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Ett år har gått och det är dags 
att välkomna er alla till en ny  
distriktskongress. Vi lämnar 
bakom oss ett år av valrörelse 

och trots att valresultatet inte var det vi  
önskade, har vi vänt en nedåtgående  
trend bland medlemstalet. 
 Över 570 värmlänningar valde att 
under 2018 ta steget in i Socialdemo-
kraterna. I hela Sverige handlar det om 
över 15 000 nya medlemmar som valt 
att engagera sig för ett bättre och  
tryggare Sverige. En ökning som vi 
tillsammans åstadkommit.
 För det är tack vare era insatser i 
valstugorna, era samtal med vänner och 
arbetskamrater, era dörrknack ningar 
samt genom den politik vi bedriver, 
som människor valt att bli medlem-
mar. Ett styrkebesked som nu också 
kräver ansvar och nya arbetssätt om 
hur vi välkomnar och tar tillvara på alla 
medlemmars vilja och kraft att bidra 
till en bättre socialdemokrati. Kanske 
den viktigaste uppgiften under detta 
eftervalsår.

 Men nog om det. Lördag 6 april är 
det dags - hoppas ni är taggade! Sätt 
dig tillrätta och läs igenom handlingar-
na så ses vi på Selma Spa för den 114:e 
årskongressen.

Praktiskt
• Om Du är allergisk eller behöver 

ha annan kost, meddela detta till 
monica.johansson@socialdemokra-
terna.se eller tfn 054-175701 senast 
den 22 mars.

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

TILL OMBUD, GÄSTER, DISTRIKTSSTYRELSE, 
REVISORER OCH VALBEREDNING

Christoffer Sonesson, 
valkretsombudsman

VÄLKOMMEN
TILL ÅRETS 

DISTRIKTSKONGRESS
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KONGRESSHANDLINGAR 2019

DAGORDNING 
Vid Värmlands Socialdemokratiska partidistrikts  
114:e kongress, Selma Spa i Sunne, 6 april 2019.

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. Landstingsgruppens berättelse 

14. Region Värmlands berättelse

15. Stiftsfullmäktigegruppens berättelse

16. Sidoorganisationernas berättelse

17. Beslut om arvode till styrelse och revisorer

18.  Val av distriktsstyrelse
 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 ordförande på 2 år 

 b) Val av studieledare på 2 år 

 c) Val av två (2) ordinarie ledamöter på 2 år

19. Val av fyra (4) ersättare i distriktsstyrelsen 

20. Val av revisorer

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

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

21. Distriktsstyrelsens förslag

 a) Nomineringstider inför 2020

22. Val av valberedning 

 a) Val av sju (7) ordinarie ledamöter

 b) Val av tre (3) ordinarie ledamöter

23.  Behandling av inkomna motioner

24. Tid och plats för protokolljustering

25. Kongressens uttalande

26. Kongressens avslutning
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ARBETSORDNING 
Lördagen den 6 april 2019
09.00  Kongressbyrån öppnas
 Avprickning
 Fika och smörgås
09.30 Kongressens inledning
 Punkt 1–22
12.00 Lunch 
13.00 Workshop EU-valet 
15.00 Fika 
15.30 Förhandlingarna återupptas 
 Punkt 22–26

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 Värmland- och 
landstingsgruppens representant samt 
ombudsmän vid partidi striktet. Dessutom 
har val beredningens ledamöter yttrande och 
förslagsrätt under dagordningens punkt 6 och 
17–20.

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, föreslår 
begrän sad till fem minuter, övriga talare samt 
repliker tre minuter. På förslag från presidiet 
eller ombud kan kongressen besluta att  
yt terligare begränsa talartiden.

Ylva Johansson, partistyrelsens representant och 
arbetsmarknadsminister.
foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

<
<
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Ordförande  Vald till 
Åsa Johansson, Hagfors 2019

Vice ordförande och facklig ledare 
Leif Haraldsson, Grums 2020

Övriga ledamöter 
Linda Larsson, Karlstad 2020

ERSÄTTARE I ARBETSUTSKOTTET

Studieorganisatör 
Marian Gustavsson, Forshaga 2019

Internationell ledare 
Kenneth Johannesson, Arvika 2020

ÖVRIGA ORDINARIE LEDAMÖTER 
I DISTRIKTSSTYRELSEN

Hans Jildesten, Storfors 2020
Ann Björkqvist Mlakar, Säffle 2020
Tobias Eriksson, Sunne 2019
Sofia Skönnbrink, Eda 2019

ERSÄTTARE I  
DISTRIKTSSTYRELSEN

Pia Falk, Munkfors 2019 
Johannes Fransson, Kristinehamn 2019
Marina Isaksson, Filipstad 2019
Alexander J. Pettersson, Skoghall 2019

REVISORER

Ordinarie
Bertil Hagelin, Forshaga 2019
Britt-Marie Wall, Filipstad 2019 
Gun-Britt Arvholm, Grums 2019

Ersättare: 
Tommy Ternemar, Kristinehamn 2019
Anette Gundahl Karlsson, Kil 2019 
Gunnar Törnqvist, Skoghall 2019

REPRESENTANT I PARTISTYRELSEN
Ulric Andersson, Munkfors

VALBEREDNINGEN 2015–2019 

Ordinarie:
Anders Johansson, ordförande, Kil 
Pia Embretsen, Arvika 
Åsa Hååkman Feldth, Filipstad 
Christina Wahrolin, Karlstad (from maj-18) 
Thomas Rehn, Karlstad 
Inga-Lill Röhr, Kristinehamn 
Gun-Britt Arvholm, Grums 
Micaela Gustavsson, Karlstad 
Göran Eriksson, Hagfors

Ersättare:
Svante Mlakar, Säffle (from maj-18)
Maria Norell, Forshaga (from maj-18)
Inge Carlsson, Grums

DISTRIKTSSTYRELSEN 
ORDINARIE LEDAMÖTER OCH 
ERSÄTTARE I ARBETSUTSKOTTET

VERKSAMHETS-
BERÄTTELSE 2018
Styrelsen för Värmlands socialdemokratiska partidistrikt avger  
härmed följande verksamhetsberättelse för 2018
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Motion 1. Sjätte semestervecka
att införa en lagstadgad sjätte semestervecka
att  en sjätte semestervecka ska ses som en successiv  
 utveckling mot arbetstidsförkortning. 
att Värmlands partidistrikt antar motionen som sin egen 
att Värmlandspartidistrikt driver frågan om sjätte  
 semestervecka aktivt gentemot partiet.
Beslutades att avslå motionen

Motion 2: Äldres rättigheter. Måste få ett  
starkare lagstöd.
att  våra socialdemokratiska riksdagsmän driver frågan  
 i riksdagen.
Beslutades att anse motionen besvarad

Motion 3: Angående äldreomsorgen
att  en särskild äldreomsorgslag som stärker äldres rättig - 
 heter införs. Lagen ska tydligt reglera äldres rättigheter.

Beslutades att anse motionen besvarad

Motion 4: Angående tillgängligheten till vårdcentral
att  Landstinget i Värmland inleder försöksverksamhet med  
 vårdcentraler öppna 07–19, inklusive möjlighet till  
 provtagning under dessa tider.
att  möjligheten till drop in mottagning på vårdcentralerna  
 utreds och prövas vid någon vårdcentral.
att  en ambulerande vårdcentral införs för att öka  
 tillgängligheten till sjukvård utanför centralorterna.
att en översyn av telefontillgängligheten till vårdcentralerna  
 görs av Landstinget i Värmland med syftet att öka  
 möjligheterna att komma fram till sin vårdcentral.
att personalen på 1177 Vårdguiden (sjukvårdsupplys- 

 ningen) bereds möjlighet att boka in patienter som  
 ringer dem och som har behov av sjukvårdsbesök.
att samtliga vårdyrkeskategorier som finns på någon  
 värmländsk vårdcentral ska finnas på samtliga vårdcen 
 traler åtminstone viss del av tiden.
att Landstinget i Värmland genomför en informations- 
 kampanj för att tydliggöra för värmlänningarna vilka  
 möjligheter till vård de har, så att trycket på läkartider 
 kan minska.
Beslutades att bifalla motionen

Återkoppling av bifallna att-satser
Sedan förra kongressen har vi socialdemokrater i landstinget 
vid olika tillfällen arbetat med motionärernas frågor i olika 
sammanhang och på olika sätt. Landstingsstyrelsen har haft 
ansvaret att genomföra verksamhetsförändringar utifrån dels 
den landstingsplan som antogs av landstingsfullmäktige i 
juni 2017 och dels utifrån den utvecklingsplan som gäller för 
den värmländska hälso- och sjukvården. Dessa styrdokument 
innehåller samma inriktning för den öppna vården som de 
förslag som finns i motionen. 
 Landstingsstyrelsen har bl a beslutat om arbetsväxling 
och nya arbetssätt på vårdcentralerna, oberoende av inhyrd 
personal, digitalisering av vårdtjänster i öppenvården, överta-
gande av sjukvårdsupplysning i egen regi, införande av nytt 
telefonisystem samt flera nya mobila team och kompetens-
förstärkning på vårdcentralerna. I vår oppositionsroll har vi 
agerat för att främja och driva på en utveckling av verk-
samheterna som överensstämmer med både motionärernas 
intentioner och landstingsfullmäktiges beslut. Vi har debat-
terat och interpellerat i fullmäktige. Vi har ställt frågor, lagt 
förslag och ibland reserverat oss i styrelsen när vi uppfattat 
att den styrande minoritetens agerande leder i fel riktning. 

MOTIONSREDOVISNING 2018 ÅRS KONGRESS 

Distriktskongress
Distriktet höll sin 113:e kongress den 24–25 mars i Sunne 
(Selma spa) där förutom motioner och övriga årsmötesbe-
slut, antogs en regionlista med 72 namn. 
Avgående riksdagsledamöterna Jonas Gunnarsson och Berit 
Högman avtackades med stora applåder från kongressens 
ombud. Årets kongress gästades av Ibrahim Baylan, energi- 
och digitaliseringsminister som partistyrelsens representant. 

Anställda på partidistriktet
Nina Höijer, försteombudsman
Christoffer Sonesson, valkretsombudsman
Stefan Jonsson, valombudsman 
Monica Johansson, assistent 
Gert Björnvall, assistent 

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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Utöver dessa formella kanaler har vi använt media för att 
väcka opinion och besökt verksamheterna för att både skaffa 
oss kunskap om verkligheten och för att informera om våra 
politiska förslag. Samtidigt som alla dessa viktiga och fram-
tidsinriktade förändringar ska genomföras måste det påpekas 
att vårdens verklighet innehåller akuta och svåra problem. 
Det råder nämligen brist på både pengar och personal!
 Effekterna av framförallt personalbristen slår olika hårt 
mot olika delar av länet. Att öka tillgängligheten på vård-
centralerna, när viktiga personalresurser saknas, är ett nästan 
omöjligt uppdrag. När vi har följt upp hur det gått med de 
olika förändringarna blir svaren ofta präglade av just perso-
nalbristen.
 Motionen intentioner är därför tillgodosedda genom de 
beslutade verksamhetsförändringar som pågår. De överens-
stämmer dessutom väl med vår egen politiska inriktning som 
finns vårt regionalpolitiska program. Samtidigt kan vi se att 
det återstår mycket arbete och vi kommer att fortsatt driva 
på utvecklingen i vår oppositionsroll.

Motion 5: Angående försäkringskassan
att  Socialdemokraterna i Värmland verkar för att systemet  
 med försäkringsläkare/förtroendeläkare som kan över 
 pröva behandlande läkares beslut om sjukskrivning 
 avskaffas.
att  Socialdemokraterna i Värmland verkar för att en  
 utredning tillsätts i syfte att skapa ett nytt system för att 
 erhålla likvärdighet över landet när det gäller  
 sjukskrivningar.
att  Socialdemokraterna i Värmland till regeringen framför 
 vad som i motionen anförts om Försäkringskassans 
 respektive politikens och sjukvårdens ansvar för 
 sjukskrivningar och sjukvård.
Beslutades att bifalla motionen

Återkoppling av bifallna att-satser
Riksdagsgruppen har tagit sig an frågan i både diskussioner 
med statsråd, i utskott och i motion till riksdagen. Saken i 
sig är däremot inte så enkel så som det framgår i motionen, 
framför allt då regeringen både påtalat skillnaden mellan en 
läkares bedömning av sjukdom och vilka kriterier som måste 
uppfyllas för att ha rätt till en försäkring. Ytterligare aspekter 
har varit att sjukvårdens läkare inte skriver tillräckligt bra 
intyg som håller när försäkringsläkare bedömer lagstiftarens 
kriterier. Men arbetet fortgår och den motion som lämnats 
in från riksdagsgruppen kommer att behandlas av riksdagen 
under 2019. 12 april 2018 tillsatte regeringen en utredning 
för att se över sjukförsäkringen, bland annat när det gäller 
tillämpningen av begreppet ”normalt förekommande arbete” 
samt ”särskilda skäl” vid bedömning av arbetsförmåga. 
 Samtidigt beslutade regeringen om en helt ny funktion, 
en nationell samordnare för sjukförsäkringen, som ska utgå 

från individens resa genom sjukförsäkringen, så att den på 
allvar hamnar i centrum. Något som i sin tur innebär ett 
arbete för mer likvärdighet i hela landet. Utredningen över 
sjukförsäkringen ska slutredovisas senast den 30 oktober 
2019. Den nationella samordnarens uppdrag ska slutredovi-
sas senast den 30 april 2020.

Motion 6: Förändra tandvårdsstödet.
att  socialdemokraterna i Värmland ska verka för att det  
 svenska tandvårdssystemet ses över.
att  patienter med Sjögrens syndrom och patienter med  
 muntorrhet orsakad av strålbehandling mot huvud/hals  
 återigen ska få tandvård inom landstingets tandvårds 
 stöd till hälso- och sjukvårdsavgift. 
att  viljeinriktningen ska vara att tandvårdsstödet ska  
 likställas med sjukvårdens högkostnadsskydd. 
Beslutades att anse motionen besvarad

Motion 7: Höjd grundpension.
att  Grundpensionen höjs och finansieras enligt ovan.
Beslutades att anse motionen besvarad

Motion 8: Miniminivå för en pensionär
att  miniminivån för en pensionär ska vara 12 000: - i  
 månaden efter skatt.
Beslutades att anse motionen besvarad

Motion 9: Specialpedagogiska kunskaper  
i lärarutbildningen
att socialdemokratiska partidistriktet genom sina  
 representanter i olika organ driver frågan gentemot 
 Karlstads universitet om att lärarprogrammet skall  
 innehålla en kurs i specialpedagogik. 
att  också våra riksdagsledamöter får i uppdrag att i 
 riksdagen verka för att specialpedagogik blir en
 obligatorisk del i lärarutbildningen.
Beslutades att anse motionen besvarad

Motion 10: Slut med diskrimineringen av hyresrätter.
att  lagar och regelverk som styr bostadsmarknaden görs 
 om i akt och mening att gynna hyresrätten.
att samtliga subventioner för nyproduktion av 
 hyresrätter införs.
Beslutades att anse motionen besvarad

Motion 11: Bygg mer i trä.
att  Socialdemokraterna i Värmland uttalar ett starkt stöd 
 för ökad byggnation i trä.
att  distriktsstyrelsen uppmanar till ökat byggande i trä  
 i våra kommuner.
Beslutades att bifalla motionen
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Delar av Kristinehamns delegation på distriktskongressen 2018.
foto: Christoffer Sonesson

<
<

 

Återkoppling av bifallna att-satser
Distriktstyrelsen har via debattsidorna i lokalmedia lyft 
frågan för att visa ett starkt stöd för ökad byggnation i trä. 
I den debattartikeln uppmanade Värmlands kommuner att 
ta fram träbyggnadsstrategier och det finns värmländska 
kommuner som går före till exempel Arvika som redan har 
en träbyggnadsstarategi beslutad.

Motion 12: Satsa på infrastruktur.
att  Socialdemokraterna i Värmland ställer sig  
 bakom förslaget.
att  Socialdemokraterna i Värmland driver denna fråga i 
 nya region Värmland.
Beslutades att avslå motionen

Motion 13: Angående kollektivtrafik i Värmland.
att ett tvåkommunskort på liknande sätt som kortet för 
 Karlstad/Hammarö införs. Den resande ska själv kunna 
 välja vilka kommuner kortet är giltigt i och priset för 
 kortet ska vara väsentligt lägre än dagens 30-dagarskort  
 för en zon.
att  tidtabellerna för Värmlandstrafik anpassas så att de  
 passar arbetstagare och studenter med oregelbundna  
 arbetstider, till exempel anställda på sjukhus, Bergvik  
 och Universitetet.

att  fler länsbusslinjer ska passera centralsjukhuset och  
 Bergviks köpcenter.
att  försöksverksamhet med persontrafik inleds på  
 järnvägen mellan Kil och Gävle i lämplig omfattning.
Beslutades att bifalla att-sats 2 och besvara övriga

Återkoppling av bifallna att-satser
Värmlandstrafik har under 2018 jobbat med att styra mer 
trafik efter behov och det har sker genom särskilda resefo-
rum och samråd med kommuner ex är Hammarö trafiken 
ett sådant exempel. Värmlandstrafik har också fördjupat ett 
samarbete med Karlstads buss för att få till ”hela resan”. De 
justerar också tidtabeller så långt det är möjligt för arbets 
och studiependlingen som är uttalade mål i det av regionen 
beslutade trafikförsörjningsprogrammet. Gällande universitet 
har det gjorts särskilda satsningar som ex linjen från Filipstad 
och Hagfors som har direkttrafik dit via Edsgatan.

