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VÄLKOMMEN
TILL ÅRETS

DISTRIKTSKONGRESS 

TILL OMBUD, GÄSTER, DISTRIKTSSTYRELSE,
REVISORER OCH VALBEREDNING
Så gör vi då bokslut över år 2020. Det är ofrån-
komligt att beröra det som präglat nästan hela detta 
år, det som gjort att Socialdemokraterna som organi-
sation har arbetat under devisen ”vi ställer inte in – 
vi ställer om”. Det hann gå några månader innan det 
framgick hur allvarlig denna pandemi skulle visa sig 
vara, så i princip första kvartalet gick ”enligt plan”, 
med möten och driv att genomföra det vi föresatt 
oss i verksamhetsplaner runt om i partidistrikt,  
arbetarekommuner och s-föreningar. Men efter att vi  
varit tvungna att skjuta på distriktskongressen och 
fira 1 maj digitalt, så gick det med stor klarhet upp 
för oss alla att detta krävde andra insatser. Så på kort 
tid digitaliserade sig vår organisation, vissa snabbare 
än andra, men till slut var alla med. Jag vill rikta ett 
stort tack till alla er som trots allt fortsatt att jobba 
efter det ”Organisatoriska reformprogrammet”, 
kämpat för att nå våra samtals- och värvarmål, haft 
utbildningar och fortsatt det politiska samtalet – 
överflyttat i digital form. Det har inte alltid varit lätt, 
men ni har alla bidragit på ett bra sätt utifrån era 
förutsättningar.  
 
Vi socialdemokrater har visat på hur viktigt det är 
med ett starkt ledarskap i kriser, vi har verkligen levt 
upp till detta och vi har även haft självinsikt nog att 
ta omtag när så krävts. Jag brukar lyfta att ”vi är som 
bäst tillsammans” och det är något som vi fortsatt 
kommer att vara. Vi är många som ser fram emot 
att ses fysiskt igen och kunna mötas i det politiska 
hantverket, men vi ska också ta med oss allt vi lärt 
oss under denna tid – allt som skett digitalt är inte av 
ondo.

Med dessa rader vill jag återigen hälsa er varmt  
välkomna till distriktskongressen.

Praktiskt:
• Kongressen sker digitalt via Zoom. OBS! Viktigt 

att alla deltagare har bra internetuppkoppling 
och att alla har sin dator, telefon eller surfplatta 
kopplat till strömuttag. Länken skickas ut minst 
en vecka före kongressen.  

• Du kommer att bli inbjuden till två 
prova-på-möten där du har möjlighet att testa 
att logga in dig och prova på att rösta.  
Förmötena kommer arrangeras följande tider: 
- 31 mars kl 18.00 
- 8 april kl 18.00 
Anmäl dig till någon av förmötena till:  
varmland@socialdemokraterna.se 

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

• Motionerna 1-31 är hänskjutna från förra kon-
gressen då punkten om motioner ajournerades. 
Motionerna 32-41 är nya för denna kongress.  
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Camilla Anglemark, försteombudsman
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KONGRESSHANDLINGAR 2021

DAGORDNING
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) En sekreterare
c) Två justerare tillika rösträknare
7. Distriktsstyrelsens berättelse
8. Fackliga utskottets berättelse
9. Ekonomisk berättelse
10. Revisorernas berättelse
11. Beslut om ansvarsfrihet
12. Riksdagsgruppens berättelse
13. Region Värmlands berättelse
14. Stiftsfullmäktigegruppens berättelse
15. Sidoorganisationernas berättelse
16. Distriktsstyrelsens förslag
a) Motions- och nomineringstider inför 2022
17. Beslut om arvode till styrelse och 
revisorer
18. Val av ledamöter i distriktsstyrelsen på 2 år. 
Jämna år väljs 5 ordinarie ledamöter för 2 år, 
ojämna år 4 ledamöter. Ordförande och studie-
organisatör 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. Behandling av inkomna motioner
22. Tid och plats för protokolljustering
23. Kongressens uttalande
24. Kongressens avslutning
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ARBETSORDNING
Lördagen den 17 april 2021

08.00 Kongressbyrån öppnas
 Avprickning

09.00 Kongressens inledning
 punkt 1-16

10.30 Paus

10.45 Förhandlingarna återupptas
 Punkt 17-20

12.00 Lunch

13.00 Förhandlingarna återupptas
 Punkt 21-24

Ca.16 Avslut

Kongressens offentlighet
Distriktsstyrelsen föreslår att kongressens
förhandlingar är offentliga. 

Diskussionsordning
1. Ordet begärs skriftligt och lämnas in till 
presidiet genom att maila till:
varmland@socialdemokraterna.se.

2. Yttrande och förslagsrätt tillkommer 
varje ombud, distriktsstyrelsens ledamöter 
och ersättare, riksdags ledamöterna, Region 
Värmlands representanter samt ombudsmän 
vid partidistriktet. Dessutom har val- 
beredningens ledamöter yttrande och 
förslagsrätt under dagordningens punkt 6,17-
20.

3. Rösträtt tillkommer endast ombuden. 
Rösträtt får inte överlåtas sedan ombuds-
förteckningen är fastställd.

4. Talartid begränsas till tre minuter. På 
förslag från presidiet eller ombud kan mötet 
besluta att ytterligare begränsa talartiden.
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Matilda Ernkrans, partistyrelsens representant
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet<
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8 STEG FÖR ETT VÄLFUNGERANDE 
DIGITALT MÖTE

1 
LOGGA IN PÅ ZOOM
Mobiltelefon: Använder du mobil-
telefon eller surfplatta kan du ladda 

   ner appen Zoom cloud meetings 
från App Store till din iPhone/iPad eller 
Google Play Store om du har en Android.

Dator: Du behöver ha dator med inter-
net- uppkoppling, webbläsare helst Chrome, 
och kamera och mick i datorn.  
 
Deltagare måste koppla upp sig minst 30 min 
innan mötet börjar så att avprickning kan 
göras samt att ev. tekniska problem kan lösas 
innan mötet börjar. Länk och lösenord skick-
as ut senast en (1) vecka innan kongressen. 
 

2 
VÄNTRUM
Efter att du loggat in med lösen-
ord placeras du i ett väntrum. I  

                väntrummet kommer vi pricka av 
dig som ombud och sen släppa in dig i mö-
tet. Detta kommer att ta en stund så logga 
gärna in i god tid innan mötet börjar. 

Om klockan går över starten kl 09, var lugn, 
det innebär att vi fortsatt prickar av er och 
snart släpper in dig på mötet.

3 ÄNDRA NAMN
Det är jätteviktigt att ditt namn på 
Zoom överensstämmer med ditt

      riktiga namn så att vi vet vem 
du är och kan pricka av enligt röstlängden. 
Du ändrar namn genom att trycka på ”Par-
ticipant”, gå till ditt eget namn vilken ligger 
högst upp på listan, trycka på ”More” och 
sen ”Rename”. 

4 SKAFFA BANKID
Personval sker då någon så begär 
med sluten omröstning via ett  

        system som heter "Easyvote". 
För att kunna rösta krävs det då att du som 
ombud har BankID för att kunna identifiera 
dig digitalt. Du behöver ha BankID i din 
mobil eller på din dator. Du skaffar BankID 
direkt via banken. Beställningen skiljer sig 
lite åt mellan olika banker, så logga in i din 
internetbank och läs om du beställer BankID 
hos din bank. Du kan skaffa BankID hos 
följande banker: Danske bank, Forex bank, 
Handelsbanken, Ica Banken, Läns-
försäkringar, Nordea, SEB, Skandia, Spar-
banken Syd, Swedbank och Ålandsbanken. 

5 LOGGA IN PÅ EASYVOTE
Verktyget Easyvote kommer vara 
den digitala lösning partiet 

       kommer använda framöver för 
val och även för omröstningar bland med-
lemmar. Bland annat kommer Easyvote  
användas för att rösta fram vilka personer 
som ska företräda Värmlands partidistrikt på 
partikongressen i november.
 
Logga in på Easyvote genom att surfa in på
sidan socialdemokraterna.easyvote.se och 
tryck på logga in. Därefter välj om du har 
mobilt BankID (det vill säga på mobilen) 
eller BankID på datorn genom att klicka på 
”BankID eller Nordea”
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6 
RÖSTA MED EASYVOTE
Om du är med i röstlängden i ett 
aktivt val så dyker detta upp direkt   

      på första sidan under fliken ”Val 
att rösta i” i EasyVote efter du loggat in. Du 
klickar på det val du vill rösta i, väljer  
kandidat/kandidater enligt instruktionerna i 
valet och klickar på ”Rösta” och sedan “Lägg
röst”. Glöm inte att bekräfta din valsedel!
Din röst är nu lagd och du kan logga ut alter-
nativt välja att rösta i något annat pågående 
val.

Om du redan är inloggad när valet startar 
så kan du behöva uppdatera din webbläsare 
för att valet ska synas. Detta gör du enklast 
genom att trycka på Socialdemokraternas 
logotyp uppe i vänstra hörnet.

Om något krånglar - kontakta oss på
varmland@socialdemokraterna.se

7 
BEGÄRA ORDET
För att begära ordet ska det ske 
skriftligt. Anmodan att begära ordet 

  skickas till:
varmland@socialdemokraterna.se och kan 
göras redan nu i förväg. Mailen kommer 
läsas av under hela mötet så att mötes-
ordförande och sekreterare har koll på 
inkomna förfrågningar. Mötesordförande 
fördelar sedan ordet på mötet. Har du begärt 
ordet och det är din tur att tala, kom ihåg att 
sätta på din mikrofon innan du talar.

