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Nu lägger vi ytterligare ett år till 
handlingarna och vi samlas åter
igen för att genomföra en distrikts
kongress tillsammans, vilken ni är 

varmt välkomna till. Året vi lämnar bakom 
oss har varit ett händelserikt sådant; efter valet 
blev det en lång process innan vi kunde se en 
regeringsbildning som dock renderade i ett 
gott resultat för Socialdemokraterna och vår 
partiordförande fick fortsatt förtroende som 
Sveriges statsminister. Detta krävde dock ett 
blocköverskridande avtal, Januariavtalet, som 
i vissa delar tillmötesgick partier som var våra 
förhandlingsparter, men som till stora delar 
innehåller stark Socialdemokratisk politik. Vi 
må diskutera innehållet i avtalet, men alter
nativet till detta var för oss Socialdemokrater 
inte något alternativ.
 Vi gör bokslut över ett år som också bjöd 
på ett EUval. Jag vill rikta ett stort tack till 
alla er som var med och bidrog till en bra val
rörelse. Utan alla era ideella krafter som med 
vilja, glädje och politisk övertygelse bidragit, 
hade valrörelsen inte blivit så bra som den 
blev.
 På partikongressen 2019 antogs det ”orga
nisatoriska reformprogrammet”, ett befästan
de av det arbete som vi påbörjade förra året 
och som vi kommer att fortsätta med. Att 
fokusera på folkrörelsearbetet, väcka än fler 

politiska samtal till liv och göra det  
tillsammans, det har gett resultat förr och 
kommer att fortsätta ge resultat, det är jag 
helt övertygad om. Vi står trygga i våra  
värderingar och ska vara stolta över det –  
vi är som bäst tillsammans!
 Så återigen, varmt välkomna till  
distriktskongressen.

Praktiskt
• Om Du är allergisk eller behöver  

ha annan kost, meddela detta till  
varmland@socialdemokraterna.se eller  
tfn 054175701 senast den 22 mars.

• Om du får förhinder att medverka, 
meddela det till din arbetarekommun och 
överlämna handlingarna till din ersättare. 
Byte av ombud efter att kongressen startat 
är inte möjligt.

• Nytt för i år är att det kommer bli en  
allmänpolitisk debatt under kongressen.  
Se förhållningsregler mm på sida 26. 

TILL OMBUD, GÄSTER, DISTRIKTSSTYRELSE, 
REVISORER OCH VALBEREDNING

Camilla Anglemark,
försteombudsman

VÄLKOMMEN
TILL ÅRETS 

DISTRIKTSKONGRESS
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KONGRESSHANDLINGAR 2020

DAGORDNING 
Vid Värmlands Socialdemokratiska partidistrikts  
115:e kongress, Karlstads universitet, 4 – 5 april 2020

1. Kongressens öppnande

2. Kongressens offentlighet

3. Gästerna har ordet

4. Fastställande av dag- och arbetsordning

5. Fastställande av ombudsfullmakter

6. Val av kongressfunktionärer

 a) Två ordförande 

 b) Två sekreterare 

 c) Två justerare 

 d) Åtta rösträknare 

7. Distriktsstyrelsens berättelse

8. Fackliga utskottets berättelse

9. Ekonomisk berättelse 

10. Revisorernas berättelse 

11. Beslut om ansvarsfrihet 

12. Riksdagsgruppens berättelse 

13. Region Värmlands berättelse

14. Stiftsfullmäktigegruppens berättelse

15. Sidoorganisationernas berättelse

16. Distriktsstyrelsens förslag

 a) Motions- och nomineringstider inför 2021

17.  Beslut om arvode till styrelse och revisorer

18.  Val av ledamöter i distriktsstyrelsen på 2 år
 Jämna år väljs 5 ordinarie ledamöter för 2 år, ojämna  
 år 4 ledamöter. Ordförande och studieorganisatör  
 väljs särskilt ojämna år, facklig- och internationell   
 ledare väljs särskilt jämna år. 

 a) Val av facklig ledare på 2 år 

 b) Val av internationell ledare på 2 år 

 c) Val av tre (3) ordinarie ledamöter på 2 år

19. Fyllnadsval av ledamot i distriktsstyrelsen på 1 år

20. Val av fyra (4) ersättare i distriktsstyrelsen 

21. Val av revisorer

 a) Tre (3) ordinarie revisorer, för en tid av 1 år 

 b) Tre (3) revisorsersättare, för en tid av 1 år  

22.  Behandling av inkomna motioner

23. Tid och plats för protokolljustering

24. Kongressens uttalande

25. Kongressens avslutning
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ARBETSORDNING 
Lördagen den 4 april 2020
09.00  Kongressbyrån öppnas
 Avprickning
 Fika och smörgås
09.30 Kongressens inledning
 Punkt 1-16
12.00 Lunch 
13.00 Allmänpolitisk debatt
15.00 Fika 
15.30 Förhandlingarna återupptas 
 Punkt 17-21

Söndagen den 5 april 2020
09.00  Partiinterna satsningar
10.30 Fika
11.00 Workshop om studier
12.00 Lunch 
13.00 Förhandlingarna återupptas 
 Punkt 22-25
16.00 Avslut 

Kongressens offentlighet
Distriktsstyrelsen föreslår att kongressens 
förhandlingar är offentliga.

Diskussionsordning
1.   Ordet begärs skriftligt hos presidiet. Alla 

förslag ska lämnas in skriftligen.

2.  Yttrande och förslagsrätt tillkommer varje 
ombud, distriktsstyrelsens ledamöter, 
adjun gerade ledamöter, en föredragande 
revisor, partistyrelsens representant, riks-
dagsledamöterna, Region Värmlands 
representanter samt ombudsmän vid partidi-
striktet. Dessutom har val beredningens 
ledamöter yttrande och förslagsrätt under 
dagordningens punkt 6 och 17–21.

3.  Rösträtt tillkommer endast ombuden. Rösträtt 
får inte överlåtas sedan ombuds förteck ningen 
är fast ställd.

4.  Talartid för distriktsstyrelsens föredragande och 
motionär, undertecknare av motionen, begrän-
sas till fem minuter, övriga talare samt repliker 
tre minuter. 

5. Talartiden för den allmänpolitiska debatten 
begränsas till två minuter per talare. På förslag 
från presidiet eller ombud kan kongressen 
besluta att yt terligare begränsa talartiden.

Karl-Petter Torwaldsson, partistyrelsens  
representant och LO:s ordförande.
foto: Fredrik Hjerling

<
<
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Ordförande  Vald till 
Åsa Johansson, Hagfors 2021

Vice ordförande och facklig ledare 
Leif Haraldsson, Grums 2020

Övriga ledamöter 
Linda Larsson, Karlstad 2020

ERSÄTTARE I ARBETSUTSKOTTET

Studieorganisatör 
Marian Gustavsson, Forshaga 2021

Internationell ledare 
Kenneth Johannesson, Arvika 2020

ÖVRIGA ORDINARIE LEDAMÖTER 
I DISTRIKTSSTYRELSEN

Hans Jildesten, Storfors 2020
Ann Björkqvist Mlakar, Säffle 2020
Tobias Eriksson, Sunne 2021
Sofia Skönnbrink, Eda 2021

ERSÄTTARE I  
DISTRIKTSSTYRELSEN

Pia Falk, Munkfors 2020 
Johannes Fransson, Kristinehamn 2020
Marina Isaksson, Filipstad 2020
Emil Kjellin, Skoghall 2020

REVISORER

Ordinarie
Bertil Hagelin, Forshaga 2020
Britt-Marie Wall, Filipstad 2020 
Gun-Britt Arvholm, Grums 2020

Ersättare: 
Lars Johansson, Kristinehamn 2020
Anette Gundahl Karlsson, Kil 2020 
Gunnar Törnqvist, Skoghall 2020

REPRESENTANT I PARTISTYRELSEN
Ulric Andersson, Munkfors

VALBEREDNINGEN 2019–2023 

Ordinarie:
Gun-Britt Arvholm, Grums  
Bo Andersson, Kristinehamn 
Zenita Bäck, Torsby 
Thomas Rehn, Karlstad, sammankallande 
Åsa Hååkman Feldth, Filipstad 
Göran Eriksson, Hagfors 
Maria Norell, Forshaga

Ersättare:
Svante Mlakar, Säffle
Susanne Kielba, Karlstad
Pontus Rahm, SSU

DISTRIKTSSTYRELSEN 
ORDINARIE LEDAMÖTER OCH 
ERSÄTTARE I ARBETSUTSKOTTET

VERKSAMHETS-
BERÄTTELSE 2019
Styrelsen för Värmlands socialdemokratiska partidistrikt avger  
härmed följande verksamhetsberättelse för 2019
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Motion 1. Tillgänglighet och delaktighet i allmänna val
att Socialdemokraterna i Värmland ska ha anpassat  
 nationellt och lokalt valmaterial för utdelning i  
 framtida val.
Beslutades att bifalla motionen med ändringsyrkandet 
att byta ordet lokalt till distrikt

Återkoppling av bifallna att-satser
Motionens attsats finns med i planeringen för nästa val. 

Motion 2: Dyslexi
att  1. barn med dyslexi skall få använda talsyntes på det  
 nationella provet i svenska i åk 3 och 6.  Att de också  
 får använda sina vanliga hjälpmedel på de nationella  
 proven. Här önskas en ändring från Skolverket.
att  2. man på lärarutbildningen ger blivande lärare (inte  
 enbart speciallärare) mer kunskaper om läs och  
 skrivsvårigheter/dyslexi och dyskalkyli. Hur man rent  
 praktiskt lär barn med läs och skrivsvårigheter att läsa.  
  Att en obligatorisk kurs i i ämnet dyslexi och  
 dyskalkyli. inrättas i ämnet på alla lärarutbildningar.
att  3. ALLA barn får en tidig screening
att  4. samhället bidrar till en större förståelse för att just  
 dyslexi/dyskalkyli påverkar arbetslivet för en  
 dyslektiker och att det då också är en ren arbetsmiljö 
 fråga för en dyslektiker att ha rätt hjälpmedel.  Att  
 digital teknik  skall kunna erbjudas både i skolan och  
 på arbetsplatsen.  Att rätten till ord och siffror helt  
 enkelt skall bli en arbetsmiljöfråga för fackförbunden.
Beslutades att bifalla att-sats 1, 3 och 4 samt att avslå 
att-sats 2. Bifall även till ändringsyrkandet att distrikts-
styrelsen uppdrar till våra riksdagsledamöter att verka 
för motionens andemening.

Återkoppling av bifallna att-satser
Frågan har drivits i utskott, i samtal med statsråd och 
genom en riksdagsmotion. Dyslexi är ett hinder många har 
och självklart ska allt göras för att alla elever ska kunna nå 
målen på sina villkor. Det kräver ibland hjälpmedel eller 
extra resurser. Utbildningsutskottet planerar behandla  
motionens yrkanden under våren 2020 och riksdags
ledamot Gunilla Svantorp följer frågan. 

Motion 3: Enprocentregeln och Kulturpris
att  distriktskongressen beslutar att de socialdemokratiska  
 ledamöterna i Landstinget i Värmland arbetar för att  
 återinföra enprocentregeln för konst i samband med  
 alla nybyggen, både egna och beställda.
att  partikongressen beslutar att inrätta ett kulturpris att  
 årligen dela ut vid distriktskongressen.
Beslutades att bifalla att-sats 1, avslå att-sats 2 samt  
bifalla tilläggsyrkandet att ge distriktsstyrelsen i  
uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda  
hur ett kulturpris kan utformas. 

Återkoppling av bifallna att-satser
Angående attsats 1 så har Sgruppen i Region Värmland 
lagt en motion om enprocentregeln och svar beräknas ges 
under året från förvaltningen. När det gäller det bifall
na tilläggsyrkandet gav distriktsstyrelsen arbetsutskottet 
uppdraget att ta fram förslag på utformning av kulturpris. 
Arbetsutskottet tog fram följande förslag som sedan antogs 
av distriktsstyrelsen. Ett Socialdemokratiskt värmländskt 
kulturpris som delas ut till kulturutövare som genom sitt 
konstnärliga uttryck främjar jämlikhet, mångfald eller 
hållbarhet. Kulturprismottagaren tackas för sitt arbete och 
uppmuntras till fortsatt god kulturell gärning. 

MOTIONSREDOVISNING 2019 ÅRS KONGRESS 

Distriktskongress
Distriktet höll sin 114:de kongress den 6 april i Sunne (Sel
ma Spa) där motioner och övriga årsmötesbeslut behandla
des. 
Avgående riksdagsledamot EvaLena Gustavsson avtacka
des med applåder från kongressens ombud. Årets kongress  
gästades av Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister som 
partistyrelsens representant.

Anställda på partidistriktet
Camilla Anglemark, försteombudsman (från och med april)
Christoffer Sonesson, valkretsombudsman
Monica Johansson, assistent (till och med augusti)
Gert Björnvall, assistent
Anna Dahlén Gauffin, assistent (från och med maj)

Under året har expeditionen haft sina lokaler på Orrholms
gatan 15 tillsammans med SSU, Karlstad arbetarekommun 
och delar av SEKO.

ORGANISATION
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Nominering:
Förening eller enskild medlem kan nominera, distriktssty
relses AU tar fram förslag, distriktsstyrelsen beslutar och 
priset delas ut på distriktsårskonferensen. 
Kriterier: 
• Kulturella uttryck som stärkt värmländsk kultur 
• Samt främjat jämlikhet, mångfald eller hållbarhet
Bedömning:
• Sker utifrån kriterierna
• Jämn fördelning mellan olika uttryck 
• Jämn fördelning mellan kön
Prissumma:
• 5000 kr
Ett första kulturpris delas ut på distriktskongressen 2021.

Motion 4: Sång och bokläsning i förskolan
att  distriktskongressen ger våra riksdagsledamöter i  
 uppgift att i riksdagen ta initiativ till att återinföra  
 praktisk sång och läspedagogik i förskollärar 
 utbildningarna.
Beslutades att bifalla motionen

Återkoppling av bifallna att-satser
Frågan har drivits i kontakt med ansvarigt statsråd och i 
kontakt med myndigheter då det är lärosäterna själva som 
bestämmer innehållet i utbildningarna. Upplägget kan inte 
bestämmas av regering och riksdag men kan påverkas ge
nom dialog mellan departement och högskola. Motionens 
innehåll har därmed förmedlats till departementet. 

Motion 5: Motion om arbetsrätt och anställnings- 
förhållanden.
att  ge snabbare insatser vid första besöket på  
 Arbetsförmedlingen
att  arbetsgivarens möjlighet att stapla korttids 
 anställningar inte ska få fortgå
att  arbetsgivarna bör ha kollektivavtal för attraktiv  
 ”praktikanter” via Arbetsförmedlingen 
att  regler tas fram som stärker praktikanternas/ 
 arbetstagarens trygghet i arbetet
Beslutades att bifalla att-sats 1 och 2, samt anse att-sats 
3 och 4 besvarade.

Återkoppling av bifallna att-satser
Med anledning av den budget som M och KD tillsammans 
med SD röstade igenom för 2019 fick Arbetsförmedlingen 
en stor neddragning i resurser. Tillsammans med den re
formering som regeringen tillsammans med januariavtalets 
parter utreder har det varit svårt att driva frågan om snabb
are insatser i ett läge där samtliga förtroendevalda i länet 
arbetat för att behålla kontor och en statlig närvaro. Därav 

anser distriktsstyrelsen att frågan om snabbare insatser får 
spelas in i ett senare tillfälle och i den utredning av den nya 
formen för Arbetsförmedlingen som pågår. 
När det kommer till staplandet av korttidsanställningar har 
riksdagsledamöterna tagit sig an frågan vilket också ligger 
i linje med socialdemokratins nationella politik. Normen 
på svensk arbetsmarknad ska vara fasta heltidsanställningar. 
Allmän visstid och hyvling ska avskaffas. En riksdagsmotion 
är lagd och kommer att behandlas under våren i arbets
marknadsutskottet.

Motion 6: Motion rörande bidrag för utbildning av 
personal inom räddningstjänsten.
att  statliga bidrag ska införas för utbildning av  
 deltidsbrandmän 
Beslutades att bifalla motionen.

Återkoppling av bifallna att-satser
En riksdagsmotion har lagts i ärendet och kommer att 
behandlas av riksdagen under året. 

Motion 7: Motion rörande anslutningar  
till busslinjer på landsbygden.
att region och kommunpolitiker ska arbeta för att  
 det ska finnas anslutningstrafik till busshållplatser  
 på landsbygden.
Beslutades att bifalla motionen

Återkoppling av bifallna att-satser
Sgruppen i Region Värmland driver frågan och har efter 
föregående års distriktskongress valt att lägga motionen som 
en del av sitt budgetförslag för 2020. 

Motion 8: Motion rörande vägstandarden  
på E16 mot norska gränsen
att  våra riksdags, region och kommunpolitiker ska  
 arbeta för att vägstandarden på E 16 mellan  
 Mårbacken och riksgränsen mot Norge förbättras  
 för trafiksäkerhetens och miljöns skull.
Beslutades att bifalla motionen

Återkoppling av bifallna att-satser
Den nu gällande Nationella infrastrukturplanen är beslutad 
för åren 20182029 och har under de tidigare perioderna 
uppdaterats vart fjärde år. Om fyraårscykeln skulle fortsätta 
bör arbetet med planen för 2022–2033 snart inledas. Re
geringen har hittills hänvisat till att arbetet med kommande 
nationell infrastrukturplanering för närvarande bereds inom 
Regeringskansliet. En fråga som riksdagsledamöterna och 
regionpolitikerna följer då det är främst i det arbetet nya 
projekt kan tillföras. Riksdagsledamöterna har även skrivit 
en motion i ärendet som kommer att behandlas under året. 
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Motion 9: Mer humant bemötande av  
ensamkommande barn och ungdomar
att låta kommunerna ta ansvar för gymnasieutbildning  
 och boende, och låt Migrationsverket och staten stå  
 för kostnaden.
Beslutades att bifalla motionen

Återkoppling av bifallna att-satser
Frågan har varit svår att hantera då motionen är budgetdri
vande i ett läge där allt reformutrymme lagts på januariavta
lets överenskommelser. Men anledning av det har motionen 
inte lagts i riksdagen utan frågan har iställets lyfts i interna 
möten och vid träffar med ansvarigt statsråd. 

Motion 10: Motion gällande att inrätta en särskild 
”Hemtjänstpenning” för att utveckla och kvalitetssäkra 
hemtjänsten
att  Socialdemokraterna ska verka för att man inrättar en  
 särskild ”Hemtjänstpenning” som kommunerna kan  
 söka för att för att utveckla och kvalitetssäkra  
 hemtjänsten.
att  Socialdemokraterna ska verka för att  
 Hemtjänstpenningen bara kan användas till  
 fortbildning, inte yrkesutbildning
Beslutades att bifalla motionen

Återkoppling av bifallna att-satser
En typ av hemtjänstpenning har införts av regeringen. 

Motion 11: Motion angående SFI
att  baskurs införs i SFI
att  SFIundervisningen indelas i terminer och att varje  
 termin avslutas med utvärdering mot fastställda  
 kriterier för att avgöra om eleven ska flyttas upp en  
 nivå eller inte.
att  utbildningen i SFI utgår från samma läromedel i  
 hela Sverige.
att elever i SFI får fler timmar i SFI per vecka så att de  
 kan lära sig språket snabbare innan de kan koncentrera  
 sig på att söka jobb.
att  Värmlands socialdemokratiska partidistrikt tar  
 motionen som sin egen och arbetar i dess anda.
Beslutades att avslå att-sats 1-3, bifalla att-sats 4 samt 
anse att-sats 5 som besvarad. 

Återkoppling av bifallna att-satser
Den attsats distriktskongressen beslutade bifalla har drivits 
på riksdagsnivå och ingår i den stora utredning av sfi 
som nu pågår. I september 2019 presenterade regeringen 
ett tilläggsdirektiv till utredningen Stärkt kvalitet och 
likvärdighet inom komvux för elever med svenska som 
andraspråk (KLIVA). I det utvidgade uppdraget ingår 

bland annat timantal, hur undervisning inom sfi i högre 
utsträckning ska kunna erbjudas under sommaren och på 
kvällstid, och hur möjligheter till distansundervisning av 
god kvalitet inom sfi kan stärkas. Utredningen ska redovisas 
senast den 30 november 2020.