Motion 14: Agenda 2030 
att partidistriktet startar en Agenda 2030 grupp med  
 deltagare från samtliga kommuner i länet. Med uppgift 
att utbilda, samordna och utveckla Socialdemokraterna i 
 Värmlands arbete för en hållbar värld.
Beslutades att bifalla motionen
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Återkoppling av bifallna att-satser
Partidistriktet har startat en Agenda 2030 grupp utifrån 
motionens intentioner. Gruppen är precis i uppstarten av sitt 
arbete. Alla arbetarekommuner har varit inbjudna att delta i 
arbetet, ungefär hälften är än så länge med. 

Motion 15: Förebygga våld- och sexualbrott. 
att  Socialdemokraterna i Värmland ska arbeta gemensamt 
 med att ligga i framkant med det brottsförebyggande 
 arbetet i enlighet med regeringens plan.
att  Socialdemokraterna Värmland verkar för att kommun-
 erna får det ekonomiska stöd som krävs för att kunna 
 genomföra ordentliga insatser lokalt och regionalt så att 
 förväntat resultat uppnås. 
Beslutades att bifalla motionen

Återkoppling av bifallna att-satser
En mycket viktig motion som distriktet arbetat med på flera 
olika sätt. Distriktsstyrelsen utsåg en arbetsgrupp bestående 
av Linda Larsson tillsammans med Malin Hagström och 
Gunilla Svantorp för att arbeta med hur vi gemensamt kan 
arbeta med det brottsförebyggande arbetet. Ett uppdrag som 
slutredovisas på kommande distriktskongress. 
 Under valrörelsen valde valledningen att genom några 
av våra riksdagsledamöter, landstings- och kommunalråd 
tillsammans presentera ett trygghetsprogram för Värmland 
där bland annat förslag för att förebygga vålds- och sexual-
brott belystes. Distriktskongressens intention har även tagits 
upp av riksdagsgruppen som lämnat in en motion för att 
regeringens ingångna linje när det gäller att bekämpa mäns 
våld mot kvinnor ska kvarstå. Samt att ansvaret för att kom-
munerna också har de ekonomiska resurser som krävs för att 
kunna genomföra ordentliga insatser lokalt och regionalt så 
att förväntat resultat uppnås.

Motion 16: Fonus en framtida organisation.
att  det socialdemokratiska partidistriktet utreder frågan 
 gemensamt med samtliga s-föreningar i Värmland. 
Beslutades att avslå motionen

Motion 17: Riksdagsbeslut ska gälla.
att  Riksdagens beslut om miniminivå för antalet  
 vargindivider ska följas, även av Naturvårdsverket.
Beslutades att anse motionen besvarad samt att motionen 
och svaret i sin helhet ska skickas till partistyrelsen.

Motion 18: Ändring i Allbolagen. 
att distriktskongressen uppdrar åt våra riksdagsledamöter  
 att driva på en ändring i Allbolagen enligt motionens  
 intentioner.
Beslutades att avslå motionen

Motion 19: Ändring i årsredovisningslagen. 
att  distriktskongressen ger riksdagsledamöterna i uppdrag 
att  trycka på för att få till stånd en ändring i Årsredovis-
 ningslagen som direkt gynnar bostadsproduktionen.
Beslutades att bifalla motionen

Återkoppling av bifallna att-satser
Frågan är på många sätt svårhanterlig då den är kopplad 
till internationella överenskommelser. Men när fortfaran-
de lagen tolkas olika behöver regeringen se till att få till 
stånd en ändring i Årsredovisningslagen som direkt gynnar 
bostadsproduktionen. Riksdagsgruppen har därför arbetat 
med frågan i samtal med statsråd och även skrivit en motion 
i ärendet som kommer att behandlas under året.

Motion 20: Stärk arbetarekommunerna. 
att  Värmlands partidistrikt antar andemeningen med  
 motionen och arbetar vidare med att genomföra den. 
Beslutades att bifalla motionen

Återkoppling av bifallna att-satser
Partidistriktet har vid ett antal tillfällen sedan förra kongres-
sen erbjudit utbildning i hur man på ett effektivt sätt använ-
der sig av sociala medier. Dessa har haft innehåll både om 
var, när och hur vi kommunicerar bäst på sociala medier. En 
del är gjort, men att hålla sig ajour med den sociala media-
världen kräver att vi ständigt uppdaterar vår kunskap. I det 
arbetet är partidistriktet den naturliga samordnaren. 

Motion 21: Provval i Värmland. 
att  distriktskongressen ger partidistriktets styrelse i  
 uppdrag.
att  arbeta fram regler för hur provval skall kunna  
 genomföras i Värmland och
att  beslut om detta skall tas senast på  
 distriktskongressen 2020.
Beslutades att anse motionen besvarad

Motion 22: Nedläggning av arbetsförmedlingen. 
att  Socialdemokraterna i Värmland aktivt arbetar för att  
 nedläggningar av Arbetsförmedlingarnas kontor i 
 Värmland och Sverige stoppas permanent.
Beslutades att anse motionen besvarad

Motion 23: En öppnare valprocess 
att det värmländska partidistriktet ställer sig bakom en  
 utredning om medlemsomröstning vid val av  
 partiordförande
att  det värmländska partidistriktet driver frågan inför  
 nästkommande partikongress.
Beslutades att avslå motionen
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VERKSAMHET OCH ARRANGEMANG 
Valet 2018
Utifrån valresultatet samlade Socialdemokraterna i Värm-
land i riksdagsvalet 33.09 procent vilket är en minskning 
med 5.19 procent. Valresultatet resulterade i ett tapp av två 
riksdagsmandat. I landstingsvalet blev valresultatet 34.61 
procent, en minskning med 5.5 procent och ett tapp av tre 
landstingsmandat. I kommunvalet blev det samlade valresul-
tatet 33.34 procent vilket är en minskning med 5.85 pro-
cent. Genomgående tappar Socialdemokraterna väljarstöd i 
samtliga kommuner i de tre valen men i kommunvalet stick-
er sex kommuner ut och ökar istället i stöd. Munkfors är 
efter valet Socialdemokraternas starkaste väljarfäste.
Valanalysen som genomfördes visar på att valresultatet i riks-
dagsvalet påverkades negativt av regeringssamarbetet med 
Miljöpartiet men även av mandatperiodens regeringsmakt. 
Socialdemokraternas politik har utifrån analysen varit för 
storstadsinriktad och har inte attraherat väljare i landsbygds-
områden i samma omfattning som i Karlstadområdet. Val-
resultatet påverkas även av Sverigedemokraternas framgång 
men även av en högersväng inom svensk politik. I Värm-
land har idag Alliansen och Sverigedemokraterna 7 av 11 
värmländska mandat. Valresultatet i landstingsvalet påverkas 

av ett demokratiskt underskott där väljarna har dålig känne-
dom om landstingsvalet men även om partierna och vilka 
som är de styrande partierna. Sjukvårdsfrågan var en av val-
rörelsen viktigaste fråga. Något som borde har gynnat Social-
demokraterna som hos väljarna anses ha ett högt förtroende 
i frågan. Istället för att leverera lösningar på de utmaningar 
som finns hamnade diskussionen istället att handla om ett 
förstatligande av sjukvården. En avsaknad av en tydlig op-
positionspolitik i landstinget lyfts även fram som en förkla-
ringsfaktor till valresultatet. Kommunvalet sticker ut i vissa 
sammanhang där Socialdemokraterna i sex kommuner går 
framåt istället för att minska. Framgångarna i dessa kommu-
ner är varierande. Det synliga ledarskapet och att varumär-
ket Socialdemokraterna är synligt ute i samhället lyfts fram 
som en positiv variabel. Negativa variabler till valresultatet är 
skolnedläggningar och andra politiska frågor som Mumin.
I analysen av det internpolitiska arbetet så är upplevelsen 
att sammanhållen valrörelse bedrivits med bra samverkan 
och dialog mellan partidistriktet och arbetarekommunen. 
Aktivitetsmässigt genomfördes det 25 valaktiviteter av olika 
variationer och samtalsmässigt genomfördes 65 000 samtal. 
Analysen är att arbetarekommunerna inte behöver bli bättre 

Antal nya medlemmar fördelade  
efter Arbetarekommun:
 Mål 2018
Arvika  40 54
Eda  20 16
Filipstad  30 24
Grums  40 29
Hagfors  20 30
Karlstad 150 146
Kil  20 11
Kristinehamn  50 35
Munkfors  20 22
Skoghall 20 29
Storfors  20 40
Sunne  25 14
Säffle  20 36
Torsby-Nordvärmland 20 38
Ullerud-Forshaga 30 22
Årjäng 20 11

Totalt Värmland  545 574

MEDLEMSANTALET 
Totalt antal 
medlemmar per 31/12
 2017 2018
Arvika  299 316
Eda  105 112
Filipstad 203 208
Grums  211 229
Hagfors  183 187
Karlstad  734 813
Kil  113 118
Kristinehamn  247 245
Munkfors  156 167
Skoghall  143 158
Storfors 122 154
Sunne  134 140
Säffle  114 137
Torsby-Nordvärmland 171 188
Ullerud-Forshaga  223 218
Årjäng  123 143

Totalt Värmland 3281 3533
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på att kampanja utan innehållet i det vi gör när vi kampanjar. 
I det politiska arbetet har insatser på sociala medier och i an-
dra medier haft en god respons hos väljarna. Genom att lyfta 
sakpolitiska frågor har vi kunnat skapa en interaktion med 
väljarna. I analysen av det politiska arbetet lyfts att partidi-
striktet prioriterat de politiska budskapen för sent och att det 
under mandatperioden saknats ett strategiskt kommunika-
tionsarbete och målgruppsanpassning. Den facklig-politiska 
samverkan lyfts i analysen fram som ett förbättringsområde.
Utifrån den valanalys som gjorts har 10 rekommendationer 
arbetats fram för partidistriktet till kommande valrörelser.

S-träffar, AK-ordförandeträffar  
och valledarträffar
Länets riksdagsledamöter, region, landstings, kommunal och 
oppositionsråd har träffats sista fredagen i månaden för att 
diskutera gemensamma frågor. Två dagar i mars träffades 
gruppen i Stockholm då de fick träffa Ylva Johansson, Tomas 
Enerot, Anders Ygerman och kommunals ordförande Tomas 
Baudin. 
Länets arbetarekommunsordförande har haft flera egna men 
även gemensamma träffar och utbildningstillfällen med val-
ledarna för respektive a-kommun, då partidistriktetet ge-
nomfört valledarutbildningar 20–21/1, 21/4 och 26/5 samt 
en uppstartsträff den 11/8, en månad före valet. Lördagen 
den 29/9 samlade partidistriktet alla ak-styrelser i länet till 
en gemensam utbildnings-eftervals dag.

Ministerbesök
Eftersom det varit valår, har vårt län haft många fler minis-
terbesök än vanligt.
Följande ministrar har besökt länets kommuner vid ett el-
ler flera tillfällen under året; Margot Wallström, Sven-Erik 
Bucht, Ardalan Shekarabi, Lena Hallengren, Mikael Dam-
berg, gruppledaren i riksdagen Anders Ygerman och parti-
sekreteraren Lena Rådström Baastad har också besökt länet.

Valkonferens
Lördagen den 24 november genomfördes en valkonferens i 
Forshaga Folkets Hus med 75 ombud som fastställde upp-
drag i kommande region Värmland för mandatperioden 
2019–2022.

Studier
Förutom valledarnas studietillfällen (se ovan) har det under 
våren genomförts en medlemsutbildning steg 2 i Karlstad, 
utbildningar i sociala medier, dels för våra råd och riksdags-
ledamöter och dels för a-kommunernas Facebook ansvariga. 
De fyra handledarlagen samlades i mitten på september och 

planerade nya medlems utbildningar steg 1 som sedan ge-
nomfördes i tre olika orter där ett 75 tal nya medlemmar 
deltog. Sista utbildningen för året vände sig till våra nyvalda 
kommun och regionfullmäktiges precidier (ordförande eller 
vice ordförande). 
/Marian Gustafsson/studieledare

Första maj 2018
Första maj genomfördes i alla Värmlands arbetarekommuner 
under parollen Tillsammans för Trygghet. Vi hade utrikes-
minister Margot Wallström som huvudtalare i Sunne och 
Karlstad, i övrigt var placeringar av kandidater enligt följan-
de. SSU hade också ungdomstalare i alla Arbetarekommuner 
vilket är mycket glädjande.

Följande talare medverkade vid 2018 års arrangemang

Arvika  Peter Söderström 
Eda  Kenneth Johannesson 
Filipstad  Philip Botström 
Grums  Åsa Johansson 
Hagfors  Madelene Tönnberg 
Karlstad  Margot Wallström 
Kil  Monica Gundahl 
Kristinehamn  Torbjörn Johansson 
Munkfors  Ulric Andersson 
Skoghall  Mikael Dahlqvist 
Storfors  Åsa Hååkman Felth 
Sunne  Margot Wallström 
Säffle  Lars Mejern Larsson 
Torsby-Nordvärmland  Ann-Katrin Järåsen 
Ullerud-Forshaga  Per Lawèn 
Årjäng  Gunilla Svantorp

Internationellt arbete
Det internationella arbetet är inne i ett uppbyggnadsskede. 
Tanken är att det internationella informationsutbytet som 
sker via facebooksidan ”Internationella Värmlandssossar” ska 
växlas upp och att viljan till internationellt engagemang till 
exempeli samarbete med Olof Palme centret, ska inventeras.
Därför planerades det under 2018 för en kickoff tidigt under 
2019 där internationella ledare och intresserade ska träffas.
/Kenneth Johannesson/internationell ledare och Olof Palme 
ambassadör

PES aktivister i Värmland 2018
Föreningen har genomfört sex möten under året. Vi har 
skickat ut fem nyhetsbrev på svenska och engelska för att 
informera om vårt arbete i Europa. Nyhetsbreven skickas 
ut till våra medlemmar, associerade och intresserade perso-
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ner i Sverige och Europa. Totalt har vi nu 118 medlemmar 
och ett sjuttiotal intresserade. Vi har dessutom deltagit på 
distriktskongressen i Sunne med ett bokbord. En resa till 
Bryssel med ett tjugotal deltagare från parti, fack och Leader 
Växtlust Värmland genomfördes i maj och en resa för styrel-
sen i föreningen till Strassbourg för vidareutveckla arbetet 
genomfördes i november. Två medlemmar på eget bevåg 
rest till Irland för möte med PES-aktivister där. Föreningen 
har också haft medlemmar på Västsvenska EU-konferensen 
i Karlstad.
Under slutet av året har vi arbetat med att förbereda EU-va-
let i Värmland i samverkan med parti och fackföreningar
/Sten Fransson, ordförande i Värmland för Party of Socialde-
mokrats in Europe (PES)

Övrigt som hän under året
 Alla medlemmar i länet hade chansen att rösta på de 13 
personer de ansåg ska representera oss på kommande parti-
kongress i mars 2019. Utifrån sex valkretsar valdes följande 
personer:

Valkrets 1 – Karlstad:  
Linda Larsson 
Anna Dahlén Gauffin 
Anders Tallgren

Valkrets 2 – Torsby, Sunne, Kil, Grums: 
Anders Leander 
Erivan Waysi 
Frank Lassen

Valkrets 3 – Munkfors, Hagfors, Ullerud-Forshaga: 
Jessica Larsson 
Nicklas Hartwig

Valkrets 4 – Filipstad, Storfors, Skoghall: 
Åsa Hååkman Felth 
Torbjörn Parling

Valkrets 5 – Eda, Årjäng, Säffle:  
Ann Mlakar

Valkrets 6 – Arvika, Kristinehamn:  
Samuel Carlén 
Ulf Engström

 

Fackliga utskottets berättelse
Under 2018 så hade vi ett val som vi kunde har varit bättre 
synkroniserade mellan partiet och fackliga organisationerna. 
Men som vi ser det gjorde dom fackliga organisationerna ett 
jättestort arbete under valrörelsen. LO säger ” Vi är mycket 
stolta över vår fackliga valrörelse, och de över 643 000 samtal 
som vi har genomfört”. Jag är helt säker på till valet 2022 så 
skall vi var så synkade som vi bara kan och det jobbet startar 
nu.
För fackliga utskottet / Leif Haraldsson