Ordningsfråga kan väckas på mötet genom 
att trycka på ”Participants” längst ner.
En ruta öppnas till höger i programmet och
längst ner i den rutan, tryck på handsym-
bolen ”Raise Hand”. Om du har en senare 
version av Zoom finner du "Raise Hand" 
genom att trycka på "Reactions" längst ner 
till höger.

8 RÖSTNING OCH  
VOTERING
Beslut genom acklamation:  

      Om ingen begärt ordet eller begär 
votering klubbas beslut efter presidiets fråga 
”någon däremot?” eller ”vi har hört försla-
get, är det nog med förslag?”

Votering: Votering begärs genom att mik-
rofon sätts på och du som ombud yttrar att 
votering begärs. Röstning sker då genom att 
trycka på ”Participants” eller "Reactions" om 
du har senaste versionen. En ruta öppnas till 
höger i programmet och längst ner i den ru-
tan (bredvid handsymbolen) tryck den gröna 
knappen YES för Ja eller röda NO för Nej.

Rösträkning: Rösträkning begärs genom att 
mikrofon sätts på efter försöksvoteringen 
och du som ombud yttrar att rösträkning 
begärs. Vid rösträkning kommer en stor ruta 
automatiskt upp på skärmen med alternativ 
där du som ombud får möjligheten att välja 
mellan de olika förslagen. Mötesordförande 
frågar sedan om kongressen anser att om-
röstningen kan avslutas och offentliggör 
sedan resultatet.

Personval: Om två namn står mot varandra 
sker sluten omröstning via röstningssystemet
Easyvote. Se mer om inloggning och om-
röstningar med Easyvote i punkt 4 till 6. 
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VERKSAMHETS-
BERÄTTELSE 2020
Styrelsen för Värmlands social- 
demokratiska  partidistrikt avger härmed 
följande verksamhetsberättelse för 2020

DISTRIKTSSTYRELSEN 

ORDINARIE LEDAMÖTER OCH
ERSÄTTARE I ARBETSUTSKOTTET
Ordförande            Vald till
Åsa Johansson, Hagfors                   2021 
       
Vice ordförande och facklig ledare
Tobias Eriksson, Sunne                    2022

Övriga ledamöter
Linda Larsson, Karlstad         2022

ERSÄTTARE I ARBETSUTSKOTTET
Internationell ledare
Kenneth Johannesson, Arvika          2022

Hans Jildesten, Storfors          2022

ÖVRIGA ORDINARIE LEDAMÖTER
I DISTRIKTSSTYRELSEN
Sofia Skönnbrink, Eda                   2021
Erivan Waysi, Grums       2021
Pia Falk, Munkfors       2022
Marian Gustavsson (avsade sig uppdraget 
sommaren 2020)     
   

ERSÄTTARE I
DISTRIKTSSTYRELSEN
Johannes Fransson, Kristinehamn     2021
Marina Isaksson, Filipstad      2021
Per Aspengren, Karlstad          2021
Cecilia Khouma, Säffle       2021

REVISORER 
Ordinarie
Bertil Hagelin, Forshaga           2021
Britt-Marie Wall, Filipstad       2021
Gun-Britt Arvholm, Grums      2021

Ersättare
Lars Johansson, Kristinehamn                  2021
Anette Gundahl Karlsson, Kil                  2021
Gunnar Thörnqvist, Hammarö         2021

REPRESENTANT I PARTISTYRELSEN
Ulric Andersson, Munkfors

VALBEREDNINGEN 2019–2023
Ordinarie:
Gun-Britt Arvholm, Grums
Bo Andersson, Kristinehamn
Zenita Bäck, Torsby
Thomas Rehn, Karlstad, sammankallande
Åsa Hååkman Feldth, Filipstad
Göran Eriksson, Hagfors
Maria Norell, Forshaga 

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

Distriktskongress
Distriktet höll sin 115:de kongress den 5 sep- 
tember, denna gång digitalt, där punkten motioner 
ajournerades och hänsköts till nästkommande 
kongress, men övriga årsmötesbeslut behandlades.

Anställda på partidistriktet
Camilla Anglemark, försteombudsman 
Christoffer Sonesson, ombudsman
Gert Björnvall, assistent
Anna Dahlén Gauffin, assistent (till och med maj)

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

MEDLEMSANTALET
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S-träffar, AK-ordförande- 
träffar och Idéforum
Länets riksdagsledamöter, region-, kommunal- och 
oppositionsråd har under året träffats vid 20 till-
fällen varav två var fysiska möten, övriga digitalt. 
Dessa förtroendevalda har också haft en heldag 
under temat infrastruktur- och arbetsmarknad. 
Länets arbetarekommunordförande har träffats 
vid två tillfällen. Två Idéforum har gått av stapeln 
under året.

Ministerbesök 
Året inleddes med besök av Peter Hultqvist, som 
träffade medlemmar, förtroendevalda och före-
trädare för inbjudna fackförbund. I mars månad 
besöktes Värmland av Stefan Löfven, partiord- 
förande tillika statsminister, då han inledde med ett 
verksamhetsbesök på MSB och avrundade dagen 
med att träffa partiföreträdare, fackliga företrädare 
och även inbjudna pensionärer. Mikael Damberg 
var det sista fysiska besöket av ett statsråd i länet, 
han gjorde verksamhetsbesök i både Karlstad och 
Arvika tillsammans med partikamrater.
   I pandemins tid av restriktioner så blev kom-
mande statsrådsbesök digitala, men många statsråd 
har på detta sätt och i olika grupperingar besökt 
Värmland, bla. Magdalena Andersson, Ardalan 
Shekarabi, Lena Micko, Tomas Eneroth, Lena 
Hallengren m fl.

Första maj 2020 
Med anledning av coronavirusets spridning och 
det allvarliga läget i samhället flyttade vi årets för-
sta maj-firande till vardagsrummen med ett digitalt 
nationellt firande. Parollen var "Ett starkare sam-
hälle ett tryggare Sverige". Huvudtalare i Värm-
land var Utrikesminister Ann Linde. Regionala 
talare var Åsa Johansson, partidistriktets ordför- 
ande och Per Lilja, ordförande LO-distriktet 
Örebro-Värmland. Lokala tal sändes via Arbetare-
kommunernas digitala plattformar. 

VERKSAMHET OCH
AKTIVITETER

Totalt antal
medlemmar per 31/12
    2019 2020
Arvika     316  233 
Eda     112  91 
Filipstad    208  178 
Grums    229  175 
Hagfors    187  155 
Karlstad    813  634 
Kil     118  92 
Kristinehamn    245 183 
Munkfors    167  121 
Skoghall    158  134 
Storfors    154  100 
Sunne     140  113 
Säffle     137  108 
Torsby-Nordvärmland   188  138 
Ullerud-Forshaga  218  178 
Årjäng     143  107 

Totalt Värmland   3533  2740 



Internationellt arbete
Det internationellla arbetet har innehållit att delge 
internationellt intresserade socialdemokrater 
uppdateringar via gruppen internationella Värm-
landssossar, inte minst uppdateringar från Palme-
centrets verksamhet. Där ges bl. a tips på digitala 
möten att delta på. Värmlands medlemmar fick 
möjlighet, vilket flera också gjorde, att delta på 
möte om det amerikanska presidentvalet och fick 
inblick i amerikansk utrikespolitik där syskonen 
Anna och Eric Sundström gav inblickar. Anna 
är generalsekreterare på Palmecentret och Eric 
är kommunikationschef  på LO. Det gavs också 
tillfälle att delta i rådslag tillsammans med utrikes-
minister Ann Linde och försvarsminister Peter 
Hultkvist om partiets utrikespolitik som ska 
revideras på kommande partikongress. Det 
internationella arbetet för Socialdemokraterna 
är organiserat i olika regioner i världen och leds 
av den internationella sekreteraren Johan Hassel. 
Värmland ingår via internationell  ledare i regionen 
Östeuropa och Balkan.
/Kenneth Johannesson, internationell ledare 
och Palmeambassadör. 