Motion 12: Motion angående betygssättning i skolan
att  Socialdemokraterna arbetar för en omarbetning av  
 läroplanerna, inklusive kunskapskraven för  
 betygssättning så att inte samma kompetens bedöms  
 i mer än ett ämne och så att det blir tydligare vilka  
 ämneskunskaper som krävs för ett visst betyg.
att  UllerudForshaga arbetarekommun tar motionen som  
 sin egen och skickar den till Värmlands  
 socialdemokratiska partidistrikts kongress 2019
att  Värmlands socialdemokratiska partidistrikt  
 tar motionen som sin egen och arbetar för att alla  
 förtroendevalda ska arbeta i dess anda i alla lämpliga  
 organ.
Beslutades att anse motionen besvarad

Motion 13: Motion angående representation
att partistyrelsen fastslår att för upprättande av en full  
 god demokrati måste de representanter som utses  
 återspegla den socialdemokratiska valmanskåren.
att  man ger klara rekommendationer till partiets  
 samtliga valberedningar tillse att de föreslagna  
 representanterna till olika organ som riksdag,  
 landstingsoch kommunfullmäktige, styrelser och  
 nämnder minst 25% av de föreslagna företrädarna
 för partiet skall vara åldrarna 65+.
Beslutades att avslå motionen
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Antal nya medlemmar fördelade  
efter Arbetarekommun:
 Mål 2019
Arvika  51 19
Eda  18 2
Filipstad  30 21
Grums  29 7
Hagfors  29 12
Karlstad 151 44
Kil  22 4
Kristinehamn  45 12
Munkfors  19 0
Skoghall 27 6
Storfors  16 0
Sunne  25 11
Säffle  25 3
Torsby-Nordvärmland 28 4
Ullerud-Forshaga 32 11
Årjäng 21 1

Totalt Värmland  568 157

MEDLEMSANTALET 

Totalt antal 
medlemmar per 31/12
 2018 2019
Arvika  316 299
Eda  112 108
Filipstad 208 210
Grums  229 201
Hagfors  187 178
Karlstad  813 751
Kil  118 111
Kristinehamn  245 222
Munkfors  167 147
Skoghall  158 156
Storfors 154 142
Sunne  140 132
Säffle  137 117
Torsby-Nordvärmland 188 178
Ullerud-Forshaga  218 208
Årjäng  143 133

Totalt Värmland 3533 3293
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VERKSAMHET OCH 
ARRANGEMANG 

EU-val 2019
Nationellt gör Socialdemokraterna ett skapligt valresultat 
och vi lyckas behålla våra fem mandat i Europaparlamentet. 
I Värmland tappar Socialdemokraterna nästan tre procent 
vilket motsvarar 658 röster och hamnar därmed på 29 pro
cent. Vi såg en svårighet att mobilisera våra egna väljare i Eu
ropaparlamentetsvalet även denna gång. Men glädjande att 
se är att valdeltagandet ökade och för första gången ligger på 
över 50 procent i Värmland. Vad vi kan se rent resultatmäs
sigt är att S i Värmland, likt i det nationella valet 2018, har 
ett mindre väljartapp i storstadsområden än på landsbygden. 
SD:s framgång fortsätter även i detta val och de blir största 
parti i två av våra värmländska kommuner, Årjäng och Säffle. 
Det är ett misslyckande. 
Fokus för partidistriktet, utöver traditionell samtalskampanj, 
var att satsa på en digital kampanj med fokus att marknads
föra vår kandidat Kenneth Johannesson. Det gjordes främst 
genom lansering av en valfilm och delningsbilder i olika 

kanaler på sociala medier. Även annonsering i traditionell 
media gjordes, främst i lokalblad. Syftet med valfilmen, del
ningsbilderna och det flygblad som arbetades fram var att 
ta ner EUfrågorna till ett värmlandsperspektiv. Trots att 
Kenneth Johannesson stod på plats 34 på valsedeln lyckades 
kampanjen ge över 3000 personkryss. Samtalsmässigt upp
når vi partiets satta mål och vi genomförde över 24 000 sam
tal med värmlänningarna. Ett mål som vi lyckades nå genom 
arbetarekommunernas gedigna arbete. 
Inför valrörelsen träffades valledarna för arbetarekommuner
na kontinuerligt och vid en upptakt i början av året gästade 
dåvarande europaparlamentarikern Marita Ulvskog. En stu
dieresa till Bryssel anordnades av PES Värmland med syfte 
att stärka valledarna där man träffade fyra av våra fem dåva
rande ledamöter. 
/ Stefan Jonsson, valledare för Socialdemokraterna Värmland 

S-träffar, AK-ordförandeträffar  
och valledarträffar
Länets riksdagsledamöter, region, kommunal och opposi
tionsråd har under året träffats vid 8 tillfällen varav en av 
dessa var under en överläggning i Dömle och en under en 
överläggning i Stockholm då de fick träffa Ardalan Shekara
bi, Jennie Nilsson och Morgan Johansson. Länets arbetare
kommunsordförande har träffats vid två tillfällen på ordfö
randeträffar. Ett Idéforum var inplanerat till den 14/12 men 
fick ställas in på grund av för få anmälda.

Ministerbesök
Stefan Löfven, partiordförande tillika statsminister valde att 
förlägga del av sin uppskattade Sverigeturné i Värmland och 
besökte olika verksamheter och arrangemang i Grums och 
Munkfors, där Värmlandsbesöket avrundades med ett upp
skattat tal på Erlandergården. I Björneborg, Kristinehamn 
höll Stefan Löfven sitt sommartal, ett lyckat arrangemang 
med många besökare.
Länet har haft ett flertal ministrar/företrädare på besök, 
följande ministrar/företrädare har vid ett eller fler tillfällen 
besökt länets kommuner under året; Lena Hallengren, Ylva 
Johansson, Margot Wallström, Jennie Nilsson, Mikael Dam
berg, Ibrahim Baylan, Ardalan Shekarabi, Matilda Ernkrans, 
Jytte Guteland, Marita Ulvskog och Johan Danielsson. 

Partikongress
I mars 2019 deltog 13 värmländska ombud på partikongress 
i Örebro. Delegationen valde bl a att lyfta migrationspoliti
ken, rätt till minst 15 h i förskola/fritidshem och våra trygg
hetssystem. Tomas Riste valdes till ersättare i valberedningen.
/Linda Larsson, delegationsledare 

Kandidaterna till EU-parlamentet Jytte Gu-
teland och Kenneth Johannesson kampan-
jade här tillsammans med Sofia Magnusson

Bilden nedan Lars Mejern Larsson och 
Kenneth Johannesson på arbetsplatsbesök 
på ICA i Arvika.
foto: Christoffer Sonesson

<< 

<
<
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Studier
Ett av våra bästa verktyg till att skapa ett starkt och utveck
lande partidistrikt och folkrörelse, är studier.
Vi utbildar nya medlemmar, fortsätter med uppdrag och 
funktionsutbildningar och organisationsutveckling samt att 
vi strävar efter att alla som har ett ledaruppdrag för Soci
aldemokraterna ska genomgå en ledarskapsutbildning. En 
utbildning som bygger på våra värderingar och hjälper till att 
skapa en organisationskultur som är möjliggörande.
Under året har Värmland genomfört tre tillfällen med med
lemsutbildning 1: Grundläggande, Socialdemokraterna, en 
folkrörelse blir till. Totalt runt 70 st deltagare. Vid två tillfäl
len har vi haft medlemsutbildning 2: Fortsättning Ideologi, 
historia och organisation.
Det har varit en heldagsutbildning i ” Att vara lokalpolitiker”  

 
och funktionsutbildningar har funnits tillgängliga för ord
förande, sekreterare, kassör och valberedning genom ABF.
Vi har även haft en styrelseutvecklingsdag samt att flera arbe
tarekommuner har startat upp studiecirklar i styrelsearbete. 
I slutet av november gick den första av två utbildningsdagar 
för värmländska gruppledare av stapeln. En utbildning som 
grundas på partiets ledarskapsidé 2019, som pekar på att vi 
måste säga, göra och vara vår värdegrund. Alltid. Den andra 
dagen för dessa ledare kommer i februari. 
Några av våra medlemmar har också tagit möjligheten att gå 
den nationellt genomförda medlemsutbildning 3. Likaså har 
vi antagna till påbyggnadsutbildning i ledarskap vilket vi är 
mycket glada för, då bildning och utveckling ger framtidstro.
/Marian Gustafsson, studieledare
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Första maj 2019
Första maj genomfördes i alla Värmlands arbetarekom
muner under parollen Trygghet Demokrati Samman
hållning. IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson 
var nationell huvudtalare och talade i Kil och Karlstad. 
I övrigt var placeringar av kandidater enligt nedan. SSU 
hade också ungdomstalare i flera arbetarekommuner.

Följande talare medverkade vid arrangemanget

Arvika  Kenneth Johannesson 
Eda  Mats Sandström 
Filipstad  Kenneth Johannesson 
Grums  Gunilla Svantorp 
Hagfors  Mikael Dahlqvist 
Karlstad  Marie Nilsson 
Kil  Marie Nilsson 
Kristinehamn  Gunilla Svantorp 
Munkfors  Mikael Dahlqvist 
Skoghall  Camilla Anglemark 
Storfors  Kenneth Johannesson 
Sunne  Åsa Johansson 
Säffle  Firade i Åmål 
Torsby-Nordvärmland  Åsa Johansson 
Ullerud-Forshaga  Per Lawèn 
Årjäng  Carina Ohlsson

Internationellt arbete
Det internationella arbetet präglades under året mycket av 
EUvalet där S behöll 5 mandat och nästan tangerade förra 
EUvalets resultat. I Värmland backade S, men inte lika mycket  
som mellan riksdagsvalen 2014 och 2018. Facebooksidan  
internationella Värmlandssossar fortsätter att sprida länkar om 
internationell politik och hur vi socialdemokrater engagerar 
oss i den, inte minst via Palmecentret och partiets internatio
nella sekretariat. Värmland är numera representerat i partiets 
regionala internationella grupp som fördjupar sig i Östeuropa 
och Balkan. Och liksom tidigare är vi representerade i gruppen  
Palmeambassadörer. Vi deltog i en manifestation mot Erdogans 
attack i norra Irak där kurdernas situation blev ytterst utsatt.
/Kenneth Johannesson, internationell ledare 

PES aktiviteter i Värmland
Vid årsslutet 2019 hade vi 104 medlemmar och 71 sympa
tisörer i Europa. Vi har haft sex möten under året. Vi hade 
bestämt oss för att fokusera på EUvalrörelsearbete i Värm
land, och information om socialdemokratiska valplattformar 
i Sverige och Europa. Vår medlem Kenneth Johannesson har 
arbetet mycket hårt i valrörelsen och har fått beröm för detta. 
Han har också varit kandidat i parlamentsvalet, men dit räckte 
inte rösterna, istället är han regionens representant i AER. Vi 
skrev en rapport om vår EUvalrörelse och PES activists team 
har tackat oss för ett mycket bra arbete. I februari deltog två 
medlemmar i PES election congress i Madrid, där bland annat 
valplattformen för Europa fastställdes. Vi har deltagit i en resa 
till Bryssel med partiet inför valrörelsen och en resa efter valet 
var klart. Vi har deltagit den Västsvenska EUkonferensen i 
Göteborg. Johan Danielsson (MEP) har besökt oss i oktober 
och varit hos Kommunal, Vård och Omsorg, undersköter
skeutbildning, Yrkeshögskola, åkeriägare och chaufförer. 
Dessutom har han samtalat med aktivister och ledande social
demokratiska politiker i Värmland om aktuella frågor.
/Sten Fransson, ordförande 

Fackliga utskottets berättelse
Under året har Leif och Tobias träffat de flesta fackförbunden i 
LO Värmland. Där har vi pratat om vad som har fungerat och 
vad som inte har fungerat i valrörelserna som varit. Det vi har 
kommit fram till är att LO gjort sitt jobb och partiet har gjort 
sitt. Det som är viktigast inför de kommande valrörelserna är 
att vi skall gå i takt. Vi har samlat de fackliga ledarna i arbetare
kommunerna och pratat om hur vi går vidare. Efter det har vi 
träffat de fackligpolitiskt ansvariga i LOfacken. Där har vi en
ats om att samla de fackliga ledarna från arbetarekommunerna 
och de politiskt ansvariga från LOfacken. På det mötet kom
mer vi ha workshop och hur vi sätter värmlandmodellen för det 
gemensamma fackligtpolitiska arbetet för valseger 2022.
/För fackliga utskottet: Leif Haraldsson och Tobias Eriksson

Första maj-firande i 
Karlstad med distrikts-
styrelseledamot samt 
kommunalråd Linda 
Larsson och huvud-
talare Marie Nilsson, 
förbundsordförande IF 
Metall mfl.
foto: Christoffer So-
nesson

<< 
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Verksamhetens intäkter  2019 2018
Årsbidrag Not 1 2 762 774 3 614 200
Tillfälliga bidrag Not 2 406 632 802 500
Personalbidrag  1 178 000 700 000
Medlemsavgifter  185 153 62 890
Övriga intäkter  5 100 4 191
Summa intäkter  4 537 659 5 183 781

Verksamhetens kostnader
Verksamhetskostnader Not 3 -1 077 271 -2 179 740
Expeditions- och adm. kostnader  -1 042 495 -924 787 
Personalkostnader Not 4 -2 204 532 -3 000 157 
Summa kostnader  -4 324 298 -6 104 684 

Dispositioner av- och nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan  -1 015 0
Nedskrivning av kortfristiga fordringar  0 0
Återföring av nedskrivning av långfr placeringar
Summa  -1 015 0

Rörelseresultat  212 346 -920 903

Finansiella intäkter 
Finansiella intäkter  79 190  21 385
Finansiella kostnader  0 0
Summa  79 190 21 385

Bokslutsdisposition

Förändring av fond/reserver Not 5 -290 000 899 518
Summa  -290 000 899 518
Årets resultat  1 536 0

BALANSRÄKNING 
  Utgående balans Utgående balans
  31 december 2019 31 december 2018
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier Not 6 29 019 0
Finansiella anläggningstillgångar Not 7 814 211 748 282
Summa anläggningstillgångar  843 230 748 282

Omsättningstillgångar
Kundfordringar  28 982 35 911
Övriga kortfristiga fordringar  154 431 81 906
Förutbet kostnader/upplupna intäkter  375 154 29 542
Kassa bank  3 707 147 4 002 176
Summa omsättningstillgångar  4 265 714 4 149 535 

Summa tillgångar  5 108 944 4 897 817

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserad vinst  1 892 940 1 892 940
Årets resultat  1 536 0
Summa eget kapital  1 894 476 1 892 940

Obeskattade reserver Not 8 536 796  527 165

Avsättningar Not 9 867 193  867 193 

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  117 738 61 100
Personalskatter och avgifter  74 899 97 690
Övriga kortfristiga skulder  0 0
Summa kortfristiga skulder  192 637 158 790

Upplupna kostnader/förutb int  1 617 842 1 451 729
Summa skulder  1 810 479 1 610 519
Summa eget kapital och skulder  5 108 944 4 897 817 

RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2019

VÄRMLANDS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS EKONOMISKA STÄLLNING



15

Noter
Not 1 Årsbidrag
 Partistöd .................................................2 762 774

Not 2 Tillfälliga bidrag
 Anslag PS ..................................................406 632
 Övriga bidrag .......................................................0
 
Not 3 Verksamhetskostnader
 Kurs och konferens ....................................559 372
 Reskostnader .............................................185 076 
 Inköp och verksamhetskostnader ................12 588
 Opinionsbildning/Annonsering mm..........320 235

Not 4 Personalkostnader
 Löner och ersättningar ...........................1 587 684
 Pensionskostnader ....................................129 467
 Sociala avgifter ..........................................539 741
 Övriga personalkostnader .........................151 805
 Avgår lönebidrag .....................................-204 165

Not 5 Förändring av fonder/reserver
 Avsättning/upplösning valfonden .............290 000

Not 6 Maskiner och inventarier
 Utg. ackumelerade anskaffningsvärden ......30 034
 Utg. ackumelerade avskrivningar .................-1 015

Not 7 Finansiella anläggningstillgångar
 OK - Fonus ..................................................39 711
 Värdepapper ........................................................1
 1100 aktier i Värmlands Folkblad AB  
 till ett bokfört värde av  ................................................... 1
 Nordea fond  .............................................774 499
 anskaffningsvärde................................................. 823 321

Not 8 Obeskattade reserver
 Reservation utbildning ..............................223 329
 Reservation Fastigheten Stubben 15 ........208 490
 Anslag K-d Stift .........................................136 227

Not 9 Avsättningar
 Utvecklingsfond ........................................867 193

VALFONDEN
Resultaträkning 2019 2018

Intäkter
Bidrag från partidistriktet 290 000,00 0,00
Övriga intäkter 0,00 0,00
Ränta 0,00 0,00
Kansliavgift 98 531,00 114 934,00
Summa intäkter 388 531,00 114 934,00

Kostnader
Bankavgifter -1 950,00 -1 950,00
Valanslag 0,00 -899 518,00
Summa kostnader -1 950,00 -901 468,00

Redovisat resultat 386 581,00 -786 534,00

Balansräkning Utgående balans Utgående balans
 31 december 2019 31 december 2018
Omsättningstillgångar
Kassa 30,00 30,00
Bank 1 354 993,00 1 252 912,00
Kundfordringar 5 863,00 11 363,00
Övriga fordringar 1 390 482,00 1 100 482,00
Summa tillgångar 2 751 368,00 2 364 787,00

Eget kapital/skulder
Eget kapital
Balanserad vinst/förlust 2 364 787,00 3 151 321,00
Redovisat resultat 386 581,00 -786 534,00
 2 751 368,00 2 364 787,00
Skulder
Övriga kortfristiga skulder 0,00 0,00

Summa eget kapital/skulder 2 751 368,00 2 364 787,00

Revisionen har utförts enligt god revisionssed. Detta innebär att revisionen har planerats och genomförts i syfte att erhålla rimlig grund 
för att bedöma huruvida årsredovisningen är rättvisande. Granskningen har sålunda avsett ett urval av väsentliga transaktioner och  
styrelsebeslut. Vi har använt oss av underlag som framställts av bokföringsbyrån i en utsträckning som är förenligt med god revisions-
sed. Genomförd revision har gett rimlig grund för nedanstående uttalande. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god  
ekonomisk redovisning.

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande varför vi tillstyrker:

att resultat och balansräkning fastställes
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

Revisionsberättelse 2019
Värmlands Socialdemokratiska Partidistrikt



SLUTORD
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Året som vi nu lägger bakom 
oss har präglats av EUparla
ments val, organisationsarbete 
och personalförändringar på 

expeditionen. Under våren var allt fokus på 
EUparlaments val, en valrörelse där  
Socialdemokraterna enligt mitt tycke var 
det parti som syntes allra mest och alla 
arbetarekommuner med stort stöd av 
framförallt vår regionala kandidat Kenneth 
Johannesson gjorde ett stort jobb för att få 
värmlänningarna att gå och rösta och att 
rösta på Socialdemokraterna. 
 Vi fick i Värmland ett högre valdelta
gande, något lägre resultat för Socialdemo
kraterna, men vi är fortfarande ett av de 
starkaste distrikten i Sverige. Kenneth Jo
hannesson blev den kandidat som fick mest 
personkryss efter toppkandidaterna vilket är 
ett bevis på en lyckad valrörelse tycker jag. 
 Under sommaren hade vi förmånen att 
ha besök av vår partiledare och statsminis
ter både på sommarturné och sommartal. 
Stopp under sommarturnén gjordes i våra 
starkaste Sfästen i Grums och Munkfors 
och sommartalet hölls i Björneborgs Folkets 
Park. Mycket jobb för vår personal, men 
fantastiskt roligt att få visa upp vårt vackra 

Värmland och samla rörelsen som vi gjorde 
vid dessa besöken.
 I slutet av sommaren startade distrikts
styrelsen upp ett organisatoriskt utveck
lingsarbete, vilket vi ägnade tid åt under 
resten av året. Med stöd av expeditionen 
har vi ett utkast till ett värmländskt organi
sationsprogram som förhoppningsvis hela 
vårt parti kommer att ha nytta av, det är det 
som har varit vårt mål med arbetet. 
 Nu gäller det att vi vässar vår partiorga
nisation, utvecklar vår folkrörelse både vad 
gäller politiken och våra arbetsformer för 
att behålla och entusiasmera medlemmar 
och värva ännu fler. Alla behövs och vi är 
starkast tillsammans.

Vill avsluta med ett stort Tack både till 
medlemmar, förtroendevalda och anställda 
för partiarbetet och samarbetet under det 
gångna året.

Åsa Johansson, ordförande

Partiordförande Stefan Löfven 
med Åsa Johansson, ordförande 
för Socialdemokraterna  
Värmland.
foto: Christoffer Sonesson

<< 

ALLA BEHÖVS
VI ÄR STARKARE
TILLSAMMANS
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2019 var ett speciellt år i många hänseenden. I januari blev 
det äntligen klart att Socialdemokraterna och Miljöpartiet 
kunde fortsätta i regeringsställning, denna gång i samverkan 
med Centerpartiet och Liberalerna. En konstellation som inte 
bara ställde nya krav i regeringsarbetet, utan också för oss i 
riksdagen. Nya kontakter behövde knytas och arbetet i ut
skotten omvärderas efter januariavtalet. 
Efter att Stefan Löfven den 18 januari röstades fram till ny 
statsminister, mer än 18 veckor efter riksdagsvalet, kunde 
riksdagsarbetet börja på allvar. I slutet av samma månad kom 
även beskedet att Gunilla Svantorp fick uppdraget som ny 
ordförande för riksdagens utbildningsutskott. En post som 
inneburit ökat ansvar och mandat för att i utskottet ro i hamn 
de förslag regeringen tar fram inom utbildningspolitiken om
råde. Lars Mejern Larsson är sedan valet ny ledamot i kultu
rutskottet. Mikael Dahlqvist har likt förra mandatperioden 
uppdrag som ledamot i socialutskottet. 
Under året har vi drivit värmländska frågor i motionsform, 
skriftliga frågor och i direktkontakt med statsråd samt andra 

viktiga intressenter. Fokus för oss har varit regionalpolitiken 
och att vid samverkan med Miljöpartiet, Centerpartiet och 
Liberalerna trycka på vikten av jämställdhetsinsatser och be
hovet av stärkt välfärd i hela landet. Den statliga närvaron 
har också varit en viktig återkommande fråga, inte minst då 
nedmonteringen av Arbetsförmedlingen framför allt skett på 
landsbygden. I regeringens budget för 2020 framhölls nya 
servicekontor runt om i Sverige, bland annat ett i Torsby. En 
utveckling som vi driver på med förhoppningen att det under 
mandatperioden öppnas servicekontor även i övriga värm
ländska kommuner. Utöver egna motioner och kontakter 
ingår vi som övriga partidistriktet i det västsvenska samarbe
tet. Västsveriges ledamöter har här i riksdagen gemensamma 
träffar och driver även länsövergripande frågor. Bland annat 
inom infrastruktur, utbildning och sjukvård. 
Vi har även varit ute på flera arbetsplatsbesök och under hös
ten valde socialutskottets Sgrupp att besöka Värmland med 
besök på bland annat Experio Lab och ambulanshelikoptern. 
/Lars Mejern Larsson, Gunilla Svantorp & Mikael Dahlqvist

RIKSDAGSGRUPPENS BERÄTTELSE

GRUPPERNAS BERÄTTELSER

REGION VÄRMLANDS BERÄTTELSE
Under 2019 har vi fått lära oss att hantera en ny politisk 
organisation sedan regionsammanslagningen den 1 januari 
2019. Det innebär att Region Värmland nu består av fyra 
organisationer; Landstinget i Värmland, Kommunalförbun
det Region Värmland, Värmlandstrafik och Karlstadbuss. För 
att hantera det nya utgångsläget av ansvarsområden och att 
vi återigen hamnade i opposition arbetade vi under början 
av 2019 fram en oppositionsstrategi. Det är en strategi som 
syftar till att ta oss från opposition till styrande vid nästa val 
och presenterades vid förra Distriktskongressen. 
Den politiska konstellationen, bestående av M, C, KD, SIV, 
L och MP fortsätter sitt styre utan förmåga att handlings
kraftigt hantera ekonomin och tillgängligheten. Prognosen i 
den regionplan som antogs för 2020 var att verksamheterna 
skulle behöva reducera sina kostnader med sammanlagt 410 
miljoner. En reducering vi från oppositionen ansåg skulle få 
allt för negativa effekter hos verksamheterna så vi la ett annat 
alternativ till budget som dessvärre röstades ned av fullmäk
tige. Men genom att vi har en Sledd regering ser progno
sen nu godare ut genom det tillskott som bl.a. kommer utav 

kostnadsutjämningssystemet som ger regionen bättre för
utsättningar att hantera den ekonomiska situationen. Som 
opposition vill vi säkerställa att tillskottet nu blir till konkret 
politik som göra skillnad för värmlänningen. 
För att utveckla vår oppositionsroll har vi under året stärkt 
vår fullmäktigegrupp och våra nämnder i deras arbete genom 
gruppmöten, verksamhetsbesök och överläggningar. Vi har 
under året haft totalt 6 gruppmöten. Vidare har vi arbetat 
med vår närvaro på sociala medier och i traditionell media. I 
den mediabevakning som vi fört under året kan vi summera 
närmare 100 aktiviteter bestående av debattartiklar, press
meddelanden och andra nyheter med våra företrädare. Vi har 
lagt totalt 7 motioner om bl.a. elektrifiering av Fryksdalsba
nan och om att stärka den finansiella närvaron. Vi har till det 
borgerliga styret ställt 12 interpellationer om bl.a. skandalen 
kring 1177 och Medhelp. Framåt behöver vi lägga i ytterli
gare en växel i vårt oppositionsarbete genom att samla oss 
kring budskap och konkret politik som hos värmlänningarna 
uppfattas som socialdemokratiska. 
Marian Gustavsson – fullmäktigegruppens ordförande 



S-gruppens representation  
i stiftets styrande organ: 

Stiftsfullmäktige: Lars Risberg, ordförande.