Leif Haraldsson, kommunalråd i Grums och distriktets 
fackliga ledare tillsammans med Storfors kommunal-
råd Hans Jildesten. foto: Christoffer Sonesson

<
<
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Verksamhetens intäkter  2018 2017
Årsbidrag Not 1 3 614 200 3 138 200
Tillfälliga bidrag Not 2 802 500 701 000
Personalbidrag  700 000 500 000
Medlemsavgifter  62 890 229 258
Övriga intäkter  4 191 660 773
Summa intäkter  5 183 781 5 229 231

Verksamhetens kostnader
Verksamhetskostnader Not 3 -2 179 740 -1 082 991
Expeditions- och adm. kostnader  -924 787 -1 021 654
Personalkostnader Not 4 -3 000 157 -2 496 978
Summa kostnader  -6 104 684 -4 601 623

Dispositioner av- och nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan  0 0
Nedskrivning av kortfristiga fordringar  0 0
Återföring av nedskrivning av långfr placeringar
Summa  0 −84 216

Rörelseresultat  -920 903 627 608

Finansiella intäkter 
Finansiella intäkter  21 385 37 699
Finansiella kostnader  0
Summa  21 385 37 699

Bokslutsdisposition

Förändring av fond/reserver Not 5 899 518 -600 000
Summa  899 518 −600 000
Årets resultat  0 65 307

BALANSRÄKNING 
  Utgående balans Utgående balans
  31 december 2018 31 december 2017
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Maskiner inventarier  0 0
Finansiella anläggningstillgångar Not 6 748 282 748 282
Summa anläggningstillgångar  748 282 748 2823

Omsättningstillgångar
Kundfordringar  35 911 26 476
Övriga kortfristiga fordringar  81 906 107 082
Förutbet kostnader/upplupna intäkter  29 542 23 784
Kassa bank  4 002 176 4 978 695
Summa omsättningstillgångar  4 149 535 5 136 037

Summa tillgångar  4 897 817 5 884 319

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserad vinst  1 892 940 1 827 633
Årets resultat  0 65 307
Summa eget kapital  1 892 940 1 892 940

Obeskattade reserver Not 7 527 165 484 684

Avsättningar Not 8 867 193  896 763

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  61 100 214 909
Personalskatter och avgifter  97 690 87 368
Övriga kortfristiga skulder  0 0
Summa kortfristiga skulder  158 790 302 277

Upplupna kostnader/förutb int  1 451 729 2 307 655
Summa skulder  1 610 519 2 609 932
Summa eget kapital och skulder  4 897 817 5 884 319 

RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2018

VÄRMLANDS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS EKONOMISKA STÄLLNING
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Noter
Not 1 Årsbidrag
 Partistöd .................................................3 614 200

Not 2 Tillfälliga bidrag
 Anslag PS ..................................................802 500
 Övriga bidrag .......................................................0
 
Not 3 Verksamhetskostnader
 Kurs och konferens ....................................666 566
 Reskostnader .............................................150 131 
 Inköp och verksamhetskostnader ..................2 179
 Opinionsbildning/Annonsering mm.......1 360 864

Not 4 Personalkostnader
 Löner och ersättningar ...........................2 176 770
 Pensionskostnader ....................................159 240
 Sociala avgifter ..........................................816 576
 Övriga personalkostnader ...........................51 625
 Avgår lönebidrag ....................................−204 054

Not 5 Förändring av fonder/reserver
 Återföring från valfonden .........................-899 518

Not 6 Finansiella anläggningstillgångar
 OK - Fonus ..................................................38 572
 Värdepapper ........................................................1
 1100 aktier i Värmlands Folkblad AB  
 till ett bokfört värde av  ................................................... 1
 *2450 aktier i Frykenstrand AB till ett
 bokfört värde av .............................................................. 1
 Nordea fond  .............................................709 709
 anskaffningsvärde................................................. 823 321

Not 7 Obeskattade reserver
 Reservation utbildning ..............................223 329
 Reservation Fastigheten Stubben 15 ........208 490
 Anslag K-d Stift ...........................................95 346

Not 8 Avsättningar
 Utvecklingsfond ........................................867 193

VALFONDEN
Resultaträkning 2018 2017

Intäkter
Bidrag från partidistriktet 0,00 600 000,00
Övriga intäkter 0,00 0,00
Ränta 0,00 0,00
Kansliavgift 114 934,00 105 107,00
Summa intäkter 114 934,00 705 107,00

Kostnader
Bankavgifter -1 950,00 -750,00
Valanslag -899 518,00 0,00
Summa kostnader -901 468,00 -750,00

Redovisat resultat -786 534,00 704 357,00

Balansräkning Utgående balans Utgående balans
 31 december 2018 31 december 2017
Omsättningstillgångar
Kassa 30,00 30,00
Bank 1 252 912,00 1 132 577,00
Kundfordringar 11 363,00 5 914,00
Övriga fordringar 1 100 482,00 2 012 800,00
Summa tillgångar 2 364 787,00 3 151 321,00

Eget kapital/skulder
Eget kapital
Balanserad vinst/förlust 3 151 321,00 2 446 964,00
Redovisat resultat -786 534,00 704 357,00
 2 364 787,00 3 151 321,00
Skulder
Övriga kortfristiga skulder 0,00 0,00

Summa eget kapital/skulder 2 364 787,00 3 151 321,00

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 sty-
relsebeslut. Vi har använt oss av underlag som framställts av bokföringsbyrån i en utsträckning som är förenligt med god revisionssed. 
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 2018
Värmlands Socialdemokratiska Partidistrikt



SLUTORD
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Året har till stor del präglats av val-
rörelse. Sedan den nya distrikt-sty-
relsen tillträdde i slutet på mars har 
det planerats genomförts och ana-

lyserats ett val. I valrörelsen var det en härlig 
känsla där alla arbetarekommuner genomförde 
en fantastisk valrörelse, med många engagerade 
medlemmar. Valresultatet blev dock inte vad vi 
jobbat för och vi tappade mark i Värmland. Vi 
tappade på riks och regionnivå och i tio kom-
muner, men om vi ska se ljuspunkter så gick vi 
framåt i sex kommuner. Nu är eftervalsanaly-
sen gjord, och det resultatet ska vi ta lärdom av 
för kommande valrörelser.
 Ett nytt politiskt landskap har växt fram 
sedan valet och blockpolitiken behövde brytas 
för att få till en regering. En utdragen process 
ledde fram till att det var Stefan Löven som 
lyckades få ett tillräckligt stort stöd och att vi 
nu har en ny socialdemokratiskt ledd regering 
på plats. Nu har vi möjligheten att fortsätta 
jobba för att minska klyftorna och öka jämlik-
heten i samhället.  I den nybildade regionen 
fortsätter vi i opposition trots att vi är det 
solklart största enskilda partiet. Regiongrup-
pen har på uppdrag av distrikt-styrelsen fått i 
uppdrag att ta fram en oppositionsstrategi för 
hur arbetet ska bedrivas under mandatperioden 
med fokus på att vara del av styret efter nästa 

val. Socialdemokraterna är med och styr eller 
styr själva i tio av våra sexton kommuner. Vi 
har den rödaste kommunen i landet i Värm-
land, närmare bestämt Munkfors.
 Det har under året värvats många nya 
medlemmar, nu gäller det att vi vässar vår 
partiorganisation och tar hand om dessa på ett 
bra sätt. Det gäller också att vi utvecklar vår 
folkrörelse både vad gäller politiken och våra 
arbetsformer för att behålla och entusiasmera 
medlemmar och värva ännu fler. 
 Då fokuset det gångna året varit på valet 
behöver vi den kommande tiden jobba med 
vår organisation och våra arbetsformer, vi 
behöver stärka både det internationella och det 
facklig-politiska arbetet. Samtidigt som vi går 
in i ännu en valrörelse, då vi i maj månad ska 
ha val till Europaparlamentet. 

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

Åsa Johansson, ordförande

Åsa Johansson, ordförande för 
Socialdemokraterna Värmland.
foto: Christoffer Sonesson

<< 

STORT TACK 
TILL ALLA 

PARTIMEDLEMMAR
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2018 var ett händelserikt år i riksdagsgruppen med myck-
et politik, men även en hel del förändringar personmässigt. 
I februari kom Jonas Gunnarsson tillbaka i tjänst efter sin 
föräldraledighet, vilket innebar att Eva-Lena Gustavsson fick 
lämna. Under våren utnämndes sedan Berit Högman till ny 
landshövding i Västernorrlands län från och med den 16 
april. Något som gjorde att Eva-Lena återigen fick träda in 
som riksdagsledamot och ledamot i konstitutionsutskottet de 
sista månaderna innan valet.
Det var en omväxlande mandatperiod med flera kontroverser 
kring budgetpropositioner mm som till sist avslutades med 
val. Riksdagsgruppen jobbade tillsammans med arbetarekom-
muner hårt under valrörelsen, men trots ett ihärdigt kampan-
jande valde tyvärr färre värmlänningar att lägga sin röst på 
Socialdemokraterna. Något som även fick konsekvenser i 
riksdagsvalet. Till följd av detta tappade vi två av tidigare fem 
mandat. Det innebar att inga nya ledamöter kom in, utan 
enbart de tidigare ledamöterna Lars Mejern Larsson, Gunilla 
Svantorp och Mikael Dahlqvist valdes.
Efter valet rådde under lång tid osäkerhet kring regerings-
bildningen och inte förrän 18 januari 2019 valdes Stefan 
Löfven till statsminister. Nu tillsammans med Miljöpartiet 

genom ett budgetsamarbete med Centerpartiet och Libera-
lerna. Ny mandatperiod innebär också delvis nya roller för 
riksdagsledamöterna. Lars Mejern Larsson valdes till ledamot 
i kulturutskottet och Nordiska rådet. Gunilla Svantorp valdes 
till ledamot i utbildningsutskottet och som ersättare i närings-
utskottet. Mikael Dahlqvist som ledamot i socialutskottet och 
ersättare i trafikutskottet.
Riksdagsgruppen har arbetat hårt för att få Värmlands frågor 
på dagordningen både genom motioner och skriftliga frå-
gor. Men även internt arbete i möten med departement och 
statsråd. Motionerna har skrivits både utifrån viktiga frågor 
för Värmland och utifrån de beslut som Distriktskongressen 
fattade 2018 kring motioner och regionalpolitiskt handlings-
program. Exempelvis om villkoren i sjukförsäkringen, om 
behovet av mer bristyrkesutbildning och stärkt regionalpoli-
tik. Själva handlingsprogrammet sträcker sig under hela man-
datperioden och innehåller frågor vi kommer återkomma till 
kommande år i vårt arbete. Nu hoppas vi att vi i regerings-
ställning får ytterligare fyra år av handlingskraftig politik som 
bygger ett starkare Värmland och Sverige.

/Lars Mejern Larsson, Gunilla Svantorp & Mikael Dahlqvist

RIKSDAGSGRUPPENS BERÄTTELSE

LANDSTINGSGRUPPENS BERÄTTELSE
2018 skulle bli vårt sista år i opposition. Valet skulle innebära 
att vi återtog makten i landstinget, eftersom alla väljare nu 
måste ha förstått att det behövs en tydlig socialdemokratisk 
styrning för att få ordning på landstingets alla bekymmer med 
tillgänglighet och ekonomi. 
Vår förda politik under den gångna mandatperioden, tillsam-
mans med vårt regionalpolitiska program borde utgjort en 
stark grund för en valvinst. Valrörelsen upplevdes som posi-
tiv och vi kände en stark medvind. Motståndarna hade varit 
mer eller mindre osynliga och verklighetens problem borde 
ha talat till vår fördel. Visserligen hade vi även i den här val-
rörelsen svårigheter med att få ut de mer landstingsspecifika 
budskapen och många valarbetare vittnade återigen om det 
faktum att väljarna inte vet vilka som styr landstinget. Eller 

ännu värre, att de tror att vi styr.
Genomförda valanalyser har visat att sjukvården istället blev 
en förlorarfråga för oss socialdemokrater. Det finns därför 
starka skäl till både självrannsakan och en djupare analys, för 
att förstå varför vår sjukvårdspolitik har upplevts som otill-
räcklig av många väljare.
Landstingspolitiken under året har ofta handlat om brister i 
tillgängligheten på vårdcentralerna, köer till operationer, köer 
till Barn- och Ungdomspsykiatrin och växande underskott i 
ekonomin. Samtidigt har regionbildningen pågått, där orga-
niserandet av både politiken och verksamheten haft ett stort 
fokus. Övergången till en ny organisation med nya nämnder 
och en sammanslagning av ansvaret för kollektivtrafiken till en 
och samma nämnd har varit föremål för många diskussioner 
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under året. Även organiserandet av ett nytt samarbetsorgan 
(Värmlandsrådet), där kommunerna och den nya regionen 
ingår, har varit en viktig fråga. Här har även uppdelningen i 
vad som den nya regionen tar över från kommunalförbundet 
Region Värmland ägnats en hel del uppmärksamhet. Under 
året har landstingsgruppen haft 13 protokollförda samman-
träden, varav 7 i samband med ordinarie landstingsfullmäkti-
gemöten. Årsmötet hölls den 15 mars i Karlstad.
Våra uppfattningar i olika landstingspolitiska frågor och an-
dra ställningstaganden har vi redovisat i en mängd reservatio-
ner och protokollsanteckningar. Därutöver har vi producerat 
ett antal insändare, debattartiklar och pressmeddelanden. Vi 
har motionerat om mammografi för kvinnor över 74 år och 
om ökad tillgänglighet till första linjen för barn- och unga 

och vi har interpellerat om bl a regeringens ekonomiska sats-
ningar och om landstingets insatser för att motverka sexuella 
trakasserier.
Under den mandatperiod som nu startar har vi anledning att 
fundera över vår oppositionsroll, men också hur vi ska han-
tera vårt förhållningssätt gentemot den styrande minoriteten. 
Målet måste vara att värmlänningarna i ännu högre grad ska 
förstå skillnaden mellan vår politik och den som förs av den 
styrande minoriteten. Ska vi vinna nästa val måste det också 
vara helt tydligt för väljarna att vi inte styr den nya regionen.

/Ulric Andersson/landstingsråd i opposition

Överst: riksdagskandidaterna Mikael Dahlqvist, Kenneth Johannesson, Gunilla Svantorp, Lars Mejern Larsson och 
Åsa Hååkman Felth på besök i Arvika. Underst från vänster: Avgående riksdagsledamoten Berit Högman, tidigare 
landstingsråden Ulric Andersson och Monica Gundahl. foto: Christoffer Sonesson & Stefan Jonsson
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Region Värmland bildades 2001 genom att slå samman Kom-
munförbundet Värmland med Landstinget i Värmlands regi-
onala utvecklingsnämnd. Ambitionen var att få bli ett av de 
försökslän som skulle bildas med anledning av de krav och 
önskemål som rests lokalt/regionalt. Så blev nu inte fallet men 
regionen utvecklades ändå i en snabb takt med fler uppdrag 
och fler medarbetare. Det stora lyftet för Region Värmland 
kom ändå 2007 när regionen blev samverkansorgan vilket 
innebar att statliga uppdrag kunde tas över från Länssty-
relsen. Med det fick regionen ansvar för bland annat infra-
strukturplanering, sammanhållningspolitiken och en mängd 
andra frågor som kom att hanteras i ”statliga villkorsbeslut”. 
I samband med detta flyttades också de fem landstingsdriv-
na folkhögskolorna över till Region Värmland. Under åren 
adderades ytterligare ett antal frågor.  Den i särklass största 
arbetsuppgiften innebar att Region Värmland 2012 blev kol-
lektivtrafikmyndighet, med det fick regionen också en kollek-
tivtrafiknämnd.
2018 blev Region Värmlands sista år i form av kommunal-
förbund och samgåendet med Landstinget i Värmland kom 
självfallet att i hög grad prägla arbetet. Vi kan med stolthet se 
tillbaka på det arbete Region Värmland presterat under dessa 
år. En organisations styrka kan självfallet beskrivas/mätas på 
många sätt. Först och främst handlar det om att dra till sig 
kompetent personal vilket regionen har lyckats fantastiskt 
bra med, vi har haft högt söktryck och många mycket kom-

petenta sökanden även de senaste åren när diskussionen om 
nedläggning har framförts av politiska motståndare. Region 
Värmland har i samtliga bokslut sedan 2001 visat svarta siff-
ror vilket understundom varit besvärande för motståndarna 
till Region Värmland. För de som följt det regionala utveck-
lingsarbetet på nationell nivå har Region Värmland många 
gånger framhållits som mycket framgångsrika. Idag ser vi 
ex.vis två VINNVÄXT program i Värmland vilket är en fan-
tastisk framgång som regionen, med en väl genomtänkt klus-
terstrategi, varit en viktig del av. Våra två avsiktsförklaringar 
med KAU har inneburit att vi stöttat projekt relaterade till 
våra starka industritraditioner med 100 miljoner kronor. Re-
gion Värmlands jämställdhetsarbete är omtalat i hela Sverige, 
Schyst kommunikation har spridits i hela landet.  
Vi socialdemokrater har styrt regionen under hela perioden 
från 2001 fram till sista december 2018. Vi kan vara stolta 
över på vilket sätt vi gemensamt har utvecklat den regionala 
tillväxtpolitiken i Värmland och på det sätt tjänstemän och 
politiker representerat regionen och Värmland.
Nu går verksamheten över i den nya skapelsen Region Värm-
land och önskar de tjänstemän och politiker som skall hantera 
regionens utvecklingsfrågor lycka till. 