PES aktiviteter i Värmland 
Vi har 100 medlemmar i Sverige och 69 sym- 
patisörer i Europa. Året har varit ganska dystert 
pga den pågående pandemin, som har stoppat våra 
möten och resor. Vi räknar med att kommande år 
blir bättre.
   Vi har haft tre fysiska möten och skickat ut nio 
nyhetsbrev på svenska och fem på engelska. Vi 
har deltagit i ett digitalt möte med aktivistgrup-
per, som inkallats av Lara Badinson, ordförande 
för PES Stockholm. Hon har fått ett uppdrag av 
kanslichefen S i europaparlamentet och av partiets 
internationella sekreterare. Mötet beslutade att 
fortsätta samarbetet och undersöka intresset för 
samverkan mellan aktivistgrupper, fackliga organi-
sationer och Socialdemokratiska EU-parlamenta-
riker. Vi har också deltagit i ett digitalt möte med 
MEP Guteland.
/Sten Fransson, ordförande

Fackliga utskottets 
berättelse
Under året har det varit flera träffar med För-
bundsavdelningarna, där syftet har varit att ta fram 
en facklig-politisk handlingsplan ”Värmlandsmo-
dellen” för Socialdemokraterna Värmland är det 
samlade dokumentet för facklig-politisk verksam-
het och tydliggör prioriterade insatser för den 
facklig-politiska verksamheten i Socialdemokrater-
na Värmland 2020-2022. Det övergripande syftet 
med denna handlingsplan är att utveckla Social-
demokraterna Värmland så att organisationen ska 
fortsätta vara ett relevant och starkt parti i svensk 
politik som samlar många medlemmar och väljare 
med LO-bakgrund. Med detta strategidokument är 
tanken att stärka och lyfta upp fackligt politiskt på 
en högre och tydlig nivå.
   När detta dokument har arbetats fram så har 
diskussioner med fackligt politiska ansvariga i 
LO-förbunden och LO-distriktet deltagit och 
facklig politisk ansvarig i arbetarekommunerna. 
Arbetet har bestått av minnesanteckningarna  
utifrån träffarna som vi summerat ihop och pre-
senterat. Det har varit en bra delaktighet i arbetet 
från förbunden.  
/Tobias Eriksson, facklig ledare  

Studier
I februari avslutades partiets ledarskapsutbildning 
för gruppledare i nämnder, bolag och utskott i 
kommuner och region. 
    En studieplan arbetades fram och antogs av  
distriktsstyrelsen under våren. Ambitionen vara att 
under hösten komma igång med medlems- 
utbildning och andra utbildningar men ökad smitt-
spridning har gjort att planen lagts på vänt. 
   Utifrån pandemin och restriktioner har partiet 
arbetat fram utbildningsmaterial som är anpassade 
att köra digitalt. 
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Resultaträkning  2020         2019
Intäkter   
Bidrag från partidistriktet   1 000 000          290 000
Kansliavgift   97 527            98 531
Summa intäkter        1 097 527          388 531

Kostnader
Bankavgifter   - 2 152  - 1 950
Valanslag            0           0
Summa kostnader  - 2 152  - 1 950

Redovisat resultat        1 095 375           386 581

Balansräkning     Utgående balans       Utgående balans
       31 december 2020    31 december 2019
Omsättningstillgångar  
Kassa                  30,00    30,00
Bank           1 441 571        1 354 993
Kundfordringar              14 660               5 863
Övriga fordringar         2 390 482        1 390 482
Summa tillgångar         3 846 743        2 751 368
  
Eget kapital/skulder  
Eget kapital  
Balanserad vinst/förlust      2 751 368        2 364 787
Redovisat resultat         1 095 375           386 581
           3 846 743        2 751 368 
Skulder  
Övriga kortfristiga 
skulder                         0           0
Summa eget kapital/
skulder            3 846 743        2 751 368

VALFONDEN
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Revisionsberättelse 2020
Värmlands Socialdemokratiska Partidistrikt

Bertil Hagelin  Britt-Marie Wall Gun-Britt Arvholm



SLUTORD



ALLA BEHÖVS

Det var nog inte många av oss som 
på nyårsnatten trodde att året skulle 
bli det omtumlande år som det 

blev. Ett underligt år som har präglats av 
Covid-19 och pågående pandemi vilket gjort 
att våra planer i livet, i jobbet, och i parti-
verksamheten vänts upp och ned.
   Partiverksamheten har ställts om till att i 
stort sett vara helt digital, vilket är både nytt, 
utmanande och ovant. Jag kan se både för 
och nackdelar med digitala arbetssätt, mycket 
blir mer lättillgängligt, men man mister de 
fysiska kontakterna som är viktiga för många 
av oss. Vi har under året som gått ställt om 
allt från distriktskongress till distriktsstyrel-
sens möten, men också ordnat medlems-
möte på distriktsnivå vilket vi mig veterligen 
aldrig gjort tidigare. Vi kommer att ha nytta 
av de erfarenheter vi skaffat oss under detta 
år, men jag längtar efter fysiska möten.
   Trots pandemin har samhället kunnat visa 
sin styrka tack vare vår låga statskuld. An-
svarsfullt hanterande av de statliga finan-
serna under goda år ger nu styrka i svensk 
ekonomi till att rädda jobb. Det har varit 
viktigt för att stärka tryggheten för dem som 
trots krispaketen mist jobbet. I Värmland 
har de historiska krisåtgärderna gjort det 
möjligt att rädda över 12 000 arbetstillfällen. 
Krisstödet har även varit viktigt för att stärka 
våra kommuner och regioner i upprätthållan-
det av en bra välfärd.

Vi skall inte tillbaka till hur allt var förut. Vi 
ska bygga något bättre. Ett område som Sve-
rige har allt att vinna på är att investera i vår 
gemensamma välfärd. Behoven är stora, inte 
minst behöver personalen i äldreomsorg och 
sjukvård både bättre villkor och fler kollegor. 
Värmland får kommande år nästan 1 miljard 
kronor i nödvändiga tillskott. Viktigt tillskott 
eftersom vi alltid sätter en stark välfärd i hela 
landet i första rummet. 
   Under 2020 har medlemsantalet i Värm-
land sjunkit, detta hoppas jag att vi kan ta 
som en gemensam utmaning inför kom-
mande verksamhetsår och se till att öka 
medlemsantalet i Värmland under 2021. Alla 
behövs och vi är starkast tillsammans.
   Vill avsluta med ett stort Tack både till 
medlemmar, förtroendevalda och anställda 
för partiarbetet och samarbetet under det 
gångna året, tack för att ni engagerat er och 
kämpar för ett starkare Sverige och Värm-
land.

 

Åsa Johansson, ordförande

VI ÄR STARKARE
TILLSAMMANS 

15



GRUPPERNAS OCH 
SIDOORGANISATIONERNAS

BERÄTTELSER



GRUPPERNAS BERÄTTELSE 

Om 2019 var ett speciellt år så är ju 2020 inte 
likt något annat år vi upplevt. Vi fick ungefär tre 
månader av normalläge innan pandemin slog till. I 
riksdagen var vi snabba med att ställa om och följa 
råden med att jobba hemma så mycket det går. 
Ett tag i våras var det bara våra kollegor i Stock-
holmsområdet som bemannade riksdagens utskott 
och debatter fysiskt, självklart bidrog vi andra med 
underlag. 
   Normalläge har varit att man deltar i utskotts- 
arbete och allt annat via distans, så länge man inte  
är ordförande för då måste man vara på plats  
fysiskt. Sedan har våra tre utskott haft olika mycket  
med pandemin och dess åtgärder att göra och 
därför har våra arbetssituationer och möjligheter 
att delta på hemmaplan i länet sett olika ut. Men vi 
har trots digitaliseringen försökt att fortsätta arbeta 
som vanligt med att göra studiebesök, med att ha 
rundabordssamtal, med att delta på partimöten 
och mycket annat. Självklart har då det allra mesta 
skett digitalt. För oss har de digitala fredagsmötena 
med partidistriktets heltidspolitiker varit ett värde-
fullt nytillskott i vår vardag. För första gången är 

vi med i diskussionerna redan från början och har 
möjlighet att vara delaktiga på ett helt annat sätt än 
tidigare kring viktiga frågor för länet. Vi hoppas att 
vi med det kan bidra med snabbare vägar till per- 
soner som kan bidra i de frågor där vi ser utma-
ningar för länet. 
   Den värmländska bänken har fortsatt att ha 
gemensamma studiebesök och träffar också t ex  
landshövdingen med sin ledningsgrupp liksom 
Region Värmland regelbundet. 
   I riksdagen ingår vi i det västsvenska samarbetet 
och skriver t ex gemensamma motioner och tar 
fram namn vid nomineringar tillsammans. Och 
självklart har vi skrivit gemensamma värmländska 
motioner kring de utmaningar vi har där infra- 
struktur är en av frågorna. 
   Något vi har saknat det här året är de regelbund-
na besöken av grupper från Värmland som vi 
vanligtvis guidar runt i riksdagens lokaler och får 
viktiga medskick av. 

/Lars Mejern Larsson, Gunilla Svantorp & 
Mikael Dahlqvist. 

2020 har minst sagt varit ett speciellt och utmanan-
de år. Regionen fick snabbt ställa om för att hantera 
Coronakrisen. Det har varit nödvändigt för att 
minska smittspridningen och för att rädda liv men 
även jobb. Här har de omfattade krisstödspaketen 
från den socialdemokratiskt ledda regeringen varit 
oerhört viktiga för regionen.  
   Framåt har regionen en stor vårdskuld som ska 
hanteras. Här behövs strategier som håller över tid. 
Vi som opposition kunde redan innan pandemin 
se en hälso- och sjukvård som är hårt ansträngd. Vi 
ser brister i tillgänglighet och det är alldeles för sto-
ra variationer i kvalité och utbud beroende på var i 
Värmland man bor. Brister som nu kan komma att 

förvärras av krisen. Det kan vi inte acceptera, det 
måste bli bättre! För att lyckas vända utvecklingen 
är det viktigt att inte glömma regionens med- 
arbetare, utan dem kan inga vårdbesök genomföras. 
I vårt reviderade förslag till budget för 2021 avsatte 
vi därför bl.a. medel för att höja löner. Vi har även 
lämnat in en motion om arbetstidsförkortning 
enligt en modell som kallas för ”80-90-100” för att 
fler ska orka jobba till pensionen. Krisen har även 
allvarliga konsekvenser för jobb och ekonomi.   
                 
