphov till tidigare nämnda 
sjukdomar. Ensamheten har en enorm påverkan på hjärnan 
 
Forskning visar också på att äldre individer sällan erbjuds psykologisk hjälp, och inte 
heller någon behandling. Vi är därför övertygade om att vi måste jobba hårdare på att 
synliggöra problemet och öka kunskapen om äldres psykiska hälsa.  Vi måste skapa 
arenor för de äldre att träffas, möjliggöra gruppsamtal, samtal om tider som varit 
samt öka äldres inflytande och känsla av sammanhang. Ensamheten går att lindra 
genom att skapa gemenskap, och genom att erbjuda individen en grupp att ingå i 
skapar vi trygghet.  
 
Socialdemokraterna är ett parti som tror på förebyggande insatser, och vill vi före-
bygga folksjukdomar behöver vi väga in ensamheten som en hälsorisk jämte andra 
livsstilsfaktorer som rökning och motion till exempel. 
 
Social exkludering aktiverar precis samma delar i hjärnan som ger oss människor fy-
sisk smärta, men oavsett om ensamheten ger fysiska sjukdomar så torde ensamheten i 
sig vara så skrämmande att vi Socialdemokrater vill göra vårt yttersta för att motverka 
den - med eller utan hälsorisk som följd. 
 
Idag är det vanligt att ta reda på vilka vardagsbestyr en person behöver hjälp med, 
och äldreomsorgen i våra kommuner erbjuder hjälp så som exempelvis städning, 
diskning och personlig hygien. Vi tycker att det bör finnas större möjligheter för de 
äldre att få stöttning när det även gäller de sociala funktionerna. Stöttningen går att 
möta upp på fler olika sätt.  
 
Vi föreslår därför att Socialdemokraterna i Kronoberg verkar för: 

att Socialdemokraterna ska verka för att äldreomsorgen ska erbjuda sociala  
 funktioner i fler kommuner i Sverige. 
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att Socialdemokraterna ska verka för att synliggöra ensamheten som en häl-
sorisk och söka samarbete med Sveriges olika pensionärsorganisationer 
eller andra väsentliga organisationer för att utarbeta ett program för äl-
dres omsorg inom äldreomsorgen i linje med förebyggande och stöttande 
arbete. 

att Socialdemokraterna ska verka för att det ska vara en norm vid byggnation 
av äldres bostäder så som särskilt boende, trygghetsboende och senior-
boende att ensamheten lyfts fram som en fokusfråga. Och att det ska fin-
nas miljöer som erbjuder möjligheter för sociala sammanhang. 

Frida Christensen, Birgitta Christensen, Rose-Marie Larsson, Yvonne Martinsson, 
Eva Hoff,  
Lavinia Strömberg, Linda Gustavsson, Sofie Årdh. 

Alvesta arbetarekommuns medlemsmöte ställer sig bakom och bifaller motionen. 

 
***  

Distriktsstyrelsens svar: 

Distriktsstyrelsen anser att motionärerna lyfter en väldigt viktig fråga och delar deras 
uppfattning. 

Det finns många undersökningar som slår fast att ensamhet är hälsofarlig. Social iso-
lering anses vara dubbelt så farlig som fetma, mindre hälsosamt än att inte träna och 
lika skadligt för hälsan som alkoholism eller att röka. Ensamheten innebär en ökad 
risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar, stroke och demens. Risken ökar också för 
psykiska problem. 

Även Socialstyrelsen är av samma uppfattning och man har kunnat söka statsbidrag 
för ”Insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre”. Stats-
bidragets ska bidra till att förebygga och bryta ensamhet och isolering bland äldre. 
Bidrag lämnades för: 
- Anordnande av aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans bland äldre, 
- Skapande av mötesplatser för äldre och kontaktytor mellan äldre och yngre person-
er,   
- Åtgärder som möjliggör att fler äldre kan engagera sig ideellt eller delta i verk-
samheter som anordnas ideellt. 

SPF Seniorerna, PRO och SKPF Pensionärerna har tillsammans ett studiematerial 
kallat ”Tillsammans mot ensamhet – så gör vi för att nå äldre som upplever ofrivillig 
ensamhet”. Materialet är en 64-sidig skrift som arbetats fram i ett nära samarbete mel-
lan seniororganisationerna och studieförbunden ABF och SV (Studieförbundet Vux-
enskolan). Syftet med studiematerialet är att man ska hitta metoder att söka upp en-
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samma äldre människor som kan behöva stöd för att komma tillbaka till ett socialt 
sammanhang. 