/S-gruppen Region Värmland /gm Tomas Riste

REGION VÄRMLANDS BERÄTTELSE



21

S-gruppens representation  
i stiftets styrande organ: 

Stiftsfullmäktige: Lars Risberg, ordförande.

Stiftsstyrelsen: Inga-Lill Röhr, förste vice ordförande, 
Johnny Boström, Pernilla Edman, Jan Bohlin, ersättare 
Siv Björk Kjellgren, Nils-Gunnar Andersson, Mikaela 
Jansson och Tore Ingman.

Stiftsstyrelsens AU: Inga-Lill Röhr med Johnny Bo-
ström som ersättare.

Budgetbredningen: Inga-Lill 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. 

STIFTFULLMÄKTIGE-
GRUPPEN I 
KARLSTADS STIFT
Karlstads stift omfattar Värmland och Dalsland samt 
angränsande delar av Örebro län. Stiftsfullmäktiges 
S-grupp består därför av ledamöter från de tre partidi-
strikt som ligger inom stiftet.
Socialdemokraterna har 25 mandat av totalt 65 man-
dat. Vi har från valet 2017 en valteknisk samverkan med 
centerpartiet.Till Kyrkomötet tappade vi ett mandat och 
gick från 5 mandat till 4 mandat.
Stiftsfullmäktige sammanträdde den 28 maj och den 26 
november. Gruppmöten har hållits i samband med full-
mäktigesammanträden.
Den 10 mars samlades stiftsfullmäktigegruppen i Skog-
halls Folkets hus, där information gavs till gruppen från 
de olika områdena. Våra mål är att fortsätta utveckla 
vår grupp. 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.
Den 20 oktober samlades stiftsfullmäktigegruppen i 
Mikaeligården i Arvika. Charlotte Hartwig Lund och 
Charlotte Klingestad från Stiftskansliet var inbjudna för 
att utbilda oss i ”Roller för förtroendevalda” i Svenska 

kyrkan. Gruppen arbetade med att lösa olika case i gruppar-
beten.  Pernilla Edman rapporterade från Kyrkomötets för-
sta session som behandlade de inkomna 95 motionerna till 
Kyrkomötet. En diskussion fördes ang. lämpligheten av att 
f d kyrkoherdar engagerar sig exempelvis i kyrkorådet i sin 
hemförsamling. Det kan bli en svår situation för den nya 
kyrkoherden.
I Stiftsfullmäktigegruppens valberedning ingår Tore Ingman 
och Inga Engström.
Gruppens ledamöter har deltagit i olika utskott och bered-
ningar. På olika nivåer i kyrkomötet, stiftet, pastorat, kyr-
koråd 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 centern. Även vid andra tillfällen under året har leda-
möterna kontakt och stämmer av arbetet, främst vad gäller 
stiftsstyrelsen.
Gruppstyrelsen tackar för visat förtroende fram till dess ny 
gruppstyrelse är vald.

/Stiftsstyrelsen genom Inga-Lill Röhr

Anders Tallgren i samtal med fd. region-
rådet Tomas Riste.
foto: Christoffer Sonesson
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Verksamhetsåret 2018 lägger vi nu bakom oss. Återigen ett år 
fyllt av många spännande händelser. Ett år med valet den 9 
september, och all den turbulens som varit både på riksnivå 
som på lokal nivå.
Årsmötet, det 104:e, hölls på hotell Frykenstrand den 29 
april, där ordförande i Torsby kvinnoklubb, Valeska Hartman 
hälsade oss alla varmt välkomna. En parentation hölls, Inga-
Lill Röhr tänder ett ljus, varefter mötet håller en tyst minut 
för de kvinnor som lämnat oss för alltid. Gästtalare från Par-
tidistriktet var ordförande Åsa Johansson. Från kvinnoför-
bundet talar Carina Olsson via skype att S-kvinnors kamp är 
viktigare än någonsin. Hälsningar framfördes  från Alexan-
der Paulsson, SSU Värmland och Eva-Lena 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 distriktets 
ordförande Inga-Lill Röhr, Kristinehamn på två år, nyval av 
kassör Lena Olsson, Charlottenberg, fyllnadsval av ledamot 
Bisera Bucuk, Kristinehamn, på ett år och omval av Birgitta 
Eklund, Eda, Sofia Andersson, Charlottenberg och Madelene 
Tönnberg, Hagfors. Val av tre ersättare på ett år: nyval Ida 
Gullbrandsen, Karlstad; omval Valeska Hartman, Torsby; ny-
val Margareta von Wachenfeldt, Arvika. Revisorerna Birgitta 
Gauffin och Gunilla Svantorp omvaldes på ett år. Revisor-
sersättare Agnes Milne och Anne Marie Skoglund omvaldes 
på ett år. Alma Norsells fondens ledamöter Kajsa Adolfsson, 
Kristinehamn och Ingela Agneblad, Karlstad fick fortsatt 
förtroende. Nyvald till Alma Norsells fond blev Hanna-Nor-
ring Berg, Hagfors, Till valberedning på ett år valdes, Helga 
Braathen Kristinehamn, Michelle Hedberg, Säffle och Anne-
lie Karlsson, Arvika.
Nästa gång det är årsmöte, år 2019 är det 104 år sen S-kvin-
nor Värmland bildades. En mångårig kamp för ett rättvisare 
Sverige. Inga-Lill Röhrs inledningstal handlade om S-kvin-
nors vision, mål och kvinnors möjligheter att synliggöra kvin-
nor i olika situationer och skeenden i livet, i syfte att förbättra 
kvinnors möjlighet att på jämställda villkor, delta i samhälls-
livet och i politiken. Öka medlemsantalet samt vårda nuva-
rande medlemmar. Motverka mäns våld mot kvinnor. Noll-
tolerans mot våld mot kvinnor är ett prioriterat område för 
S-kvinnor i Värmland. Utbildning kring kvinnors hälsa/mat 

och läkemedel. Årsmötet behandlade tre inkomna motioner.” 
Med rätt att föda”, ”äldre kvinnors rättigheter” och ”bra be-
handling för kvinnor i riskzonen för missbruk”. 
Årsmötet antog ett uttalande om ”vem ska välja din mat”. 
Årsmötet antog en vision 2025. - En klubb/kommun, En 
underavdelning till S-kvinnor för yngre kvinnor, Framtida 
mediegrupp, Utbildning i genuskunskap/härskartekniker, 
Stödja kvinnor i politiken genom ett nätverk. Nominera ”nu-
mera en kvinna”
De fyra 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. Nolltolerans mot våld mot 
kvinnor är ett prioriterat område för S-kvinnor Värmland. – 
Utbildning kring Kvinnors hälsa/mat och läkemedel.
Efter årsmötet inbjudes deltagarna till en föreläsning om det 
internationella arbetet i länet som också var temat för 2018 
årsmöte. Föreläsare var Eva-Lena Gustavsson, Torsby som fö-
reläste om sin resa till Jerusalem. Ordförande Inga-Lill Röhr 
tackade alla avgående ledamöter, ersättare, föredragande, pre-
sidiet med blommor och presenter
Under 2018 har arbetet fortsatt med att starta nya kvinno-
klubbar i länet. Valupptakten för Kvinnodistriktet Värmland 
hölls på Erlandergården i Ransäter med underhållning av Two 
Pink Friends, tal av Partidistriktets ordförande Åsa Johansson, 
Riksdagskandidaterna Åsa Hååkman Feldt och Gunilla Svan-
torp. Det var en lyckad valupptakt.
S-kvinnor Värmland har under senhösten gjort en valanalys i 
både klubbar och Värmlands kvinnodistrikt. Vi kan konstate-
ra att vi gjort väldigt mycket på ett bra och konstruktivt sätt, 
men vi räckte inte ända fram.
S-kvinnor Värmland har under året deltagit på olika aktivite-
ter: den 14 februari på Alla Hjärtans dag, 8 mars på interna-
tionella kvinnodagen, 20 oktober på Barnkonventionens dag, 
24 oktober på FN-dagen och den 25 november på internatio-
nell dag mot mäns våld mot kvinnor. S-kvinnor firade 1 maj 
2018 i alla kommuner i Värmland där S-kvinnor är aktiva.
Vid två tillfällen under 2018, den 28 februari och den 31 
oktober har det anordnats utbildning för nya medlemmar, en 
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steg 1 utbildning. Fyra S-kvinnor har gått steg 1 utbildningen 
för att sedan gå steg 2 som är på förbundsnivå den 2-3 febru-
ari, 2019. Inga-Lill Röhr deltog den 25-26 maj och 15 sep-
tember på kvinnoförbundets ordförandeträff. i Stockholm. 
22 september var det en ordförandeträff för länet tillsammans 
med S-kvinnors distriktsstyrelse, där temat var ”vikten av no-
mineringar” Ombudskvinna Nina Höijer ledde grupparbetet 
med hur vi ska lyckas som kvinna i nomineringsprocessen.. 
Verksamhetsplan och studieplan för 2019-2020 fastställdes.
Kvinnodistriktet Värmland har nominerat ledamöter till både 
riksdagsuppdrag och regionrådsuppdrag. Under 2018 träffa-
des SSU och S-kvinnor för en första träff gällande mentorskap 
och adepter. Gunilla Svantorp är föredragande kring mentor-
skapsprogrammet. Adepter och mentorer är utsedda och har 
påbörjat sitt samarbete. Arbetet är också slutfört under 2018. 
Det har varit mycket givande enligt adepterna.

Övriga rapporter:

Vice ordförande Birgitta Eklund deltog på studieledarträff i 
Stockholm den 29-30 september, 2018 och på Internationell 
träff den 24 november i Stockholm.
Vid arkivcentrums årsmöte den 4 maj representerade S-kvin-

nodistriktet Värmland utav Gunvor Deland.
Vid ABF:s årsmöte den 16 april var Gunvor Deland Kvinno-
distriktets representant
Den 17 mars var Bisera Bucuk och Gunvor Deland ombud 
för kvinnodistriktet på Konstfrämjandets årsmöte.
Inga-Lill Röhr är sen 2016 ordförande för Konstfrämjandet 
Värmland. Inga-Lill Röhr har en plats som ledamot i Partidi-
striktets valberedning.
Ett samarbete har påbörjats med Värmland, Dalarna, Uppsala 
och Gävleborgs kvinnodistrikt för nätverksbyggande.
Inga-Lill Röhr har under året deltagit i ett antal olika sam-
mankomster, som har handlat om bland annat jämställdhet, 
kvinnofrid och barnfrid.
Klubbarnas medlemmar har under året skrivit insändare, de-
battartiklar, motioner och varit flitigt synliga i massmedia.
S-kvinnor Värmland tackar Partidistriktet, kvinnoklubbarna 
i länet, arbetarekommunerna i länet, riksdagsledamöter, soci-
aldemokrater för tro och solidaritet, SSU, ABF, och Redovis-
ningsföreningen för ett gott samarbete under det gångna året.

/Inga-Lill Röhr, Ordförande S-kvinnor i Värmland

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet består av progressi-
va människor från många trostraditioner, kristna såväl som 
andra. Vi har också medlemmar som inte är troende, men 
som uppskattar vår politik och ideologiska profil. STS poli-
tiska riktlinjer är byggda runt tre områden: ”Ett samhälle för 
alla”, ”Internationell solidaritet” och ”Hållbar utveckling”. Vi 
har ett starkt engagemang för mänskliga rättigheter och social 
rättvisa. Vi ser religionsdialog som en viktig metod för att 
motverka antisemitism, islamofobi och annan rasism. Vi har 
gått i bräschen för kritiken mot de nya hårdare asylreglerna. 
Vi arbetar för fortsatt militär alliansfrihet och ett socialt, eko-
nomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Internationellt har 
vi ett mångårigt engagemang i Mellanöstern.

Några särskilda händelser under  
verksamhetsåret i Värmland:

15 april -  Värmlands distrikts årskonferens i Tingvallakyr-
kan, Karlstad. Vi gästades av förbundets valledare, tillika för-
bundsstyrelseledamot Joe Frans och vår internationelle ledare 
Ulf Carmesund som presenterade förbundets valplattform.
Följande val gjordes: Ordförande för ett år, omval av Eva-Le-
na Gustavsson, Torsby

Till styrelseledamöter för två år omvaldes Marina Pettersson, 
Filipstad och Regina Andersson, Karlstad. Nyval av Johannes 
Fransson, Kristinehamn.
Som ersättare för ett år valdes Daniel Schûtzer, Årjäng, Matil-
de Konglevoll, Säffle och Birger Jönsson, Forshaga. Kvarstå-
ende ytterligare ett år: Nils-Gunnar Andersson, Arvika, Nils 
Jansson, Karlstad och Eva Nordvall Torsby. Ytterligare en rad 
val av uppdrag gjordes. Ingrid Emanuelson, Karlstad avtack-
ades som ledamot i styrelsen. 
21-22 april - Vårt gemensamma växande hem. Olika bak-
grund gemensam framtid. Förbundets valstrategidagar i 
Stockholm. Värmland representerades av Nikolai Konglevoll 
och Matilde Konglevoll.
29 april - Vilken värld vill du leva i? Politiksamtal om mänsk-
liga rättigheter, bistånd, vapenexport mm arrangerat av bi-
ståndsorganisationen Diakonia och Tingvallakyrkan i Karl-
stad. Partiet representerades av STS distriktets ordförande 
Eva-Lena Gustavsson.
20 maj - Majupprorets manifestation, Karlstad. Ett tvärpoli-
tiskt upprop för en generös asylpolitik där Eva-Lena Gustavs-
son var en av de många talarna.
9-10 juni - Förbundskongress i Jönköping. Värmlands di-
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strikt har varit representerat i förbundsstyrelsen genom Eva-Lena 
Gustavsson som ordinarie ledamot och ledamot i verkställande 
utskottet. Vid förbundsårsmötet avtackades hon efter 17 år i sty-
relsen.
Ombud vid kongressen var Daniel Schûtzer, Årjäng, Matilde 
Konglevoll, Säffle och Eva Nordvall, Torsby. 
21 augusti - Förbundets fossilfria valturné i Karlstad. Dagens akti-
viteter började med att dela ut flygblad på olika språk och samtala 
med deltagarna vid morgonbönen på firandet av Eid al Adha ute 
på Kronoparken. Torgmöte vid partiets valstuga där också den eld-
rivna turnébilen visades upp. Träff med S-studenter, samtal med 
volontärer och flyktingar vid Världen i Värmlands boende. Med-
verkande under dagen var Joe Frans, Ulf Carmesund, Eva-Lena 
Gustavsson, Regina Andersson och Johannes Fransson. 
Daniel Schutzer deltog i Palmedagen i Örebro den 17/11
Distriktet består av grupper i Arvika och Karlstad. Därutöver finns 
distriktsanslutna medlemmar samlade i en grupp. 
Under året har flera medlemmar haft kyrkopolitiska uppdrag på 
olika nivåer, i landstinget, kommunala nämnder och styrelser, i 
riksdagen, som nämndemän och inte minst i Värmlands partidi-
strikts eget arbete.
Årets verksamhet har präglats mycket av de allmänna valen den 9 
september. Medlemmarna har varit starkt engagerade i valarbetet 
på lokal nivå i sina Arbetarekommuner. 
En bärande tanke i STS är optimismen. När andra säger att Sverige 
har problem med invandring säger vi att Sverige är ”Vårt växande 
hem”. Så den ena delen av vårt valbudskap handlade om att Sverige 
inte först och främst har ett problem med invandring, utan med 
segregation, social utsatthet och klyftor mellan rika och fattiga. 
Därför valde vi att fokusera vår kritik mot en finansiell elit som 
undanhåller den gemensamma ekonomin på 46 miljarder om året 
i skattesmitning. Därmed tecknade vi en tydlig ekonomisk kon-
fliktlinje i vår kritik mot hur samhället dras isär. Den andra delen 
handlade om att lyfta miljö- och klimatfrågorna. Vi i STS menar 
att socialdemokraterna bör ha en egen och offensiv politik för dessa 
frågor. Här höll partiet en låg profil under valrörelsen (kanske för 
att ge Miljöpartiet ett utrymme), men STS valde fånga upp mil-
jöfrågan bl.a. med hjälp av vår fossilfria valturné som också var i 
Karlstad. 
Valtemat, Miljö/klimat är ett område som kan utvecklas vidare in-
för kommande val, och bli en än tydligare del av konceptet med 
”Vårt gemensamma hem”, det samhälle vi bygger tillsammans.
Vi har en viktig uppgift i svensk politik, och den kan vi bara fylla 
genom att bli flera! I vår tid utgör extremhögern ett stort hot, och 
vi är en tydlig röst inom socialdemokratin för ett anständigt och 
progressivt Sverige. Vi behövs! 