Stiftsstyrelsen: IngaLill Röhr, förste vice ordförande, 
Johnny Boström, Pernilla Edman, Jan Bohlin, ersättare 
Siv Björk Kjellgren, NilsGunnar Andersson, Mikaela 
Jansson och Tore Ingman.

Stiftsstyrelsens AU: IngaLill Röhr med Johnny Bo
ström som ersättare.

Budgetbredningen: IngaLill Röhr, Johnny Boström

Egendomsnämnden: Lars Risberg, Lena Karlsson, 
Mariana M Kleven, ersättare: Torbjörn Holmström, Johan 
Windfäll, Hans Forssell.

Domkapitlet: Margareta von Wachenfeldt med Sune 
Frisk som ersättare. 

Revisorsgruppen: Inga Engström.

Valberedningen: Jan Bohlin och ersättare Gunnar 
Thörnqvist. 

STIFTSFULLMÄKTIGEGRUPPEN I 
KARLSTADS STIFT
Karlstads stift omfattar Värmland och Dalsland samt angräns
ande delar av Örebro län. Stiftsfullmäktiges Sgrupp består 
därför av ledamöter från de tre partidistrikt som alla ligger 
inom Karlstads stift. Socialdemokraterna har 25 mandat av 
totalt 65 mandat. Vi har från valet 2017 en valteknisk samver
kan med centerpartiet. Till Kyrkomötet tappade vi ett man
dat och gick från 5 mandat till 4 mandat.
Stiftsfullmäktige sammanträdde den 27 maj och den 25 no
vember. Gruppmöten har hållits i samband med fullmäktige
sammanträden.
Den 9 mars samlades stiftsfullmäktigegruppen i Färgelanda, 
en församling belägen i Dalsland, där information gavs till 
gruppen från olika verksamhetsområden. Kyrkoherde Sigge 
Widekärr och komminister Maria Reschke berättade om Fär
gelanda församling. Jesper Eneroth, Sgruppens ledare i kyr
komötet, var inbjuden till mötet och gav gruppen värdefull 
energi. Vi tog upp vilka förväntningar som finns på gruppen 
och var vi ska lägga våra möten och vilka mål vi ska ha för 
vårt politiska arbete. Vi hade också årsmöte för Stiftsfullmäk
tigegruppen, 21 medlemmar var närvarande. Verksamhetsbe
rättelsen för 2018 godkändes och lades till handlingarna. Det 
var omval på Ordförande IngaLill Röhr, Sekreterare Lena 
Karlsson, ledamöterna Johnny Boström, Lars Risberg och 
nyval på ledamoten Tore Ingman. Torbjörn Holmström och 
Inga Engström valdes till stiftsfullmäktigegruppens valbered
ning. Dagen i Färgelanda församling avslutades med kaffe och 
en rundvandring i kyrkan. 
Den 19 oktober samlades stiftsfullmäktigegruppen i Karl
skoga kyrka. Gruppens ordförande IngaLill Röhr hälsade 
välkommen till Karlskoga och lämnade sedan över ordet till 
kyrkoherden och Kontraktsprosten Pernilla Rosin. Gruppen 
fick information kring historien om Karlskoga kyrka. Vi gick 
också en rundvandring i kyrkan och avslutningsvis innan lun
chen fick vi lyssna till ett Orgeldemo av församlingens orga
nist Riccardo Gnudi.   
Lars Risberg och Pernilla Edman rapporterade från Kyrkomö
tets första session som behandlat de 47 inkomna motionerna 
till Kyrkomötet.Temat för årets kyrkomöte är ”undervisning 
och lärande”. Margareta von Wachenfeldt rapporterade från 
arbetet i Domkapitlet. Sune Frisk rapporterade om nya guds
tjänstformer i Filipstad. Lars Risberg och Lena Karlsson rap
porterade från Egendomsnämndens verksamhet. Ordförande 
IngaLill Röhr inledde en diskussion om ett samarbete med 
Västerås eller Skara stift. IngaLill fick uppdraget att samtala 
med representant från Västerås och Skara stift
Gruppens ledamöter har deltagit i olika utskott, beredningar 

och ingår även i ett antal representationer i vänstift med mera.
På olika nivåer i stiftet, pastorat, kyrkoråd och församlingar 
har partiets utsedda gjort ett mycket värdefullt arbete. 
Vid varje sammanträde med stiftsstyrelsen hålls gruppmöte. 
Idag har vi gruppmöten tillsammans med vårat samarbets
parti Centerpartiet. Även vid andra tillfällen under året har 
ledamöterna kontakt och stämmer av arbetet, främst vad gäl
ler stiftsstyrelsen.
IngaLill Röhr deltog i Kyrkopolitiskt forum i Stockholm den 
31 augusti 2019, där vi la grunden för ett nytt Kyrkopolitiskt 
idéprogram inför valet 2021. Vi fick en föredragning av en ny 
bok som handlade om den socialdemokratiska kyrkopolitiska 
historien av Jesper Bengtsson. 
Gruppstyrelsen tackar för visat förtroende fram till dess ny 
gruppstyrelse är vald

/IngaLill Röhr, Lena Karlsson , Johnny Boström  
Tore Ingman och Lars Risberg 
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Verksamhetsåret 2019 lägger vi nu bakom oss. Återigen ett 
år fyllt av många spännande händelser. Ett år med EUvalet 
den 26 maj, och all den turbulens som varit både på riksni
vå som på lokal nivå. Sverige halkar efter på flera områden, 
bland annat på jämställdhetsområdet.
Årsmötet, det 105:e, hölls på hotell Monica Zetterlund 
i Hagfors den 13 april, där ordförande i Hagfors kvinno
klubb, Madelene Tönnberg hälsade oss alla varmt välkomna. 
En parentation hölls, IngaLill Röhr tänder ett ljus, varefter 
mötet håller en tyst minut för de kvinnor som lämnat oss 
för alltid.
Gästtalare från Partidistriktet var ordförande Åsa Johansson. 
Från kvinnoförbundet talade Yvonne Karlén om att Skvin
nors kamp är viktigare än någonsin. Hälsningar framfördes 
från EvaLena Gustavsson från Socialdemokrater för Tro och 
Solidaritet. Underhållning av Madelene Tönnberg som sjöng 
och spelade gitarr.
Årsmötet innehöll en del valärenden, bl.a. omval av kassör 
Lena Olsson, Charlottenberg, omval av ledamot Bisera Bu
cuk, Kristinehamn och omval av Olga Ljung Säffle, nyval av 
ledamot Ida Gullbrandson, Karlstad. Val av två ersättare på 
ett år: nyval Khadidja Nassan, Torsby och omval av Marga
reta von Wachenfeldt, Arvika. Revisorerna Birgitta Gauffin 
och Gunilla Svantorp omvaldes på ett år. Revisorsersättare 
nyval av Christina Dellwik, Kristinehamn och omval av 
Anne Marie Skoglund på ett år. Omval av Alma Norsells 
fondens ledamöter Kajsa Adolfsson, Kristinehamn, Ingela 
Agneblad, Karlstad och Hanna Norring Berg, Hagfors, Till 
valberedning på ett år valdes Helga Braathen Kristinehamn, 
Michelle Hedberg, Säffle och Annelie Karlsson, Arvika. Det 
var också val av kongressombud till kvinnoförbundets kon
gress i Malmö den 16–18 augusti. Valda blev Birgitta Eklund 
Skillingsfors, Sofia Skönnbrink Eda, Anette Storm Säffle och 
Gertrud Zackrisson, Kristinehamn. Till ersättare valdes Kaj
sa Adolfsson Kristinehamn, Lena Olsson, Charlottenberg, 
Monica Andersson Charlottenberg och Ida Gullbrandsson 
Karlstad.
Nästa gång det är årsmöte, år 2020 är det 105 år sen Skvin
nor Värmland bildades. En mångårig kamp för ett rättvisare 
och bättre Sverige.
IngaLill Röhrs inledningstal handlade om Skvinnors vi

sion, mål och kvinnors möjligheter att synliggöra kvinnor 
i olika situationer och skeenden i livet, i syfte att förbätt
ra kvinnors möjlighet att på jämställda villkor delta i sam
hällslivet och i politiken. Öka medlemsantalet samt vårda 
nuvarande medlemmar. Motverka mäns våld mot kvinnor. 
Nolltolerans mot våld mot kvinnor är ett prioriterat område 
för Skvinnor i Värmland. Utbildning kring kvinnors hälsa/
mat och läkemedel.
Årsmötet behandlade sex inkomna motioner.” Med rätt att 
föda”, ”äldre kvinnors rättigheter i välfärden”, ”bra behand
ling för kvinnor i riskzonen för missbruk”, ”vem ska välja 
din mat när du blir äldre”, ”äldreomsorgen”, ”arbetsrätt och 
arbetsförhållanden”. Alla sex motioner antogs av årsmötet 
och skickas nu till förbundskongressen i Malmö den 16–18 
augusti, 2019.
Årsmötet nominerade Sofia Skönnbrink till ledamot/ersätta
re till Kvinnoförbundets styrelse. Sofia Skönnbrink valdes till 
ordinarie ledamot i kvinnoförbundets styrelse den 17 augus
ti. Stort grattis till Sofia Skönnbrink!

Årsmötet antog en vision 2021

• Minst en klubb/kommun, aktivt stödja klubbarna i deras 
arbete.

• En underavdelning till Skvinnor för yngre kvinnor.
• Framtida mediegrupp.
• Mer samarbete mellan klubbar.
• Stödja kvinnor i politiken genom ett mentorskapspro

gram.

De tre målen är att 
• Synliggöra kvinnor i olika situationer och skeenden i livet 

i syfte att förbättra kvinnors möjlighet att på jämställda 
villkor, delta i samhällslivet och i politiken. 

• Öka medlemsantalet samt vårda nuvarande medlemmar.
• Motverka mäns våld mot kvinnor.
Under årsmötet inbjudes deltagarna till en föreläsning om 
”Prostitution och människohandel” Föreläsare var Mia Schy
berg från Kristinehamn och hon är också koordinator för 

SIDOORGANISATIONERNAS  
BERÄTTELSER
S-KVINNOR I VÄRMLAND
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Länsstyrelserna i Värmland, Dalarna och Örebro län. 
I samband med årsmötet var det valupptakt för EUvalet 
som är den 26 maj 2019 och Birgitta Eklund uppmanade 
oss alla att gå och rösta.
Ordförande IngaLill Röhr tackade alla avgående ledamö
ter, ersättare, föredragande och presidiet med blommor och 
presenter.
Under 2019 har det gemensamma arbetet fortsatt med att 
starta upp nya kvinnoklubbar i länet, där har vi inte lyckats 
nå framgång under 2019.
En klubb har avslutat sin verksamhet under 2019 och det är 
Lindfors kvinnoklubb som beslutat om att avsluta sin verk
samhet.
Skvinnor Värmland har under året gjort en inventering av 
Skvinnors uppdrag/klubb i våra värmländska kommuner. 
Skvinnor Värmland har under året deltagit på olika aktivi
teter: den 14 februari på Alla Hjärtans dag, 8 mars på inter
nationella kvinnodagen, 20 oktober på Barnkonventionens 
dag, 24 oktober på FNdagen och den 25 november på in
ternationell dag mot avskaffandet av mäns våld mot kvinnor.

Skvinnor firade 1 maj 2019 i alla kommuner i Värmland 
där Skvinnor är aktiva.
Vid ett tillfälle under 2019, den 30 september har det an
ordnats utbildning för nya medlemmar, en steg 1 utbildning. 
Fem Skvinnor har gått steg 1 utbildningen för att sedan gå 
steg 2 som är på förbundsnivå den 9–10 november, 2019.   
28 september var det en ordförandeträff för länet tillsammans 
med Skvinnors distriktsstyrelse, där temat var samarbete. 
Deltog gjorde Kvinnodistriktet Värmland, ABF Värmland, 
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, SSU, Sstudenter, 
Alma Norsells fond och Fonus. Dagen blev mycket intres
sant och värdefull för alla deltagare. 

Övriga rapporter

Vice ordförande Birgitta Eklund deltog på ett seminarium 
om nazismens rötter den 19 januari 2019, träff med Marita 
Ulvskog den 23 februari 2019 och en resa till Bryssel den 
8–11 april 2019.
Vice ordförande Birgitta Eklund deltog på studieledarträff i 
Stockholm den 30 november1 december 2019.
Vid arkivcentrums årsmöte den 4 maj representerade Skvin
nodistriktet Värmland av Michelle Hedberg, Säffle. 
Vid ABF:s årsmöte den 29 april var IngaLill Röhr Kvinno
distriktets representant.
IngaLill Röhr deltog på Redovisningsföreningens årsmöte 
den 29 april 2019. 
IngaLill Röhr deltog på Fonus distriktsårsmöte den 9 april 
2019.
IngaLill Röhr hade en plats som ledamot i partidistriktets 
valberedning till och med DK 6 april 2019.
Ett samarbete har tidigare påbörjats med Värmland, Dalar
na, Uppsala och Gävleborgs kvinnodistrikt för ett nätverks
byggande. Under året 2019 har det arbetet legat nere för 
andra aktiviteter. 
IngaLill Röhr har under året deltagit i ett antal olika utbild
ningar, som har handlat om bland annat, våld i nära relation, 
jämställdhet, jämställd demokrati och barnkonventionen 
blir svensk lag.
Klubbarnas medlemmar har under året skrivit insändare, de
battartiklar, motioner och varit flitigt synliga i massmedia.
Skvinnor Värmland tackar Partidistriktet, kvinnoklubbarna 
i länet, arbetarekommunerna i länet, riksdagsledamöter,  
Socialdemokrater för tro och solidaritet, SSU, ABF, och  
Redovisningsföreningen för ett gott samarbete under det 
gångna året.

/IngaLill Röhr, Ordförande, Skvinnor i Värmland

Statsminister Stefan Löfven med S-kvinnor i Värmlands 
ordförande Inga-Lill Röhr
foto: Christoffer Sonesson
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Värmlands distriktsårskonferens hölls i Tingvallakyrkan, 
Karlstad den 14 april. Årsmötet gästades utav Kenneth  
Johannesson som berättade om arbetet med valrörelsen inför 
Europaparlamentsvalet.
Till ordförande omvaldes Johannes Fransson, Kristinehamn 
och till ledamöter på två år Nils Jansson, Karlstad, NilsGun
nar Andersson, Arvika och Daniel Schützer, Årjäng
På fyllnadsval för ett år nyvaldes Jenny Boquist, Arvika och 
AnnCharlotte Eskel, Skoghall (kvarstående ett år Regina An
dersson, Karlstad) Som suppleanter på ett år nyvaldes Lina 
Larhult, Karlstad, Jonny Johansson, Karlstad och omval av 
Birger Jönsson, Forshaga.
Avgående ordförande EvaLena Gustavsson avtackades  
efter många års troget engagemang för STS Värmland med  
blommor och en gåva.
Under årsmötet antogs ett uttalande om kärnkraft med rub
riken ”Kärnkraftssatsning vårdar inte skapelsen”, som public
erades 190425 i form av en insändare i Värmlands folkblad 
undertecknad av distriktsordföranden.
Distriktsstyrelsen har under året arbetat för att hitta nya  
sätt att arbeta och nästa steg är ett medlemsmöte för hela  
distriktet som äger rum 15 mars 2020.
Flera medlemmar är starkt engagerade i kyrkopolitiska upp
drag på olika nivåer, i landstinget, kommunala nämnder 
och styrelser, i riksdagen, som nämndemän och inte minst i 
Värmlands partidistrikts eget arbete.
Särskilda händelser under verksamhetsåret:
Våren präglades av valrörelsen inför europaparlamentsvalet 
där vi arbetade under rubriken
”För ett varmare Europa och en svalare planet”.
14 april: Årskonferens i Tingvallakyrkan i Karlstad
12 oktober: STS 90årsjubileum i Immanuelskyrkan i Stock
holm. Johan Bonander representerade distriktet.
Socialdemokrater för tro & solidaritet är progressiva troende. 
Vi arbetar för ett samhälle där solidariteten är ett fundament 
för vårt sätt att bygga samhället och bemöta andra. Gudstron 
är en grund och en inspiration i vårt samhällsarbete därför 
är frågor om fred, rättvisa, jämställdhet, social omsorg och 
internationell solidaritet viktiga frågor för oss att arbeta med. 
Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna. Vi vill byg
ga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och ingen 
diskrimineras!
/Johannes Fransson, ordförande för Socialdemokrater för tro 
& solidaritet i Värmland

Verksamhetsåret 2019 har varit händelserikt för SSU 
Värmland. Vi har fått möjlighet att välkomna många 
nya medlemmar till vår organisation. Det gångna året 
har visat prov på att gemenskap, framgång och glädje 
utvecklat SSU och gjort att vi idag står starka och 
rustade för att samla kraft och blicka framåt. Genom 
hårt arbete och kamratskap vet vi att SSU är direkt 
avgörande för en stark arbetarrörelse i Värmland nu 
och framtiden. Vad vi gör spelar roll och har betydelse. 
Under 2019 har SSU Värmland fokuserat på värvning 
och bildning av medlemmar. Flera utbildningar om 
SSU och dagsaktuella politiska händelser har erbjudits 
genom SSUdistriktet i vårt studiesamarbete med andra 
SSUdistrikt. Liksom ifjol har samverkan med ABF i all 
form av studier varit en självklarhet. Det har gjort att vi 
kunnat erbjuda en bättre och än mer kvalitativ verk

SSU VÄRMLAND

SOCIALDEMOKRATER 
FÖR TRO & SOLIDARITET
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samhet. Men för distriktsstyrelsen har också 
politiken varit viktig. Flera utspel har gjorts, i 
form av debattartiklar om aktuella och för oss 
viktiga ämnen. Medlemmar har fått möjlighet 
att genom debattkvällar utveckla sin retorik 
och kunskap om intressanta politiska områ
den. Resultatet av en tydlig politisk inriktning 
och skolning innebär en stärkt organisation 
och bättre verksamhet. Under året har vi 
fått se medlemmars engagemang påverka vår 
rörelse i positiv riktning och utvecklat en bra 
idépolitisk debatt som berikat oss. Med ett 
starkt samarbete med sidoorganisationerna och 
vilja att utveckla arbetarrörelsen är vi redo för 
ett nytt och spännande år, där vi tillsammans 
skapar framtidstro och politik i rörelse.

Distriktsårskonferens 2019

Distriktsårskonferensen 2019 avhölls på Residenset i Karlstad med 
drygt ett 50  tal deltagande, bland annat SSUförbundets parlament
skandidat i EUvalet och partidistriktets ordförande. Motioner av
handlades och konferensen valde en distriktsstyrelse under ledning 
av Alexander Paulsson. På mötet antogs även SSU Värmlands slag
kraftiga EUpolitiska reformprogram som legat till grund för verk    s
amhetsåret. 

Politik & organisation

På Distriktsårskonferensen 2019 antog SSU Värmland ett omfattan
de reformpolitiskt EUprogram inom för oss viktiga områden som har 
legat till grund för SSUdistriktets politiska profil under valåret. Vi 
har aktivt deltagit i den offentliga debatten under olika former, såsom 
debattartiklar och drivit frågor genom media som är viktiga för oss 
och våra medlemmar.
En stor del av verksamhetsåret har också ägnats åt SSU:s omfattande 
organisationsförändring, som syftar till att demokratisera och avveck
la de mycket destruktiva falangerna. SSUdistriktet i Värmland har 
aktivt deltagit i de olika diskussioner och konferenser som anordnats 
för att föra såväl SSU som organisationen framåt.
I augusti fick SSU Värmland möjligheten att stå värd för SSUförbun
dets nationella kongress, som avhölls i Karlstad. Kongressen gästades 
av bland annat statsministern och för SSU Värmland stod skolrelate
rade frågor i fokus. Delegationen bestod av totalt 10 personer.

Distriktsstyrelse & personal 
Distriktsstyrelsen har under året bestått av åtta ledamöter, en supp
leant och distriktsledning. Pontus Rahm arbetade som ombudsman 
fram till i mars månad. I december tillträdde Sofi Wedin tjänsten.
Distriktsordförande  Alexander Paulsson 
Distriktskassör  Emelie Vennberg 
Facklig ledare  Shkar Hashmi 
Internationell ledare  Katerina Josefsson 
Studieledare  Clara Rydström 
Jämställdhetsledare  Ida Gullbrandsson 
Kampanjledare  Neju Mussa & Robin Larsson
Ombudsman   Pontus Rahm fram till mars,  Sofi Wedin från och 
med december. 
/Alexander Paulsson, ordförande för SSU Värmland

<< Delar av SSU Värmlands distriktsstyrelse på Stefan 
Löfvens sommartal. Fr. v. Alexander Paulsson,  
Clara Rydström och Emelie Bernhardsson  
Vennberg.
foto: Christoffer Sonesson
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UNGA ÖRNAR
Vi har haft sex styrelsemöten under året. Styrelsen och revi
sorerna avslutade sitt arbete med en årsavslutningsmiddag på 
Wilmas i Säffle.
Inplanerade tillställningar som vi planerat att delta på för att 
visa upp oss har vi tyvärr fått ställa in på grund av sjukdomar 
och brist på ledare.

Läger 
Vi deltog återigen på Unga Örnars, en vecka långa ”Syd 
läger” i Norje Boke /Blekinge. Fjorton stycken av Värm
landsdistriktets medlemmar närvarade i år. Återigen var  
lägret otroligt uppskattat och ett välbehövligt miljöombyte.