                              Forts. nästa sida
      

REGION VÄRMLANDS BERÄTTELSE

RIKSDAGSGRUPPENS BERÄTTELSE
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Vi vill efter ett initiativ se en kraftsamling mot den 
växande arbetslösheten. Ambitionen är att gemen-
samma åtgärder ska kunna vidtas för att komma 
tillrätta med de stora variationer i arbetslöshet som 
finns mellan våra kommuner.
   Politiskt har arbetet rullat på men på helt nya 
sätt. Att värna vår demokrati även i kristider är av 
oerhörd vikt! Alla våra möten har fått hållas digitalt. 
Digitala gruppmöten (6 till antal), digitala träffar 
med invånare och partivänner, medarbetare och 
fackliga organisationer. De digitala mötena kan ald-
rig ersätta de fysiska men vi har ändå lyckats hålla 
information, kommunikation och samtal löpande 
och aktuellt.
  Vi har lyckats vara en konstruktiv opposition som 
hållit igång den politiska debatten när det behövts. 
Exempelvis såg vi tidigt behov av att stärka och 
stötta kultur- och föreningslivet i Värmland med 
en särskild pott för kultur- och föreningsstöd. Ett 
förslag som efter viss modifiering nu har verkställts. 
Kontinuerligt att har vi ställt på för att kapaciteten 
för testningen i Värmland måste öka. Samtidigt har 

vi kunnat komma överens och göra upp med det 
borgerliga styret när det varit nödvändigt.
 Vi kan för 2020 summera över 92 medieaktiviteter 
bestående av debattartiklar, pressmeddelanden och 
andra nyheter med våra företrädare. Vi har lämnat 
in 5 motioner, 4 politiska initiativ, ställt 6 interpel-
lationer och 2 skriftliga frågor. Vi har även fått ige-
nom en del politiska förslag under året. Exempelvis 
så intensifieras regionens arbete med suicidpreven-
tionen, en träbyggnationsstrategi ska tas fram och 
vi ska ställa om för att bli en fossilfri välfärdsregion 
till år 2040. 
   Det här var ett axplock av vårt politiska arbete 
i Region Värmland. Framåt behöver vi lägga i en 
ytterligare växel i vårt oppositionsarbete genom att 
samla oss kring budskap och konkret politik som 
hos värmlänningarna uppfattas som socialdemokra-
tiska. 

/Marian Gustavsson - fullmäktigegruppens 
ordförande

STIFTSFULLMÄKTIGEGRUPPEN I KARLSTADS STIFT

Karlstads stift omfattar Värmland och Dalsland samt 
angränsande delar av Örebro län. Stifts- fullmäktiges 
S-grupp består därför av ledamöter från de tre par-
tidistrikt som alla ligger inom Karlstads stift. Social-
demokraterna har 25 mandat av totalt 65. Vi har från 
valet 2017 en valteknisk samverkan med centerpartiet. 
Till Kyrkomötet tappade vi ett mandat och gick från 
5 mandat till 4. Stiftsfullmäktige sammanträdde den 
25 maj och den 23 november. Båda fullmäktigesam-
manträden har varit telefonmöten. Den 14 mars skulle 
stifts- fullmäktigegruppen samlats i Vikenkyrkan i 
Karlstad, men fick ställas in på grund utav stor smitt-
spridning i länet och pandemin Covid 19.
   Det samarbete stiftsfullmäktigegruppen beslutade 
om var att inleda en diskussion och ett samarbete med 
Västerås eller Skara stift. Det samarbetet fick vi för till-
fället lägga åt sidan, då inga fysiska möten har genom-
förts under större delen av 2020.
        Forts. nästa sida

S-gruppens representation i 
stiftets styrande organ: 

Stiftsfullmäktige: Lars Risberg, ordförande. 

Stiftsstyrelsen: Inga-Lill Röhr, förste vice 
ordförande, ledamöter: Johnny Boström, Per-
nilla Edman, Jan Bohlin, ersättare: Siv Björk 
Kjellgren, Nils-Gunnar Andersson, Anette 
Ivarsson och Tore Ingman. Jansson och Tore 
Ingman.

Stiftsstyrelsens AU: Inga-Lill Röhr med 
Johnny Boström 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.
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Gruppens ledamöter har deltagit i olika utskott, beredningar  
och ingår även i ett antal representa- tioner i vänstift med 
mera. På olika nivåer i stiftet, pastorat, kyrkoråd och försam-
lingar har partiets utsedda gjort ett mycket värdefullt arbete. 
   Vid varje sammanträde med stiftsstyrelsen hålls vanligtvis 
gruppmöte. Idag har vi gruppmöten tillsammans med vårat 
samarbetsparti Centerpartiet. Även vid andra tillfällen under 
året har ledamöterna kontakt och stämmer av arbetet, främst 
vad gäller stiftsstyrelsen. Under året 2020 har från mars månad 
de flesta möten hållits digitalt eller via telefon. Det har varit 
svårt att genomföra gruppmöten vid stiftsstyrelsens möten, då 
de varit på länk.
   Gruppstyrelsen har träffats två gånger under 2020 för att 
förbereda för olika andra möten. Årsmötet för Siftsfullmäk-
tigegruppens hölls digitalt via zoom den 7 november. 

/ Inga-Lill Röhr, Lena Karlsson, Johnny Boström, Tore 
Ingman, Lars Risberg 

Några av våra socialdemokratiska kyrko-
politiker. Foto: Anette Ivarsson
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Verksamhetsåret 2020 lägger vi nu bakom oss. Ett 
år som verkligen inte blev ett normalt år. En pan-
demi bröt ut i början av året och ökade under mars 
månad och nästan all verksamhet flyttades fram 
eller blev digital.
   S-kvinnor Värmlands 105:e årsmöte hölls i 
Filipstads Folkets hus den 28 augusti, där ordför- 
ande i Filipstads kvinnoklubb Lillvor Eriksson häl-
sade oss alla varmt välkomna. En parentation hölls, 
Inga-Lill Röhr tände ett ljus, varefter mötet höll en 
tyst minut för de kvinnor som lämnat oss för alltid. 
En del ombud fanns på plats i Filipstad och en del 
fanns med via Zoom.
   Gästtalare var Åsa Johansson (Ordförande parti-
distriktet) och Susanne Andersson (Förbundssekre-
terare) som båda fanns med via länk. Även Camilla 
Anglemark (Försteombudsman partidistriktet) 
lämnade en hälsning och önskade oss lycka till med 
årsmötet.
    Årsmötet innehöll en del valärenden, bl.a. val av 
ny Distriktsordförande för S-kvinnor Värmland 
efter avgående ordförande Inga-Lill Röhr. Nyval av 
ordförande Sofia Skönnbrink (Koppom), omval av 
ledamot Birgitta Eklund (Charlottenberg), omval av 
ledamot Ida Gullbrandson (Karlstad) och nyval av 
ledamot Jenny Nyqvist (Arvika). Fyllnadsval på 1 år 
av Michelle Hedberg (Säffle). Val av 2 ersättare på 
1 år. Nyval Carina Johansson (Kristinehamn) och 
Carina Bönström (Karlstad). Revisorerna Birgit-
ta Gauffin och Gunilla Svantorp omvaldes på 1 
år. Nyval av Revisorsersättare, Christina Dellwik 
(Kristinehamn) och omval av Anne Marie Skoglund 
(Kristinehamn) på 1 år. Omval av Alma Norsells 
fondens ledamöter Kajsa Adolfsson (Kristine-
hamn), Ingela Agneblad (Karlstad) och nyval av 
Margareta von Wachenfelt (Arvika). Till valbered-
ningen valdes på 1 år Inga-Lill Röhr (Kristinehamn) 
och Annelie Karlsson (Arvika). Till sammankallan-
de valdes Inga-Lill Röhr. Styrelsen fick uppdraget 
att välja in ytterligare ledamot till valberedningen.

Inga-Lill Röhrs inledningstal på årsmötet handlade 
om hur det ser ut med jämställdheten i våra sty-
relser- och valberedningar. Hon påpekade vikten 
av att nominera in kvinnor i våra valberedningar. 
Återväxten i vårt parti är dålig vad gäller unga  
kvinnor. Detta är mycket viktigt att tänka på inför 
valet 2021 och 2022.

Årsmötet behandlade 4 inkomna motioner:
• Förlossningsvård och amning
• Bostadstillägg
• Samhällsservice till alla 
• Borttagandet av åldersspann vid gyne-  
 kologisk cellprovtagning.

Årsmötet antog en vision för år 2021: 
• Minst en klubb/kommun och att aktivt   
 stödja klubbarna i deras arbete.
• En underavdelning till S-kvinnor för 
 yngre kvinnor.
• Framtida mediegrupp.
• Mer samarbete mellan klubbar.
• Stödja kvinnor i politiken genom ett 
 mentorskapsprogram. 

De tre målen är att: 
• Synliggöra kvinnor i olika situationer
 och skeenden i livet med syftet att
 förbättra kvinnors möjlighet att på jäm
 ställda villkor delta i samhällslivet och i   
 politiken. 
• Öka medlemsantalet samt vårda nu-
 varande medlemmar.
• Motverka mäns våld mot kvinnor.

                 Forts. nästa sida
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Nyvald ordförande Sofia Skönnbrink tackade 
alla avgående ledamöter, ersättare, föredragande 
och presidiet med blommor och presenter. Sofia 
Skönnbrink tackade även avgående ordförande 
Inga-Lill Röhr för hennes arbete som Ordförande 
under 15 år i S-kvinnor Värmland. Kajsa Adolfs-
son från kristinehamns kvinnoklubb tackade Inga-
Lill Röhr med en present från alla kvinnoklubbar.