/Eva-Lena Gustavsson, Ordförande för Socialdemokrater för Tro 
& Solidaritet i Värmland

Verksamhetsåret 2018 har varit händelserikt för SSU 
Värmland. Vi har fått möjlighet att välkomna många 
nya medlemmar till vår organisation. Det gånga året 
har visat prov på gemenskap, framgång och glädje, som 
utvecklat SSU och gjort att vi idag står starka och rus-
tade för att samla kraft och blicka framåt. 
Genom en god insats i valrörelsen med 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 året har vi 
fått se medlemmars engagemang påverka vår rörelse 
i positiv riktning och utvecklat en bra idépolitisk de-
batt som berikat oss. Med fler medlemmar än på länge, 
starkt samarbete med sidoorganisationerna och vilja att 
bygga arbetarrörelsen är vi redo för ett nytt och spän-
nande år, där vi tillsammans skapar framtidstro och po-
litik i rörelse. 
Under 2018 har SSU Värmland fokuserat på värvning 
och bildning av medlemmar, något organisationen 
lyckats väl med, när vi med facit i hand nått upp till de 
av såväl distriktets som förbundets uppsatta mål. Flera 

SSU VÄRMLAND
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utbildningar om SSU och dagsaktuella politiska händelser har 
erbjudits genom SSU – distriktet och vårt studiesamarbete 
med andra SSU distrikt. Liksom ifjol har samverkan med 
ABF i all form av studier varit en självklarhet. Det har gjort 
att vi kunnat erbjuda bättre och än mer kvalitativa utbild-
ningar. Men för distriktsstyrelsen har också politiken varit 
viktig. Flera utspel har gjorts, i form av debattartiklar om ak-
tuella och för oss viktiga ämnen. 
Medlemmar har fått möjlighet att genom debattkvällar ut-
veckla sin retorik och kunskap om intressanta politiska områ-
den. Resultatet av en tydligt politisk inriktning och skolning 
innebär en stärkt organisation och bättre verksamhet. 

Distriktsårskonferens 2018

Distriktsårskonferensen 2018 tog plats lördag 17 februari på 
Scandic Winn i Karlstad. Ett 50 tal deltagare närvarade, varav 
bland annat SSU:s förbundsordförande och partidistriktets 
ordförande. 26 motioner avhandlades och konferensen val-
de en distriktsstyrelse och antog en verksamhetsplan och ett 
valprogram. Man delade också ut ett stipendium till projektet 
”Hur mår din kompis” för att hedra Kenny Svenssons minne. 

Fackligt & internationellt

Vår fackliga ledare har lett SSU Värmlands fackliga arbe-
te under året och företrätt SSU i fackliga politiska ärenden. 
Vi har också sedan en tid tillbaka en facklig SSU – klubb i 
distriktet. Under året besökte SSU Värmland med en egen 
delegation Europaparlamentet i Bryssel under ledning av vår 
internationella ledare. SSU har sedan lång tid en god relation 
med AUF, som under valrörelsen besökte oss och bidrog till 
kampanjarbetet. Under hösten deltog även SSU Värmland på 
SSU – förbundets nationella konferens som hölls på AUF:s ö 
Utöya. Som en del av den internationella verksamheten del-
tog SSU – distriktet på Palmecenters seminarium i Örebro 
under hösten. 

Studier

Värmlands SSU – distrikt bedriver i sedvanlig ordning grund-
kurser tillsammans med de distrikt som ingår i Västsverige 
och våra medlemmar har kontinuerligt erbjudits möjlighet 
till bildning och kurser, där distriktet nått upp till gemen-
samt uppsatta mål Det är självklart för SSU i Värmland att all 
verksamhet sker i samverkan med arbetarrörelsens bildnings-
förbund ABF. SSU Värmland har också haft besök av ett antal 
föreläsare under verksamhetsåret. Traditionsenligt deltog SSU 
Värmland på SSU förbundets nyårskurser på Bommersvik 
samt arbetarrörelsens studiekonferens.

Politik i rörelse

På Distriktsårskonferensen 2018 antog SSU Värmland ett 
omfattande reformpolitiskt valprogram inom för oss viktiga 
områden. Programmet överlämnades även till partidistrik-
tets ordförande och har legat till grund för SSU – distriktets 
politiska profil under valåret. Vi har aktivt deltagit i den of-
fentliga debatten under olika former, såsom debattartiklar och 
skoldebatter och drivit frågor som är viktiga för oss och våra 
medlemmar. I slutet av valrörelsen arrangerade SSU tillsam-
mans med MUF en slutdebatt med mycket stor uppslutning. 
Vid partidistriktets kongress i Sunne deltog flera SSU:are som 
ombud. 

Valrörelse

Distriktet hade en stark valorganisation som leddes av vår 
ombudsman och valombudsman. Själva valrörelsen startade 
redan första maj, där SSU ställde upp med ungdomstalare på 
16 orter och fick stort medialt genomslag. Valkampanjens fo-
kus var att kampanja för SSU – distriktets riksdagskandidat 
Philip Botström, som nådde framgång såväl i antal röster som 
att vara en tydlig röst för SSU Värmland. Vi deltog på flertalet 
skoldebatter och fick möjlighet att engagera flera nya med-
lemmar till vår organisation. SSU Värmlands medlemmar 

Maxwell Hassan och Hanne Adolfsson efter Margot 
Wallströms sommartal på Värmlands museum.
foto: Christoffer Sonesson
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kampanjade dag som natt runt om i hela länet, vann den år-
liga fotbollsmatchen mot MUF, höll ställningarna i Karlstads 
arbetarkommuns valstuga och var den enskilt största politiska 
kraften att nå ut till ungdomar i Värmland. I sedvanlig ord-
ning bistod vi moderpartiet med hjälp och fick också bra stöd 
tillbaka. Valvakan blev välbesökt av många SSU:are och vid 
årsskiftet stod det klart att SSU Värmland blivit fler medlem-
mar än på minst ett decennium.

Axplock av aktiviteter

Värmland Pride, Första maj, Bommersviks nyårskurser, Bom-
mersviks sommarläger, dörrknackningar och kampanjarbete 
med partidistriktet och arbetarekommuner, värmlandsturné 
med SSU:s egna buss, studiesamverkan med ABF, fortsätt-
ning av ”Hur mår din kompis” – projektet, besök av AUF, 
studieresa till Europaparlamentet, arrangerande och deltagan-
de i valdebatter, fotbollsturneringar, västgemensamma studier 
vid Viskadalens folkhögskola.

Distriktsstyrelse

SSU Värmlands distriktsstyrelse valdes enligt valberedningens 
förslag på distriktsårskonferensen 17 februari 2018 och har 
bestått av nio (9) ledamöter. Styrelsen har själva valt ansvars-
områden för ledamöter, förutom ordförande och kassör som 
valdes på årsmötet. Yazan Alqahwaji och Nikolai Konglevoll 
lämnade på egen begäran styrelsen under verksamhetsåret. 

Distriktsstyrelsen har sammanträtt totalt åtta gånger under 
verksamhetsåret: 4 mars, 7 april, 10 maj, 31 juli, 19 septem-
ber, 1 november, 9 december, 19 januari.

Distriktsstyrelsens ledamöter 2018 – 2019

Distriktsordförande - Alexander Paulsson, omval 
Vice ordförande - Emelie Bernhardsson Vennberg, nyval 
Distriktskassör - Yazan Alqahwaji, omval, fram till 1 nov, 
Emelie Bernhardsson Vennberg, nyval, från 1 nov.  
Facklig ledare - Nathalie Björfeldt, omval 
Internationell ledare - Katerina Josefsson, omval 
Studieledare - Clara Rydström, nyval & Nikola Konglevoll, 
nyval, fram till 12 oktober. 
Jämställdhetsledare Ida Gullbrandsson, nyval 
Ledamot - Shkar Hashmi, nyval

Personal

Pontus Rahm är ombudsman i SSU Värmland. Under året 
har även Shkar Hashmi varit heltidsanställd valombudsman 
mellan juni och september. Distriktet arvoderade också ett 
antal medlemmar som arbetade under valrörelsen. SSU – för-
bundet anställde under sommaren Hanna Andersson som re-
gional valombudsman för SSU Värmland.

/Alexander Paulsson, ordförande för SSU Värmland
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UNGA ÖRNAR

Vi har haft sex styrelsemöten under året. Styrelsen och revi-
sorerna avslutade sitt arbete med en årsavslutningsmiddag på 
Galna Tuppen i Säffle. Vi har under året även knutit starkare 
band med ABF, SSU i Säffle och SSU i Karlstad. 
Under Våren och Sommaren har vi varit med på olika till-
ställningar för att visa upp oss och rekrytera medlemmar. En 
del av tillställningarna var bland annat: Föreningsmässan i 
Säffle, Nationaldagsfirande i Säffle, Familjedag i Furuskogs-
parken Säffle & Kulturnatten i Säffle för att nämna några.

Läger 
Vi deltog återigen på Unga Örnars, en vecka långa ”Syd lä-
ger” i Norje Boke /Blekinge. Sexton stycken av Värmlands-
distriktets 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

• Ordföranden deltog på Distr.Ordförande och ombuds-
manna konferensen på Bommersvik.

• HLR utbildning
• Ledarutbildning

Verksamhet som genomförts under  
året på avdelningsnivå är:
Aktivitetsgruppen
• Skidresa till Branäs *Örn rock på Medis
• Familjedagar
• Halloween disco *Bowling
Nattvandrarna 
Nattvandringens frivilliga har tyvärr mattats ut under året, 
men nattvandring har genomförts under sommaren.
 
Ekonomi och medlemmar 
Vi har under året 2017 spenderat 53.325 Kr och gjort en 
förlust på 4545 Kr. Unga Örnar Värmlands har fortfarande 
stark och stabil kassa. Antalet medlemmar har minskat en 
aning mot antalet år 2017. Flertalet av medlemmarna 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 
kunna följa med på våra resor och läger. Tack till alla våra 
vänner inom arbetarrörelsen och våra lokala företag för den 
hjälpen vi har fått. Vi tackar speciellt SAP för det årliga an-
slag vi får till Unga Örnar Värmland.

/Styrelsen gm Maria Torpman

SSU Värmland på Värmland 
Pride. Från vänster: Alexander 
Paulsson, Ida Gullbrands-
son, Amanda Brink, Hanne 
Adolfson, Clara Rydström, 
Emelie Bernhardsson Venn-
berg, Pontus Rahm och Emma 
Andersson. Längst ner: Philip 
Botström.
foto: Christoffer Sonesson

<< 



28

17. BESLUT OM ARVODE 
TILL STYRELSE OCH  
REVISORER
Valberedningen föreslår kongressen besluta:

att inget arvode utgår till styrelseledamöter eller revisorer

18. VAL AV NY  
DISTRIKTSSTYRELSE
Valberedningen föreslår kongressen besluta:

a) Val av ordförande på 2 år, välja  
 Åsa Johansson, Hagfors (omval) 

b) Val av studieledare på 2 år, välja  
 Marian Gustavsson, Forshaga (omval) 

c) Val av två (2) ordinarie ledamöter på 2 år, välja  
 Tobias Eriksson, Sunne (omval)  
 Sofia Skönnbrink, Eda (omval)

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

 Pia Falk, Munkfors (omval)
 Johannes Fransson, Kristinehamn (omval) 
 Marina Isaksson, Filipstad (omval)
 Emil Kjellin, Hammarö (nyval)

Övriga nominerade till distriktsstyrelsen:
Carina Bönström (Karlstad), Sofie Hauri (Sunne)

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
20. VAL AV REVISORER
Valberedningen föreslår kongressen besluta:

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

 Britt-Marie Wall, Filipstad (omval) 
 Gun-Britt 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)

Övriga nominerade till revisor:
Anette Stor (Säffle), Tommy Ternemar (Kristinehamn)



29

Nomineringar till Värmlands partidistriktsstyrelse samt 
revisorer skall vara valberedningen tillhanda senast den 31 
december 2019.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att fastställa nomineringstiden i enlighet  

 med ovanstående förslag

Enligt de stadgar distriktskongressen 2017 beslutade om  
består numera valberedningen av sju ledamöter och tre ersät-
tare där samtliga väljs på kongressen året efter valår. Förslaget 
till ny valberedning bereds av distriktsstyrelsen.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

a) Val av sju (7) ledamöter på 4 år, välja  
 Gun-Britt Arvholm, Grums (omval)

 Bo Andersson, Kristinehamn (nyval)
 Pia Embretsen, Arvika (omval) 
 Tomas Rehn, Karlstad (omval)
 Åsa Hååkman Felth, Filipstad (omval)
 Göran Eriksson, Hagfors (omval)
 Maria Norell, Forshaga (omval)

b) Val av tre (3) ersättare på 4 år, välja  
 Svante Mlakar, Säffle (omval)

 Susanne Kielba, Karlstad (nyval)
 Representant från SSU

Övriga nominerade till valberedningen:
Inge Carlsson (Grums), Jessica Persson (Sunne), Christian Norlin 
(Karlstad), Sofia Magnusson (Karlstad), Anita Johansson (Kristine-
hamn), Karin Bäckman (Hammarö), Therese Gunnarsson (Ham-
marö), Zenita Bäck (Torsby)

DISTRIKTSSTYRELSENS 
FÖRSLAG
21A. NOMINERINGS- 
TIDER INFÖR 2020

VAL AV 
VALBEREDNING

Alexander J Pettersson tillsammans 
med partidistrikets Stefan Jonsson 
och Monica Johansson.
foto: Christoffer Sonesson

<< 
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MOTIONER OCH DS-UTLÅTANDEN
MOTION 1
Tillgänglighet och delaktighet i allmänna val
Motionär: Linda Hansen Grundel

I Sverige har vi nu en befolkning på mer än tio miljoner 
människor. 25% av den vuxna befolkningen behöver ha sin 
skriftliga information på lättläst svenska, stor stil, punkt-
skrift eller intalat som ljudfil. Vid valet 2018 hade vi 7 495 
936 röstberättigade till riksdagsvalet. Det betyder att 1,8 
miljoner väljare skulle ha behövt anpassat valmaterial. Det 
gjordes undersökningar i valstugor runt om i Sverige under 
valrörelsen av bla Synskadade riksförbund och det var få val-
stugor där det fanns information som var anpassad. 
I vår regeringsform står det att ”Det allmänna ska verka för 
att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlik-
het i samhället…”
I konventionen om rättigheter för personer med funktions-
nedsättning, som gäller Sverige sedan 14 januari 2009, ar-
tikel 21 står det skrivet att konventionsstaterna ska ”utan 
dröjsmål och extra kostnader förse personer med funktions-
nedsättning med information som är avsedd för allmänheten 
i tillgängligt format och teknologi anpassad för olika funk-
tionsnedsättningar”

Jag yrkar:
att Socialdemokraterna i Värmland ska ha  

 anpassat nationellt och lokalt valmaterial för  
 utdelning i framtida val

Arvika arbetarekommun har vid representantskapsmöte be-
slutat att för frammotionen som sin egen-

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 1:
Föredragande: Mikael Dahlqvist

Motionen har definitivt en bra ansats och det är i högsta 
grad viktigt att alla som ska rösta kan tillgodogöra sig av in-
formationen. Det gäller både funktionsnedsättning och de 
som talar andra språk än svenska. Rimligt att kräva – även 
ur kostnadssynpunkt – är att sådant material finns att läsa på 
Socialdemokraternas hemsida. 
Idag finns där flera möjligheter att ta till sig information på 
både lättläst svenska och på teckenspråk. Därtill en webb 
där allt kan läsas upp muntligt samt utskriftsvänligt mate-
rial på 16 olika språk. När det kommer till information om 

hur man röstar tillhandahåller Valmyndigheten också lättläst 
information på svenska, på teckenspråk och 30 andra språk. 
Utbudet och möjligheterna finns där och problemet ligger 
nog mer i att materialet inte skrivs ut och används i valstu-
gorna i den utsträckning som kanske behövs. Ansvaret där 
bör ligga på varje arbetarekommun. 
Distriktsstyrelsen ser däremot positivt på behovet av lokalt 
material. Flera kommuner tar redan idag fram eget lättläst 
material och det arbetet behöver utvecklas så att alla med-
borgare har samma möjlighet. Då arbetarekommunerna är 
självstyrande organisationer finns dock tveksamheter från 
distriktets sida att driva frågan gentemot arbetarekommu-
nerna. Partidistriktets uppdrag är i våra stadgar att stödja 
arbetarekommuner i medlemsintroduktion, organisations- 
och verksamhetsutveckling samt ansvara för utveckling och 
samordning av studieverksamheten. Därmed uppdrar vi mo-
tionären att istället driva frågan i sin arbetarekommun och 
rekommendera övriga att ta till sig motionärens andemening 
inför kommande val. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att anse motionen besvarad

MOTION 2
Dyslexi
Motionär: Anna-Lena Rudberg 

Amalia My Verbeek är en av de unga dyslektiker som under 
hela sin skoltid har kämpat med dyslexi: hon är medlem i 
dyslexiförbundets ungdomssektion, det tog tid innan hon 
tog modet till sig och skrev en artikel på förbundets egen 
sida dyskalkyli.se.
Amalia berättar att det var först i åk 8 som hon fick diag-
nosen dyslexi. Under hela sin uppväxt kämpade hon för att 
skolan och samhället skulle förstå vad det var hon gick och 
bar på. ”Jag ville inte vara annorlunda och bli behandlad på 
ett annat sätt än mina klasskamrater”, berättar hon.
Åtta år gick hon i grundskolan utan att veta, vad det berod-
de på att hon inte förstod; varför hon inte kunde stava som 
alla andra, varför hon upprepade samma sak, gång, på gång 
att hon inte kunde sammanfatta en hel text. Att tro att hon 
var ”dummare än alla andra”, ”lite mer tröglärd” som hon 
uttrycker det. 
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I dag i årskurs ett i gymnasiet så vet hon, Amalia har dys-
lexi och hon skriver sin första artikel. I dag förstår hon vad 
hennes skrivsvårigheter beror på, men det tog nästan hela 
grundskolan innan skolan hjälpte henne och gav henne den 
rätta förståelsen hjälpmedlen. Nu börjar hon få upprättelse 
och skall läsa till psykolog. Hon säger ”man skall kunna bli 
vad man vill” även om man har dyslexi.
Jag vill därför med min motion uppmärksamma er på att vi i 
skolan har cirka två dyslektiker i varje klass, barn med läs och 
skrivsvårigheter som behöver få extra hjälp och framför allt 
så behöver de förståelse och kunskap från samhällets sida så 
de kan jobba vidare med sina inlärningssvårigheter.
 