Utbildningar som genomförts och föreläsningar  
vi har närvarat vid är:

• Styrelsemedlemmarna har genomgått en styrelseutbild
ning i samarbete med ABF

• HLRutbildning
• Ledarutbildning

Verksamhet som genomförts under  
året på avdelningsnivå är:
Aktivitetsgruppen
• Skidresa till Hovfjället
• Uppstartande av en pysselverksamhet för de yngre med

lemmarna
Nattvandrarna 
På grund av att det saknas deltagare så har vi för tillfället 
lagt verksamheten på is.
 
Ekonomi och medlemmar 
Vi har under året 2019 spenderat 48.754 Kr och gjort en 
förlust på 7964 Kr. Unga Örnar Värmland har fortfarande 
en stark kassa för att klara år 2020. Antalet medlemmar har 
minskat en aning mot antalet år 2018. Flertalet av medlem
marna är i åldern 6 – 25år.
Aktivitetsgruppen har en god verksamhet, med ekonomisk 
stöttning från distriktsstyrelsen. Målsättningen med alla våra 
aktiviteter är att även de med mycket svag ekonomi ska kun
na följa med på våra resor och läger.
Tack till alla våra vänner inom arbetarrörelsen och våra loka
la företag för den hjälpen vi har fått. Vi tackar speciellt SAP 
för det årliga anslag vi får till Unga Örnar Värmland.
/Styrelsen gm Maria Torpman

Munkfors kommunalråd Mathias Lindquist, Oscar Magnusson 
och Stefan Löfven under sommarresan i Värmland. Bild till 
höger: Margot Wallström på Stefan Löfvens sommartal.
foto: Ebba Grape & Christoffer Sonesson
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För att valberedningen ska ha rimliga villkor att bereda val 
samt att distriktsstyrelsen ska kunna behandla inkomna 
motioner föreslås följande hantering. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att nomineringar till Värmlands  
 partidistriktsstyrelse samt revisorer skall  
 vara valberedningen tillhanda senast  
 den 31 december 2020.

att motioner till distriktskongressen 2021 skall  
 vara distriktsexpeditionen tillhanda senast  
 31 december 2020.

DISTRIKTS-
STYRELSENS 
FÖRSLAG
17A. MOTIONS- OCH 
NOMINERINGSTIDER 
INFÖR 2021
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För att bredda innehållet, och ge alla er ombud större möjligheter att aktivt delta i aktuell politisk  
diskussion under kongressen har distriktsstyrelsen beslutat att genomföra en allmänpolitisk debatt.  
Debatten ska inte utmynna i några beslut, utan syftar till att lyfta för ombuden viktiga frågor – och  
partidistriktsledningen ges möjlighet att fånga upp stämningar i partiorganisationen.
För att debatten ska kunna planeras utifrån ämnesindelning ber vi er att skicka in en samlad anmälan  
per arbetarekommun senast söndag 29 mars till varmland@socialdemokraterna.se. 

ALLMÄNPOLITISK DEBATT

• Debatten inleds med en kort inledning  
från distriktets ordförande.

• Varje delegation tilldelas minst en (1) talare – 
där antalet fördelas proportionellt utifrån  
antalet ombud. Totalt fördelas 49 talare på de  
16 arbetarekommunerna.

• Samtliga anmälda talare ges möjlighet  
att i tala i 2 minuter.

• En och samma talare kan bara tala en gång
• Ingen replikrätt
• Inga yrkanden kan läggas under debatten.
• Samtliga talare anmäls i förväg, delegationsvis.
• Delegationerna uppmanas anmäla talare  

enligt jämn könsfördelning.

• Samtliga talare anmäler vilket område de vill tala 
inom. Förslagsvis kan riksdagens utskottsfördel
ning utgöra områdesindelning (Finans, försvar, 
utrikes, social, arbetsmarknad, kultur osv.)

• Utifrån anmälda talare, önskat område och köns
fördelning görs en talarlista som offentliggörs vid 
incheckningen till distriktskongressen. Talarna 
grupperas utifrån områdesindelning, vilket gör 
att det blir lättare att följa debatten. 

• Representanter från distriktsstyrelsen  
sammanfattar och avslutar den allmänpolitiska 
debattens olika områden.

ARVIKA:   4 talare
EDA:    2 talare
FILIPSTAD:   3 talare
GRUMS.   3 talare
HAGFORS:   3 talare
KARLSTAD:   10 talare
KIL:    2 talare
KRISTINEHAMN:  3 talare

MUNKFORS:    2 talare
SKOGHALL:    3 talare
STORFORS:    2 talare
SUNNE:    2 talare
SÄFFLE:    2 talare
TORSBY:    3 talare
ULLERUD-FORSHAGA:  3 talare
ÅRJÄNG:    2 talare

FÖRHÅLLNINGSREGLER

ANTAL TALARE PER DELEGATION
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BESTÄM VILKA OMBUD SOM SKA TALA
Vid delegationsträff, vilka av ombuden vill 
göra ett allmänpolitiskt inlägg i debatten? Se 
på vänstra sidan antalet talarplatser ni har att 
fördela på er arbetarekommuns delegation.

SKICKA IN NAMNEN
Skicka en lista med namn på er delegations  
olika talare samt vilket område varje person 
ska tala om. Listan skickas senast 29 mars 2020 
till varmland@socialdemokraterna.se

TALARLISTA
Vid incheckningen på distriktskongressen  
kommer en färdig talarlista finnas att tillgå 
uppdelad efter ämne. Observera att inga nya 
namn kan läggas till under kongressen utan 
alla namn ska vara inskickade i förväg.

ALLMÄNPOLITISK DEBATT
Nu så är det dags! Om du är en av dem som 
ska tala - kom ihåg att hålla dig till två minuter 
samt att inga repliker eller svar kommer kunna 
ges under debatten. 
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17. BESLUT OM ARVODE 
TILL STYRELSE OCH  
REVISORER
Valberedningen föreslår kongressen besluta:

att inget arvode utgår till styrelseledamöter eller revisorer

18. VAL AV LEDAMÖTER  
I DISTRIKTSSTYRELSEN 
PÅ 2 ÅR
Valberedningen föreslår kongressen besluta:

a) Val av facklig ledare på 2 år, välja  
 Tobias Eriksson, Sunne (nyval) 

b) Val av internationell ledare på 2 år, välja  
 Kenneth Johannesson, Arvika (omval) 

c) Val av tre (3) ordinarie ledamöter på 2 år, välja  
 Pia Falk, Munkfors (nyval) 
 Linda Larsson, Karlstad (omval)

 Hans Jildesten, Storfors (omval) 

19. FYLLNADSVAL AV  
LEDAMOT I DISTRIKTS-
STYRELSEN PÅ 1 ÅR
Valberedningen föreslår kongressen besluta välja:

 Erivan Waysi, Grums (nyval)

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
20. VAL AV FYRA (4)  
ERSÄTTARE I DISTRIKTS- 
STYRELSEN PÅ 1 ÅR
Valberedningen föreslår kongressen besluta välja:

 Johannes Fransson, Kristinehamn (omval) 
 Marina Isaksson, Filipstad (omval)
 Per Aspemgren, Karlstad (nyval) 

 Cecilia Khouma, Säffle (nyval)

Övriga nominerade till distriktsstyrelsen:
Linda Hansen Grundel (Arvika)

21. VAL AV REVISORER
Valberedningen föreslår kongressen besluta:

a) Val av tre (3) revisorer på 1 år, välja  
 Bertil Hagelin, Forshaga (omval)

 BrittMarie Wall, Filipstad (omval) 
 GunBritt Arvholm, Grums (omval) 

b) Val av tre (3) revisorsersättare på 1 år, välja  
 Lars Johansson, Kristinehamn (nyval)

 Anette Gundahl Karlsson, Kil (omval)
 Gunnar Thörnqvist, Hammarö (omval)
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MOTIONER OCH DS-UTLÅTANDEN
MOTION 1
Motion angående redovisning  
av medlemsavgifter
Motionär: Allan Magnusson, Gunnel Clettborn, Säffle AK

I Arbetarekommunen där vi handlägger listor på aktuella 
medlemmar, har vi följande åsikter om förbättring av un
derlaget, som vi får oss tillhanda från bland annat från par
tidistriktet. Medlemslistorna som erhålls från partidistriktet, 
där det framgår vilka som har betalat/ej betalat avgiften för 
medlemskap, är ofullständiga och inte helt enkla att utlä
sa. De listorna måste ses över, det ska framgå vilka som har 
betalat medlemsavgiften, när inbetalningen har skett, samt 
vilka medlemmar som valt att avsluta sitt medlemskap. Lis
tor som kommer oss tillhanda har ingen kolumn för de här 
uppgifterna. Redogöraren får frågor och får då ringa till par
tidistriktet för att få svar, vilket medför att medlemmen ej 
ges svar direkt. 
Går vi tillbaka några år så kunde varje Arbetarekommun 
ansvara för detta. För att underlätta både för redogöraren 
och för medlemmen vill vi i denna motion få tillbaka det 
ansvaret. Vi kan snabbt svara på de frågor som medlemmen 
vill veta om sitt medlemskap. De som har den uppgiften i 
Arbetarekommunen/Sföreningar ska kunna se att medlem
men finns med och om betalning är gjord/avslutad, ändra 
adresser mm. De måste kunna lita på att svaren på medlem
marnas frågor stämmer. 

Vi yrkar:
att Medlemssystemet ska innehålla fler möjligheter att  

 ta fram rapporter som fyller nedanstående krav. 
att Listorna ska kunna tas ut på varje  

 Arbetarekommun vid behov. 
att Redogöraren från varje arbetarekommun snabbt  

 ska kunna se datum när medlemmen har betalat in  
 sin avgift till partiet, samt att det framgår summa  
 inbetalat belopp. 

att Förslaget underlättar i första hand för våra  
 medlemmar. Redogöraren är då den personen  
 som ansvarar för sekretess om de uppgifter som  
 framgår på medlemslistorna. Redogöraren för  
 uppdraget är Medlemssystemansvarig, kassören i  
 Arbetarekommuner och kassören i Sföreningar.  

att Partidistriktet antar motionen och skickar den  
 till Partistyrelsen 

Motionen är insänd av Säffle Arbetarekommun och Säffle 
Sförening december 2019. Antagen av SAK S/12 19 Svan
te Mlakar ordf, Säffle AK.

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 1:
Föredragande: Hans Jildesten

Partiet centralt beslutade att byta medlemssystem. Anled
ningen till att partiet tog detta beslut är för att öka säkerhe
ten i systemet, att systemet är rättssäkert och för att uppfylla 
de nya riktlinjer som bla GDPR innebär. 
Många av oss upplever delar av det som motionärerna bely
ser i motionen och en frustration över att det har tagit längre 
tid (än vad vi först trodde) innan vi får möjlighet att nyttja 
vårt hjälpmedel fullt ut.
Vårt nya system har många möjligheter, tyvärr så har vårt nya 
system haft vissa inkörningsproblem. Men utvecklingen går 
hela tiden framåt. Partiet centralt jobbar med både leveran
törer och egen personal för att uppnå bästa resultat.
Det finns en funktion i systemet där man kan ändra mail
adresser och postadresser. För att en arbetarekommun skall 
få tillgång till denna funktion så måste man utse någon/
några som vill/kan utbilda sig och sedan blir certifierade av 
partiet centralt.
Det kommer för ordförande, kassörer och medlemsansvariga 
i arbetarekommuner och i sföreningar framöver (under vå
ren) att via Rosen ha möjlighet att ha tillgång till utskrifter av 
medlemslistor, utskickslistor, betalda eller inte betalda med
lemsavgifter, samt uppgift på de medlemmar som det finns 
en risk för utskrivning av.
Betalningsdatum av medlemsavgifter har förändrats under 
2019. Detta innebär att medlemsavgiften kan komma en 
annan månad än som tidigare under oktober. Detta innebär 
också att i systemet så kommer man bara kunna se om med
lemmen är betald eller icke betald. (Vid omröstningar mm 
så är medlemmen röstningsberättigad om det står betald i 
systemet.) 
Månaden efter aviserad medlemsavgift sänds första påmin
nelsen ut, andra månaden efter aviseringen går andra på
minnelsen ut till medlemmen. 1 år efter aviseringen sänds 
ett utskrivningsbrev med en sista chans att betala medlems
avgiften.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att anse motionen besvarad
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MOTION 2
Kommunal budget
Motionär: Sven-Gustav Nilsson 

Små arbetarekommuner som sitter i opposition kan ha svårt 
att penetrera en kommunal budget på ett sådant sätt så att 
man kan frigöra kapital för egna förslag.
 
Jag yrkar:

att kongressen beslutar att en sådan möjlighet  
 ska finnas 

att ge partidistriktet i uppdrag att lösa detta

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 2:
Föredragande: Åsa Johansson

Motionsställaren föreslår att partidistriktet ska lösa så att 
våra partiföreträdare i kommuner där vi är i opposition får 
förutsättningar för att ta fram egna budgetförslag.
Distriktstyrelsen förstår motionärens intentioner, men upp
manar de förtroendevalda i kommunerna på lokal nivå att 
motionera om detta i varje enskilt fullmäktige där det behövs 

bättre förutsättningar att bedriva oppositionspolitik. Att di
striktstyrelsen genom vår expedition skulle lösa detta ser vi 
inte som ett alternativ.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att avslå motionen

MOTION 3
Vem ska välja din mat när du blir äldre?
Motionär: Inga-Lill Röhr, Kristinehamns AK

Matens roll för ett hållbart samhälle bör vara en av de vik
tigaste frågorna i debatten och en självklar fråga på dagord
ningen under 2019. Matens betydelse för en god hälsa och 
livsglädje under alla faser kan inte överskattas, energi och 
näring är kroppens byggstenar och utan detta skulle vi inte 
överleva.
En lagstiftning krävs när det gäller ansvar och kvalitetskrav 
för mat och måltider till våra äldre inom vård och omsorg, 
precis som för skolans måltider som regleras i skollagen. 

<
<

 Gunilla Svantorp, riksdagsledamot på  
Skolpolitiska dagen 22/11 2019.

Mats Sandström, regionråd på Stefan Löfvens  
sommartal. foto: Christoffer Sonesson

<
<
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Först då kan vi börja ställa krav på att en likvärdig och för
höjd måltidskvalitet ska erbjudas också våra äldre.
Ytterligare faktorer som ett förändrat synsätt och fokus på 
måltidssituationen kan medföra att äldre äter mer. En för
ändrad atmosfär i den sociala och fysiska måltidssituationen 
genom t.ex. bordets dukning, möjlighet att välja maträtt, 
placering i små grupper vid matborden och personalens age
rande via att de sitter med vid bordet stöds även av forsk
ningsstudier. Inte minst värdskapet vid serveringen är det 
som kan göra skillnad om måltiden smakar bra eller inte. 
Skapa det lugn som måltiden är till för där måltiderna är fre
dade från skifte av personal, utdelning av medicin och besök 
av anhöriga eller personal med andra arbetsuppgifter, än att 
hjälpa till vid måltiden.
Goda exempel finns där satsningen inom den svenska äldre
omsorgen har gjorts för att förbättra maten till våra äldre. I 
både mindre och större projekt har mat och måltiders värde, 
utöver näringsinnehållet uppmärksammats och utvecklats. 
Ett förändrings och utvecklingsarbete som visar på mat och 
måltidens betydelse för den äldres hälsa, välbefinnande och 
värdighet.Det krävs lagstiftning, ett tydligt måltidsuppdrag, 
kunskap, engagemang, någon ansvarig inom äldreomsorgen 
som driver och följer upp. Sverige har råd att tillaga bra och 
goda måltider för våra äldre. 

Jag yrkar:

att det införs lagstiftning för att tydliggöra  
 måltidsuppdraget för äldre.

Medlemsmötet den 20191218 antog motionen som sin 
egen. /Lars Nilsson, ordförande

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 3:
Föredragande: Mikael Dahlqvist

Andelen äldre i Sverige ökar och alltfler lever till en mycket 
hög ålder. Att stärka det friska och förebygga ohälsa är cen
tralt för att stödja ett hälsosamt åldrande. Med ökande ålder 
ökar risken för att drabbas av undernäring. Undernäring 
ökar risken för fallolyckor och sjukdom, samt kan påverka 
möjligheten att klara sig själv negativt.
Motionen handlar om kostens betydelse och omgivande 
miljö för de äldre. Motionären har fångat en viktig fråga 
som måste lyftas. Motionären yrkar på att det införs lagkrav 
för att tydliggöra måltidsuppdraget för äldre.
Mat är livsnödvändigt. Det är dessutom en viktig del i vår var
dag. Speciellt för de äldre då man blir skörare och risken för 
nutritionsrelaterande problem ökar, där under näring är det 
mest dominerande. Nedsatt aptit kan vara en av orsakerna. 
Precis som motionären skriver är ett förändrat synsätt och 

fokus på måltidssituationen viktig.  Måltiderna inom äldre
omsorgen behöver utformas utifrån de äldres individuella 
behov och önskemål. Det finns ingen universallösning som 
passar alla, istället behövs flexibla måltidslösningar som ger 
valmöjlighet och delaktighet. För att lyckas handlar det 
om medarbetare och chefers kompetens och engagemang. 
Minst lika viktigt är vår roll för att prioritera och sätta fokus 
på de äldres matsituation.  

Vad säger nuvarande lagstiftning?
Det finns redan omfattande lagstiftning, föreskrifter och 
rekommendationer. Vården och omsorgen av äldre och där
med måltiderna, regleras av Socialtjänstlagen och Hälso 
och sjukvårdslagen.  Lagstiftning inom livsmedelsområdet 
syftar till att maten ska serveras säkert och att ingen ska 
bli lurad av maten. Regelverket ställer krav på hela kedjan. 
Enlig Socialtjänstlagen ska insatserna vara av god kvalité, 
kvalitén i verksamheterna ska systematiskt och fortlöpande 
utvecklas och säkras. Insatser ska utformas för enskilda be
hov tillsammans med brukaren. Det gäller även måltiderna. 
Vård och omsorgsverksamheter ska enligt Socialstyrelsens 
allmänna råd ha rutiner för att förebygga och behandla  
undernäring. Det finns nationella kriterier som anger hur en 
bra måltidssituation ska se ut. Exempelvis har Livsmedels
verket tagit fram en broschyr, ”bra måltider i äldreomsorg” 
som ger goda kunskaper och framförallt en måltidsmodell 
som innehåller ett antal viktiga kriterier för att lyckas.  
Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen pekar på  
individens självbestämmande, integritet, delaktighet och 
individanpassning. Ser man till skollagen som motionären 
hänvisar till så anger den att skolmaten ska vara avgiftsfri 
och näringsriktigt i ett bredare perspektiv. 

Hur ser situationen ut?
Livsmedelsverkets kartläggning från hösten 2018 visar re
sultaten på en positiv utveckling i stort och att mat och 
måltider har hamnat högt upp på kommunernas agendor. 
Omkring åtta av tio kommuner har en politiskt beslutad 
måltidspolicy som beskriver hur måltiderna ska utformas 
och tas tillvara. Resultatet är i stort sett oförändrat från 
kartläggningen 2016. 79 procent av alla äldre på särskilda 
boenden har en aktuell genomförandeplan som beskriver 
den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna. 
75 procent av äldre på särskilt boende tycker att maten sma
kar ganska eller mycket bra. 69 procent av äldre på särskilt 
boende upplever att måltiderna oftast eller alltid är en trev
lig stund på dagen. Nästan tre fjärdedelar av de svarande 
uppger att kommunen har en samlad måltidsorganisation 
medan 20 procent anger att måltidorganisationen är delad 
över flera förvaltningar. 
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Bristerna är att endast kommunal äldreomsorg har kart
lagts, ej omsorg som utförs av andra utförare. Inom ordinärt 
boende är resultaten sämre.  Endast 12 procent av kommu
nerna erbjuder planerade mellanmål inom hemtjänsten, 10 
procent erbjuder matlagning i hemmet i mer än 20 minuter 
och 25 procent ledsagning till restaurang. Matlådan är den 
vanligaste typen av måltidsstöd inom hemtjänsten. Det är 
också vår erfarenhet på nationell nivå att särskilda boenden 
håller en högre kvalitet än hemtjänsten generellt. Vår ge
mensamma utmaning inom alla olika välfärdstjänster som 
utförs är att få till en likvärdighet och bra kvalitet över hela 
vårt land. Så är inte fallet idag tyvärr. 

Slutsats
För oss Socialdemokrater är välfärden alltid prioriterad 
högst. Maten är en central fråga som behöver lyftas och 
stödjas på olika sätt och denna motionen är ett bra exempel 
på detta. Däremot tycker inte distriktsstyrelsen att det är 
nödvändig att gå fram med ytterligare lagtext. Då det redan 
finns bestämmelser och råd om hur hela matsituation för de 
äldre ska se ut.
Det handlar mer om att leva upp till vårt ansvar. Där måste 
beslutsfattare på alla nivåer se till att det implanteras. Att 
det finns resurser avsatta i form av pengar, kompetens och 
kanske det viktigaste att de äldre involveras mer. Se till att 
integrera stödet i ordinarie verksamhet och tydliggör man
dat och uppföljning.
På nationell nivå ska vi ha respekt för kommunernas  
skiftande behov. Utifrån det ska staten se till att ge bra 
grundförutsättningar och ramar. Vi ska ta ansvar för  
utvecklingen, se till att det finns stöd och se till samverkan 
mellan huvudmännen fungerar. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att anse motionen besvarad

MOTION 4
Borttagande av åldersspann vid  
gynekologisk cellprovtagning
Motionär: Inga-Lill Röhr, Kristinehamns AK

Kvinnor mellan 23 och 49 års ålder kallas vart tredje år till 
cellprovtagning, därefter kallas man två gånger fram tills 
man fyllt 64 år. Efter 64 års ålder kallas man inte längre.
Vi har i Sverige en äldre befolkning som också borde kallas 
till cellprovtagning. Det tar lång tid innan cellförändringar 
utvecklas till livmoderhalscancer, vanligen 10 till 15 år.

Kvinnor lever längre och är generellt sett friska. För att bi
behålla god hälsa är det viktigt att i ett tidigt skeende upp
täcka, följa upp och behandla cellförändringar. Att då ha en 
fastställd ålder som utgör ”stupstock” för provtagning är inte 
försvarbart.

Jag yrkar:

att Att den bortre gränsen för cellprovtagning tas bort.
att  Att Spolitiker med uppdrag inom Region  

 Värmland verkar för att detta införs.