Rapporter:
S-kvinnor har under 2020 haft åtta styrelsemöten 
(24/3, 5/2, 9/6, 13/8, 9/9, 26/9, 13/10, 9/12). 
Vid styrelsemötet den 13 oktober deltog Förbunds-
sekreterare Susanne Andersson för att diskutera 
medlemsutvecklingen i S-kvinnor Värmland. 
   S-kvinnor firade 100 årsjubileum den 14 februari 
i Stockholm, och den 15 februari var det Distrikts-
ordförandeträff. Birgitta Eklund och Sofia Skönn-
brink deltog båda dagarna.
   Under 2020 har det gemensamma arbetet fortsatt 
med att starta upp nya kvinnoklubbar i länet, där 
har vi tyvärr inte lyckats nå någon framgång under 
2020 då mycket har ställts in på grund av pågå-
ende pandemi. På styrelsemötet den 9:e septem-
ber beslutade ledamöterna att lägga arbetet med 
nybildandet av kvinnoklubbar vilande, eftersom 
behovet av att stimulera nuvarande klubbar ansågs 
som viktigare. Särskilt eftersom medlemsantalet 
har i S-kvinnor har minskat.
   S-kvinnor Värmland har gjort en inventering 
av S-kvinnors uppdrag/klubb i våra värmländska 
kommuner.
   S-kvinnor Värmland har under året deltagit på 
olika aktiviteter: den 14 februari på Alla Hjärtans 
dag och den 8 mars på internationella kvinnoda-
gen.
   En föreläsning med Nina Rung anordnades på 
museet i Karlstad den 5 mars där S-kvinnor var 
medarrangör på aktiviteten som var flitigt besökt. 
Det var ett fullsatt museum som fick möjlighet att 
inspireras av Nina Rung.
   Inga-Lill Röhr deltog på Fonus distriktsårsmöte 
den 31 mars 2020, mötet hölls digitalt. Inga-Lill 
Röhr och Birgitta Eklund deltog på Konstfrämjan-
dets årsmöte den 19 april 2020, mötet hölls digitalt.
   Den 29 september 2020 anordnades en digital 
planeringsdag för samtliga styrelseledamöter och 
klubbordföranden. Under dagen diskuterades 

distriktets framtidsplaner, bl.a. en turné i kvinno- 
klubbarna, digitala lösningar och möjligheter, 
införandet av mediagrupp, internationellt arbete, 
utökat samarbete mellan sidoorganisationerna 
samt medlemsvärvning och medlemsvård. Under 
planeringsdagen deltog även Förbundsordförande 
Carina Ohlsson för att diskutera aktuell politik. 
   Carina Bönström deltog på ABF:s halvårsmöte 
den 14 december 2020, mötet hölls digitalt.
   Ett samarbete har tidigare påbörjats mellan 
Värmland, Dalarna, Uppsala och Gävleborgs kvin-
nodistrikt för ett nätverksbyggande. Under året 
2020 har det arbetet legat nere på grund pågående 
pandemi.
    Klubbarnas medlemmar har under året skrivit 
insändare, debattartiklar, motioner och varit flitigt 
synliga i massmedia.
   S-kvinnor Värmland tackar Partidistriktet,  
kvinnoklubbarna i länet, arbetarekommunerna i 
länet, riksdagsledamöter, socialdemokrater för tro 
och solidaritet, SSU, ABF, och Redovisningsför- 
eningen för ett gott samarbete under det gångna 
året.

/ Inga-Lill Röhr & Sofia Skönnbrink
Ordföranden S-kvinnor i Värmland
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Avgående ordf. Inga-Lill Röhr och nyvalda ordf. 
Sofia Skönnbrink för S-kvinnor Värmland.  
Foto: Bia Eklund
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2020 blev ett märkligt år, för oss som för alla andra. 
Värmlands distriktsårskonferens hölls först 15 
september i Hammars gård, på Hammarö. Årsmö-
tets gästades utav Ulf  Engström från Kristinehamn 
som också höll i klubban under mötet. Några tap- 
pra själar möttes både fysiskt och via länk och  
mötet klarades av under trevliga former.
   Till ordförande omvaldes Johannes Fransson, 
Kristinehamn och till ledamöter på två år valdes 
Regina Andersson, Karlstad, Jenny Boquist, Arvika 
och Ann-Charlotte Eskel, Skoghall. (Kvarstående 
ett år Nils Jansson, Karlstad, Nils-Gunnar 
Andersson, Arvika och Daniel Schützer, Årjäng) 
Som suppleanter valdes på ett år nyvaldes Lina 
Larhult, Karlstad, Jonny Johansson, Karlstad och 
omval av Birger Jönsson, Forshaga. 
    Distriktsstyrelsen arbetade under 2019 för att 
hitta nya sätt att arbeta och tanken var att ett med-
lemsmöte för hela distriktet skulle äga rum i mars 
2020. Där kom de första rapporterna om pandemin 
emellan och vi valde att skjuta mötet på framtiden. 
Vi kunde inte ana hur länge dock.
   Under året har många medlemmar vant sig vid 
att möten äger rum via telefon eller digitalt och vi 
ser nya möjligheter öppna sig. Bland annat kommer 
Värmland tillsammans med Örebro och Västman-
land ha en medlemsutbildning via Zoom den 13 
februari 2021.
    Johannes Fransson, Jenny Boqvist och Nils-Gun-
nar Andersson representerade distriktet på STS för-
bundskongress som skedde digitalt den 22 augusti. 
Där valdes ett nytt ordförandepar, som vi ser myck-
et fram emot att samarbeta med, Sara Kukka-Salam 
och Jesper Eneroth.
    Flera medlemmar är starkt engagerade i kyrko- 
politiska uppdrag på olika nivåer, i landstinget, 
kommunala nämnder och styrelser, i riksdagen, 
som nämndemän och inte minst i Värmlands 
partidistrikts eget arbete. Styrelsen har sammanträtt 
regelbundet under året via videomöte.

Särskilda händelser under verksamhetsåret:
• 22 augusti: Förbundskongress
• 15 september: Årskonferens i Hammars gård på 
Hammarö. 

Socialdemokrater för tro & solidaritet är progres-
siva troende. Vi arbetar för ett samhälle där soli-
dariteten är ett fundament för vårt sätt att bygga 
samhället och bemöta andra. Gudstron är en grund 
och en inspiration i vårt samhällsarbete därför är 
frågor om fred, rättvisa, jämställdhet, social omsorg 
och internationell solidaritet viktiga frågor för oss 
att arbeta med. Vi vårdar solidariteten och slåss mot 
orättvisorna. Vi vill bygga en hållbar värld där alla 
behövs, alla får plats och ingen diskrimineras!

/ Johannes Fransson, Ordförande för 
Socialdemokrater för tro & solidaritet i Värm-
land

Det har åter blivit hög tid att sammanfatta ett hän-
delserikt, men speciellt verksamhetsår för Värm-
lands SSU - Distrikt. Pandemi och omorganisation 
har alltjämt stått i fokus, men också nya möten och 
medlemmar. SSU i Värmland är frihetens ungdoms-
förbund och har situationen till trots gått stärkta ur 
2020 års pandemi och riktar nu blickarna mot fram-
tiden, kongressåret och såklart mot förberedelserna 
för det så viktiga valåret. I allt detta spelar det roll 
vad SSU gör och det är Distriktsstyrelsens överty-
gelse att den unga socialdemokratin är avgörande 
för att möjliggöra tillväxten i arbetarrörelsen, skapa 
valframgångar och nå politiska resultat på
förbundskongressen.

Vi ställer inte in, vi ställer om
I samband med att föregående verksamhetsår 
inleddes slog pandemin till i Sverige, helt oväntat 
och hårt. Men för SSU i Värmland har det aldrig 
varit aktuellt att ställa in verksamheten. Utmaning-
ar som försvårar engagemanget får aldrig hämma 
engagemanget. Vi ställer inte in, vi ställer om, till 
digitala och nyskapande lösningar, för att efter bästa 
förmåga driva politik för ökad jämlikhet framåt. Vi 
inser hur viktigt det är, inte minst i en tid av pande-
min och när den värmländska sjukvården styrs av 
högern.
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Från ingenstans till SSU - ordförande
Rubriken sammanfattar mediernas skildring om 
den historiska omorganisationen som förra årets 
distriktskongress ställde sig bakom. Idag har SSU 
i Värmland en arbetande ordförande som sköter 
såväl det politiska arbetet som frågor vilka rör orga-
nisation, medlemmar och omvärldsbevakning. För 
första gången på länge prövade SSU - Distriktet en 
unik lösning i fråga om ledningsorganisation, som 
burit frukt i så väl effektivitet som demokratisering.
SSU inser vikten av att kunna ställa om för en ny 
tid, men samtidigt bibehålla en hög kvalité i verk-
samheten.

Demokratisering och organisering
Hela SSU - förbundet har på allvar bestämts sig för 
att göra upp med gamla strukturer. I det arbetet vill 
SSU i Värmland spela en viktig roll. Under året har 
flera kontakter skett med olika delar av ungdoms-
förbundet för att förmå skapa en transparant och 
inkluderad organisation, det är avgörande för att 
klara framtiden. Därför har mycket arbete tillägnats 
de strukturella förändringar som organisationen 
med all rätt kräver, något som kommer fortsätta 
en lång tid framöver. Förnyelse och förändring är 
incitament som varit ledande i verksamhetsarbetet.