Jag yrkar:

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  
 arbetsmiljöfråga 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.

S-kvinnor Karlstad 2018-12-29

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 2:
Föredragande: Gunilla Svantorp 

Det är en viktig fråga motionären tar upp. Det är helt galet 
och oacceptabelt att barn och unga ska kunna gå igenom 
hela sin skoltid utan att funktionsnedsättningar ens upp-
täcks, ingen ska behöva gå och fundera på sådana saker som 
beskrivs i motionen. Därför har regeringen under förra man-
datperioden fattat viktiga beslut i rätt riktning, ett sådant var 

t ex beslutet om en läsa-skrivaräkna garanti. Den innebär att 
barnen systematiskt och tidigt scannas av i syfte att erbjuda 
stöd när det behövs.Men självklart finns det mycket kvar att 
göra.  
Skolverket, som är en av regeringens skolmyndigheter, har 
via Uppsala universitet utrett frågan om anvisningar för an-
passning av det nationella provet  kommit fram till att i trean 
och sexan kan provet läsas upp för eleven men då ska det 
betraktas som ogiltigt medan man i nian kan få provet upp-
läst för sig eftersom det då inte handlar om avkodning och 
läsförmåga utan om analys och bearbetningsförmåga. Speci-
alpedagogiska skolmyndigheten, som är en annan av reger-
ingens myndigheter, har dock kommit fram till en annan 
åsikt och menar att det är viktigt att eleverna på de nationella 
proven kan använda de hjälpmedel de använder i vanliga fall. 
Bara att regeringens myndigheter har olika åsikter gör att 
frågan behöver utredas mer. 
Motionären vill att kongressen beslutar att rätten till ord och 
siffror ska bli en fråga för fackförbunden. Det är något jag 
redan tror att fackförbunden jobbar med men likafullt är det 
ingen fråga för vår kongress att besluta om då fackförbunden 
är suveräna att besluta själva vilka frågor de ska driva.  
Våra myndigheter i form av högskolor och universitet, där 
lärarutbildningarna finns, är autonoma att själva avgöra vilka 
kurser som ska erbjudas för att de studerandena ska uppnå 
kursmålen. Det är en av hörnpelarna i tilliten mellan politi-
ker och myndigheter och därför bör inte vi med förtroende-
uppdrag gå in och kräva kurser av olika slag. Däremot ska vi 
självklart efterfråga resultat på hur lärare utbildas så de tidigt 
kan upptäcka funktionsnedsättning. Ett sätt som regeringen 
har uppmärksammat behov av vidareutbildning är t ex ge-
nom de olika lärarlyften där staten via särskilda statsbidrag 
på delar av utbildningarna bidragit till att lärare fyllt på sina 
kunskaper i olika ämnen. 
Med anledning av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen att 
distriktskongressen beslutar att 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att anse 1:a att att-satsens båda yrkanden anses vara  

 besvarade 
att  2:a att-satsens första och andra yrkande  

 anses vara avslagna 
att  3:e att-satsen anses vara besvarad 
att  4:e att-satsen första och andra yrkandet  

 anses vara bifallna samt att tredje yrkandet anses  
 vara avslaget 
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MOTION 3
Enprocentregeln och Kulturpris
Motionär: Socialdemokratiska kulturföreningen i Karlstad

Det finns många skäl för Landstinget att satsa på kultur i 
olika former. Dels det övergripande skälet att människor i 
Värmland får bättre livskvalitet med tillgång till kultur i oli-
ka former. Det är klarlagt att en ort eller landskap får ökad 
attraktivitet för människor och företag om kulturen blomst-
rar. Det finns också samband mellan innovationer och kultur 
och allt fler av de växande företagen har kulturen som en 
del av sin framgång. Inom vården finns det allt fler skäl att 
använda musik och konst för att förebygga och läka.
Vi vill i den här motionen lyfta fram två konkreta åtgärder. 
Det ena är att enprocentregeln återinförs på alla nybyggen 
både egna och beställda fastigheter inom landstinget. Det 
ger starkt förhöjd känsla för hela samhället och för de som 
finns i byggnaderna. Det ger också fler arbetstillfällen för den 
växande grupp välutbildade konstnärer som finns i landet.
Det andra är att socialdemokraterna i Värmland skulle kun-
na besluta om ett kulturpris att delas ut varje år i samband 
med distriktsårskonferensen. Det ger uppmärksamhet och 
det skapar ett samtal kring kulturen och dess värde inom det 
socialdemokratiska partiet.

Vi yrkar:

att distriktskongressen beslutar att de  
 socialdemokratiska ledamöterna i Landstinget  
 i Värmland arbetar för att återinföra enprocent- 
 regeln för konst i samband med alla nybyggen,  
 både egna och beställda, samt 

att  partikongressen beslutar att inrätta ett kulturpris  
 att årligen delas ut vid distriktskongresserna

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 3:
Föredragande: Linda Larsson

I en motion föreslår Socialdemokratiska kulturföreningen i 
Karlstad att de socialdemokratiska ledamöterna i landsting-
et (numera regionen) ska arbeta för att återinföra enprocen-
tregeln för konst i samband med alla nybyggen, både egna 
och beställda, samt att ett kulturpris inrättas som ska delas 
ut årligen i samband med distriktårskongressen. 
Enprocentregeln innebär att minst en procent av budgeten 
vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter, infrastruk-
tur och offentliga miljöer ska investeras i byggnadsanknu-
ten konstnärlig gestaltning. De goda exemplen är många 
och förekommer på tusentals platser runt om i Sverige.  
Regeln har bidragit till att den offentliga konsten är ett de 
mest tillgängliga konstnärliga uttryck vi har i våra livsmil-

jöer. Konsten når även medborgare som inte aktivt söker 
sig till konstupplevelser, till exempel barn till föräldrar med 
litet intresse för konst. 
Regeln är en av samhällets viktigaste verktyg för att bidra till 
uppfyllandet av ”var och ens rätt att njuta av konst” (artikel 
27), som det står i FN:s allmänna förklaring om de mänsk-
liga rättigheterna. Enprocentregeln antogs första gången av 
riksdagen 1937 i syfte att skapa ett ekonomiskt utrymme för 
konst i planering och byggande av offentliga miljöer.
Distriktsstyrelsen delar motionärernas uppfattning om att 
enprocentregeln ska återinföras. Kulturen är en viktig del av 
vårt samhälle. Genom att återinföra enprocentregeln skulle 
konst tillgängliggöras många fler, estetiken skulle höjas och 
konstnärskapet stärkas. Vi behöver mer kultur inte mindre 
för att lösa de utmaningar som finns i samhället. Kultur be-
rör och upprör, skapar samtal och debatt. Genom kulturen 
får vi hjälp att uttrycka våra åsikter och upptäcka nya tankar, 
idéer och perspektiv. Kulturen bidrar positivt till att utveckla 
och stärka vår demokrati. 
När det gäller förslaget om att inrätta ett kulturpris i par-
tiet delar distriktsstyrelsen även här motionärernas syn om 
att det skulle vara en bra idé. Hur det bäst görs och vilka 
kriterier som ska gälla för ett sådant pris behöver närmare 
belysas. Därför bör en arbetsgrupp tillsättas för att utarbeta 
ett förslag i linje med motionärernas intention. Men med 
anledning av att den andra att-satsen som rör instiftandet av 
ett kulturpris lyder att det ska vara partikongressen som ska 
fatta beslut om att inrätta regionala kulturpris som ska de-
las ut på ditriksårskonferenserna så föreslår distriktsstyrelsen 
kongressen att avslås den andra att-satsen. Vi anser att detta 
är ett förslag som kan hanteras av distriktsstyrelsen utan att 
blanda in partikongressen. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att bifalla första att-satsen
att avslå andra att-satsen
att ge distriktsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en  

 arbetsgrupp för att utreda hur ett kulturpris  
 kan utformas

MOTION 4
Sång och bokläsning i förskolan
Motionär: Socialdemokratiska kulturföreningen i Karlstad

Förskollärarutbildningen har tagit bort den del som inne-
bär praktisk inlärning av sång och läsning. Dessa delar är en 
grundläggande överföring till nya generationer av vår sång- 
och bokskatt.  Ambitionen att ensidigt teoretisera innehållet 
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på förskollärarutbildningarna kan få långtgående negativa 
konsekvenser för generationer av barn. Det blir det indivi-
duella intresset hos förskolepersonalen som blir avgörande.
Regeringen har presenterat beslut om hur läsfrämjande kan 
utvecklas. Det är ett bra initiativ som framför allt riktar sig 
till grupper som inte får denna del i sina hemmiljöer. Sång 
och musik på förskolorna är minst lika viktigt att från myck-
et unga år främja ett livslångt intresse som ger glädje och 
lust. Våra värmländska riksdagsledamöter måste här ta initi-
ativ för att återinföra pedagogik för praktiska moment i sång 
och läsning inom förskollärarutbildningarna.

Vi yrkar:

att distriktskongressen ger våra riksdagsledamöter i  
 uppgift att i riksdagen ta initiativ till att återinföra  
 praktisk sång- och läspedagogik i förskollärar- 
 utbildningarna.

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 4:
Föredragande: Marian Gustavsson

Motionären Motionären lyfter vikten av barns lärande ge-
nom sång och musik, och att förskollärarutbildningen inte 
får teoretiseras alltför ensidigt. Det föreslås att våra riksdags-
ledamöter ska ges i uppgift att i riksdagen ta initiativ till att 
återinföra praktisk sång- och läspedagogik i förskole -utbild-
ningarna.
Det är en viktig motion, då våra barn och dess utbildning 
ligger till grund för både individens och vårt demokratiska 
samhälles utveckling. Musikens roll i förskolan presenteras 
i en mängd studier, och det är ingen tvekan att musik och 
sång används för att skapa trygghet och gemenskap men 
också för att utveckla barnets språk och begreppsvärld. Ny-
fikenhet och läslust ska både väckas och stimuleras i försko-
lan. Estetiska läroprocesser är inte enkla att förklara, men är 
förknippat med ett lärande genom att använda olika sinnen 
alltså inte bara tal och skrift. 
I förskolans reviderade läroplan (lpfö18) kan man läsa om 
Förskolans uppdrag – helhetssyn:
-Utbildning i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lä-
rande. Den ska vara solid, trygg och lärorik för alla barn. …- 
där omsorg, utvecklande och lärande bildar en helhet.
I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kul-
turarv - värden, traditioner och historia, språk och kunskap, 
från en generation till nästa. Där har sång och musik sin givna 
plats tillsammans med övriga estetiska inslag i förskoleverk-
samheten.
I Utbildningsplan Förskollärarprogrammet - Karlstads Uni-
versitet kan man se:
-Förskollärarprogrammet vid KAU skall ge studenterna goda 

förutsättningar för att förbereda sig inför sitt yrkesliv som är 
komplext, ansvarsfullt och föränderligt.
Lärarstudenten ska i sin utbildning kunna visa kunskap om 
praktiska och estetiska lärprocesser.
Förskolans temainriktade och lekpedagogiska arbetssätt av-
speglas i utbildningens kurser där ämnesinnehåll integreras 
med praktiska och estetiska former.
Genom Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskas och 
kvalitetssäkras landets förskollärarutbildningar så att fast-
ställda krav enligt läroplanen uppnås.
2019-02-17 meddelas att UKÄ inte ger Karlstads universitet 
rätt att examinera specialpedagoger eller speciallärare med 
inriktning mot språk, skriv och läs, just för att inte alla krav 
som ställs för att utfärda yrkesexamina uppfylls.
I Utbildningsdepartementets utredning Förskola i utveck-
ling (2010) betonar man att ”Förskolans grundsyn är att 
barnen har rätt att utveckla alla sina uttrycksmedel, där lek, 
bild och form, teknik, konstruktions- och bygglekar, rörel-
se- och idrottslekar, musik, sång, rytmik, drama och dans är 
lika viktiga delar som kommunikation som språk eller text.”
Skolverket betonar genom Läslyftet för förskolan vikten av 
hur man skapar förutsättning för alla barn att utifrån sin er-
farenhetsvärld ta viktiga steg i sin utveckling till läsare genom 
högläsning, berättande och strukturerade samtal om texter.
Distriktsstyrelsen kan också se faran med att det blir allt-
för lite praktiska moment i pedagogutbildningarna, och är 
medvetna om vikten av även detta ingår i de estetiska lärpro-
cesserna. Styrelsen är också medveten om de begränsningar 
våra riksdagsledamöter har att påverka utbildningsinnehåll, 
men vill ändå ge dem uppdraget att på det sätt de finner det 
lämpligt, lyfta och ta initiativ till att återinföra praktisk sång 
och läspedagogik i förskollärarutbildningarna.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att bifalla motionen

MOTION 5
Motion om arbetsrätt och  
anställningsförhållanden.
Motionär: S-kvinnor i Kristinehamn

Att vara till arbetsmarknadens förfogande är en självklarhet 
när man är inskriven på AF. Däremot så skulle en arbetsgiva-
re inte få utnyttja AF/Försäkringskassan, med bidrag som nu 
förekommer, med praktikanter som kommer och går under 
långa tider för att undkomma fasta anställningar. Dessutom 
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argumentera om att ”ingen kan jobbet” (ofta personer med 
yrkesutbildning inom yrket). Att praktisera ska vara en möj-
lighet att prova andra yrken och få möjlighet att finna nya 
vägar i arbetslivet. Stapla korttidsanställningar på varandra 
för att undkomma anställningar är ingen bra väg. Företag 
kan redan idag få flexibiliteten genom provanställning på 6 
månader.
När inskrivning på AF sker skall ett erbjudande om stöd 
komma.  Som hjälp att skriva CV/ personliga brev och yr-
kesvägledning i de fall den arbetssökande önskar att byta 
bransch eller en vidareutbildning. Detta bör ske så snart som 
möjligt, inget åldershinder. Man ska kunna söka ekonomisk 
hjälp för att klara studier likväl som det finns flytthjälp. 
Personer som söker stöd och hjälp på AF ska inte bedömas 
utifrån vilket ursprung eller nationalitet de har. Krav på pre-
station skall vara lika för alla.
Detta har förödande följder för den enskilda genom hela 
arbetslivet på det sätt att pensioner och försäkringar urhol-
kas. Vid olycksfall och arbetsskador står den enskilde utan 
skydd. Många situationer kan i det närmaste liknas vid vårt 
förflutna i förra seklet, Sverige skall inte sträva bakåt utan se 
till framtiden, då denna hantering av arbetssökande orsakar 
stora ekonomiska förluster för landet och den enskilda. Det 
ger följder som psykisk ohälsa som belastar vår sjukvård med 
stora kostnader.
Växande klyftor och fler otrygga låglönejobb gör inte en 
bättre värld. I stället skapar det rädsla och göder högerpo-
pulism och främlingsfientlighet. Ofta utförs de av migranter 
eller fattiga svenskar. De är redan i underläge och skulle få 
det ännu sämre, genom sms-jobb och springvikarier i t.ex. 
äldreomsorgen. APP styrda och usla betalda jobb utan en 
synlig arbetsgivare och utan regler och avtalsenliga löner
Vem vågar satsa på att bilda familj och skaffa egen bostad om 
jobbet ständigt hänger löst.