Medlemsmötet den 20191218 antog motionen som sin 
egen. /Lars Nilsson, ordförande

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 4:
Föredragande: Mats Sandström

Det grundläggande målet för den svenska hälso och sjuk
vården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 
befolkningen. Det innebär att alla oavsett bakgrund och bo
stadsort ska ha möjlighet att bevara en god hälsa och få en 
likvärdig och tillgänglig vård.
Det pågår ofta diskussioner om vilken screeningverksamhet 
som ska bedrivas och för vilka grupper den ska gälla. Oli
ka länder avslutar screening vid skilda åldrar och i Sverige 
höjdes nyligen den övre åldersgränsen för gynekologisk cell
provtagning till 64 år. 
Inom de olika beslutande organ på både regional och natio
nell nivå som hanterar riktlinjer och överenskommelser för 
sjukvårdens professioner försöker vi som socialdemokrater 
att arbeta för en ökad jämlikhet. I fråga om screeningverk
samhet innebär detta att vi vill ha samma utbud i hela landet 
och att vi ska undvika att genomföra egna lokala varianter 
som bara erbjuds i Värmland.
En annan viktig utgångspunkt i våra ställningstaganden om 
vilka insatser som ska erbjudas är vad den aktuella forskning
en och de rådgivande myndigheternas rekommendationer 
för tillfället säger. Här sker en ständig förflyttning av vad 
som ska betraktas som ändamålsenligt och effektivt, både ur 
individens perspektiv och för samhället som helhet. 
Om Socialstyrelsen kommer med nya rekommendationer 
ska vi självklart följa dessa, men att som enskild region be
sluta om egna varianter är att motarbeta målet om vård på 
lika villkor i hela landet.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att motionen avslås
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MOTION 5
Motion ang nämndemännens villkor och 
ersättningar. Nämndeman - ett offentligt 
förtroendeuppdrag
Motionär: Kajsa Adolfsson, S-kvinnor i Kristinehamn, 
Kristinehamns AK

Den senaste tidens fokus på krafttag mot kriminaliteten har 
medfört att även landets domstolar har kommit att gran
skats. Alla riksdagspartier vill ge ökade resurser till alla de
lar av rättssystemet för att stävja den ökade brottsligheten. 
Landets ca 8500 nämndemän som dömer i domstol tillsam
mans med juristdomarna behöver därför uppmärksammas 
särskilt avseende arbetsförhållanden, ersättningsregler och 
kompetensutveckling. Rättvis likartad tillämpning av re
gelsystemet över landet är viktigt för nämndemännens vill
kor. Även en ökning av arvodena behöver snarast komma 
till stånd.
Självständiga och opartiska domstolar är en förutsättning 
för ett välfungerande demokratiskt samhälle. Domstolarna 
besitter en stor makt och många av deras beslut kan vara 
oerhört ingripande för den enskilde. Allmänhetens förtro
ende för rättskipningen är därmed av stor vikt. Syftet med 
nämndemannasystemet är att ge medborgarna inflytande 
och insyn i den dömande verksamheten och därmed skapa 
förtroende för domstolarna. Nämndemännen tar av sin ar
betstid och fritid för att bidra till ett rättssäkert samhälle.
I dag kan man se att statusen på uppdraget som nämnde
man minskar. Tydligt är att det är svårt att få med yngre 
personer till detta viktiga uppdrag. Vi behöver även bredda 
kåren för att få fler yrkeskategorier mm representerade. För
bättrade villkor för nämndemännen skulle kunna bidra till 
att höja statusen på uppdraget och öka intresset för att bli 
nämndeman.
Nämndemännen arvoderas med ett heldagsarvode om 500 
kr brutto. Arvodes och ersättningsbestämmelserna har inte 
följt med den allmänna löneutvecklingen eller inflationen. 
Arvodena har stått still sedan 2007. Därför riskerar de låga 
arvodena att allvarligt skada folkförankringen och förtro
endet för rättssystemet. Det kan inte vara rimligt att nämn
demännen själva skall finansiera rättsskipningen i Sverige 
med privata medel. Tillspetsat skulle man kunna säga att 
det råder en orättvisa i domstolarna.
2007 höjdes arvodet för en sammanträdesdag från 300 kro
nor till 500 kronor. Samtidigt infördes en särskild arvodes
nivå (250 kronor) för nämndemän som under en samman
trädesdag tjänstgjort kortare tid än tre timmar. Arvodet 
behöver höjas. Samtidigt bör halvdagsarvodet tas bort. Som 
exempel, ibland händer det att en nämndeman kallas till 
tjänstgöring heldag men när förhandlingen börjar visar det 

sig att den tilltalade inte dyker upp och förhandlingen ställs 
in. Då får nämndemannen bara ersättning för en halv dag 
trots att nämndemannen avsatt en hel dag.
När ersättning för förlorad arbetsförtjänst betalas ut så in
går ingen semesterersättning och inte heller kompensation 
för inbetalning till tjänstepensionen.
I spåren av den ökande kriminaliteten, ökar också hat och 
hot mot domstolar och tjänstgörande nämndemän. Vidare 
ökar antalet mål som pågår över flera dagar, vilket ställer 
högre krav på nämndemännens flexibilitet och vilja att, ofta 
med kort varsel, åta sig dessa ofta komplicerade mål.
Arbetsbördan i domstolarna har kraftigt ökat de senaste 
åren. Detta har inneburit en hårdare prioritering av mål 
samt längre väntetider på att målen skall tas upp till hu
vudförhandling. En vårdnadstvist kan till exempel tvingas 
vänta i flera år på ett avgörande i domstolen. Domstolsver
ket konstaterar själva att den höga arbetsbelastningen, sam
mantaget har lett till en sämre arbetsmiljö i domstolarna. 
Domstolsverkets senaste prognos över antalet brottmål, 
visar på en ökning med 15 procent mellan 2018 och 2022.
Sett i ovanstående perspektiv är det särskilt oroande att an
talet nämndemän som under årets rekryterings och nomi
neringsarbete, blir ungefär lika många som 2014. För fem 
år sedan hanterades det ca 84 000 brottmål och nu pekar 
prognosen försiktigt på ca 30 000 fler mål per år.
Nämndemännen tar av sin arbetstid och fritid för att bidra 
till ett rättssäkert samhälle. De genomför detta uppdrag 
med risk för sin egen säkerhet då det inte sällan är grovt 
kriminella på andra sidan skranket. Men man gör det för 
ett högre syfte, för att vara en garant som säkerställer att 
demokratin upprätthålls: rättssäkra domstolar med demo
kratiskt inflytande.
Börjar rättssystemet få sprickor i fasaden med risk för att 
krackelera? Vi anser att det är dags att ta varningssignalerna 
på allvar och sluta nedvärdera nämndemännens insatser i 
domstolarna.
Nämndemännens arbetsvillkor måste snarast förbättras och 
arvoden och ersättningar kraftigt höjas. För anställda inom 
rättsvårdande myndigheter finns omfattande program för 
att hantera hat, hot och psykisk påfrestning men vi nämn
demän förväntas klara oss på egen hand. Det ska vara en 
självklarhet att nämndemännen ska omfattas av säkerhets
skyddet.
Från tid till annan rapporteras det om nämndemän som 
tvekar att ta på sig krävande uppdrag, som kan handla 
om gängkriminalitet, sexuella övergrepp, vårdnadstvister,  
hedersrelaterade brott, ekobrott, tvångsomhändertagan
de av barn, unga och vuxna mm. Andra nämndemän lå
ter meddela att de överväger att avsluta sitt åtagande som 
nämndeman.
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Vi yrkar:

att partiet ska verka för en förbättring av  
 nämndemännens villkor genom att sammanträdes 
 arvodet likställs arvodesmässigt med regionfull 
 mäktiges arvoden (ca 1294kr/dag)

att halvdagsersättningen tas bort
att i ersättningen för förlorad arbetsförtjänst ingår  

 semesterersättning samt kompensation för  
 eventuell uteblivet underlag för tjänstepension på  
 förlorad arbetsförtjänst hos arbetsgivaren

att nämndemännen ska omfattas av samma skydd och  
 säkerhetsregler som personalen i domstolen

att förutom den obligatoriska introduktionsutbild 
 ningen vid mandatperiodens början ska nämnde 
 männen få minst en årlig vidareutbildning

att motionen antas i sin helhet och överlämnas till  
 partidistriktets riksdagsledamöter att verka för  
 motionens krav

Medlemsmötet den 20191218 antog motionen som sin egen 
/Lars Nilson, ordförande 

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 5:
Föredragande: Marian Gustavsson

Självständiga och opartiska domstolar är en förutsättning för 
ett väl fungerande demokratiskt samhälle, och allmänhetens 
förtroende för rättsskipningen är mycket viktigt. Nämnde
mannasystemet ger medborgarna insyn och inflytande i den 
dömande verksamheten.  
Motionären lyfter viktiga frågor om nämndemäns arbetsför
hållanden, ersättningsregler och kompetensutveckling.  Syf
tet med motionen är bland annat att skapa förutsättningar 
för fler att söka sig till detta uppdrag och ge kåren en ökad 
bredd.
I första attsatsen föreslås en höjning av dagarvodet till sam
ma nivå som regionfullmäktiges arvode. Vi kan se att en höj
ning är rimlig eftersom arvodet legat på samma nivå under 
lång tid, men nivån kan inte jämställas med mötesarvodet i 
regionfullmäktige i Värmland. Halvdagsarvodet bör ses över 
i samband med en framtida höjning samtidigt som ett två
timmars ting kanske inte bör arvoderas som en heldag. 
Enligt vår bedömning ersätts all inkomstförlust som upp
kommer p. g. a. uppdraget som nämndeman. Det betyder 
att förlorad semesterersättning ersätts, även om det är kom
plicerat att få detta redovisat på underlag från arbetsgivaren. 
Däremot ersätts inte en framtida minskad tjänste/avtalspen
sion. Eftersom det finns olikheter mellan avtalsområdena 
kan det vara svårt att få till en enhetlig bedömning. 

Nämndemän omfattas av tjänstereseförsäkring för statliga 
tjänsteresor och trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Even
tuellt ytterligare försäkringsskydd bör utredas. 
Vi anser, liksom motionären, att återkommande obligatorisk 
vidareutbildning under mandatperioden är viktig. Dels för 
att höja kvalitén i rättsskipningen samt för att höja statusen 
på uppdraget. 
Vi delar motionärens uppfattning att regeringen bör göra 
en översyn för att förbättra villkoren för nämndemän. Dock 
kan motionen inte tillstyrkas i sin helhet p. g. a. ovan angiv
na förklaringar. När det gäller villkor och ersättningar för 
nämndemän ger vi uppdrag till våra riksdagsledamöter att 
verka för att de förbättras.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att  avslå attsats 1 och 6
att anse attsats 25 besvarad

<
<

 Erivan Waysi talar som ombud för Värmland på parti-
kongressen i Örebro. foto: Christoffer Sonesson
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MOTION 6
Motion om bostadstillägg, då den ene 
av ett pensionärspar måste flytta till ett 
boende.
Motionär: Christina Dellwik, S-kvinnor i Kristinehamn,  
Kristinehamns AK

Helt plötsligt försvinner en lön eftersom det kostar omkring 
11,000/mån, att få komma till ett boende. Den parten som 
blir kvar i hemmet, har då utgifter, som hyra, telefon, el, 
teve, mat, försäkringar till hemmet och kanske man har bil, 
försäkringar på bil, trafikskatt och mycket annat. Listan kan 
göras lång. 

Kanske bor man i hus eller i en bostadsrätt och man har då 
kostnadsansvaret för de inre nödvändiga funktionerna för ex 
spis kyl o frys och el, reparationer och underhål i bostaden. 
En buffert måste finnas. För det mesta får den kvarvarande 
vänta i 6 månader på att få ett bostadstillägg, från Pensions

myndigheten, under tiden får den som bor kvar i bostaden 
allt svårare att klara sig.

Med nuvarande system, tvingas den hemmaboende kanske 
sälja det gemensamma huset eller bilen, eller rent av bli kund 
hos kronofogden. Det finns människor som inte längre har 
råd att äta efter en sådan process, eftersom det blir ett klart 
ekonomiskt avbräck, då man kanske har mindre än hälften 
av den gemensamma inkomsten kvar. 

I dagens system räknas bostadstillägget på den inkomst som 
kvarvarande pensionär har. Man tar ingen hänsyn till de ut
gifter som finns.

Eftersom den är en process som sker i livet, då orken natur
ligt avtar och man lever i en skör period i sitt liv, anser jag 
att hela tillvägagångssättet måste ändras, för att skydda våra 
gamla. 

Jag yrkar:

att processen påskyndas från Pensionsmyndigheten  
 och sker i direkt samband med flytten till boendet.

att  bostadstillägget för just dessa utsatta personer höjs  
 proportionerligt även till utgifterna och inte bara  
 inkomsterna.

att  en tidsbegränsning på två månader inskrivs i  
 reglementet på pensionsmyndigheten.

Medlemsmötet den 20191218 antog motionen som sin egen 
/Lars Nilson, ordförande 

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 6:
Föredragande: Mikael Dahlqvist

Motionen handlar om bostadstillägget för pensionärer 
(BTP) och dess utformning när familjestrukturen ändras. 
Det andra problemet som motionären tar upp är de långa 
handläggningstider hos Pensionsmyndigheten. 
Våra socialförsäkringar har och ska vara ett signum för  
arbetarrörelsen och vårt parti. En historisk tillbakablick visar 
generellt att socialförsäkringarna inte följer konsumentpris
index. De stora nedgångarna var under 90tals krisen och 
under alliansregerings tid då försäkringarna urholkas rejält. 
Den socialdemokratiskledda regeringen har sedan 2014 
succesivt gjort förbättringar inom socialförsäkringsområdet. 
Den 1 januari 2020 trädde ett flertal ändringar på pensions
området i kraft. Som ett led i att förbättra tillvaron för Sve
riges pensionärer har regeringen, tillsammans med Pensions
gruppen, drivit igenom en höjning av både bostadstillägg 
och garantipension. Dessutom sänker regeringen skatten för 
personer över 65 år.
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Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. Det 
är skattefritt och betalas ut med maximalt 6 540 kronor per 
månad. Vid årsskiftet höjdes tillägget från 5 560 kr per må
nad. I det här sammanhanget är även äldreförsörjningsstödet 
(stöd för personer med låg eller ingen pension) viktigt då 
det kopplas ihop med bostadstillägget. Bostadskostnadstaket 
i BTP höjdes från 5 600 kronor till 7 000 kronor per månad 
för den som är ogift, och från 2 800 till 3 500 kronor per 
månad för den som är gift. Grundnivån i garantipensionen 
höjdes samtidigt med 200 kronor per månad. Nivåhöjning
en gör att personer kan ha något högre inkomst jämfört med 
tidigare och fortfarande få garantipension. Alla dessa olika 
socialförsäkringar hänger ihop och ska ge pensionärer med 
låg pension bättre förutsättningar. 
Precis som motionären påpekar är handläggningstiderna hos 
Pensionsmyndigheten oacceptabla. Bakgrunden till detta är 
bland annat att fler pensionärer har uppmärksammats på att 
de kan söka BTP och antalet ansökningsärenden har ökat. 
Den genomsnittliga handläggningstiden är cirka 25 veckor 
men det kan ta längre tid. Genomsnittlig handläggningstid 
för de äldsta ärendena är 39 veckor. Regeringen har därför 
via regleringsbrev till Pensionsmyndigheten gett i uppdrag 
att förkorta handläggningstiden för nyansökningar om bo
stadstillägg. Handläggningstiden ska vara högst 60 dagar vid 
utgången av 2020 och högst 40 dagar vid utgången av 2021. 
Myndigheten ska även öka servicenivån genom att korta ned 
kötiderna i telefon. Regeringen kommer löpande under året 
att följa verksamhetsläget avseende bostadstillägg och kund
service, samt effekterna av de extra medel som tillförs myn
digheten för att stärka handläggningen av bostadstillägg. Det 
visar att regeringen ser allvarligt på handläggningstiden och 
att den måste tydligt minskas.
Distriktsstyrelsen har stor förståelse för de situationer många 
äldre hamnar i vid förändringar av familjesituation som ex
empelvis motionären beskriver när ena partnern måste flytta 
till ett särskilt boende och den andre står där ensam med 
större utgifter.
Bostadstillägget syftar till att ge en inkomstförstärkning till 
den som har låg pension och höga bostadskostnader och 
därmed även garantera dessa personer en skälig levnadsnivå. 
Däremot tar BTP inte hänsyn till andra kostnadsfördyringar 
en enskild pensionär ha. 
Om storleken på BTP även ska ta hänsyn till andra ekono
miska omständigheter än bostadskostnaden i ett hushåll, är 
risken stor att det blir ett mycket komplicerat bidragssystem, 
som också riskerar att upplevas som orättvist.  Utgifter fluk
tuerar över tid. Hur ska det bedömas? Vad räknas som rim
liga utgifter? Ska bil, fritidsboende, dyrare villa räknas som 
standard? Ju fler variabler man lägger in i den bedömningen 
som handläggare ska göra, ju svårare och mer komplicerad 
blir beslutshanteringen. Risken är betydande att många yt

terligare kriterier kommer upplevas som godtyckliga, och 
öka risken för missbruk. 
Socialförsäkringar som är enkla och transparanta skapar för
troende hos allmänheten. Sedan är det som alltid en ekono
misk prioriteringsfråga. Då kanske det är bättre att se till att 
befolkningen känner trygghet för hälso och sjukvården, att 
vården finns tillgänglig för alla utifrån behov. Eller att om
sorgen fungerar bra i din kommun. 
Distriktsstyrelsen anser att den väg som regeringen valt, att 
göra generella höjningar av bostadstillägget, är en bättre väg, 
än att införa fler kriterier som avgör bidragets storlek. Det 
är ett enklare, mer träffsäkert och rättvisare system för alla.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att första attsatsen ska anses besvarad
att  avslå andra attsatsen 
att  bifalla tredje attsatsen   

MOTION 7
Med rätt att föda
Motionär: Inga-Lill Röhr, Kristinehamn

ViHar inte Värmland råd med god förlossningsvård är en 
fråga som jag ställer efter att jag lyssnat på ett seminarium på 
jämställdhetsdagarna i Karlstad. 
Förlossningsvården är ett område där det är tydligt att inte 
kvinnors hälsa prioriteras. Givetvis ska ingen kvinna, som 
ska föda barn, någonsin behöva vara rädd för att inte få plats 
på sjukhuset eller att få den vård och det stöd hon behöver 
under förlossningen. Alla kvinnor förtjänar likvärdig förloss
ningsvård och alla barn som kommer till världen förtjänar 
lika god start i livet. Detta måste gälla villkorslöst för alla 
regioner.
Dessutom så ger en god förlossningsvård en god ekonomi, 
eftersom det förebygger förlossningsskador hos både mor 
och barn, vilket annars kan öka sjukvårdskostnader längre 
fram.

Jag yrkar:

att Spolitiker med uppdrag inom region Värmland  
 verkar för att mer resurser avsätts till förlossnings 
 vården, så att varje födande kvinna, och varje barn  
 som kommer till världen, får en likvärdig och  
 säker vård.

Medlemsmötet den 20191218 antog motionen som sin egen 
/Lars Nilson, ordförande 
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Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 7:
Föredragande: Mats Sandström

Motionären vill att Spolitiker, med uppdrag inom region 
Värmland, verkar för att mer resurser avsätts till förlossnings
vården, så att varje födande kvinna, och varje barn som kom
mer till världen, får en likvärdig och säker vård. 
Förlossningsvården i Värmland har de senaste åren fått rela
tivt god utdelning i budgetfördelningen som delvis hänger 
samman med de riktade statsbidrag som kommit utifrån en 
överenskommelse som Sveriges Kommuner och Landsting 
och regeringen gjorde för 2015  2019, om att förbättra 
förlossningsvården och annan vård som rör kvinnors hälsa. 
Överenskommelsen syftade till att skapa en mer tillgänglig 
och jämlik hälso och sjukvård för kvinnor i Sverige. 
För den värmländska förlossningsvården har kostnaderna 
ökat med 14% från 2017 till 2019 och förlossningsvården i 
Värmland står sig väldigt väl i alla nationella jämförelser. Re
gionen har dessutom inte haft de bemanningsproblem som 
media ofta rapporterat om från andra delar av landet.  
Motionärens önskan är därför enkel att svara positivt på. 
Självklart ska varje födande kvinna, och varje barn som kom
mer till världen, får en likvärdig och säker vård. Självklart 
kommer också vi Spolitiker, med uppdrag inom Region 
Värmland, att verka för att tillräckliga resurser avsätts till 
förlossningsvården, så att målen om säker och likvärdig vård 
kan uppnås.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att bifalla motionen

MOTION 8
Avveckla jobbskatteavdragen
Motionär: Lars-Ove Jansson, Arvika västra S-förening

Regeringen Reinfeldt genomförde en ”jobbskatteavdragsre
form” som vårt parti högljutt protesterade mot. I regerings
ställning har det sen varit tyst om dessa avdrag. I ett läge där 
kommun efter kommun och även regioner får allt tuffare 
ekonomi och allt svårare att klara välfärdsuppdraget är det 
väl ändå dags att vi i partiet tar en allvarlig diskussion om 
jobbskatteavdragens vara eller icke vara?
Visst, kommuner kan alltid höja kommunalskatten men 
många kommuner har redan en hög skattesats och dessutom 
slår en kommunal skattehöjning hårdast mot de med lägre 
inkomster.
Jag har också hört argument i riktningen, folk har vant sig 
vid jobbskatteavdragen och det vore kanske inte så bra för 
vårt partis popularitet att börja röra i dessa. Jag är av en helt 
annan uppfattning! Jag tror att tiden är mogen att börja dis
kutera och att börja avveckla dessa då det skulle innebära 
många sköna skattekronor till kommunerna. 

Jag yrkar:

att Distriktskongressen antar ett uttalande om att  
 avveckla det fjärde och femte jobbskatteavdraget

att  i uttalandet ska dessutom finnas en uppmaning till  
 partiet att starta en diskussion om att avveckla hela  
 jobbskattereformen på sikt

<< 

Linda 
Johansson, 
Sunne, på 
Distriktskon-
gressen 2019
foto: 
Christoffer 
Sonesson
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Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 8:
Föredragande: Ulric Andersson

Motionären tar i motionen upp frågan om att kongressen 
antar ett uttalande om att avskaffa jobbskatteavdragen 4 och 
5 och att uppmana vårt parti att starta en diskussion om att 
avveckla hela jobbskattereformen på sikt. 
Argumenten som anförs är att kommunernas och regioner
nas sviktande ekonomi innebär svårigheter att klara välfärds
uppdraget och att en avveckling skulle innebära många skö
na skattekronor till kommunerna.
Att kommunernas och regionernas situation är ansträngda 
råder det stor samstämmighet kring, också att det behövs 
förstärkningar genom ökade statsbidrag. Den socialdemo
kratiskt ledda regeringen har också tillfört sektorn betydande 
belopp, nu senast genom uppgörelsen med samarbetspartier
na C och L i januari. 
Distriktsstyrelsen delar motionärens syn på att det kommer 
att behövas ytterligare förstärkningar för att klara välfärds
uppdraget och att jobbskatteavdraget behöver ses över.
Att hela skattesystemet behöver ses över finns det också 
en överenskommelse om att göra under mandatperioden  
mellan S, MP, C, och L.
Effekterna av ett borttagande av enbart jobbskatteavdraget 
4 och 5 eller som motionären föreslår på sikt hela jobbskat
tereformen har ingen direkt påverkan på kommunernas och 
regionernas skatteinkomster eftersom det är en statligt finan
sierad skattereduktion.