Klassisk SSU - verksamhet - när den är som 
bäst
Vid sidan av de organisatoriska arbete som aktivt 
pågår och som genomsyrat SSU mer än någonsin 
förr har den faktiska medlemsbaserade verksam-
heten varit distriktsstyrelsens huvudprioritet. Under 
föregående verksamhetsår startades ett tjej - nätverk 
och på den internationella kvinnodagen anordnade 
SSU Värmland tillsammans med andra aktörer i
arbetarrörelsen en välbesökt och uppskattad före-
läsning med kriminologen Nina Rung. Denna typ 
av varierad verksamhet skapar mångfald och mer-
värde i såväl engagemang som utveckling. Samver-
kan med SSU:s västregion har aktivt fortsatt genom 
samtal, möten och utbyte av idéer.

/ Framåt alltjämt, Distriktsstyrelsen

Året 2020 har inte varit ett vanligt år som vi alla 
känner till nu. Corona-viruset har verkligen ställt 
föreningslivet inför en prövning. Vi Unga Örnar 
Värmland är inget undantag, utan nästan hela verk-
samhetsåret har mer eller mindre legat i dvala.

Verksamhet som genomförts under året på  
distriktsnivå är:
• Vi har haft sex styrelsemöten under året. Möten 

har genomförts på digital väg med röstsamtal 
och fildelning via Facebook Messenger.

• Vi är även med i styrelsen för Unga Örnar läg-
ret i Norje Boke, Blekinge. Där har vi deltagit 
på 7 möten.

• Styrelseordföranden har även representerat 
Värmland vid Distriktsordförande och om-
budsmanna konferens”.

• Under våren klubbade vi igenom ett antal 
aktiviteter som vi fått ställa in under året för att 
följa gällande rekommendationer.

• Inga läger genomfördes under 2020.

Utbildningar som genomförts och föreläs-
ningar vi har närvarat vid är:
• Av Unga Örnar Stockholm arrangerande ut-

bildning ”Barns rätt”
• Nattvandringsgruppen var på utbildning början 

på året som stiftelsen Nattvandring.nu arrang-
erade.

Verksamhet som genomförts under året på 
avdelningsnivå är:
Aktivitetsgruppen
• Skidresa till Branäs genomfördes i februari 

månad med 15 deltagande.
• Familjedag i juni månad med lättare aktiviteter 

utomhus. Dock vart det svag nivå på deltagare.
• Vi hade även några träffar med ”Pysselverksta-

den” som fick läggas på is efter rekommenda-
tioner från FHM.

• Under sommaren valde styrelsen att vi lägger 
ner aktiviteterna för året.

                Forts. nästa sida
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Nattvandrarna
• Nattvandringen har vart inställd under året då 

vi valt att följa rekommendationer och social 
distansering.

Ekonomi och medlemmar
Eftersom verksamheten har varit minimal så har vi 
även haft ett lågt kassaflöde.
SAP gav oss sitt årliga bidrag vilket stärker upp 
ekonomin ordentligt så vi kan
klara 2021.

Vi har under året 2020 spenderat 17 276 Kr och vi 
har ett positivt resultat på 17 813 Kr.

Antalet medlemmar har minskat mot antalet år 
2019. Vi har haft 38 bekräftade medlemmarna i 
åldern 6 – 25år.

Målsättningen med alla våra aktiviteter är att även 
de med svag ekonomi ska ha möjlighet att delta 
på våra aktiviteter och följa med på våra resor och 
läger.

Vår framtid?
Vi tittar över att ha verksamheter på digital väg så 
länge det råder restriktioner och rekommendatio-
ner.

Då vi trenden med sjunkande medlemsantal och 
ledare håller i sig så arbetar vi med långsiktiga 
planer på att starta upp nya avdelningar i Värm-
land. Vi ser just nu över förutsättningarna i Grums 
och Karlstad. Värmlandsdistriktet har även börjat 
samarbeta närmare med distrikten i vår närhet för 
att dela erfarenheter och förslag på verksamheter 
som håller.

Tack till alla våra vänner inom arbetarrörelsen den 
hjälpen vi har fått. Vi tackar speciellt SAP för det 
årliga anslag vi får till Unga Örnar Värmland.

/Styrelsen gm Maria Torpman
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DISTRIKTSSTYRELSENS  
OCH VALBEREDNINGENS

FÖRSLAG



För att valberedningen ska ha rimliga villkor att 
bereda val samt att distriktsstyrelsen ska kunna 
behandla inkomna motioner föreslås följande 
hantering.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 
Att nomineringar till Värmlands
 partidistriktsstyrelse samt revisorer skall
 vara valberedningen tillhanda senast
 den 31 december 2021. 
 
Att motioner till distriktskongressen 2022   
 skall vara distriktsexpeditionen tillhanda   
 senast 31 december 2021.

Att nomineringar till partidistriktets kulturpris  
 skall vara distriktsexpeditionen tillhanda   
 senast 31 december 2021. 

DISTRIKTSSTYRELSENS FÖRSLAG
16. MOTIONS- OCH
NOMINERINGSTIDER
INFÖR 2022

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningen föreslår kongressen 
besluta:
Att inget arvode utgår till styrelseledamöter   
 eller revisorer.

Valberedningen föreslår kongressen 
besluta välja:
A) Val av ordförande på 2 år 
 Åsa Johansson, Hagfors (omval)

B) Val studieledare på 2 år
 Per Aspengren, Karlstad (nyval)

C) Val av två (2) ordinarie ledamöter på  
 två år
 Sofia Skönnbrink, Eda (omval)
 Andreas Hellgren, Skoghall

Valberedningen föreslår kongressen 
besluta välja:
Marina Isaksson, Filipstad (omval)
Johannes Fransson, Kristinehamn (omval) 
Nathalie Björfeldt, Karlstad (nyval)
Mathias Andersson, Munkfors (nyval)

Övriga nominerade till styrelsen: 
Yrjö Airiman, Karlstad

Valberedningen föreslår kongressen 
besluta välja:

A) Val av tre (3) revisorer på 1 år
 Bertil Hagelin, Forshaga (omval)
 Gun-Britt Arvholm, Grums (omval)
 Lars Johansson, Kristinehamn (nyval)

B) Val av tre (3) revisorersättare på 1 år
 Anette Gundahl-Karlsson, Kil (omval)
 Gunnar Thörnqvist, Skogall (omval)
 Kjell-Erik Mattsson, Torsby (nyval)

17. BESLUT OM ARVODE
TILL STYRELSE OCH 
REVISORER

18. VAL AV NY 
DISTRIKTSSTYRELSE

19. VAL AV FYRA (4) 
ERSÄTTARE DISTRIKTS-
STYRELSE PÅ 1 ÅR

20. VAL AV REVISORER
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MOTIONER OCH 
DS-UTLÅTANDEN



Kongressen föreslås besluta: 

Att  bifalla motionerna: 6:3, 7, 11, 12:1, 12:2, 14, 15:1, 15:2, 24:1, 24:2, 28, 29, 30, 31,  
  32, 33, 36, 38:1, 38:2, 38:3, 40:1, 40:2, 40:3, 41

6:3 (Christina Dellwik, S-kvinnor i Kristinehamn, Kristinehamn AK) att en tidsbegränsning på två måna-
der inskrivs i reglementet på pensionsmyndigheten. 

7 (Inga-Lill Röhr, Kristinehamn) att S-politiker med uppdrag inom region Värmland verkar för att mer re-
surser avsätts till förlossningsvården, så att varje födande kvinna, och varje barn som kommer till världen, 
får en likvärdig och säker vård.

11 (Lars-Ove Jansson, Arvika Västra S-förening) att ge Distriktsstyrelsen i uppdrag att uppvakta parti- 
styrelsen i frågan för att försöka få tillstånd en ändring.

12:1 (Lars-Ove Jansson, Arvika Västra S-förening) att ge våra riksdagsledamöter i uppdrag att verka för 
intentionerna i motionen. 

12:2 (Lars-Ove Jansson, Arvika Västra S-förening) att sända motionen till partistyrelsen för kännedom. 

14 (Lisa Levin, Arvika Västra S-förening) att Socialdemokraterna i Värmland skriver en Partidistrikts- 
motion i ärendet till nästa Partikongress. Motionen ska föreslå en regeländring så att det går att söka kör-
kortslån hos CSN för den som fyllt 18 år och går på gymnasiet. 

15:1 (Hans Forsell) att våra socialdemokratiska regionpolitiker driver frågan. 

15:2 (Hans Forsell) att regionen gör en analys av vad den långa väntetiden innebär och beror på. 

24:1 (Erivan Waysi, Grums AK) att Socialdemokraterna inför kommande partikongress driver frågan om 
att öka tidsramen för etableringsersättningen till Sveriges kommuner.

24:2 (Erivan Waysi, Grums AK) att våra riksdagsledamöter för S i Värmland aktivt arbetar för att öka tids-
ramarna för dagens etableringsersättning till Sveriges kommuner. 

28 (Zenitha Bäck, Torsby Nordvärmland AK) att Region Värmland fakturor till dem som sökt och fått 
vård i fortsättning ska innehålla information om den faktiska kostnaden på den vård som den sökande fått.

29 (Ann-Katrin Järåsen, Torsby Nordvärmland AK) att enskilda vägar, efter särskild prövning, bör kunna 
uppbära i de fall där de utpekas som viktiga alternativa vägar för utrymning  och brådskande transporter.