Det är viktigt att kommunerna är engagerade i detta arbete och att vi so-
cialdemokrater stöder och driver frågorna som motionärerna föreslår. 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta att bifalla motionen. 

Distriktsstyrelsens föredragande: Lars Altgård 
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Motion 25 

En klassmedveten klimat- och miljöpolitik 

 Åtgärderna för de problem och utmaningar som vi möter när det kommer till miljö 
och klimat ska slå hårdast mot företagen och den rika eliten som ligger bakom de 
största utsläppen. Boende i glesbygd och arbetarklass ska påverkas minst och kom-
penseras mest. Individen själv kommer aldrig själv kunna lösa problemen själv, därför 
måste ansvar tas på högre nivå.  

Kollektivtrafiken är idag det enda hållbara alternativet för framtidens transporter och 
en förutsättning för en grön omställning. En bra kollektivtrafik ökar också männi-
skors livskvalitet, genom att den som inte vill eller kan ha en bil får ökad rörlighet. 
Den ökade rörligheten är också bra för ekonomin, genom att möjligheten att ta arbe-
ten längre bort från bostaden ökar.  

Att införa avgiftsfri kollektivtrafik för unga är en framtidsreform för alla kommuner 
som vill gå före och sätta standarden för det hållbara resandet, för alla.  

Med anledning av detta yrkar vi:  

att Socialdemokraterna verkar för att kollektivtrafiken ska bli avgiftsfri i  
 Sverige 
att Socialdemokraterna verkar för att kollektivtrafiken byggs ut kraftig i  
 Sverige 
att Socialdemokraterna i Alvesta kommun antar motionen i sin helhet och  
 skickar vidare till partikongressen 
att Socialdemokraterna i Alvesta kommun antar motionen i sin helhet och  
 skickar vidare till distriktskongressen 
att Distriktskongressen i Kronoberg antar motionen i sin helhet och skickar 
 vidare motionen till partikongressen 

Tess Olesen, Nino Chiaureli 

Alvesta arbetarekommuns medlemsmöte ställer sig bakom och bifaller motionen. 

***  

Distriktsstyrelsens svar: 

Det motionärerna skriver i sin motion skulle kunna vara en lösning om våra skatte-
medel var mycket större.  
 
Frågan om avgiftsfri kollektivtrafik har varit uppe till diskussion flera gånger. Men det 
faller varje gång på att det blir dyrt. Det finns hela tiden områden som behöver mer 
medel. 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Kollektivtrafiken är inte jämnt utbyggd i landet. På landsbygden finns inte alls de möj-
ligheterna som kan finnas i de städer där man har stadstrafik. Att man ska kunna 
bygga ut kollektivtrafiken på landsbygden så att alla kan ha den som ett alternativ tror 
jag ingen ser som en realistisk möjlighet. Här måste bilföretagen se till att det finns 
fordon som går att driva med annat än fossila drivmedel. Bilen kommer för överskåd-
lig tid vara nödvändig för att hela landet ska kunna leva. 
 
Regeringen gör nu en historisk stor satsning på att bygga ut och renovera järnvägen. 
Det måste kunna finansieras av att ta avgifter från de bolag som trafikerar banan.  
 
Varje kommun har ju möjlighet att finansiera fri kollektivtrafik för unga eller andra 
grupper om de anser det vara en reform som de vill satsa på. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta att avslå motionen 

Distriktsstyrelsens föredragande: Joakim Pohlman  
 
Reservation: Tajma Sisic 
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Motion 26 

En klassmedveten klimat- och miljö politik i region Kronoberg 

Åtgärderna för de problem och utmaningar som vi möter när det kommer till miljö 
och klimat ska slå hårdast mot företagen och den rika eliten som ligger bakom de 
största utsläppen. Boende i glesbygd och arbetarklass ska påverkas minst och kom-
penseras mest. Individen själv kommer aldrig själv kunna lösa problemen själv, därför 
måste ansvar tas på högre nivå.  