Distriktsstyrelsen ser däremot ett stort behov av att skattesys
temet snarast ses över och att målsättningen är att effekten 
blir att skattelättnader i första hand riktas till låglönegrupper 
och att också pensioner och annan försörjning omfattas. Att 
även andra skatter t.ex förmögenhetsskatter och fastighets
skatter ingår i översynen. Utgångsläget för skatteöversynen 
är att långsiktigt trygga välfärden.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att avslå motionen

MOTION 9
Höjd lägstanivå i ersättningssystemen
Motionär: Lars-Ove Jansson, Arvika västra S-förening

Många har det ekonomiskt tufft i landet idag och dessvärre 
är det många som är beroende av samhällets stöd i form av 
försörjningsstöd, bostadsbidrag, bostadstillägg, sjukersätt
ning, arbetslöshetsersättning etc.
Lägsta nivån i t ex sjukpenningsystemet är idag 4 900 kro
nor/ månad. Då skall det till flera stödformer för att klara hy
ran och få en dräglig situation. Det vore klädsamt om ersätt
ningsnivåerna följde Konsumentverkets rekommendationer 
om basnivå som 2019 är 6 350 kronor kvar när hyran är 
betald. Många kommer inte i närheten av den summan idag. 
6 350 kronor skulle för många innebära ett rejält lyft, inte så 

<< 

Evalotta  
Härdig  
Eriksson, 
Storfors, 
på Monica 
Johanssons 
avtackning
foto: 
Christoffer 
Sonesson
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att de kunde skapa sig någon direkt lyxtillvaro men de skul
le när fasta utgifter, kläder och mat vore betald åtminstone 
kunna ha en liten slant över för egen disposition.

Jag yrkar:

att lägstanivån i ersättningssystemen ska följa  
 Konsumentverkets rekommendation om basnivå  
 när hyran är betald   

att  skicka motionen och svaret till Partistyrelsen.

MOTION 10
Höjd lägstanivå i garantipension
Motionär: Lars-Ove Jansson, Arvika västra S-förening

Vår regering satsar stora summor på att höja pensionerna 
vilket är bra då de släpat efter i kostnadsutvecklingen över 
lång tid. I synnerhet under de borgerliga regeringarna då 
jobbskatteavdragen infördes och dessa inte gällde pensions
utbetalning.
Ändå tycker jag att det är alldeles för många som har en 
väldigt utsatt situation då garantipensionen idag är på en 
låg nivå, 8 254 kronor från 2020. Till detta kan då komma 
bostadstillägg och/ eller särskilt äldrestöd beroende på vilka 
kostnader man har för sitt boende och sina intäkter.
Jag tycker att detta inte är tillräckligt utan skulle vilja se en 
reform där man  dels följer Konsumentverkets basnivå (2019 
är den 6 350:  exkl. hyra), dels tillser att garantipensionen i 
framtiden tillförsäkras en indexuppräkning varje år.

Jag yrkar:

att lägstanivån för garantipension följer  
 Konsumentverkets rekommendation om basnivå  
 efter att hyran är betald   

att nivån indexuppräknas varje år
att skicka motionen och svaret till Partistyrelsen

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 9 & 10:
Föredragande: Gunilla Svantorp

Det är verkligen viktiga frågor och värderingar som motio
nären lyfter fram i de båda motionerna. Frågan om vilken 
roll våra socialförsäkringar ska ha är en av de riktigt stora 
frågorna. Inte minst med tanke på den urholkning som skett 
efter de borgerliga regeringsårens många försämringar.
Regeringen har sedan valet 2014 gjort en hel del för att för

bättra levnadsstandarden för personer med riktigt låga in
komster men självklart vill vi göra mer. Som exemplen kan 
nämnas en höjd grundnivå på garantipensionen med 200:/
månaden och att bostadskostnadstaket har höjts från 5600: 
till 7000:/månad för ogifta och från 2800: till 3500:/må
nad för gifta.
Förra mandatperioden tillsattes också utredningen om sjuk
försäkringen där delbetänkandet ”En begriplig och trygg 
sjukförsäkring med plats för rehabilitering” just i dagarna har 
presenterats och där slutbetänkande kommer i april 2020. I 
slutet av förra året kom också den särskilde utredarens del
betänkande om grundpensionen. Motionären vill ändra en 
rådande praxis och knyta en stor del av budgetutrymmet till 
indexuppräkning vilket är en stor förändring. 
Vi har nu fått ett viktigt blocköverskridande samarbete kring 
inte minst budgeten och en av punkterna där handlar om 
en skatteutredning vars resultat högst troligtvis kommer på
verka mycket av den långsiktiga fördelningspolitiken. I vän
tan på att den tillsätts och resultaten av denna så föreslår 
distriktsstyrelsen följande hantering.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att anse motion 9 och 10 besvarade

MOTION 11
Likformighet i investeringsstödet  
för lantbruk
Motionär: Lars-Ove Jansson, Arvika västra S-förening

Investeringsstöd till våra lantbruksföretag är något som be
hövs för att vi ska kunna behålla de öppna landskapen och 
öka vår inhemska matproduktion, Självförsörjningsgraden 
idag är skrämmande låg, inom många områden ligger den 
under 50 %.
Investeringsstöd beslutas om och betalas ut från de olika 
länsstyrelserna och det är här som bekymren börjar. Länssty
relserna har statens uppdrag att sköta detta men kan egentli
gen forma regelverket lite som de vill. .. Exempelvis kan man 
som lantbrukare i ett län få som mest 20 % av en investering 
i stöd medan man i ett annat kan få 40 %. Så borde det inte 
få vara, riktlinjerna eller regelverket borde vara så formulerat 
att det ger likadana förutsättningar i hela landet.

Vi yrkar:

att ge Distriktsstyrelsen i uppdrag att uppvakta  
 partistyrelsen i frågan för att försöka få till stånd  
 en ändring. 
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Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 11:
Föredragande: Tobias Eriksson

Som motionären belyser så är det oerhört viktigt att få 
till jämlikhet för investeringsstöd i hela vårt avlånga land,  
särskilt när vi ser hur låg vår inhemska matproduktion och  
självförsörjningsgrad är idag 50%.
Detta i en allt mer orolig värld där kriser påverkar matpro
duktionen oerhört fort. Frågan är högst aktuell på politiska 
bordet om att öka självförsörjningsgraden på nivån för att 
klara av kriser. 
Investeringsstödet är en viktig nyckel för att till satsningar 
inom jordbruket på kort och lång sikt.
Därmed bör det gå att få till en förändring i regelverket för 
att få investeringsstöd för lantbruket, som skall vara likvär
digt vart man än lever och verkar men även ur ett rättssäkert 
perspektiv.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att bifalla motionen

MOTION 12
Reformera det statliga systemet för  
ersättning till enskilda vägar
Motionär: Lars-Ove Jansson, Arvika västra S-förening

Ersättningen till enskilda vägar är ett gammalt beslut som 
inte fungerar bra i det moderna samhälle vi har idag. Mo
dellen ger alldeles för lite till vägsystemet och lägger allt för 
stor börda på enskilda markägare och kommuner att sköta 
om vägnätet. Ett vägnät som utnyttjas av allt tyngre fordon i 
mycket högre grad än när systemet skapades.
Allt fler och allt tyngre transporter på de enskilda vägarna 
sliter hårt på dem och kostar allt större summor pengar. Här 
har inte lagstiftarna hunnit med i utvecklingen kan man 
konstatera och det är hög tid att något görs.

Jag yrkar:

att ge våra riksdagsledamöter i uppdrag att verka för  
 intentionerna i motionen

att  sända motionen till partistyrelsen för kännedom



41

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 12:
Föredragande: Lars Mejern Larsson 

Infrastrukturen är en nationell angelägenhet och i ett land som växer i befolk
ning blir det viktigt att ersättnings systemen också moderniseras efter ökade 
behov och slitage. 
De enskilda vägarna utgör den största delen av Sveriges vägnät, cirka 430 000 
km (av dem är det 75 000 km som får statsbidrag). Det vill säga är de enskilda 
vägarna och dess standard en viktig faktor för att hela landet ska kunna leva. 
Distriktsstyrelsen anser därav frågan vara viktigt, inte minst i Värmland som 
är ett turist och skogsindustrilän med rikt kulturutbud runt om i länet. Verk
samheter som påverkas av de enskilda vägarnas kvalitet. 
Med anledning av ovanstående ser därför distriktsstyrelsen positivt på mo
tionärens attsatser. Samtidigt vill styrelsen till riksdagsledamöterna göra ett 
medskick att i kontakt med statsråd och utskottsledamöter även framhålla 
den regionalpolitiska betydelsen av livskraftigt vägnät i hela landet. Att en 
reformering av ersättningen även kan bidra till att förverkliga målsättningar 
om regional utveckling. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att bifalla motionen

<
<

 Socialdemokraterna Värmlands  
distriktsstyrelse, personal,  
inbjudna gäster samt statsråd  
och partisekreterare vid Stefan 
Löfvens sommartal i Björneborg.
foto: Christoffer Sonesson
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MOTION 13
Skrinlägg satsningen på höghastighetståg
Motionär: Lars-Ove Jansson, Arvika västra S-förening

Jag kan ha förståelse för att man föreslår att bygga höghas
tighetstågförbindelser i vissa delar av landet, många länder 
har ju gjort så. Men vi har ett järnvägsnät som är kraftigt 
eftersatt när det kommer  till underhåll och pålitligheten i 
våra järnvägstransporter är allt annat än bra. En gigantisk 
satsning på höghastighetssnabbtåg skulle förmodligen leda 
till att underhållet på det övriga nätet finge stryka än mer 
på foten. Jag är övertygad om att en satsning på att rusta 
den befintliga järnvägen så att persontåg kan framföras i X 
2000fart i hela nätet skulle vara tillfyllest för alla resenärer 
och skulle dessutom öka resandeantalet högst markant. En 
satsning på höghastighetståg på ett mindre antal sträckor 
skulle inte ge denna effekt, det är min övertygelse i alla fall.

Jag yrkar:

att Socialdemokraterna i Värmland skriver en Parti 
 distriktsmotion i ärendet till nästa Partikongress

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 13:
Föredragande: Lars Mejern Larsson

För att Sverige ska stå starkt i framtiden och vi ska kunna 
skapa nya jobb, välstånd och minska vår klimatpåverkan 
måste vi ha en infrastruktur som fungerar och som går att 
lita på. Därför har den Sledda regeringen fattat beslut om 
en nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029. 
Det är en satsning på totalt 700 miljarder kronor som sker i 
hela landet, från norr till syd och både i stad och landsbygd. 
Vi behöver fler transporter som går på räls istället för på 
väg. Distriktsstyrelsen delar motionärens syn på behovet av 
satsningar och renoveringar på befintliga stambanor. Men 
samtidigt är det ett stort problem att de stambanor som idag 
finns är hårt överbelastade. Därav anser distriktsstyrelsen 
att om målet är en pålitlig och robust järnväg, måste sats
ningar både ske på den järnväg vi har idag och på byggna
tion av nya stambanor där vi ser att behovet är som störst.
Att satsningar ska ske på både befintliga och nya stambanor 
är redan partiets hållning i frågan och styrelsen kommer att 
bevaka så att den inriktningen ligger fast. Därutöver är det 
viktigt att bejaka diskussionen om hur fort nya snabbtåg ska 
köra, då kostnaden varierar stort mellan alternativen, så att 
ett sådant beslut inte ska inskränka det ekonomiska utrym
met för renoveringar av nuvarande järnvägsnät. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att avslå motionen

MOTION 14
Körkortslån CSN
Motionär: Lisa Levin, Arvika västra S-förening

Hela Sverige har problem med kompetensförsörjning. Det 
är svårt med allt från att finna sommarvikarier för enklare 
arbeten, till rekrytering för tjänster  där specifik utbildning 
krävs. 
Även de studenter som utbildar sig på gymnasienivå behövs 
genast på arbetsmarknaden när de är färdigutbildade och 
som arbetskraftsreserv under semestrar. I många fall behö
ver de kunna köra bil för att kunna utföra sitt jobb.
I nuläget finns det endast möjligheter att söka ”körkortslån” 
hos CSN för den som är från 20 år och arbetslös. Den som 
har körkort är mer anställningsbar på arbetsmarknaden och 
inte sällan är körkort en förutsättning för att få jobbet. Du 
kan jobba och köra bil från 18 års ålder och vi bör ta vara på 
den arbetskraften.

Jag yrkar:

att Socialdemokraterna i Värmland skriver en Parti 
 distriktsmotion i ärendet till nästa Partikongress.  
 Motionen ska föreslå en regeländring så att det går  
 att söka körkortslån hos CSN för den som fyllt 18  
 år och går på gymnasiet

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 14:
Föredragande: Leif Haraldsson

Det finns idag möjlighet att ta ett körkortslån med CSN 
för den som är arbetslös mellan 18 och 47 år. Lånet gäller 
max 15 000 kr för körkortsbehörighet B, det vill säga för 
personbil och lätt lastbil. 
Socialdemokraterna har kongressbeslut på att alla som slut
fört gymnasieexamen med godkända betyg ska ha möjlig
het att ta CSNlån till körkort till en maxgräns på 25 000 
kronor till ett Bkörkort. 
Under partikongressen 2019 beslutades om inriktningen att 
den som vill ta yrkeskörkort för att köra lastbil eller buss 
också ska kunna få studiemedel under tiden. När man tittar 
på regelverket så finns det säkert en andemening med att de 
som har möjlighet att söka lån för körkortsutbildning, men 
det utesluter inte att man kan motionera om att förbättra så 
det även gäller från 18 år och går på gymnasiet. Det vill säga 
att personen inte behöver vara arbetslös.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att bifalla motionen



43

MOTION 15
Motion om hjälpmedel
Motionär: Hans Forssell 

Tillgång till väl fungerande hjälpmedel ska bidra till att pa
tienten ska kunna ha ett så bra liv som möjligt. Andeme
ningen är att kunna vara ute i samhället och verka vilket ger 
livet en bra mening. Naturligtvis är hälsotillståndet avgöran
de för hur insatsen ska se ut. Ett individanpassat hjälpmedel 
är avgörande för patientens framtida utveckling.
Många fina ord från regionens policy. I verkligheten har 
nämnden svårt att leva upp till sin andemening inom vissa 
områden. Vardagen ger en annan bild. När det gäller per
mobiler och elrullstolar är väntetiden väldigt lång. Det gör 
att många patienter tappar farten för att komma igång och 
lusten att verka ute i samhället. 

Jag yrkar:

att våra socialdemokratiska regionpolitiker  
 driver frågan

att  regionen gör en analys av vad den långa  
 väntetiden innebär och beror på

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 15:
Föredragande: Pia Falk

Motionären belyser en mycket viktig fråga för personer med 
funktionsnedsättningar. De långa väntetiderna för att få en 
elrullstol eller en permobil är inte acceptabla. Dessa hjälp
medel är viktiga för individen i det dagliga livet. Utan hjälp
medlen begränsas deras möjlighet att delta aktivt i samhället 
och att ha en bra fritid, vilket också påverkar den psykiska 
hälsan.
 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att bifalla motionen

MOTION 16
Är vi svarslösa
Motionär: Hans Forsell

Vad har vi i beroendeställning som äldre, funktionsnedsatta 
för möjligheter att sätta emot myndigheter, då vi känner vi 
har blivit dåligt behandlade i ett ärende. Har makten fått så 
stora proportioner att steget är så stort till medborgarna. Det 
finns lagar som hjälpa och stötta när man behöver hjälp så 

långt som det går av ekonomiska och praktiska skäl.
Makten att styra ligger på politikerna att ändra på sånt som 
inte fungerar och försvara det som är bra. I praktiken fung
erar det inte så utan man kör på så länge det går. Man ger 
delegation till tjänstemännen som ska jobba efter  direktiven 
från politikerna.
Att få ett ärende rättvist bedömt är avgörande för myndig
heten och den behövande sen att ge och ta är bra ur demo
kratiskt perspektiv.
När en myndighet har så stort ansvar mot oss medborgare 
så kan ärendets komplexitet innebära att vi måste inse, att vi 
medborgare inte har det kunnande som det behövs.
Har ändrat mig på punkten att allt går rättvist tillväga. Så 
är inte fallet alltid. Dom olika lagar som har skapats för oss 
har ett syfte att hjälpa oss i svåra situationer. Då gäller det 
att myndigheterna fattar innebörden och är lite mer än bara 
vara en myndighet. Mänskliga aspekter är inte fel.

Jag yrkar:

att Våra socialdemokratiska riksdagsmän ser över  
 dialogen mellan myndigheter och medborgaren på  
 ett mer mänskligt sätt.

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 16:
Föredragande: Kenneth Johannesson

Motionären lyfter den viktiga frågan om bemötande från 
myndigheter när medborgare behöver hjälp och stöd och 
efterfrågar mer medmänsklighet. Motionären vill att social
demokratiska riksdagsledamöter ska se över dialogen mellan 
myndigheter och medborgaren för att tillförsäkra mer med
mänsklighet.
Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att be
mötande är viktigt och att bedömningar ska vara rättvisa.
Det finns därför rutiner för hur medborgaren kan anmäla 
synpunkter på att bemötande inte har varit bra. 
Distriktsstyrelsen anser inte att de socialdemokratiska riks
dagsledamöterna ska ha rollen att se över dialogen mellan 
myndigheten och medborgaren utan anser att detta ska ske 
av instanser (t. ex en patientnämnd eller justitieombudsman
nen eller diskrimineringsombudsmannen) som har till upp
gift att systematisera klagomål för att förbättra på helheten 
samt att mer direkt förbättra genom att titta på det specifika 
fallet som har upplevts sakna ett bra bemötande.
 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att avslå motionen
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MOTION 17
Motion om en miljöskatt  
på fossila bränslen
Motionär: Christer Alnebratt

Greta Thunbergs skolstrejk har nu pågått i över ett år. Hon 
kräver att vi ska lyssna på och ta till oss vad forskarna säger 
om miljö och klimat. Vidare kräver hon att vi vuxna ska age
ra nu eftersom situationen är akut. Hon anser att det inte 
räcker med individuella insatser utan här krävs politiska 
insatser för att åstadkomma en verklig förbättring. Vi tror 
att det socialdemokratiska partiet har kraft att genomföra en 
radikal skatteförändring som förenar goda miljöeffekter med 
en minskning av klyftorna mellan land och stad. 

Vårt förslag innebär:
1. En kraftig höjning av skatten på fossila bränslen så att 

det för konsumenterna leder till en höjning av priset på 
diesel och bensin med förslagsvis 5 kr/l.

2.  De medel som staten får in via skattehöjningen fördelas 
på följande sätt: 
A.  Hälften av intäkterna går till de skattebetalare som 
bor över 3 mil från en centralort med minst 10 000 
innevånare.  De som bor mer än 6 mil från centralorten 
får 50 % mer än de som bor mellan 3 och 6 mil från 
centralorten. 
B.  Reseavdragen får ses över för de som inte har möj
lighet att resa kollektivt 
C.  50 % avsätts för direkt miljöförbättrande åtgärder i 
form av stöd till utveckling av effektivare batterier, elbi
lar, laddstolpar, biobränsle, miljövänliga produktionsme
toder inom industrin, tankställen för alternativt bränsle i 
glesbygd m.m.  
D. Den tunga transportsektorn måste till en början 
kompenseras för de ökade kostnaderna genom att staten 
avsätter medel tills det finns realistiska möjligheter för en 
övergång till elfordon, tågtransporter eller fordon som 
drivs med flytande gas etc.

Ovanstående siffror och procenttal är givetvis en indikation 
och får utredas på sedvanligt sätt. Det avgörande är att vi ge
nom detta förslag påskyndar en kraftig minskning av koldi
oxidutsläppen i enlighet med Agenda 2030 och Parisavtalet.
Bilförare som använder fossila bränslen kommer att få ökade 
kostnader och detta medför förhoppningsvis att de i större 
utsträckning utnyttjar kollektiva transporter där så är möj
ligt och i andra hand satsar på eldrift och bilar som går på 
alternativt bränsle. De som p.g.a. långa avstånd är hänvisade 
till biltransporter kommer att kompenseras genom skatte
återbäringen. 

Vi tror att detta förslag skulle gillas av Greta och alla de 
hundratusentals ungdomar som sympatiserar med henne. Vi 
tror också att många föräldrar kommer att acceptera försla
get med tanke på framtiden för deras barn  även om det 
innebär vissa ekonomiska försämringar i stunden. Enkelhe
ten och frånvaron av tvång tillsammans med satsningen på 
att hela Sverige ska leva gör att även borgerliga väljare som 
menar allvar med sitt miljöengagemang kan tänkas acceptera 
förslaget.
Utöver föreslagna åtgärder är en utbyggd/förbättrad kollek
tivtrafik avgörande för att förändra våra resemönster men det 
är ett ansvar som ligger hos oss själva i Värmland att åtgärda

Jag yrkar:

att Våra riksdagsmän/kvinnor får i uppdrag att verka i  
 motionens anda.

att Distriktsstyrelsen får i uppdrag att starta en dialog  
 med paristyrelsen i motionens anda

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 17:
Föredragande: Åsa Johansson

Motionären har med avstamp från Gretas skolstrejk Fridays 
For Future tagit fram ett förslag på hur det socialdemokratis

<
<

 Ann-Katrin Järåsen, kommunalråd i Torsby på Distrikts-
kongressen 2019. foto: Christoffer Sonesson
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ka partiet skulle kunna göra en radikal skatteförändring för 
att påskynda en kraftig minskning av koldioxidutsläppen i 
enlighet med Agenda 2030 och parisavtalet. 
Att koldioxidutsläppen måste minska och att jobba uti
från Agenda 2030 och parisavtalet är distriktsstyrelsen helt  
överens med motionärerna om. Men att låsa fast sig vid en 
skatteförändringsmodell för att uppnå dessa syften är vi  
tveksamma till.
I vårt handlingsprogram för mandatperioden går att läsa att 
”vi vill forma ett hållbart samhälle som erbjuder ett gott liv 
även till de som kommer efter oss”, så frågan i stort har kon
gressen pekat ut som viktig sedan tidigare. Distriktsstyrelsen 
kommer att uppdra åt vår representant i partistyrelsen och 
våra riksdagsledamöter att jobba för att minska koldioxidut
släppen från transportsektorn. Men när det kommer till vil
ka specifika åtgärder som behövs behöver våra representanter 
ett friare mandat.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att anse motionen besvarad

MOTION 18
Ombudsmannatjänst Unga Örnar
Motionär: Anna-Lena Rudberg

I dag blir de ekonomiska orättvisorna allt större i samhället 
och det drabbar oftast barnen när familjer får sämre ekono
miska möjligheter. Därför bör vi komma ut i våra bostads
områden och starta upp barn och ungdomsverksamhet. 
Inom Unga Örnar finns en lång tradition att starta teater, 
kultur och lägerverksamhet. 