30 (Arel & Jörgen Blomberg, Torsby Nordvärmland AK) att våra riksdag-, region- och kommunpolitiker 
ska arbeta för att biblioteken ska vara en plats där man kan vara och känna sig trygg och samtidigt lära sig 
språket och samhällets uppbyggnad uppmuntras att integreras snabbare i samhället. 

31 (Ann-Katrin Järåsen) att apotek som tilldelas glesbygdsbidrag ska ha öppet året runt - sjukdomar tar 
inte semester.

32 (Sofia Magnusson, Anders Tallgren, Ulrika Sharifi, Hans Hellström, Thomas Rehn) att Bilda en arbets-
grupp med uppdrag som beskrivits i motionen. 

33 (Sofia Magnusson, Bengt Finnmark) att Socialdemokraternas representanter i regionen i samarbete med 
socialdemokrater i kommunerna arbetar med att lämna förslag till en bättre samverkan mellan regionen 
och kommunerna i enlighet med vad som framförts i motionen.
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36 (Lars-Ove Jansson, Kommunals S-förening Arvika) att Distriktskongressen ger distriktsstyrelsen i upp-
drag att skriva en partidistriktsmotion till partikongressen i frågan om arbetskläder för arbetstagare inom 
förskolan.

38:1 (Lisa Levin) att Socialdemokraterna arbetar fram ett förslag som tar bort möjligheten att driva skola i  
form av vinstdrivande aktiebolag.

38:2 (Lisa Levin) att Socialdemokraterna arbetar fram ett förslag som ger friskolor en tilldelning i % av den  
kommunala skolpengen, som speglar deras mindre ansvar för skolstrukturen i stort.

38:3 (Lisa Levin) att Distriktskongressen ger distriktsstyrelsen i uppdrag att skriva en partidistriktsmotion  
till partikongressen i frågan.

40:1 (Lars-Ove Jansson, Kommunals S-förening Arvika) att verkar för att ge personalen i äldreomsorgen 
tillsvidareanställningar på heltid. 

40:2 (Lars-Ove Jansson, Kommunals S-förening Arvika) verkar för en bra arbetsmiljö inom äldre omsor-
gen med tillräcklig hög grundbemanning och hållbara arbetsscheman.

40:3 (Lars-Ove Jansson, Kommunals S-förening Arvika) att möjliggör så att anställda inom äldre omsor-
gen får yrkesutveckling kopplat till yrkesutvecklingstrappan. 

41 (Aina Wåhlund) att ansvaret för att berörda personer får sina bussrekvisioner övergår från kommunerna  
till kriminalvården.

Att  anse följande som besvarade: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 3, 5:2, 5:3, 5:4, 5:5, 6:1, 9:1,  
  9:2, 10:1, 10:2, 10:3, 17:1, 17:2, 19, 21, 22:1, 22:2, 23:1, 23:2, 23:3, 26:1, 26:2, 34:1, 
  34:2, 34:3, 35:1, 35:2, 37:1, 37:2, 37:3, 39 

1:1 (Allan Magnusson, Gunnel Clettborn, Säffle AK) att Medlemssystemet ska innehålla fler möjligheter ta 
fram rapporter som fyller nedanstående krav.

1:2 (Allan Magnusson, Gunnel Clettborn, Säffle AK) att Listorna ska kunna tas ut på varje Arbetare- 
kommun vid behov.

1:3 (Allan Magnusson, Gunnel Clettborn, Säffle AK) att Redogöraren från varje arbetarekommun snabbt 
ska kunna se datum när medlemmen har betalat in sin avgift till partiet, samt att det framgår summa inbe-
talat belopp.

1:4 (Allan Magnusson, Gunnel Clettborn, Säffle AK) att Förslaget underlättar i första hand för våra med-
lemmar. Redogöraren är då den personen som ansvarar för sekretess om de uppgifter som framgår på 
medlemslistorna. Redogöraren för uppdraget är Medlemssystemansvarig, kassören i Arbetarekommuner 
och kassören i S-föreningar.

1:5 (Allan Magnusson, Gunnel Clettborn, Säffle AK) att Partidistriktet antar motionen och skickar den till 
Partistyrelsen.

3 (Inga-Lill Röhr, Kristinehamns AK) att det införs lagstiftning för att tydliggöra måltidsuppdraget för 
äldre.

5:2 (Kajsa Adolfsson, S-kvinnor i Kristinehamn, Kristinehamn AK) att halvdagsersättningen tas bort. 

5:3 (Kajsa Adolfsson, S-kvinnor i Kristinehamn, Kristinehamn AK) att i ersättningen för förlorad arbets-
förtjänst ingår semesterersättning samt kompensation för eventuell uteblivet underlag för tjänstepension 
på förlorad arbetsförtjänst hos arbetsgivaren. 
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5:4 (Kajsa Adolfsson, S-kvinnor i Kristinehamn, Kristinehamn AK) att nämndemännen ska omfattas av 
samma skydd och säkerhetsregler som personalen i domstolen. 

5:5 (Kajsa Adolfsson, S-kvinnor i Kristinehamn, Kristinehamn AK) att förutom den obligatoriska intro-
duktionsutbildningen vid mandatperiodens början ska nämndemännen få minst en årlig vidareutbildning. 

6:1 (Christina Dellwik, S-kvinnor i Kristinehamn, Kristinehamn AK) att processen påskyndas från Pen-
sionsmyndigheten och sker i direkt samband med flytten till boendet.

9:1 (Lars-Ove Jansson, Arvika Västra S-förening) att lägstanivån i ersättningssystemen ska följa
Konsumentverkets rekommendation om basnivå när hyran är betald. 

9:2 (Lars-Ove Jansson, Arvika Västra S-förening) att skicka motionen och svaret till Partistyrelsen.

10:1 (Lars-Ove Jansson, Arvika Västra S-förening) att lägstanivån för garantipension följer Konsument- 
verkets rekommendation om basnivå efter att hyran är betald. 

10:2 (Lars-Ove Jansson, Arvika Västra S-förening) att nivån indexuppräknas varje år. 

10:3 (Lars-Ove Jansson, Arvika Västra S-förening) att skicka motionen och svaret till Partistyrelsen. 

17:1 (Christer Alnebratt) att Våra riksdagsmän/kvinnor får i uppdrag att verka i motionens anda.  

17:2 (Christer Alnebratt) att Distriktsstyrelsen får i uppdrag att starta en dialog med paristyrelsen i  
motionens anda. 

19 (Socialdemokratiska kulturföreningen i Karlstad) att våra företrädare i riksdag, region och i kommuner-
na bör därför uppmanas att lägga förslag som på detta område minskar ojämlikheten och stärker  indivi-
derna.

21 (Erivan Waysi, Grums AK) att Socialdemokraterna Värmland inför kommande partikongress driver 
frågan om att en arbetsgrupp tillsätts för att utvärdera samt presentera nya förslag på hela partiorganisa-
tions utformning. 

22:1 (Andreas Johansson, Erivan Waysi) att våra riksdagsledamöter får i uppdrag att arbeta för att få till ett 
lagförslag som gör det förbjudet att arbeta som hyrläkare i Sverige. 

22:2 (Andreas Johansson, Erivan Waysi) att Socialdemokraterna i Värmlands län driver frågan inför kom-
mande partikongress.

23:1 (Andreas Johansson, Erivan Waysi, Grums AK) att våra riksdagsledamöter får i uppdrag att arbeta för 
att få till ett lagförslag som gör det förbjudet att arbeta som hyrläkare i Sverige.

23:2 (Andreas Johansson, Erivan Waysi, Grums AK) att Socialdemokraterna i Värmlands län driver frågan 
inför kommande partikongress.  

23:3 (Andreas Johansson, Erivan Waysi, Grums AK) att frågan lyfts av Lars Mejern Larsson i den social- 
demokratiska gruppen vid nordiska rådet.

26:1 (Adam Passin, Torsby Nordvärmland AK) att Socialdemokraterna på riksdags-,region- och kommun 
nivå verkar för införande.   

26:2 (Adam Passin, Torsby Nordvärmland AK) att Lokalt placerad HjälpLots som ska hjälpa medborgare i 
kontakt med olika myndigheter och organisationerin.
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34:1 (Sofia Magnusson, Skåre-Råtorps S-förening) att Socialdemokraterna driver att region Värmland ska 
ge primärvården i uppdrag att ge en första psykiatrisk bedömning för barn och ungdomar samt även er- 
bjuda vissa insatser riktade mot barn och ungdomar, såsom föräldrastöd, samtal och basstöd.

34:2 (Sofia Magnusson, Skåre-Råtorps S-förening) att Socialdemokraterna driver att inrätta en särskild 
mottagning i länet för de yngsta barnen med svårigheter inom språk, motorik, koordination.

34:3 (Sofia Magnusson, Skåre-Råtorps S-förening) att Socialdemokraterna driver att region Värmland ska 
utreda antalet aktörer som har uppdrag inom barn- och ungdomsvården i syfte att få god samordning och 
samverkan. 

35:1 (Hans Forsell) att Våra socialdemokratiska politiker genomlyser nuvarande system inom sjukvård och  
vård och omsorg.

35:2 (Hans Forsell) att titta över möjligheterna för de som vårdas i hemmet att få träffa läkare.