Kollektivtrafiken är idag det enda hållbara alternativet för framtidens transporter och 
en förutsättning för en grön omställning. En bra kollektivtrafik ökar också männi-
skors livskvalitet, genom att den som inte vill eller kan ha en bil får ökad rörlighet. 
Den ökade rörligheten är också bra för ekonomin, genom att möjligheten att ta arbe-
ten längre bort från bostaden ökar.  

Att införa avgiftsfri kollektivtrafik för unga är en framtidsreform för alla kommuner 
som vill gå före och sätta standarden för det hållbara resandet, för alla.  

Med anledning av detta yrkar vi: 
att  Socialdemokraterna verkar för att kollektivtrafiken ska bli avgiftsfri för  
 unga i Region Kronoberg  
att Socialdemokraterna verkar för att kollektivtrafiken byggs ut kraftig i  
 Region Kronoberg  
att Socialdemokraterna i Alvesta kommun antar motionen i sin helhet och  
 skickar vidare till distriktskongressen. 

Tess Olesen, Nino Chiaureli 

Alvesta arbetarekommuns medlemsmöte ställer sig bakom och bifaller motionen. 

*** 
Distriktsstyrelsens svar:  

Frågan om avgiftsfri kollektivtrafik har varit uppe till diskussion vid ett flertal tillfällen 
i regionen. Socialdemokraterna har motionerat om att vissa grupper ska få en lägre 
avgift inom kollektivtrafiken. Senast var det under hösten 2019 att pensionärerna 
skulle få samma rabatt som studenter, barn och unga. Den motionen avslog region-
fullmäktige 19-11-27 med hänvisning till att kostnaderna var för höga. 
Regeringen införde 2018 Sommarlovskort för de mellan 12-18 år. När M/KD-bud-
geten antogs inför 2019 var denna satsning borttagen. Tanken var ju från början att 
satsningen skulle vara treårig och pågå till och med 2020. 
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Inför 2019 tog Länstrafiken Kronoberg fram ett erbjudande till kommunerna om 
sommarlovskort. Det gällde barn och ungdomar upp till 19 år. Alvesta. Lessebo och 
Ljungby kommun antog detta erbjudande. 

Inför 2020 har det införts ett Fritidskort i Kronoberg. Det gäller upp till 19 år och 
kan användas på vardagarna 14.00-04.00 och på helgerna hela dygnet. Det kostar 200 
kr i månaden. Det gäller alla tåg och bussar i länet. 

Markaryds kommun har sedan tidigare infört fri busstrafik i kommunen för alla upp 
till 19 år. 

Att införa en helt avgiftsfri kollektivtrafik i Region Kronoberg skulle kosta väldigt 
mycket. Det finns områden t.ex. inom sjukvården som är högre prioriterade. Samma 
sak gäller att bygga ut kollektivtrafiken i länet. Varje kommun har möjlighet att erbju-
da sina medborgare gratis kollektivtrafik. 

Med anledning av detta föreslår distriktsstyrelsen distriktskongressen besluta att 
besvara motionen. 

Distriktsstyrelsens föredragande: Joakim Pohlman  
 
Reservation: Tajma Sisic 

!90



Motion 27 

En sjukvård för unga  

Allt fler unga mår dåligt. Andelen unga med ångest- eller depressionssymptom ökat 
med 300 procent det senaste decenniet, enligt Socialstyrelsen. Utvecklingen är 
skrämmande. Snabbt växande klassklyftor och ett ojämställt samhälle har ökat den 
psykiska ohälsan. Den otrygga arbetsmarknaden med osäkra och tillfälliga anställ-
ningar för unga skapar grogrund för psykisk ohälsa, precis som stressen och pressen i 
skolan.  

Skolan är en av de mest effektiva arenorna för att nå unga som mår dåligt, ökade 
satsningar på elevhälsan är därför helt avgörande för att stoppa den psykiska ohälsan. 
Därför måste det bli enklare att få hjälp via skolan.  

Med anledning av detta yrkar vi:  
att  Socialdemokraterna verka för att det införs obligatoriska psykiska hälso 
 kontroller i skolan.  
att  Socialdemokraterna i Alvesta kommun antar motionen i sin helhet och  
 skickar vidare till distriktskongressen  
att  Distriktskongressen i Kronoberg antar motionen i sin helhet och skickar 
 vidare motionen till partikongressen  

Tess Olesen, Nino Chiaureli 

Alvesta arbetarekommuns medlemsmöte ställer sig bakom och bifaller motionen. 