Jag yrkar:

att partidistriktet försöker att inrätta en ombuds 
 mannatjänst med en heltidsanställd distrikts 
 instruktör inom Unga Örnar. Vilket kommer att  
 resultera i att arbetarrörelsen startar upp barn och  
 ungdomsverksamhet i Värmland.

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 18:
Föredragande: Johannes Fransson

Motionärens intention att främja arbetarrörelsens barn och 
ungdomsverksamhet är något som många kan ställa sig bak
om. Varje barn har rätt att växa och utvecklas efter sina egna 
förutsättningar och önskemål, oavsett bakgrund och famil
jens ekonomi. 

Unga Örnar är en organisation som arbetar för detta i hela 
Sverige och har en förbundsombudsman med ansvar för 
Värmlandsdistriktet. Unga Örnar Värmland får redan idag 
ekonomiskt stöd från partidistriktet.
Unga Örnar är en egen organisation som är partipolitiskt 
och religiöst obunden. Med anledning av detta kan partidi
striktet inte anställa personal för Unga Örnars räkning. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att avslå motionen

MOTION 19
Läs!
Motionär: Socialdemokratiska kulturföreningen i Karlstad

Region Värmland har ett tvåårsprojekt, Värmland läser, som 
har som mål att öka läsandet bland dem som mest behöver 
stimuleras, det vill säga bland de barn som inte har tillgång 
till sagor och berättande tidigt i livet.
All forskning i ämnet visar att barn som tidigt får sagor läs
ta för sig och som stimuleras att läsa egna böcker klarar sig 
bättre i skolan och i samhället. Ojämlikheten börjar tidigt 
och den förstärks i takt med ålder. Det är särskilt pojkar som 
tappar språkträningen. Att förstå samhället och klara livets 
alla faser kräver kunskap om ord och bild. Att kunna sätta 
ord på de känslor som formar oss stärker självkänslan ger 
oss kraft och framtidstro. Erfarenheterna från de ungdoms
grupper som hamnar utanför samhället visar att det är just 
bristande kunskap i svenska eller andra språk som de saknar. 
Våld och blir då det naturliga ”språket”.
I det pågående projektet Värmland läser finns exempel på 
hur skolan, biblioteket och frivilligorganisationer samverkar 
för att ge alla barn tillgång till orden och läsförståelse. Att alla 
barn ska ges detta kräver en särskild satsning på dem som har 
minst tillgång i hemmet.
En politisk konsekvens av den kunskap som finns är att ta 
vara på erfarenheterna från projektet Värmland läser och ge 
mödravården, barnhälsovården, förskolan och sedan skolan 
ett direkt uppdrag att på olika sätt stimulera läsning för barn.

Vi yrkar:

att våra företrädare i riksdag, region och i  
 kommunerna bör därför uppmanas att lägga  
 förslag som på detta område minskar ojämlikheten  
 och stärker individerna.



46

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 19:
Föredragande: Erik Olsson

Precis som motionären påpekar är läskunnighet och tillgång 
till språkliga och kulturella verktyg mycket viktiga för den 
egna identiteten och självkänslan. De är också av största vikt 
för utövandet av de demokratiska rättigheterna och skyldig
heterna samt möjligheten till delaktighet i samhällslivet; De 
är en förutsättning för att kunna göra sin röst hörd, delta i 
det offentliga samtalet och ta till sig samhällsinformation.  
Under förskoleåldern läggs grunden för språkutvecklingen 
och skolan är av central betydelse för att barn ska kunna till
ägna sig språket i tal och skrift. Men läsaktiviteter påverkas 
också i stor utsträckning av värderingar, attityder och omgiv
ningens förväntningar, vilket får konsekvenser för läskunnig
heten då en god läsförmåga kräver tusentals timmars läsning. 
För att påverka läskunnigheten behövs, som motionären på
pekar, en bred ansats som utgår från barnets situation i livet 
och inte bara i skolan.  
Då frågan om att minska ojämlikheten i läsförmåga är myck
et viktig pågår redan många aktiviteter i linje med motionä
rens önskan, till exempel skapandet av kunskapsallianser och 
kompetensutveckling inom ramen för Mötesplats Värmland 
läser och Tvärdrag läsfrämjande, som syftar till innovation 
och metodutveckling med bland annat projekten Hela värl
dens språk och Berätta din historia i serieform. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att anse motionen besvarad

MOTION 20
Kulturarbetare in i skolan!
Motionär: Socialdemokratiska kulturföreningen i Karlstad

Det finns många anledningar att stärka barns kreativa sidor. 
Det ökar inlärningsförmågan, det stärker självförtroendet, 
det ger möjligheter att uttrycka känslor och stärka människ
ans väg genom livet. De flesta jobb som framtiden erbjuder 
kräver ökad kreativitet.
Vi gläds som vuxna när vi ser barn sjunga, spela musik. 
Många skolor hittar sätt att utveckla detta och ordnar före
ställningar med teater, dans och musik. Även om trenden i 
skolvärlden just nu är att stärka disciplin och pluggkunska
per.
Samtidigt i samhället har fler fått möjligheten att gå igenom 
kvalificerade utbildningar på våra konsthögskolor. Vi utbil
dar musiker, sångare, konstnärer, dansare med flera. Men det 

är allt svårare att hitta fasta jobb i de konstnärliga institutio
nerna. Nästan alla regionala museer, teatrar etc. tvingas dra 
ner sin verksamhet på grund av minskade anslag.  Vi ser allt 
fler kvalificerade konstnärligt utbildade jobba i främst servi
cebranschen för sin överlevnad.
Ett sätt att använda många intresserade konstnärer/musiker/
dansare/skådespelare på ett framtidsinriktat sätt vore att be
reda de som vill plats inom skolan.  Det vore en viktig och 
stark insats i ett regionalt utvecklingsperspektiv. Det skulle 
stärka Värmlands möjlighet att utvecklas i en rad framtids
områden och ge de unga chans att stanna kvar i länet. Ett 
sätt att göra verklighet av detta skulle vara om regionen t 
ex avsätter 10 miljoner för att ge skolorna i länet en möj
lighet att anställa välutbildade konstnärer/musiker/dansare/
skådespelare. Hur de ska användas kommer att variera med 
intresse och lokal erfarenhet.

Vi yrkar:

att våra företrädare i regionen och i kommunerna  
 avsätter pengar för att anställa konstnärer/ 
 skådespelare/dansare/musiker i skolan för att öka  
 det kreativa arbetet.

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 20 :
Föredragande: Erik Olsson

Som motionären framhåller är kulturen viktig för att stär
ka individens kreativitet, självförtroende och möjlighet att 
uttrycka sig. Kulturen tillför människan unika värden, ger 
perspektiv på och förståelse för det egna livet och omvärl
den. På så sätt bidrar den till både individens och samhällets 
utveckling.
Rätten till utbildning är en av de grundläggande mänskliga 
rättigheterna, varför det är av största vikt att skolan är en 
trygg plats med hög kvalitet på undervisningen. För detta 
krävs välutbildade professionella lärare som kan möta sam
hällets högt ställda krav och bidra till att ständigt utveckla 
skolans kvalitet.
Kulturskolan är sedan lång tid tillbaka en integrerad del av 
det svenska kulturlivet och utbildningsväsendet. Kultursko
lan kan erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet 
i kulturella och konstnärliga uttryckssätt. 
För att ge kulturskapare möjlighet till anställning och upp
drag behövs snarare satsningar på kulturella och kreativa nä
ringar. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att avslå motionen
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MOTION 21
Organisera om socialdemokratin
Motionär: Erivan Waysi, Grums AK

Det socialdemokratiska partiet fick i valet 2018 sitt sämsta 
valresultat sedan ca 100 år bak i tiden. Det som en gång var 
det självklart största politiska partiet är idag i flera opinions
mätningar jämnstora med SD, bland LO väljare som är vår 
självaste bas ligger nu stöder lägre än SD. Det socialdemo
kratiska arbetarepartiet är idag ett parti som är svagt – det är 
dags att vi inser den kris vårt parti befinner sig vid, annars 
kommer vi aldrig ta tag i problemen. 
Partikansliet för Socialdemokraterna befinner sig i Stock
holm, men något som vi ofta hör hos vår partiledare samt 
partisekreterare är att det är i arbetarekommunerna som ar
betet är som viktigast. Det stämmer, men då kräver det också 
att partiorganisationen formas utifrån det. 
Arbetarekommuner behöver finna nya sätt för att existera, 
kampanja, arbeta och driva politik framåt om det så gäller 
att varje arbetarekommun har anställda tjänstemän, större 
lokaler, mer ekonomiskt utrymme vet vi inte. Det är därför 
av vikt att vi börjar kolla på hur vi är organiserade om det 
viktigaste arbetat sköts ute bland arbetarekommuner. Social
demokratin behöver formas om organisatoriskt så att arbe
tarekommuner där möten sker, där vi värvar, där vi planerar, 
där vi driver folkrörelsen får starkare förutsättningar för att 
socialdemokratin ska växa sig starkare. 

Jag yrkar:

att Socialdemokraterna Värmland inför kommande  
 partikongress driver frågan om att en arbetsgrupp  
 tillsätts för att utvärdera samt presentera nya  
 förslag på hela partiorganisations utformning. 

Grums AK står bakom motionen

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 21:
Föredragande: Åsa Johansson

Motionären tycker att socialdemokratin behöver formas om 
organisatoriskt, så att arbetarekommuner där möten sker, 
där vi värvar, där vi planerar, där vi bedriver folkrörelse får 
starkare förutsättningar för att socialdemokratin ska växa sig 
starkare.
Under partikongressen 2019 startade partiet centralt detta 
arbete och alla ombud beslutade efter en lång debatt om ett 
organisatoriskt reformprogram innehållandes mycket av det 
motionären föreslår.
Man kan i reformprogrammet läsa att ”Det förändringsarbe

te som krävs behöver också göras under nya förutsättningar. 
Vi har en trend med vikande resurser personellt och ekono
miskt, inte minst kommande mandatperiod. Vi måste där
för använda våra resurser smartare. Det är inte möjligt att 
ekonomiskt satsa oss till en bättre verksamhet. Vi behöver 
prioritera hårdare och utmana oss i hur vi kan få mer och 
bättre verksamhet med mindre resurser samtidigt som vi ut
vecklar nya bättre arbetssätt” Utifrån denna text kan varken 
partidistrikt eller arbetarekommunerna räkna med ökade 
ekonomiska resurser, men däremot annat stöd.
I reformprogrammet kan man vidare läsa att det ska till
sättas fem långsiktiga utvecklingsprogram. Dessa kommer 
att drivas i projektform och utvecklas under programmets 
livslängd. Gemensamt för dem alla är att de både syftar till 
en förändring av arbetssätt i sak och kulturella förändringar. 
De involverar också i samtliga fall alla delar av partiorgani
sationen, om än på olika vis. Grundtanken är att ge tydlig 
konkret vägledning och stöd till den lokala nivån, där folk
rörelseverksamheten bedrivs, nya ledare växer fram och det 
levande politiska samtalet ska blomstra. Att stödja arbetet på 
lokal nivå är viktigt då alla arbetarekommuner och förening
ar inte har samma förutsättningar.  
En av dessa grupper ska jobba med ”gemensam verksam
hetsplanering – mer metodstöd till lokal verksamhet” syftet 
med gruppen är att skapa mer lokal politisk folkrörelseverk
samhet som fler deltar på. En av frågeställningarna är hur 
vi använder resurser smartare mer effektivt tillsammans så 
stödet till lokala verksamheten ökar. 
I partidistriktet har vi också genomfört ett strategiarbete 
med utgångspunkt från det nationella programmet, men 
även vår valanalys från 2018. Det programmet kommer 
arbetarekommunerna under våren att få ha synpunkter på, 
innan distriktsstyrelsen beslutar om det. Tanken är att det 
ska stärka partiet lokalt och regionalt.
Utifrån ovan så anser distriktstyrelsen att det arbetet som 
motionären efterfrågar redan är påbörjat och behöver inte 
motioneras om på kommande partikongress.
 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att anse motionen besvarad

MOTION 22
Motion om lagförslag för ett hyrläkarstopp
Motionär: Andreas Johansson, Erivan Waysi 

Alla har vi nog uppmärksammat den rådande situation gäl
lande skenande hyrläkarkostnader för våra regioner.
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Det är lönsamt att arbeta som hyrläkare, mycket lönsamt. 
Så lönsamt att kostnaderna är ett stort problem för landets 
regioner. Till detta kommer att den bristande kontinuiteten 
ger en försämrad vårdkvalitet och framför allt är det äldre, 
barn, kronisk sjuka och patienter med psykiska sjukdomar 
som drabbas.
Äldre som konsumerar mest vård och mest läkemedel är 
särskilt utsatta. Det har under senare år rapporterats upp
rörande fall av hur äldre utsatts för felaktig och farlig med
icinering.
Kostnaderna för varje hyrläkare ökar hela tiden och det kan 
inte fortsätta på det här sättet, vi vill att Sverige inför en lag 
liknande den som är införd i Danmark, där man förbjudit 
hyrläkare.
Riksdagen måste därför lagstifta om ett hyrläkarförbud. På 
så sätt tvingas läkarna tillbaka till regionerna. 16 av 21 regio
ner har sedan tidigare ställt sig bakom ett nationellt stopp för 
hyrläkare från 1 januari 2019. Det finns dock en möjlighet 
för hyrläkare att ta sig över landsgränsen, det är därför också 
viktigt att frågan lyfts i det nordiska rådet för att hindra pro
blemet från att sprida sig. 

Jag yrkar:

att våra riksdagsledamöter får i uppdrag att arbeta för  
 att få till ett lagförslag som gör det förbjudet att  
 arbeta som hyrläkare i Sverige.

att Socialdemokraterna i Värmlands län driver frågan  
 inför kommande partikongress.   

MOTION 23
Motion om lagförslag för ett hyrläkarstopp
Motionär: Andreas Johansson, Erivan Waysi, Grums AK

Alla har vi nog uppmärksammat den rådande situation gäl
lande skenande hyrläkarkostnader för våra regioner.
Det är lönsamt att arbeta som hyrläkare, mycket lönsamt. 
Så lönsamt att kostnaderna är ett stort problem för landets 
regioner. Till detta kommer att den bristande kontinuiteten 
ger en försämrad vårdkvalitet och framför allt är det äldre, 
barn, kronisk sjuka och patienter med psykiska sjukdomar 
som drabbas.
Äldre som konsumerar mest vård och mest läkemedel är 
särskilt utsatta. Det har under senare år rapporterats upp
rörande fall av hur äldre utsatts för felaktig och farlig med
icinering.
Kostnaderna för varje hyrläkare ökar hela tiden och det kan 
inte fortsätta på det här sättet, vi vill att Sverige inför en lag 

liknande den som är införd i Danmark, där man förbjudit 
hyrläkare.
Riksdagen måste därför lagstifta om ett hyrläkarförbud. På 
så sätt tvingas läkarna tillbaka till regionerna. 16 av 21 regio
ner har sedan tidigare ställt sig bakom ett nationellt stopp för 
hyrläkare från 1 januari 2019. Det finns dock en möjlighet 
för hyrläkare att ta sig över landsgränsen, det är därför också 
viktigt att frågan lyfts i det nordiska rådet för att hindra pro
blemet från att sprida sig. 

Jag yrkar:

att våra riksdagsledamöter får i uppdrag att arbeta för  
 att få till ett lagförslag som gör det förbjudet att  
 arbeta som hyrläkare i Sverige.

att Socialdemokraterna i Värmlands län driver frågan  
 inför kommande partikongress. 

att  frågan lyfts av Lars Mejern Larsson i den  
 socialdemokratiska gruppen vid nordiska rådet. 

Grums AK står bakom motionen

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 22 & 23:
Föredragande: Ulric Andersson

Distriktsstyrelsen delar motionärernas problembeskrivning 
om att hyrläkare bidrar till försämrad kontinuitet i vården 
för patienterna. Beroendet av s.k. hyrläkare är ett problem 
för många av våra svenska regioner med ökade kostnader, 
särskilt regioner i glesare delar av landet. Sveriges kommuner 
och Regioner [SKR] har därför tillsammans med Sveriges 
sjukvårdsdirektörer och Läkarförbundet kommit överens 
om att gemensamt arbeta för att minska behovet av inhyrd 
personal som hyrläkare och hyrsjuksköterskor m.m. Ett ar
bete som för Region Värmlands del gett goda resultat. Vi är 
idag helt oberoende av hyrsjuksköterskor och kostnaderna 
för hyrläkare minskar för 2019. Viktigt är dock att påpeka 
att kostnaderna fortfarande är på en oacceptabel hög nivå. 
Motionärerna vill att det genom lag ska bli förbjudet att 
arbeta som hyrläkare. Distriktsstyrelsen ser svårigheter att i 
dagsläget enbart förbjuda en viss del av hyrpersonal, vi behö
ver bli oberoende av all form av hyrpersonal inom hälso och 
sjukvården. Distriktsstyrelsen ser frågan som prioriterad och 
vill arbeta med åtgärder där man tittar på vilka konsekvenser 
ett förbud av hyrpersonal inom alla kategorier skulle innebä
ra för hälso och sjukvården. Främst när det gäller tillgäng
lighet och patientsäkerhet då det är delar som påverkats ne
gativt i regioner som provat tillfälliga ”hyrläkarstopp”. Man 
behöver även utreda om ett förbud skulle komma bryta mot 
EU:s bemanningsdirektiv. 
Vidare pågår det en omfattande utredning kring en ny pri
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märvårdsreform där bl.a. rätten till en fast läkare ska säkras. 
Ett arbete som distriktsstyrelsen anser sig ta initiativ kring 
som hoppas ska skapa kontinuitet för patienterna och mins
ka beroende av hyrpersonal. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att anse motion 22 och 23 besvarde

MOTION 24
Öka etableringsersättningen till kommuner
Motionär: Erivan Waysi, Grums AK

Sveriges kommuner och regioner står inför stora utmaningar. 
Enligt flera rapporter kan vi se hur flera kommuner redan 
under åren 2019/2020 går med underskott utifrån flera olika 
anledningar, ett av dessa är missbruksvården. Stora insatser 
behövs för att människor ska få hjälp till att uppnå dröm
mar. I detta har Sverige tagit emot en stor mängd flyktingar, 

asylinvandrare, ensamkommande. Dessa människor är allt 
ifrån doktorer till analfabeter. Flera kommer komma in i ar
bete ganska snabbt, men flera behöver betydligt mycket mer 
hjälp.  
Kommuner runt om i Sverige arbetar idag med integration, 
men det är otroligt svårt ekonomiskt när etableringsersätt
ningen endast gäller i två år. Det är orealistiska om man tror 
att människor som exempelvis analfabeter ska kunna lära sig 
språket, utbilda sig och komma i arbete på två år. 
Staten kan inte lägga ifrån sig ansvaret på kommuner utan 
måste ta ett större ansvar där etableringsersättningens tids
ram förlängs avsevärt mycket mer, minst fördubblas ifrån 
dagens två år. Detta för att ge kommuner ekonomiska möj
ligheter till att hjälpa dessa människor till att bli en del av 
Sverige. Samtidigt vet vi att människor har många olika be
hov, en människa utan utbildning kommer kräva längre tid 
och resurser för att integrera sig i Sverige än kanske en dok
tor. Därför är det också rimligt att ha en mer individbaserad 
etableringsersättning, men fortsatt med ett max tak. 
Staten kan inte lämna ansvaret för en sådan stor och natio
nell fråga på kommuner.

<
<

 

Socialutskottet S-ledamöter på besök i Värmland och Svensk luftambulans. Fr v riksdagsledamöterna Kristina  
Persson, Mats Wiking, Mikael Dahlqvist samt Gunnar Blomquist, förbundschef Svensk Luftambulans
foto: Christoffer Sonesson
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Jag yrkar:

att Socialdemokraterna inför kommande parti 
 kongress driver frågan om att öka tidsramen för  
 etableringsersättningen till Sveriges kommuner.

att våra riksdagsledamöter för S i Värmland aktivt  
 arbetar för att öka tidsramarna för dagens  
 etableringsersättning till Sveriges kommuner. 

att etableringsersättningen individanpassas.  