Vi yrkar:

att ge snabbare insatser vid första besöket på  
 Arbetsförmedlingen

att  arbetsgivarens möjlighet att stapla  
 korttidsanställningar inte ska få fortgå

att  arbetsgivarna bör ha kollektivavtal för attraktiv  
 ”praktikanter ”via Arbetsförmedlingen

att  regler tas fram som stärker praktikanternas/ 
 arbetstagrens trygghet i arbetet

Kristinehamns Arbetarekommun antog motionen som sin 
egen på medlemsmöte den 13 december, 2018

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 5:
Föredragande: Leif Haraldsson

Arbetsförmedlingen reformeras i grunden. Staten har genom 
Arbetsförmedlingen myndighetsansvaret för arbetsmark-
nadspolitiken, men ett nytt system baserat på LOV ska ut-
vecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssö-
kande för de lediga jobben. 
Arbetsförmedlingen kommer att finnas kvar som statlig 
myndighet, men vara fokuserad på myndighetsansvar i form 
av kontroll av arbetssökande och av fristående aktörer, ar-
betsmarknadspolitisk bedömning, digital infrastruktur och 
statistik och analys. Ersättningen till aktörerna ska i huvud-
sak utgå från hur väl de lyckas med att få individer i varak-
tig sysselsättning, givet behoven hos den arbetslöse. För att 
säkerställa kvaliteten ska antalet fristående aktörer begränsas, 
genom att de ska kontrolleras, rangordnas och certifieras och 
möjligheterna att välja bort besvärliga fall förhindras. Insat-
ser för personer med funktionsnedsättning berörs ej av den-
na omläggning. 
Arbetsmarknadsutbildningar som brister i effektivitet bör 
avvecklas, medan de som fyller en strategisk funktion på ar-
betsmarknaden ska finnas kvar. Nystartsjobb ska finnas kvar. 
Extratjänster och introduktionsjobb ska riktas mot de längst 
från arbetsmarknaden och ha samhällsekonomiskt rimliga 
volymer. Krav ska ställas på ett fungerande samråd mellan 
Arbetsförmedlingen och parterna så att dessa arbetsplats-
förlagda insatser förbättrar förutsättningarna till varaktig 
etablering på arbetsmarknaden (Förändringen av Arbetsför-
medlingen ska vara fullt genomförd under 2021)
Här gäller det för oss som parti att vara med och forma AF 
så att vi lyfter fram det som är viktigt för dom som hamnar 
under AF.
Distriktstyrelsen delar motionärernas uppfattning om att ge 
snabbare insatser vid första besöket på arbetsförmedlingen 
och håller helt med motionärenens förslag att vi skall på-
verka AF så att det går snabbare att komma ut i arbetslivet.
År 2007 gjordes av den borgerliga regeringen förändringar 
i lagen om anställningsskydd, LAS, vilken gör det möjligt 
för arbetsköparen att anställa på begränsad tid. Nu menar 
EU-kommissionen att Sveriges anställningsskyddslag bry-
ter mot EU-rätten. Det gäller att man enligt svensk lag kan 
stapla olika former av visstidsanställningar på varandra utan 
någon övre tidsgräns. Vi socialdemokrater har länge hävdat 
att man inte kan stapla korttidsanställningar på varandra, 
vilket nu även eu-kommissionen framfört synpunkter på 
till Sveriges regering. Det handlar om personer som kan få 
flera korttidsanställningar staplade på varandra hos samma 
arbetsgivare.
Ett bra sätt är det som kommunal nu driver rätt till heltid 
där många kommuner och Regioner har tagit beslut att job-
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ba för rätt till heltid. AF samråder med de fackliga organisa-
tionerna inför varje praktik enligt vad som står i deras regel-
verk. Praktikperioden bestäms utifrån praktikantens behov. 
Arbetsgivaren behöver inte betala några arbetsgivarkostnader 
för den som praktiserar.
Praktikanten får aktivitetsstöd av Försäkringskassan och är 
försäkrad för arbetsskada. Praktikanten kan bli kallad till 
obligatoriska möten med AF. Arbetsgivaren förväntas vara 
tillgänglig som handledare eller mentor under praktikperi-
oden. Praktikperioden bestäms utifrån praktikantens behov, 
men utgår från minst en vecka och max sex månader.
Det här är vad som står på AF hemsida ang. praktikplatser 
det går säkert jobba vidare i dom punkterna för att stärka 
upp deras situation. Där tror jag att dom fackliga organisa-
tionerna bör vara med och formulera hur det skulle se ut. 
Ett jobb som med fördel kan tas upp i partidistriktets fack-
lig-politiska utskott.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att att-sats 1 och 2 bifalles 
att att-sats 3 och 4 anses besvarade

MOTION 6
Motion rörande bidrag för utbildning av  
personal inom räddningstjänsten
Motionär: Ann-Katrin Järåsen

Det finns en olikhet rörande kostnaderna för utbildningar 
inom räddningstjänsten som drabbar mindre landsbygds-
kommuner på ett orättvist sätt. Som utbildningarna är utfor-
made i dag innebär det att större kommuner, som anställer 
brandmän på heltid, inte betalar för deras utbildning utan 
brandmannen bekostar själv sin utbildning på samma sätt 
som man gör i andra eftergymnasiala utbildningar. 
Den lilla kommunen, där räddningstjänsten är organiserad 
med deltidsbrandmän, däremot bekostar utbildningarna till 
räddningstjänsten fullt ut dvs både själva utbildningskostna-
den och kostnaden för förlorad arbetsförtjänst för dem som 
utbildas.
Vi ser i dag att den globala miljön – med svåra torrperioder 
– ändrar förutsättningarna för räddningstjänstens uppdrag i 
skogslänen på ett dramatiskt sätt. MSB ersätter till viss del  
kommuns kostnader för omfattande bränder med det kom-
mer det ändå att innebära höga kostnader som den lilla kom-
munen har svårt att bära ovanpå de kostnader för utbildning 
som i dag helt och hållet bekostas av kommunen.  

Jag yrkar:

att statliga bidrag ska införas för utbildning av  
 deltidsbrandmän 

Medlemsmötet 4/12-18  i Torsby Nordvärmlands Arbetare-
kommun beslutade att ställa sig bakom motionen.

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 6:
Föredragande: Lars Mejern Larsson

Vi alla minns nog den varma torra sommaren och de stora 
skogsbränder som härjade. Läget var allvarligt och bränderna 
spred sig snabbare än förväntat. En situation som både kos-
tade liv och pengar. Det är inget annat än hjälteinsatser som 
alla brandmän och frivilliga bidrog med runt om i landet. 
Precis som motionären antyder är räddningstjänsten inne i 
ett läge där ett varmare klimat väntas leda till både fler brän-
der och andra naturkatastrofer. Behovet av ett fungerande 
brandförsvar är oerhört viktigt i hela landet. 
Distriktsstyrelsen delar bilden av att fler åtgärder måste till 
för att ge både stad och land möjligheter till rekrytering av 
brandpersonal. Men även vikten av ett ökat samarbete mel-
lan kommuner, regioner och länder. 
I juni 2018 mottog justitie- och inrikesminister Morgan 
Johansson räddningstjänstutredningens (SOU 2018:54) 
betänkande om en effektivare kommunal räddningstjänst. 
Utredningen har bland annat föreslagit åtgärder för att för-
bättra rekryteringen av deltidsbrandmän och förstärka rädd-
ningstjänstens arbete under omfattande räddningsinsatser, 
t.ex. stora skogsbränder. Men kvarstår gör problemet med 
att mindre kommuner tvingas stå för utbildningskostnader-
na. Ett perspektiv som behöver belysas och distriktsstyrelsen 
menar därför att motionen ska bifallas. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att bifalla motionen 

MOTION 7
Motion rörande anslutningar  
till busslinjer på landsbygden
Motionär: Kent Westberg, Mårbacken

Vi vet att bilen står för en stor del av den påverkan som 
är skaldlig för vår miljö. Av det skälet är det många av oss 
som gärna skulle se att vi kunde använda kollektivtrafik  
istället. Det är förståeligt att man inte kan ha busslinjer  
precis överallt på landsbygden men det skulle göra stor skill-
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Handslag om schyssta villkor mellan LO och våra före-
trädare i kommun, region, landsting och riksdag.
foto: Christoffer Sonesson
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nad om man kunde anordna anslutningstrafik till de buss-
hållplatser som finns i dag.
Jag vet att det finna många i mina hemtrakter i Lekvattnet 
som gärna skulle åka buss om det fanns möjlighet till anslut-
ningstrafik på det sätt som man ordnat det för skoleleverna. 
Det gäller både människor som arbets- och studiependlar 
men även äldre som inte så gärna kör bil själva eller inte har 
bil och körkort. Anslutningstrafiken kan vara ordnad så att 
man beställer den vid behov s k anropsstyrd trafik så att inte 
fordonen kör i onödan.

Jag yrkar:

att region- och kommunpolitiker ska arbeta för att det  
 ska finnas anslutningstrafik till busshållplatser  
 på landsbygden.

Medlemsmötet 4/12-18  i Torsby Nordvärmlands Arbetare-
kommun beslutade att ställa sig bakom motionen.

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 7:
Föredragande: Tomas Riste

Motionären tar upp en viktig fråga för framtiden. I Värm-
landsstrategin uttrycker vi att ”Vi ska bygga ihop Värmland 
och vi ska bygga ihop Värmland med världen”. Kanske inte 
den andra delen av detta påstående men väl första delen un-
derstöder motionärens önskan om att göra Värmland mer 
tillgängligt även för de som bor på landsbygden.

Som alltid är detta frågan om praktiska lösningar och eko-
nomi. Vi tror att det finns skäl att se över det system som 
finns i dag inte minst mot det faktum att kommunerna och 
regionen har skatteväxlat. Vissa kommuner har en relativt väl 
utvecklad anropsstyrd närtrafik medan andra inte kommit 
lika långt i detta arbete. Ett framtida likvärdigt system av 
anropsstyrd närtrafik indelad i tidszoner till närmaste kon-
taktpunkt är eftersträvansvärd. 
Distriktsstyrelsen anser att arbetet med att forma en plan för 
en mer väl fungerande närtrafik i hela länet först bör diskute-
ras i ett internt möte mellan företrädare för kollektivtrafiken 
i länet samt företrädare för kommunerna. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att bifalla motionen 

MOTION 8
Motion rörande vägstandarden på E 16 
mot norska gränsen
Motionär: Kent Westberg, Mårbacken

Vägen mellan Torsby och riksgränsen till Norge har uppgra-
derats till europaväg E 16 och det har inneburit att många 
tunga fordon, glädjande nog, numera väljer den vägen in 
mot Kongsvinger.
Det är utmärkt då trafiken på det sättet till en del kan ledas 
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bort från övriga vägar – riksväg 62, riksväg 61 och E 45 - 
som är mycket hårt belastade. Det är även bra för miljön 
eftersom den andra vägen via Gräsmark – Charlottenberg är 
längre och därmed innebär en högre miljöbelastning.
Om E 16 ska bli det fullvärdiga alternativ som vi önskar 
behöver sträckan mellan Torsby och riksgränsen till Norge 
breddas. Vintertid sker ofta avåkningar där tyngre fordon är 
involverade och det påverkar såväl trafiksäkerheten för alla 
trafikanter på sträckan som de enskilda transportentreprenö-
rernas ekonomi. 
Mitt förslag till lösning på detta är mer underhåll och att 
placera ut skyltar som man ser i samhällena mer o mer. En 
skylt med en glad grön gubbe eller en röd sur gubbe som 
lyser när vi som kör på vägarna behöver sänka hastigheten 
inför skarpa kurvor. Det kostar inga böter, man reagerar när 
man ser en sådan skylt och vilket land man än kommer ifrån 
förstår man lätt vad skylten säger.

Jag yrkar:

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.

Medlemsmötet 4/12-18 i Torsby Nordvärmlands Arbetare-
kommun beslutade att ställa sig bakom motionen.

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 8:
Föredragande: Åsa Johansson

Motionären tar upp en viktig fråga för framtiden. För att 
Värmland ska stå starka i framtiden och för att vi ska kunna 
skapa jobb, välstånd och minska vår klimatpåverkan måste vi 
ha en infrastruktur som fungerar och som det går att lite på. 
I vårt regionalpolitiska handlingsprogram för mandatperio-
den går att läsa att de statliga medlen för infrastruktur måste 
öka i Värmland, och E 16 liksom alla andra Europavägar 
är ett nationellt ansvar. Den nu gällande Nationella infra-
strukturplanen är beslutad för åren 2018-2029, i den planen 
skrivs om både ökad trafiksäkerhet, miljöåtgärder och till-
gänglig landsbygd. När vi pratar infrastruktur handlar det 
ofta om tuffa prioriteringar och de tillgängliga medlen räcker 
sällan till allt som önskas, men klart är att rätt investeringar 
i transportinfrastrukturen bygger Sverige starkt och hållbart 
för framtiden. Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfatt-
ning om att folkvalda politiker på riks, region och kommun-
nivå ska jobba för att vägstandarden på E 16 förbättras.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att bifalla motionen 

MOTION 9
Mer humant bemötande av ensam- 
kommande barn och ungdomar
Motionärer: Yvonne Broberg, Eva-Lena Gustavsson,  
Åke Gustavsson, Björn Nilsson, Eva Nordvall (STS)

På försommaren beslutade riksdagen om en lag som kallas 
gymnasielagen. Lagen trädde ikraft 1 juli. Lagen syftar till att 
möjliggöra för de som kom till Sverige som ensamkomman-
de asylsökande i slutet av november 2015, eller tidigare, att 
få tidsbegränsat uppehållstillstånd för att fullfölja sin gym-
nasieutbildning. Skälen för lagstiftaren är att dessa barn och 
ungdomar fått vänta lång tid på sin asylhantering, och att de 
hunnit påbörja sin utbildning.
Gymnasielagen är välmotiverad såväl ur ett individperspektiv 
som ett övergripande samhällsperspektiv. Men dessa ungdo-
mar har nu hamnat i ett moment 22; att fullfölja sin gymna-
sieutbildning betyder att man inte sällan saknar någonstans 
att bo, eller att avbryta sin gymnasieutbildning vilket ofta 
innebär avvisning till en osäker framtid med ofullständig ut-
bildning.
I dagsläget saknar många av våra ensamkommande gymna-
siestuderande bostäder. Det innebär en svår situation som 
ökar risken för sjukdom, social utsatthet och misslyckade 
studier. Det kan också innebära att samhällets insatser under 
de tre senaste åren för dessa ungdomar riskerar att gå förlora-
de. Det är dessutom inhumant mot en grupp ungdomar som 
ofta bär på fasanfulla upplevelser.
Det är angeläget att vi tar ett gemensamt ansvar för dessa 
ungdomars boende. Migrationsverket har pengarna för bo-
ende och uppehälle på sina anläggningar, medan kommu-
nerna oftast har möjligheterna att ordna boende. Det är 
inte så att tomma bostäder står och väntar, men ofta finns 
boendemöjligheter för dessa ungdomar om än av extra ordi-
när karaktär. De tidigare HVB-boenden som exempel, står 
emellanåt tomma och kan omvandlas till stödboende med 
små medel, och driftkostnaderna kommer heller inte att bli 
särskilt kännbara.
Det är nu hög tid att vi tar ett gemensamt ansvar för dessa 
ungdomar.

Vi yrkar:

att låta kommunerna ta ansvar för gymnasie- 
 utbildning och boende, och låt Migrationsverket  
 och staten stå för kostnaden.

Medlemsmötet 4/12-18  i Torsby Nordvärmlands Arbetare-
kommun beslutade att ställa sig bakom motionen.
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Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 9:
Föredragande: Kenneth Johannesson

Motionsförfattarna lyfter, vad gäller asylprocessen för en-
samkommande flyktingbarn, att det delade ansvaret för 
gymnasieutbildning och boende mellan kommun och Mig-
rationsverket borde ändras och yrkar på att ansvaret för bo-
endeanskaffningen ska ligga hos kommunen och finansie-
ringen hos staten.
Distriktsstyrelsen tycker att det är olyckligt om elever i asyl-
processen tvingas byta boendeort under sin gymnasieutbild-
ning och anser att motionärens har rätt i att ansvaret för såväl 
gymnasieutbildning som anskaffning av boende ska ligga hos 
kommunen och att kommunen blir ekonomiskt kompense-
rade (också) för boendeanskaffningen.
Distriktsstyrelsen vill att DÅKen bifaller motionen och att 
våra värmländska riksdagsledamöter agerar för att utreda 
möjligheten att få till en sådan förändring.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att bifalla motionen 

MOTION 10
Motion gällande att inrätta en särskild 
”Hemtjänstpenning” för att utveckla och 
kvalitetssäkra hemtjänsten
Motionär: Munkfors Arbetarekommun

Hemtjänsten har genomgått stora förändringar de senaste 
åren, patienter skrivs ut från sjukhus allt snabbare, ofta di-
rekt till hemmet, många äldre bor hemma längre än tidigare, 
en del fram till sin död. Det finns idag möjlighet för den en-
skilde att välja vårdas hemma, utifrån sina specifika behov av 
vård och omsorg, även de med mycket stort vårdbehov och 
de som är i ett sent palliativt skede. Detta ställer högre krav 
på en professionell och välfungerande hemtjänst, landets 
kommuner behöver få möjlighet att anpassa hemtjänsten för 
att möta behovet av ökade och varierande insatser.
Hemtjänsten har inte hunnit förbereda sig på att ta emot de 
som är multisjuka, har demenssjukdomar eller de med psy-
kisk ohälsa, ofta saknas personal med rätt kompetens.
Kommunerna måste få möjlighet att förbättra Hemtjänstens 
arbetsmiljö, satsa på fortbildning, utveckla och kvalitetssäk-
ra hemtjänsten. För att klara av att på ett professionellt sätt 
möta de utskrivningsklara som kommer hem från sjukhusen, 
de som väljer att bo kvar hemma med stort vårdbehov och de 
som i ett sent palliativt skede vill vårdas hemma.