*** 

Distriktsstyrelsens svar:  

Distriktsstyrelsen delar motionärernas oro för den psykiska ohälsan hos dagens unga. 
Det är oroväckande att ohälsotalet ökat så påtagligt. Motionärerna pekar på att skolan 
och dess elevhälsa har en stor uppgift att fylla när det gäller att upptäcka och att före-
bygga psykisk ohälsa. Det genomförs redan idag hälsokontroller och hälsosamtal 
genom skolan. Distriktsstyrelsen delar uppfattningen att det psykiska hälsotillståndet 
måste uppmärksammas ytterligare. I den mån det inte redan görs idag genom skolans 
ordinarie insatser, vill vi att det tydliggörs att även psykiska hälsokontroller ska ingå. 

Med anledning av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen att motione ska bifallas.  

Distriktsstyrelsens föredragande: Ros-Marie Jönsson Neckö 
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Motion 28 

Inför en fastighetsskatt  
 
Kapitalisterna världen över berikar sig mer och mer på den arbetandes arbete. Idag 
går över 90% av tillväxten i inkomster i den industrialiserade världen till den rikaste 
procenten i samhället. I ett sådant läge måste en modell för beskattning av kapital in-
föras för att kunna fördela tillbaka det ökande välståndet till de arbetande. Det kom-
pliceras av kapitalets höga globala mobilitet alltså att kapitalet lätt flyttas om en natio-
nell skatt införs. Ett sätt att kringgå det är att beskatta dyra fastigheter eftersom det är 
en form av kapital som inte kan flyttas. Självklart ska skatten inte straffa breda lönta-
gargrupper och måste därför knytas till fastigheter med höga värden. Fastighetsavgif-
ten är samtidigt ett borgerligt påhitt som inte gjort mer än berikat dem som redan le-
ver i överflöd.  

Med anledning av detta yrkar vi:  
att Socialdemokraterna verka för att fastighetsavgiften avskaffas  
att Socialdemokraterna verkar för att fastighetskatt införs  
att Socialdemokraterna i Alvesta kommun antar motionen i sin helhet och  
 skickar vidare till distriktskongressen  
att Distriktskongressen i Kronoberg antar motionen i sin helhet och skickar 
 vidare motionen till partikongressen  

Tess Olesen, Nino Chiaureli 

Alvesta arbetarekommuns medlemsmöte ställer sig bakom och bifaller motionen. 

***  

Distriktsstyrelsens svar:  

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att vi behöver införa en mer pro-
gressiv fastighetskatt som mer baserar sig på fastighetens värde. I vårt län fick i prin-
cip alla högre kommunal fastighetsavgift. Det skedde en gigantisk omfördelning från 
land till stad.  

Nu ska vi genomföra en skattereform och där bör den tas upp. Samtidigt måste för-
ändringar av skatteregler hanteras med omsorg om enskildas ekonomiska förutsätt-
ningar. 

Med anledning av ovanstående yrkar distriktsstyrelsen bifall till motionen. 

Distriktsstyrelsens föredragande: Monica Haider 
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Motion 29 

Nollvision mot barnfattigdom 
 
Rädda Barnen rapporterar att 2016 levde 4216 barn i Kronobergs län (vilket 
motsvarar 10.7 % av alla barn i länet) i ekonomiskt utsatta hushåll och kurvan pekar 
uppåt. Vi ser att behoven av ekonomiskt bistånd ökar i våra kommuner och vi vet 
också att civilsamhällets insatser i form av matkassar och hjälp med kläder ökar.  
 
Barn till ensamstående föräldrar eller föräldrar med utländsk bakgrund löper större 
risk att växa upp i ekonomisk utsatthet. Forskning visar att konsekvensen av att växa 
upp i ekonomisk utsatthet har negativ inverkan på barnens möjligheter senare i livet. 
Om ett barn lever i familjer som tar emot ekonomiskt bistånd så är risken att själv 
behöva det i framtiden stor.  
 
Barnombudsmannens rapport från 2018 fokuserar på barn som växer upp i kom-
muner och förorter där det finns en större ekonomisk utsatthet. En likvärdig skola, 
tillgång till fritidsaktiviteter och en stärkt studievägledning är några av de förslag som 
framkommer för att skapa bättre förutsättningar för utsatta barn.  
 