Grums AK står bakom motionen

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 24:
Föredragande: Marina Isaksson

För att få etableringsersättning måste den nyanlända delta i 
etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen. Nyanländ 
räknas den som har fått uppehållstillstånd som flykting, 
kvotflykting eller skyddsbehövande samt de som har anknyt
ning till någon av tidigare nämnd kategori.
Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan där den nyan
lända gör en ansökan. Etableringsprogrammet föregås av en 
kartläggning hos Arbetsförmedlingen. Under kartläggningen 
betalas det ut en mindre summa pengar fram till planeringen 
är klar. 
Motionären framhåller de stora utmaningar som många 
kommuner står inför framförallt de som har och har haft ett 
stort flyktingmottagande. De förhållanden som råder idag är 
att etableringstiden är två år för alla nyanlända oavsett deras 
utbildningsbakgrund. 
Vidare har motionären helt rätt i att staten inte kan frånsä
ga sig ansvaret för de människor som kommit hit. I det här 
läget måste alla hjälpas åt. Staten med pengar och kommu
nerna med att människor kommer i arbete. Det är viktigt att 
etableringsprocessen ska ske snabbt, men att inte kommu
nerna ska leda någon ekonomisk skada om så inte sker. För 
en snabb etablering måste de allra flesta få någon form av 
utbildning för att vara anställningsbara. Då är två år alldeles 
för kort tid om personerna i fråga är analfabeter.
Individanpassning görs redan nu och de nyanlända har även 
en utbildningsplikt. För att utbildningsplikten ska kunna 
realiseras behöver det tas fram ett mer anpassat utbildnings
innehåll med inriktning på grundläggande kunskaper (till 
exempel läsa, skriva och räkna). Regeringen har också gett 
Skolverket i uppdrag att föreslå hur utbildningen inom kom
munernas vuxenutbildning kan utvecklas i detta avseende. 
Regeringen avser återkomma i frågan om vidare reglering. 
Därför är individanpassning inte aktuellt i det här läget.
För att Sverige ska hålla ihop måste det till en mycket bättre 
integration och det är möjligt om våra nyanlända får arbete 
eller tillgång till adekvat utbildning för att senare kunna ta 

ett arbete. Vi är på väg mot en farlig utveckling där grupper i 
samhället ställs mot varandra och där främlingsfientligheten 
växer.
Vi säger oss vara ett parti med solidaritet och demokrati som 
ledord. Då måste vi också använda det mot de grupper som 
har allra svårast att komma in i samhället. I det här fallet de 
nyanlända med mycket låg utbildningsnivå eller ingen alls. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att bifalla attsats 1 och 2
att avslå attsats 3

MOTION 25
Kommunalisera arbetsförmedlingen
Motionär: Erivan Waysi, Grums AK

Socialdemokratin har historiskt sätt drivit på för en aktiv 
arbetsmarknadspolitik där människor fått chansen till att bi
dra efter bästa förmåga. Det har varit ett gemensamt ansvar 
som tagits för att säkerställa att människor som är utsatta och 
långt ifrån innerstaden får det stöd och den hjälp de behöver, 
men sedan dess har mycket ändras. Ett uppenbart problem 
är att människor inte lyckas få jobb förmedlade genom ar
betsförmedlingen. 
I och med januariavtalet var ett område arbetsmarknadspo
litiken. I den blev förslaget om privatisering av arbetsför
medlingen aktuell då högerpartierna drivit på den frågan 
och fått genomslag. Det i sig har visat sig vara ett dråpslag 
mot utsatta människor. Återigen bidrar vi till att sälja ut det 
vi gemensamt ägt för de mångas bästa till att nu endast se 
en arbetsförmedling som blir för fåtalet. Privatiseringar av 
utmaningar är ett svaghetstecken ifrån politiken. Det visar 
på att politiken har gett upp och går stick i stäv mot Olof 
Palmes berömda ord ”politik är att vilja”. 
Om socialdemokratin ska lyckas med att nå EU:s lägsta ar
betslöshet 2020 så behöver hela Sverige ha en aktivt funge
rande arbetsmarknadspolitik som existerar i vartenda hörn i 
vårt avlånga land. Det kräver därmed ett nytt tänk som inte 
ser staten eller det privata som ensamma alternativ, snarare 
kommunerna. 
Kommuner har gott kontaktnät och god lokalkännedom, 
men inte möjligheten att genomföra det arbete som legat 
på arbetsförmedlingens bord – förmedla jobb. Kommuner 
har individ och familjeomsorg, arbetsmarknadsenheter, soci
altjänst m.fl som ger goda möjligheter till ökad samordning 
samt förmedling av arbeten. Det kräver dock att kommuner 
blir en aktör likvärdig de privata.
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Kommuner har stor potential till att förmedla arbeten. 
Människor som saknar arbete behöver ha god möjlighet till 
att ta sig ett arbete, i detta är kommunerna en självklar del 
och det kräver därför förändring.

Jag yrkar:

att inför kommande partikongress driva frågan om  
 att kommunalisera arbetsförmedlingen. 

att Partidistriktet ställer sig bakom motionen  
 i sin helhet. 

Grums AK står bakom motionen

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 25:
Föredragande: Linda Larsson

Distriktsstyrelsen instämmer med motionären angående vik
ten av en aktiv arbetsmarknadspolitik och att det är olyckligt 
med den oklarhet som råder kring framtida förutsättning
ar för Arbetsförmedlingen. Styrelsen delar också synen att 
kommunerna kan ges ett större ansvar, under förutsättning 
att de erhåller ekonomisk kompensation från staten. Styrel
sen anser dock att arbetsmarknadspolitiken är, och ska vara, 
ett statligt åtagande.
Sedan 1980talet har kommunerna utvecklat verksamheter 
för att stödja kommunmedborgarnas etablering på arbets
marknaden. Kommunernas insatser handlar ofta om att 
stödja och rusta individer som står längre från arbetsmark
naden.  Kommunernas arbete utgår dels från den drivkraft 
som finns att ge aktiva insatser till individer med ekonomiskt 
bistånd, dels som en konsekvens av den statliga arbetsmark
nadspolitikens bristande förmåga att på ett bra sätt stödja 
dessa individer. 
Det är statens uppgift att se till att det finns tillgång till en 
grundläggande service runt om i Sverige. Värmland är ett av 
de län som under de senaste decennierna förlorat flest stat
liga arbetstillfällen i landet. Socialdemokraterna Värmland 
har tillskrivit generaldirektören för Statens servicecenter och 
uttryckt intresse av att Värmland blir försökslän för statliga 
servicekontor i samtliga kommuner. Det skulle i så fall säker
ställa en närvaro också från Arbetsförmedlingen.  
Eftersom förutsättningarna ser så olika ut för kommunerna, 
så ser inte styrelsen en kommunalisering av Arbetsförmed
lingen som någon lösning.  
 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att avslå motionen

MOTION 26
Motion HjälpLots
Motionär: Adam Passin, Torsby Nordvärmland AK

Många har problem i kontakter med Försäkringskassa , Ar
betsförmedlingen , Akassa och socialtjänst. Det är lätt att 
hamna mellan stolarna ,inte minst om man är sjukskriven. 
Regelverket är komplicerat och det är inte helt enkelt att för
stå varför man exempelvis får ett avslag eller vilken organisa
tion som egentligen är rätt för det enskilda ärendet/personen 
Det här leder till onödigt lidande,  och  mänga gånger drab
bas personer/familjer som redan mår dåligt och befinner sig 
i en svår situation..För den som exempelvis lider av utmatt
ningsdepression kan en osmidig hantering av sjukskrivning 
eller arbetsprövning bli en börda som leder till en än längre 
väg tillbaka till arbetsmarknaden och livsglädje
Jag anser att borde införas en service för att hjälpa medborg
are i kontakten med olika myndigheter och organisationer 
. En person som kan förklara var den enskilde ska vända  
sig med sitt ärende och varför .Exempelvis hur och var man 
överklagar ett avslag på sjukskrivning eller som kan peka ut 
en annan riktning för ärendet när den enskilde inte kan se 
vägen framåt
Jag har valt att kalla den tjänsten HjälpLots . Hjälplotsen ska 
inte fatta beslut . enbart guida den enskilde personen i det 
specifika ärendet.

Jag yrkar:

att Socialdemokraterna på riksdags,region och  
 kommun nivå verkar för införande

att  Lokalt placerad HjälpLots som ska hjälpa  
 medborgare i kontakt med olika myndigheter  
 och organisationerin. 

Torsby Nordvärmlands Arbetarekommun beslutade på 
medlemsmöte den 20191208 att anta denna motion som 
sin egen. /Tommy Olsson, ordförande

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 26:
Föredragande: Linda Larsson

Motionären lyfter en viktig jämlikhetsfråga, nämligen svårig
heterna för personer med en komplex problematik att klara 
sin kontakt med olika myndigheter. Socialdemokraterna ska 
företräda de svaga och sköra medborgarna och bidra med 
politiska förslag som kan leda till nya former för ett mer sam
ordnat stöd från samhället.  Ett nytt sådant samordnat stöd 
kan bli de nya servicekontoren som regeringen initierat. 
S i Värmland har tillskrivit generaldirektören för Statens 
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servicecenter och uttryckt intresse av att Värmland blir för
sökslän för statliga servicekontor i samtliga kommuner.
Styrelsen vill också påminna om uppdraget som de finan
siella samordningsförbunden har. De vänder sig just till per
soner som är i behov av insatser från en eller flera av de fyra 
instanserna: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region 
Värmland (hälso och sjukvården) eller kommunerna (soci
altjänsten). Samtliga Värmlandskommuner är medlemmar i 
något finansiellt samordningsförbund. 
Styrelsen vill också lyfta fram verksamheten inom Personligt 
Ombud som är en länsövergripande verksamhet som vänder 
sig till personer som har långvariga sociala svårigheter och 
komplexa behov av vård, stöd och service. Personligt ombud 
fungerar på det sätt som motionären efterfrågar och skulle 
med fördel kunna utöka sin verksamhet, men det är ju en 
prioriteringsfråga för kommunerna och regionen. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att anse motionen besvarad

MOTION 27
Motion klimat och Miljö
Motionärer: Valeska Hartman & Björn Nilsson, Torsby AK

Solidaritet har alltid varit vår ledstjärna och bör fortsatt vara 
det och det är solidariskt med kommande generationer att 
Socialdemokraterna är en föregångare när det gäller klimat 
och miljö. Vid kurser ock konferenser ska därför Torsby 
kommun sr till att menyn i huvudsak består vegetariska  rät
ter och det serveras kranvatten. Alternativa val ska kunna 
göras precis  som idag. Flaskvatten ger en stor miljöbelast
ning både genom energiförbrukning vid tillverkning och 
fossila drivmedel vid transport. Vill man erbjuda kolsyrat 
vatten ,finns det utmärkta automater för ändamålet på de 
flesta ställen och vill någon nödvändigtvis ha flaskvatten får 
hen betala själv
En annan viktig aspekt vid matservering är att ställa krav på 
att är så miljövänligt och rättvist producerad som möjligt . 
Bort med miljöskadliga mat varor oh in med närproducerat 
alternativ eller ekologiska och rättvisemärkta produkter.
Varför skall vi inom kommunen utnyttja arbetare på planta
gerna i tredje världen genom att äta hårt giftbesprutade, icke 
ekologist märkta varor, tex bananer och kaffe? Detta är inte 
förenligt med vårt solidariska tänkande

Vi yrkar:

att vi inom Torsby kommun vid beställning av kurser  
 och konferenser ställer krav på arrangören , likaså  
 när vi köper in frukt till representantskapet och  
 andra möten

att  servera vegetariska rätter som huvudalternativ men  
 med möjlighet till andra val, kött, fisk osv.

att  inte servera vatten på flaska om bra alternativ finns
att i möjligaste mån servera närproducerat,  

 kravmärkta och rättvisemärkta produkter

Torsby Nordvärmlands Arbetarekommun beslutade på 
medlemsmöte den 20191208 att anta denna motion som 
sin egen. /Tommy Olsson, ordförande

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 27:
Föredragande: Kenneth Johannesson

Motionärerna vill att Torsby kommun vid beställning av 
kurser och konferenser ställer krav på arrangören samt att 
Torsby AK till representantskapsmöten och andra möten 
ska servera vegetariska rätter som huvudalternativ, men med 
möjlighet till andra val, kött, fisk osv. Samt att inte servera 
vatten på flaska om bra alternativ finns samt att i möjligaste 
mån servera närproducerat, kravmärkta och rättvisemärkta 

<
<

 EU-valledare i Bryssel! Fr v Lars-Ove Jansson, Åsa Hååk-
man Felth, Bo Andersson, Evalotta Härdig Eriksson och 
Zenitha Bäck. I bakgrunden Marina Ericsson.
foto: Christoffer Sonesson
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produkter. Distriktsstyrelsen delar motionärernas vilja till 
solidaritet med kommande generationer och att S ska vara 
en föregångare när det gäller klimat och miljö.
Distriktsstyrelsen delar uppfattningen att vegetariska rätter, 
kranvatten, närproducerat, kravmärkt och rättvisemärkt är 
ett litet bidrag till att åstadkomma ovanstående. Men efter
som Torsby kommun och arbetarekommun ligger utanför 
distriktsstyrelsens kompetens kan vi inte föreslå ett bifall till 
motionen. Distriktsstyrelsen tar trots det intryck av motio
nen och tar på sig att tänka in synpunkterna vid kurser och 
konferenser som distriktsstyrelsen kallar eller bjuder in till.
 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att avslå motionen

MOTION 28
Motion rörande information på sjukvårds-
fakturor från regionen
Motionärer: Zenitha Bäck, Torsby Nordvärmland AK

I samtal och diskussioner med arbetskamrater och vänner 
har jag tyvärr upptäckt att allt fler verkar totalt okunniga om 
vad välfärden i Sverige innebär och hur vårt sjukvårdssystem 
är uppbyggt. Jag tycker mig också märka att det inte finns en 
förståelse för hur privata sjukvårdsförsäkringar och liknande 
lösningar skulle kunna hota solidariteten och den gemen
samma tryggheten i vårt land. Vi socialdemokrater behöver 
prata mycket om detta men jag tror också att det krävs en 
mer tydlig och handgriplig information för att gemen man 
ska förstå och uppskatta det system som vi har i Sverige där 
det inte plånboken som bestämmer vilken vård du ka få.
Genom att vi har en skattefinansierad vård så är många to
talt okunniga om den verkliga kostnaden för vården och det 
behövs mer information kring detta .Mitt förslag som ni ser 
nedan behöver så klart inte innehålla specifik kostnad för 
varje vårdtillfälle men en genomsnittskostnad skulle vara 
fullt tillräcklig ur pedagogisk synpunkt.

Jag yrkar:

att Region Värmland fakturor till dem som sökt och  
 fått vård i fortsättning ska innehålla information  
 om den faktiska kostnaden på den vård som den  
 sökande fått.

Torsby Nordvärmlands Arbetarekommun beslutade på 
medlemsmöte den 20191208 att anta denna motion som 
sin egen. /Tommy Olsson, ordförande

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 28:
Föredragande: Sofia Skönnbrink

Distriktsstyrelsen anser liksom motionären skriver att vi 
Socialdemokrater tydligare behöver påtala hur de privata 
sjukvårdsförsäkringarna riskerar att urholka vår gemensam
ma välfärd. Vi måste förklara att det viktigaste för oss är att 
människor får vård efter behov och inte efter storlek på plån
bok. Distriktsstyrelsen ser därför positivt på motionärens 
förslag om att kostnaden för varje vårdtillfälle ska framgå av 
fakturan. Det borde öka patienternas medvetenhet om hur 
stor del av kostnaden som faktiskt är skattefinansierad och 
att den avgift som de betalar endast täcker en liten del.
Den här typen av information lämnas redan vid förskrivning 
av receptbelagda mediciner och Distriktsstyrelsen ser därför 
inte något hinder i att drivan frågan om att införa ett lik
nande system för faktiska vårdkostnader på sjukvårdsfaktu
ror. Eftersom det antas vara svårare och mer arbetskrävande 
att beräkna exakta kostnader för vård i varje enskilt fall, kan 
det i enlighet med motionärens förslag vara fördelaktigt att 
använda sig av schablonkostnader. En region som använder 
sig av detta system idag är Region Östergötland som på sin 
hemsida anger följande information:
Den avgift som en patient betalar täcker bara en del av kost
naden för den vård som hon eller han får. Den skatt som 
invånarna i Östergötland betalar till Region Östergötland 
används till resten av kostnaden. Några exempel på vad en 
patient betalar och vad den verkliga kostnaden är:

• Du gör ett läkarbesök på en vårdcentral och betalar 200 
kronor – Verklig kostnad: 3 200 kronor.  

• Du är med om en förlossning utan särskilda komplika
tioner och betalar 100 kronor – Verklig kostnad: Cirka 
33 000 kronor

• Du får höftleden utbytt och betalar 100 kronor per dag i 
fem dagar. – Verklig kostnad: 106 000 kronor.

Distriktsstyrelsen anser att det här är ett bra och pedagogiskt 
sätt att visa för medborgarna hur viktiga skatteintäkterna är, 
för att alla människor oavsett ekonomiska förutsättningar 
ska få den vård som de är i behov av. Baserat på ovanstå
ende vill Distriktsstyrelsen uppdra åt de Socialdemokratiska 
regionråden att driva fråga i Region Värmland med mål att 
införa ett liknande system, samt i enlighet med motionärens 
intention tillse att informationen även framgår av de faktu
ror som skickas ut till patienterna. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att bifalla motionen
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MOTION 29
Motion rörande statsbidrag till enskilda 
vägar och krisberedskap
Motionär: Ann-Katrin Järåsen, Torsby Nordvärmland AK

Det finns riktlinjer för när statsbidrag enskilda vägar ska 
utgå. Det bygger bla på mätning av trafikmängd per dag och 
boende längs vägsträckan. Med dagens klimatutmaningar 
(översämningar och stora bränder) och de utmaningar som 
man står inför på landsbygden när det gäller långa avstånd 
för den så kallade blåljusverksamhet (ambulans, räddnings
tjänst, polis) anser jag att bidrag till enskilda vägar också bor
de kunna prövas och utgå utifrån verksamhetens behov
För att polisen snabbt ska kunna verkställa utrymningar av 
boende och kunna anvisa alternativa vägar vi olyckor bör al
ternativ till riksvägar kunna utpekas och de bör då ha möj
lighet att uppbära någon form av statsbidrag

Jag yrkar:

att enskilda vägar ,efter särskild prövning ,bör kunna  
 uppbära i de fall där de utpekas som viktiga  
 alternativa vägar för utrymning och brådskande  
 transporter

Torsby Nordvärmlands Arbetarekommun beslutade på 
medlemsmöte den 20191208 att anta denna motion som 
sin egen. /Tommy Olsson, ordförande

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 29:
Föredragande: Åsa Johansson

Motionären föreslår att riktlinjer för statsbidrag till enskilda 
vägar bör ses över och så att även krisberedskap bör kunna 
vara en parameter för att ta del av någon form av statsbidrag.
Distriktstyrelsen håller med motionären att det bör finnas 
alternativa vägar om någon form av ”kris” som brand eller 
annat uppstår. Behövs då ett utvidgat statsbidrag för att kun
na upprätthålla sådana vägar trots att det inte finns boende 
längs hela sträckan tycker vi att det borde kunna sökas i sär
skild ordning.
Distriktstyrelsen via de värmländska riksdagsledamöterna 
kommer att se över detta och via deras påverkansvägar jobba 
med frågan i motionens riktning.
 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att bifalla motionen

MOTION 30
Motion angående språkcafé på alla  
bibliotek i Värmland
Motionär: Arel & Jörgen Blomberg, 
Torsby Nordvärmland AK

Svenska språket är en av det svårare språken att lära att lära 
sig, folk som kommer till Sverige behöver en plats för att 
träna språket, en almän plats som alla har tillgång till och en 
plats som finns i alla kommuner runt om i landet anser vi är 
biblioteket.
Syftet med förslaget är att bli mer inkluderad i samhället och 
underlätta det svenska språkets inlärning och samtidigt för
stärka grundläggande samhällskunskap.
Att komma till ett land där man inte känner till språket och 
inte vet hur samhället fungerar är en utmaning för alla som 
kommer till Sverige oavsett orsak. Många känner sig diskri
minerade, utanför och har svårt att komma in i samhället.
Även om det finns tillgång till SFI så finns det inte andra 
möjligheter för att träna det svenska språket och att lära sig 
om Sverige. Hur skall man kunna prata korrekt svenska om 
inte har svenska som modersmål? Hur skall man underlätta 
integrationen?
För att lösa det här problemet är vårt förslag att ha en plats på 
biblioteket, språkcafe, en gång i veckan med frivilliga svensk
ar som kan komma och prata med deltagarna. Vi anser att 
biblioteken runt om i landet kan uppfylla det här behovet, 
eftersom biblioteken är en plats som är öppen och tillgänglig 
för allmänheten.

Vi yrkar:

att våra riksdag, region och kommunpolitiker ska  
 arbeta för att biblioteken ska vara en plats där man  
 kan vara och känna sig trygg och samtidigt lära sig  
 språket och samhällets uppbyggnad uppmuntras  
 att integreras snabbare i samhället

Torsby Nordvärmlands Arbetarekommun beslutade på 
medlemsmöte den 20191208 att anta denna motion som 
sin egen. /Tommy Olsson, ordförande

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 30:
Föredragande: Emil Kjellin

Distriktsstyrelsen tycker i likhet med motionären att det 
finns punkter i integrationsarbetet som behöver stärkas. Att 
anordna språkcafé på bibliotek är något som sker i andra 
regioner och skulle mycket väl kunna fungera som en bra 
brygga in i det svenska samhället för både nya och gamla 



55

medborgare ur både språk och samhällssynpunkt. Trygghet, 
närhet och tillgänglighet är av yttersta vikt och något som 
gör att biblioteken lämpar sig väl för ändamålet, 
 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att bifalla motionen

MOTION 31
Motion rörande apotek på landsbygd
Motionär: Ann-Katrin Järåsen

För att ett apotek ska vara berättigad till gles bygds bidrag är 
det några kriterier som ska vara uppfyllda ,avstånd (minst 20 
km till närmaste apotek )omsättning ( max 10 miljoner kro
nor per år) och öppethållande ( minst 30 timmar per vecka 
i snitt)
Om apoteket inte har haft öppet alla månader minskas bi
draget med en tolftedel per kalendermånad som apoteket 
inte har öppet .Detta betyder att ett apotek kan ha sommar
stängt och ändå vara berättigat till glesbygds bidrag
Jag anser inte att detta är förenligt med jämlik service dvs 
lika förutsättningar på landsbygden som i tätorten. Särskilt 
som den privata anordnaren får betalt för att hålla öppet.

Jag yrkar:

att apotek som tilldelas glesbygdsbidrag ska ha öppet  
 året runt  sjukdomar tar inte semester

Torsby Nordvärmlands Arbetarekommun beslutade på 
medlemsmöte den 20191208 att anta denna motion som 
sin egen. /Tommy Olsson, ordförande

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 31:
Föredragande: Marian Gustavsson

Vi Socialdemokrater anser att klyftorna mellan stad och land 
ska byggas bort, och att det ska vara möjligt att leva och 
verka i alla delar av Sverige. Om det ska möjliggöras så är 
en av grundförutsättningarna för jämlik service, precis som 
motionären skriver, ett apotek som har öppet året runt. Även 
patienter i glesbygd ska känna trygghet i att kunna hämta ut 
medicin och få rådgivning året runt.
Glesbygdsbidrag till apotek har delats ut sedan 2013 och 
finns för att säkerställa apoteksverksamhet även i glesbygd. 
Förordningen medger dock, som framgår i motionen, att 
omräkning kan ske om inte apoteket har öppet alla månader.
I Regeringspropositionen 2017/18:249 – God och jämlik 
hälsa, kan man konstatera att hälsan är sämst i glesbygds
kommuner. Det övergripande målet i folkhälsopolitiken har 
ett tydligt fokus på jämlik hälsa.
Många studier visar också att apotek och dess farmaceuter 
(både apotekare och receptarier) spelar stor roll för patien
ter och dess hälsa. I juli 2020 träder en ny lag i kraft som 
innebär att endast farmaceuter får arbeta i recepthantering, 
och detta kommer givetvis ge apoteken än större utmaningar 
att bemanna. Med detta sammantaget ser vi att motionen är 
oerhört viktig.
 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att bifalla motionen
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