Jag yrkar:

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 Hemtjänst- 
 penningen bara kan användas till fortbildning,  
 inte yrkesutbildnin

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 10:
Föredragande: Mats Sandström

Motionären pekar på en utveckling som accelererat det 
senaste året genom ny lagstiftning som innebär snabb-
are utskrivning från sjukhusen. För kommunerna har det 
inneburit det ännu högre krav på flexibelt användande av 
personalresurserna inom äldreomsorgen. För att klara av att 
möta upp de utskrivningsklara patienterna med en professi-
onell och säker vårdinsats ställs höga krav på hemtjänstens 
personal. Mot bakgrund av de behov av utveckling som finns 
och även därför att det är statlig lagstiftning som ökat kraven 
ter det sig rimligt att staten också bidrar till en utvecklad och 
kvalitetssäkrad hemtjänst.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att bifalla motionen 

MOTION 11
Motion angående SFI
Motionärer: Reem Abdul-Sattar och Amin Alkusaibati

Det är dags att reformera undervisningen i svenska för in-
vandrare. Språket är nyckeln till arbete och en plats i det 
svenska samhället. Idag fungerar inte SFI bra och därför 
hamnar många invandrare i utanförskap. Vi lyckas inte hjäl-
pa dem att vara självständiga personer som kan försörja sina 
familjer och vara stolta över sig själva. Även barnens utbild-
ning påverkas av att föräldrarna inte kan god svenska. All 
integration är en kedja som består av olika delar, där språket 
är avgörande. Fungerar inte språket så fungerar inte integra-
tionen för den personen.
I dagsläget har vi jättestora problem med brist på behöriga 
lärare och brist på struktur i undervisningen. Till exempel så 
finns det inga terminer i SFI. Man kan börja när som helst 
och komma in i en grupp som redan läst svenska under lång 
tid. Det är också så att man placeras in i nivå som beror på 
utbildningsnivån i hemlandet. Det finns nivå A till D i SFI. 
Den som har hög utbildning från hemlandet placeras in i 
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nivå C. Detta utan att personen kan någon svenska alls och 
inte har de grundläggande verktygen som behövs för att för-
stå undervisningen på nivå C. 
Den som går SFI går igenom nivåerna A till D och det finns 
nationella prov på nivå B, C och D men det finns inga utvär-
deringskriterier som avgör när en elev ska flytta upp en nivå, 
det avgör läraren godtyckligt.
Det viktigaste förändringen av SFI är att man bör införa 
baskurs i svenska som alla nyanlända måste läsa. Där ska 
man lära sig de mest grundläggande kunskaperna såsom 
bokstäverna, enkla uttal, familjeord, årstider, enkla mening-
ar i vardagslivet, klockan etc. Efter att ha läst baskursen bör 
eleverna placeras in som idag i den nivå som passar indivi-
dens utbildningsnivå från hemlandet och förmåga att lära sig 
ett nytt språk.
Nästa viktiga förändring är att införa terminer och kun-
skapskrav. Det är viktigt att alla elever i en klass läser hela 
terminen tillsammans och att man inte hoppar in mitt i en 
termin. När det gäller kunskapskrav så behövs de för att få 
objektiva utvärderingskriterier för om en elev ska flyttas upp 
en nivå efter en termin eller inte. För att få en likvärdighet 
i hela Sverige så är det också bra om man använder samma 
läromedel. Genom att använda ett läromedel så ges också 
möjlighet för eleverna att förbereda sig för lektionerna i för-
väg. För att eleverna ska kunna klara kriterierna så är det 
också viktigt att lärarna inte tvekar att rätta de eventuella fel 
eleven gör.
I dagens SFI så är det också vanligt att SFI kombineras med 
stöd- och matchningsföretag. Detta är för att personen ska 
kunna få ett arbete, men vi menar att det inte går att få ett 
arbete om man inte kan språket. Det är bättre att man foku-
serar helt eller nästan helt på SFI tills personen kan språket 
tillräckligt väl för att kunna få en anställning. Dessutom va-
rierar kvaliteteten på stöd- och matchningsföretag för nyan-
lända kraftigt.
Det är också viktigt att utbildningen på SFI inte bara foku-
serar på att tala, höra och läsa utan en korrekt grammatik 
är också viktig. Dessutom bör det vara obligatoriskt att läsa 
högt på varje lektion i SFI. Det är viktigt inte bara för att 
få ett korrekt uttal utan också för att fånga upp till exempel 
dyslexi.
När det gäller elever som har svårt att lära sig svenska på 
SFI så är det ingen skillnad mot elever i vanliga skolan med 
motsvarande problem. Därför bör elever på SFI få tillgång 
till specialundervisning på motsvarande sätt.

Vi yrkar:

att baskurs införs i SFI.
att  SFI-undervisningen 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.

Ullerud/Forshaga arbetarekommun ställer sig bakom  
motionen.

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 11:
Föredragande: Ann Mlakar

Som motionärerna påpekar är språket nyckeln till arbete och 
en plats i det svenska samhället. I motionen hävdar de att 
det är dags att reformera undervisningen i Svenska för in-
vandrare, Sfi.
Alla huvudmän dvs kommunerna, har inte samma resurser 
och erfarenheter därför kan Sfi-undervisningen skilja sig åt i 
de olika kommunerna, det kan vi aldrig accepter.
Den tidigare regeringen uppmärksammade detta och tillsatte 
under hösten 2018 en utredning som har som mål att höja 
kvalitén och öka genomströmningen inom Sfi. Men även i 
det så kallade januariavtalet är man överens om att nyanlän-
da ska snabbare in på arbetsmarknaden och ett integrations-
år ska införas under 2020.
Utredningen som tillsattes i höstas ska titta på hur det kan 
säkerställas att kommunerna erbjuder individanpassad ut-
bildning men också utreda en utökning av den garanterade 
undervisningstiden för att snabbare kunna övergå till andra 
utbildningar. Utredningen ska också föreslå hur kompeten-
sen hos obehöriga Sfi-lärare kan förbättras.
I januariavtalet är man överens om att samhällsintroduktion 
och undervisning i svenska blir obligatorisk från dag ett i 
Sverige och att förbättra Sfi-undervisningen genom indivi-
duell prestationsplan och ökad nivåindelning. Just de saker 
som motionärerna efterlyser.
Likvärdigheten och kvaliten i hela skolsystemet är för oss 
helt centralt även när det gäller sfi, likvärdighet är dock inte 
samma sak som att alla har lika många timmar eller använder 
samma läromedel.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att att-sats 1-4 avslås
att att-sats 5 anses besvarad
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MOTION 12
Motion angående betygssättning i skolan
Motionär: Roger Johansson

Skolan skall vara en plats där barn och ungdomar får till sig 
de kunskaper de behöver för att kunna vara goda, fungeran-
de samhällsmedborgare med möjligheter till ett gott liv, in-
klusive en plats på arbetsmarknaden och ett fungerande so-
cialt liv. I detta syfte har vi läroplaner till stöd för lärarna och 
i kursplanerna finns kunskapskraven för de olika betygen. 
Ändå har vi en läroplan och betygskriterier som omöjliggör 
detta för många elever.
I t.ex. ämnet biologi ska man enligt läroplanen bl.a. lära sig 
om evolutionsteorin, hur organismer identifieras, kroppens 
celler och organ, biologisk mångfald och hot mot den, hur 
människan påverkar naturen, påverkan på vår hälsa etc. 
Ändå så återfinns nästan ingen av dessa kunskaper i betygs-
kriterierna.
I kraven för betyget E, lägsta godkända betyget i Fysik, års-
kurs 9 så ska eleven bland annat kunna: formulera ställnings-
taganden med enkla motiveringar, i diskussioner ställa frågor 
och framföra och bemöta åsikter som för diskussionen fram-
åt, söka naturvetenskaplig information genom att använda 
olika källor, skapa enkla texter, bidra till att formulera enkla 
frågeställningar och planeringar som det går att arbeta syste-
matiskt ifrån.
I motsvarande krav i samhällskunskap ska eleven bl.a.: un-
dersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och po-
litiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar, 
beskriva enkla samband mellan olika samhällsstrukturer, 
använda begrepp och modeller på ett fungerande sätt, föra 
enkla resonemang, söka information om samhället genom 
att använda olika källor.
För att få högsta betyg i både historia och fysik ska eleven 
bl.a.: föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang 
om källornas trovärdighet. Det är inte det som kallas ämne-
nas syfte eller ämnenas centrala innehåll felet ligger i utan i 
kunskapskraven för de olika betygen. Betygskriterierna be-
dömer utöver ren ämneskompetens samma kompetens i fle-
ra, eller till och med övervägande delen av alla ämnen. Den 
elev som har svårt för muntlig framställning, självständigt 
kunskapssökande, grupparbeten, resonemang, slutsatser och 
liknande missgynnas konsekvent och strukturellt av hur vi 
byggt upp betygskriterierna. Det är dessutom så att för be-
tygen E, C och A så ska ALLA kriterier vara uppfyllda. Den 
som har aldrig så goda ämneskunskaper i biologi och alla 
rätt på prov men som inte kan föra ”välutvecklade och väl 
underbyggda resonemang om informationens och källornas 
trovärdighet och relevans” kommer aldrig kunna få mer än 
betyg B i bästa fall.

Därför behöver betygskriterierna göras om så att inte samma 
kompetens bedöms i mer än ett ämne och så att det blir 
tydligt vilka kunskaper i sak som eleven behöver ha för att 
få vissa betyg. Detta skulle också underlätta lärarnas betygs-
sättning.

Jag yrkar:

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  Ullerud-Forshaga 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.

Ullerud/Forshaga arbetarekommun ställer sig bakom  
motionen.

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 12:
Föredragande: Gunilla Svantorp  

Sedan 1994 är betygssystemet i svensk skola mål- och kun-
skapsrelaterat. Dessförinnan användes ett relativt betygssys-
tem, som i första hand gav besked om hur en enskild elevs 
kunskaper förhöll sig till andra elevers kunskaper. Motivet 
till införandet av det nuvarande betygssystemet var att det 
skulle ge besked om hur elevens studieresultat förhåller sig 
till kunskapsmålen.  Det svenska betygssystemet har i dag 
flera funktioner. Det ger information till eleven, vårdnads-
havaren och eventuella arbetsgivare om studieresultat. Det 
fungerar också som urvalsinstrument vid antagning till hö-
gre studier och som ett resultatmått på lokal och nationell 
nivå.  
Betyg tillmäts alltså en viktig roll i Sverige, bl.a. just eftersom 
de är så avgörande för behörighet och antagning till vidare 
studier på gymnasial och eftergymnasial nivå.   
Förändringar i betygssystemet utvärderas regelbundet. Och 
med anledning av resultaten i utvärderingarna har Skolverket 
utvecklat sitt stödmaterial om betygsskalan och tagit fram 
stöd inom ramen för nationella skolutvecklingsprogram för 
att implementera systemet ytterligare.  
Myndigheten har också meddelat att den för närvarande ar-
betar med nya allmänna råd för betygssättning och planerar 
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för en genomgång av hur kunskapskraven är formulerade. 
Kunskapskraven ska enligt myndighetens utvärdering ses 
över från flera perspektiv, bl.a. omfattning och detaljerings-
grad samt att den begreppsapparat som används i så hög 
grad som möjligt ligger i linje med de olika ämnenas bedöm-
ningstraditioner.  
Samtidigt kvarstår brister i systemet. Myndigheten har därför 
påtalat att ändringar i betygssystemet behöver utredas vidare. 
Det gäller kompensatoriska inslag i betygsskalans tillämp-
ning, konsekvenserna av den s.k. skarpa godkäntgränsen, 
och alternativ till den, t.ex. införandet av fler underkända 
betygssteg. Även alternativ till det nuvarande systemet med 
skrivna kunskapskrav på olika nivåer bör enligt myndigheten 
utredas på sikt.  
Betygssystemet har också analyserats av forskare. I SNS-rap-
porten Policyidéer för svensk skola av Jan-Eric Gustafsson, 
Sverker Sörlin och Jonas Vlachos (2016) påtalas problem 
med att betygssystemet fokuserar på elevers svagheter, vilket 

också framgår av Skolverkets utvärderingar. Ett annat pro-
blem är enligt rapportförfattarna att ett betyg på en enskild 
kurs finns kvar i det slutliga betyget oavsett hur eleven ut-
vecklas därefter. Det finns därför, menar de, en motsättning 
mellan kursbetygen och ambitionen att via betygen fånga de 
kunskaper som eleven har med sig från sin skolgång. 
Det pågår en utredning just nu om betygen, som ska vara 
klar i november 2019, där utredaren b l a ska 
- ta ställning till behovet av dokumentation av avklarade 
prestationer, t.ex. i form av omdömen, delbetyg eller mot-
svarande samt vid behov lämna förslag på hur dessa ska ut-
formas samt  
- analysera om, och i så fall föreslå hur, kompensatoriska in-
slag ska införas i betygssystemet 
 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att anse motionen besvarad

Gunilla Svantorp, Kenneth Johannesson, Lars Mejern Larsson, Åsa Hååkman Felth och Mikael Dahlqvist.
foto: Christoffer Sonesson
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MOTION 13
Motion angående representation
Motionärer: Yrjö Airiman, Thomas Gustavsson, Bengt 
Holm, Carl-Göran Holm, Rolf Jernstedt, Bob Magnusson, 
Lennart Myhlback och Sven-Erik Olsson

Sverige en representativ demokrati. Detta innebär att vi väl-
jer representanter till de beslutande organen som riksdag, 
landstings- och kommunfullmäktige, styrelser och nämnder 
etc som anses företräda de röstandes intressen. 
I årets val har framkommit att representanterna i många be-
slutande organ icke anses representera folket dvs de röstbe-
rättigade fullt ut. Bl.a. ser man en klar snedvridning i ålders-
fördelning. Då ca. 27,5 % är s.k. plus 65:or återspeglas inte 
detta faktum valda ledamöter i de flesta beslutande organen.
Detta är förstås inte acceptabelt - det medför att vår repre-
sentativa demokrati snedvridits och de äldres röster icke 
finns representerade i relation till antal röstande - valmans-
kåren. Vi anser att detta har fått och kommer att få negativa 
konsekvenser för den äldre generationen. 

Vi yrkar:

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,  
 landstings-och kommunfullmäktige, styrelser och  
 nämnder minst 25% av de föreslagna företrädarna  
 för partiet skall vara åldrarna 65+.

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 13:
Föredragande: Ulric Andersson 

Äldregruppen Dispyterna tar i motionen upp frågan om re-
presentativitet och då främst de äldres representation i beslu-
tande organ såsom riksdag, landsting/region, kommunfull-
mäktige, styrelser och nämnder.
De anser att demokratin snedvrids då de äldres röster inte 
finns representerade i relation till valmanskåren.
I vissa organ äger detta säkert sin riktighet vad gäller repre-
sentationen och antalet äldre i beslutande organ men behö-
ver nödvändigtvis inte betyda att demokratin snedvrids.
Som förtroendevald ska man alltid att se till hela befolk-
ningen och det finns många grupper som uppfattar sin egen 
grupp som underrepresenterad och som därav önskar reser-
verade platser.
Det är alltid valberedningarnas roll att föreslå förtroende-

valda som kan vara goda representanter för partiet och då 
ingår också en förväntan om god representativitet utifrån 
befolkningens sammansättning. Grupper som är eller varit 
underrepresenterade bör då vara av ett särskilt intresse för 
valberedningarna i samband med att nya ledamöter ska no-
mineras och väljas.
Att en valberedning alltid ska föreslå representanter från vis-
sa grupperingar utifrån en särskild kvot, kommer därför att 
innebära ett näst intill omöjligt uppdrag, då listan på olika 
intressegrupper är mycket lång och att antalet platser är be-
gränsade.
Att i ett partistyrelsebeslut avgöra vilka grupper som ska ha 
företräde framför andra är enligt distriktsstyrelsen inte en 
önskvärd utveckling för att förbättra demokratin. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att avslå motionen
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