Barnen är vår framtid och varenda unge ska ha möjlighet till en framtid som frisk och 
självförsörjande. Idag är det inte så, men vi har all möjlighet att ändra på det.  

Med anledning av detta yrkar jag: 
att våra riksdagsledamöter i Kronoberg verkar för ett framtagande av en na 
 tionell handlingsplan för en jämlik barndom. 
att våra S-riksdagsledamöter verkar för att införa en nollvision mot barnfat 
 tigdom. 
att  Älmhults AK tar motionen som sin egen och skickar den till                  
 distriktskongressen.  

Eva Ballovarre  

Älmhult 2019-10-16 

2019-10-21 – Älmhults arbetarekommuns medlemsmöte antar motionen och beslutar 
att skicka den till distriktskongressen som sin egen. //Stefan Jönsson, ordförande 
Älmhults Arbetarekommun 

***  
Distriktsstyrelsens svar:  

Styrelsen vill tacka motionärerna för att ni lyfter upp en mycket viktig fråga. Vi delar 
helt er beskrivning av de problem som finns kopplat till ojämlikhet och barn som 
växer upp under sämre förutsättningar. Vi tycker motionärerna lyfter fram många vik-
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tiga insatser som gjorts men håller med om att mer måste göras och tycker därför att 
det vore bra med en nationell handlingsplan för en jämlik barndom. 

Precis som motionärerna lyfter kan det som drabbar barn i ekonomisk utsatthet un-
der uppväxten följa med individen genom hela livet. Ekonomisk utsatthet hör tätt 
ihop med ett socialt utanförskap där både barnen och samhället i stort betalar ett 
högt pris eftersom utanförskapet kan leda svårigheter i skolan, ökad efterfrågan på 
hälso- och sjukvård liksom stöd i form av sociala insatser och svårigheter på arbets-
marknaden. Fattiga familjer bor sämre än andra, och i mer utsatta områden. Risken 
att drabbas av diabetes, fetma och hjärt- och kärlsjukdomar är högre. Barn som växer 
upp i ekonomiskt utsatta familjer har en mindre aktiv fritid och sämre möjligheter än 
andra barn. Andra effekter av ekonomisk utsatthet för barn är mobbning, utan-
förskap, psykisk ohälsa och sämre utbildning. Det framgår i forskning att ungdomar 
från de lägsta inkomstklasserna oftare blir avvisade av sina klasskompisar, vilket kan 
bero på att de inte kan delta i vissa fritidsaktiviteter och då ses som mindre ”intres-
santa” av kamraterna. Dessutom finns det, precis som motionen lyfter, en stor risk att 
den ekonomiska utsattheten och beroendet av ekonomiskt försörjningsstöd går i arv.  

När en familjs hushållsinkomster inte kan täcka de allra nödvändigaste utgifterna 
riskerar barnets grundläggande rättigheter att inte tillfredsställas. Att inte få tillgång 
till samma grundläggande rättigheter som andra barn under uppväxten blir en be-
gränsning för barnets utveckling, vilket också strider mot barnkonventionen som från 
1 januari i år är lag i Sverige. Artikel 27 i Barnkonventionen handlar om barns rätt till 
skäliga levnadsstandard. Enligt konventionen har alla barn oavsett kön, bostadsort 
eller bakgrund rätt till lika möjligheter och utveckling. I artikeln 27 understryks att det 
ligger på föräldrarnas huvudansvar att ge barnet rätt till skälig levnadsnivå. Men 
oavsett föräldrarnas ekonomiska situation har alla barn samma rätt till skälig levnads-
standard och då ligger det yttersta ansvaret på samhället att se till att dessa rättigheter 
uppfylls.  

I grunden är barnfattigdomen ett arbetsmarknads- och utbildningsproblem. Men 
barnfattigdom handlar också om integration, bostadspolitik, välfärd, en mänskligare 
sjukförsäkring en fungerande a-kassa, om den ekonomiska familjepolitiken, hälso- 
och sjukvård, en jämlik utbildning och även om deltagande i föreningsliv och fritid-
saktiviteter. Då barnfattigdom handlar berör så många faktorer håller styrelsen med 
om att det behövs ett samlat och nationellt grepp för att motverka den. Det finns 
många organisationer som hjälper samhället i kampen mot barnfattigdom, men, men 
här har vi som parti också ett stort ansvar att driva en politik och ta fram en nationell 
handlingsplan som bekämpar detta, en handlingsplan som utgår från Barnkonventio-
nen, med tydliga strategier för hur man ska motverka barnfattigdom men även fattig-
dom i stort. Styrelsen håller med om att vi behöver driva en politik som utjämnar 
skillnader mellan grupper i Sverige. Jämlikhet är grunden för den socialdemokratiska 
ideologin.  

Styrelsen yrkar därför att motionen bifalls i sin helhet. 

Distriktsstyrelsens föredragande: Lavinia Strömberg 
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Motion 30 
 
Översyn av Gode mäns villkor 
 
En person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller 
liknande som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja 
för sin person är i ett utsatt och sårbart läge.  
 
Som det ser ut idag så händer det ofta att det dröjer innan en god man kan tillsättas. 
Bristen på personer som vill bistå med denna frivilliga samhällsinsats är stor. Kom-
muner gör flera insatser för att rekrytera frivilliga, men ofta är det svårt.  
 
Samtidigt ökar komplexiteten i de fall där en god man beviljas. Det är inte ovanligt 
med skulder och ärenden hos Kronofogden och det innebär ett stort engagemang 
och ansvar för den som valt att bli god man.  
 
I några av landets kommuner har professionella gode män anställts då bristen på friv-
illiga varit för stor. Denna insats är nödvändig för att kunna tillgodose behoven, men 
samtidigt ställer det till med problem. Godmanskapet är personligt och under semes-
trar och ledigheter är det svårigheter att lämna över ansvaret.  
 
Godmanskapet är en viktig funktion i samhället, men utmaningarna är stora. För att 
möta dagens och framtidens behov behöver förutsättningarna för den som blir god 
man ses över.  
 
Med anledning av detta yrkar jag: 
att  våra s-riksdagsledamöter verkar för att förutsättningarna för gode män  
 ses över både utifrån ett statligt och ett kommunalt perspektiv. 
att  våra s-riksdagsledamöter verkar för att lagen om godmanskap ses över  
 och kompletteras med förutsättningar för professionella gode män. 
att  Älmhults arbetarekommun tar motionen som sin egen och skickar till  
 distriktskongressen.  

Älmhult 2019-10-16 

Eva Ballovarre och Stefan Jönsson  

2019-10-21 – Älmhults arbetarekommuns medlemsmöte antar motionen och beslutar 
att skicka den till distriktskongressen som sin egen. //Stefan Jönsson, ordförande 
Älmhults Arbetarekommun 

*** 
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Distriktsstyrelsens svar:  

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att villkoren för Gode män behöver 
ses över för att ge förutsättningar till professionella Gode män.  

Precis som motionären skriver har det blivit svårare att hitta Gode män och att kom-
plexiteten ökar samtidigt som det behövs fler. Det är viktigt att det finns Gode män 
när det behövs så att den som behöver en sådan inte behöver vänta.  

Distriktsstyrelsen föreslår därför att motionen bifalls 

Distriktsstyrelsens föredragande: Monica Haider 
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Motion 31  

Utred införandet av en sockerskatt  

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

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

Dagens matförsörjningssystem är ur spel där miljarder av EU-stöd går till att subven-
tionera 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 om-
råden som har socioekonomiskt svaga grupper i större utsträckning drabbas av 
kostrelaterad ohälsa. Lågutbildade löper mycket större risk att drabbas av fetma, högt 
blodtryck och diabetes än högutbildade. 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 Ljungby AK tar motionen om sin egen och skickar den vidare till distriktskon-
gressen  

 
Matija Rafaj (S) 20191001  

Ljungby Ak medlemsmöte har 2019-11-18 beslutat 
att bifalla motionen och ta den som sin egen 
 
*** 
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Distriktsstyrelsens svar:  

Precis som motionären beskriver i sin motion om problematiken med sockerintag 
och hur det kan påverka vår hälsa, ekonomi och vårt socioekonomiska utanförskap är 
både för Sverige och övriga världen en stor utmaning.    
 
Förvisso är socker inte skadligt då det brukas i normala mängder, dock kan det vid 
intag av större mängder under längre tid medföra de problem som motionären ty-
dliggör.  
 
Att socker i större mängder och intag av socker under längre tid är skadligt för hälsan 
är känt sedan tidigare, att arbeta förebyggande redan i tidig ålder är därför av stor be-
tydelse. Men att en punktskatt skulle få de effekter man vill uppnå verkar svårt med 
denna metod. 
 
Vi kan se hur vårt grannland Norge levt med en sockerskatt sedan 1981, trots detta är 
Norge ett av de länder i värden som man äter mest godis i utslaget per person. Norge 
tillsatte 2019 en utredning för att belysa de för och nackdelar denna typ av punktskatt 
genererar och vad som är samhällsnyttigt i ett stort perspektiv då konsumtionen 
återgått till tidigare mängd före införandet. 
 
Frågan om sockerskatt är både i det långa och korta perspektivet av stor betydelse för 
hur vi ska motverka det stora intaget av socker i både mat, dryck och godis. Det är 
sällan genom höjda punktskatter som vi får de mest positiva effekterna, utan tvärte-
mot där vi kan belöna de som håller nere sin konsumtion av produkter som inte in-
nehåller socker eller sötningsmedel, detta vore därför mer rätt att premiera.  
 
Att i stället reducera kostnaden på osötade drycker skulle troligtvis ge en bättre effekt 
och samtidigt uppmana våra tillverkare av sötade drycker att producera nyttigare pro-
dukter med mindre socker. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen därför att motionen ska avs-
lås. 

 
Distriktsstyrelsens föredragande: Niklas Jonsson  
 
Reservation: Malin Lauber, Anne Karlsson 
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Anmälan om aktivitetsplan 2020
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen  
att fastställa förslag till aktivitetsplan.  

 
1 INLEDNING  
Nedan följer de aktiviteter som planeras under 2020. 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 2020 
*Partidistriktet ska tillsammans med arbetarekommunerna under året ta ett omtag 
kring medlemsvärvning och -mottagande.  
*Alla utåtriktade aktiviteter 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 2020 
*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. 
*90 av partidistriktets ledande företrädare ska gå partiets Grundläggande 
ledarutbildning under året. 
*Medlemmar ska inbjudas att delta på Röda Akademin vid Ädelfors folkhögskola.  
*Partidistriktet ska tillsammans med LO-distriktet erbjuda medlemmar en facklig-
politisk utbildning. 

2C Facklig-politisk verksamhet
Prioriteringen vad gäller facklig-politisk verksamhet under 2020 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 2020 
*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.  
*Formerna för riksdagsledamöters och andra centrala företrädares besök vid 
arbetsplatser ska utvecklas tillsammans med de fackliga företrädarna.   
*Initiativ till gemensamma insatser ska tas. 
*En facklig-politisk handlingsplan ska göras. 

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 2020 
*Partidistriktet ska under 2020 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 2020 
*Arbetet med att utveckla nya samarbeten i syfte att föra samman opinionsbildning 
och politik från kommunal, regional, nationell och europeisk nivå ska fortsätta. 
*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 regionalpolitiskt handlingsprogram. Detta ska göras 
genom rådslag. 

Aktivitetsplan 2020 
*Arbetet med rådslag för ett regionalpolitiska handlingsprogram ska fortsätta 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 2020 
*En distriktskongress ska genomföras enligt upparbetade rutiner. Partidistriktets 98:e 
kongress är planerad och kallad till den 21 mars i Alvesta Folkets Hus.  

3B Distriktsstyrelse och verkställande utskott
Aktivitetsplan 2020 
*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 2020 
*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 2020 
*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 2020
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen  
att besluta fastställa förslag till budget.  

Budget 
2020

Budget   
2019

INTÄKTER     2 813 000   2 838 927

100 Anslag och avgifter 2 505 000 2 505 927

150 Medlemmar 88 000 108 000

350 Val 0 100 000

400 Organisation 0 75 000

500 Expedition 220 000 150 000

KOSTNADER     -2 484 665   -2 771 500

100 Anslag och avgifter -280 600 -784 000

150 Medlemmar -34 500 -10 000

200 Studier -100 000 -113 500

300 Övrig verksamhet -42 000 -40 000

350 Val 0 0

400 Organisation -126 000 -245 000

500 Expedition -1 901 565 -1 579 000

RESULTAT     328 335   67 427
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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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