37:1 (Lars-Ove Jansson, Kommunals S-förening Arvika) att Socialdemokraterna arbetar fram ett förslag  
om förändringar i dagens skattesystem och kommunalekonomiska utjämningssystem som säkerställer den 
långsiktiga finansieringen av den svenska välfärden. 

37:2 (Lars-Ove Jansson, Kommunals S-förening Arvika) att förslaget därutöver ska garantera ekonomiska 
förutsättningar för att leverera en jämlik välfärd över hela landet, samt.

37:3 (Lars-Ove Jansson, Kommunals S-förening Arvika) att förslaget ska bidra till att minska klassklyftor-
na och öka jämställdheten i samhället. 

39 (Lars-Ove Jansson, Kommunals S-förening Arvika) att Socialdemokraterna i Värmland arbetar för att 
möjliggöra en pensionslösning för dem med fysiskt krävande arbeten.

Att  avslå motionerna: 2:1, 2:2, 4:1, 4:2, 5:1, 5:6, 6:2, 8:1, 8:2, 13, 16, 18, 20, 24:3,  
  25:1, 25:2, 27:1, 27:2, 27:3, 27:4, 37:4 

2:1 (Sven-Gustav Nilsson) att kongressen beslutar att en sådan möjlighet ska finnas. 

2:2 (Sven-Gustav Nilsson) att ge partidistriktet i uppdrag att lösa detta.

4:1 (Inga-Lill Röhr, Kristinehamns AK) att den bortre gränsen för cellprovtagning tas bort.

4:2 (Inga-Lill Röhr, Kristinehamns AK) S-politiker med uppdrag inom Region Värmland verkar för att 
detta införs.

5:1 (Kajsa Adolfsson, S-kvinnor Kristinehamn, Kristinehamns AK) att partiet ska verka för en förbättring 
av nämndemännens villkor genom att sammanträdesarvodet likställs arvodesmässigt med regionfullmäkti-
ges arvoden (ca 1294kr/dag). 

5:6 (Kajsa Adolfsson, S-kvinnor Kristinehamn, Kristinehamns AK) att motionen antas i sin helhet och 
överlämnas till partidistriktets riksdagsledamöter att verka för motionens krav. 

6:2 (Christina Dellwik, S-kvinnor i Kristinehamn, Kristinehamns AK) att bostadstillägget för just dessa 
utsatta personer höjs proportionerligt även till utgifterna och inte bara inkomsterna.

8:1 (Lars-Ove Jansson, Arvika Västra S-förening) att Distriktskongressen antar ett uttalande om att av-
veckla det fjärde och femte jobbskatteavdraget. 

8:2 (Lars-Ove Jansson, Arvika Västra S-förening) att i uttalandet ska dessutom finnas en uppmaning till 
partiet att starta en diskussion om att avveckla hela jobbskattereformen på sikt. 
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16 (Hans Forsell) att Våra socialdemokratiska riksdagsmän ser över dialogen mellan myndigheter och med-
borgaren på ett mer mänskligt sätt.

18 (Anna-Lena Rudberg) att partidistriktet försöker att inrätta en ombudsmannatjänst med en heltids- 
anställd distriktsinstruktör inom Unga Örnar. Vilket kommer att resultera i att arbetarrörelsen startar upp 
barn och ungdomsverksamhet i Värmland.

20 (Socialdemokratiska kulturföreningen i Karlstad) att våra företrädare i regionen och i kommunerna 
avsätter pengar för att anställa konstnärer/skådespelare/dansare/musiker i skolan för att öka det kreativa 
arbetet.

24:3 (Erivan Waysi, Grums AK) att etableringsersättningen individanpassas.

25:1 (Erivan Waysi, Grums AK) att inför kommande partikongress driva frågan om att kommunalisera 
arbetsförmedlingen. 

25:2 Erivan Waysi, Grums AK) att Partidistriktet ställer sig bakom motioneni sin helhet. 

27:1 (Valeska Hartman & Björn Nilsson, Torsby AK) att vi inom Torsby kommun vid beställning av kurser 
och konferenser ställer krav på arrangören, likaså när vi köper in frukt till representantskapet och andra 
möten. 

27:2 (Valeska Hartman & Björn Nilsson, Torsby AK) att servera vegetariska rätter som huvudalternativ 
men med möjlighet till andra val, kött, fisk osv. 

27:3 (Valeska Hartman & Björn Nilsson, Torsby AK) att inte servera vatten på flaska om bra alternativ 
finns. 

27:4 (Valeska Hartman & Björn Nilsson, Torsby AK) att i möjligaste mån servera närproducerat, krav-
märkta och rättvisemärkta produkter. 

37:4 (Lars-Ove Jansson, Kommunals S-förening Arvika) att distriktskongressen ger distriktsstyrelsen i 
uppdrag att skriva en partidistriktsmotion  till partikongressen i frågan. 
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MOTION 1

Motion angående redovisning
av medlemsavgifter
Motionär: Allan Magnusson, Gunnel Clett-
born, Säffle AK

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

Vi yrkar:
Att Medlemssystemet ska innehålla fler möjlig- 
 heter ta fram rapporter som fyller nedan-  
 stående krav.

Att Listorna ska kunna tas ut på varje  
 Arbetarekommun vid behov.

Att  Redogöraren från varje arbetarekommun
 snabbt ska kunna se datum när medlem-
 men har betalat in sin avgift till partiet,
 samt att det framgår summa inbetalat be-  
 lopp.

Att  Förslaget underlättar i första hand för våra
 medlemmar. Redogöraren är då den perso- 
 nen som ansvarar för sekretess om de upp 
 gifter som framgår på medlemslistorna.   
 Redogöraren för uppdraget är Medlems-
 systemansvarig, kassören i Arbetare-
 kommuner och kassören i S-föreningar.

Att  Partidistriktet antar motionen och skickar   
 den till Partistyrelsen.

Motionen är insänd av Säffle Arbetarekommun och 

Säffle S-förening december 2019. Antagen av SAK 
S/12 -19 Svante Mlakar ordf, Säffle AK.

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 1:
Föredragande: Hans Jildesten

Partiet centralt beslutade att byta medlemssystem. 
Anledningen till att partiet tog detta beslut är för att 
öka säkerheten i systemet, att systemet är rättssäkert 
och för att uppfylla de nya riktlinjer som bla GDPR 
innebär.
   Många av oss upplever delar av det som motion- 
ärerna belyser i motionen och en frustration över 
att det har tagit längre tid (än vad vi först trodde) 
innan vi får möjlighet att nyttja vårt hjälpmedel fullt 
ut. 
   Vårt nya system har många möjligheter, tyvärr så 
har vårt nya system haft vissa inkörningsproblem. 
Men utvecklingen går hela tiden framåt. Partiet 
centralt jobbar med både leverantörer och egen per-
sonal för att uppnå bästa resultat.  
   Det finns en funktion i systemet där man kan 
ändra mailadresser och postadresser. För att en 
arbetarekommun skall få tillgång till denna funktion 
så måste man utse någon/några som vill/kan ut- 
bilda sig och sedan blir certifierade av partiet cen-
tralt. 
    Det kommer för ordförande, kassörer och 
medlemsansvariga i arbetarekommuner och i 
s-föreningar fram- över (under våren) att via Rosen 
ha möjlighet att ha tillgång till utskrifter av med-
lemslistor, utskickslistor, betalda eller inte betalda 
medlemsavgifter, samt uppgift på de medlemmar 
som det finns en risk för utskrivning av. 
    Betalningsdatum av medlemsavgifter har för- 
ändrats under 2019. Detta innebär att medlems- 
avgiften kan komma en annan månad än som tid- 
igare under oktober. Detta innebär också att i sys-
temet så kommer man bara kunna se om medlem-
men är betald eller icke betald. (Vid omröstningar 
mm så är medlemmen röstningsberättigad om 
det står betald i systemet.) Månaden efter aviserad 
medlemsavgift sänds första påminnelsen ut, andra 
månaden efter aviseringen går andra påminnelsen 
ut till medlemmen. 1 år efter aviseringen sänds 
ett utskrivningsbrev med en sista chans att betala 
medlemsavgiften.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att  anse motionen besvarad
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MOTION 2

Kommunal budget
Motionär: Sven-Gustav Nilsson

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

Jag yrkar: 
Att  kongressen beslutar att en sådan 
 möjlighet ska finnas. 

Att  ge partidistriktet i uppdrag att lösa 
 detta.

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 2:
Föredragande: Åsa Johansson

Motionsställaren föreslår att partidistriktet ska lösa 
så att våra partiföreträdare i kommuner där vi är i 
opposition får förutsättningar för att ta fram egna 
budgetförslag.
    Distriktstyrelsen förstår motionärens intentioner, 
men uppmanar de förtroendevalda i kommunerna 
på lokal nivå att motionera om detta i varje enskilt 
fullmäktige där det behövs bättre förutsättningar 
att bedriva oppo sitionspolitik. Att distriktstyrelsen 
genom vår expedition skulle lösa detta ser vi inte 
som ett alternativ.

 Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att  avslå motion. 

MOTION 3

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

Matens roll för ett hållbart samhälle bör vara en av 
de viktigaste frågorna i debatten och en självklar 
fråga på dagordningen under 2019. Matens betydel-
se för en god hälsa och livsglädje under alla faser 
kan inte överskattas, energi och näring är kroppens 
byggstenar och utan detta skulle vi inte överleva. 
   En lagstiftning krävs när det gäller ansvar och 
kvalitetskrav för mat och måltider till våra äldre 
inom vård och omsorg, precis som för skolans 
måltider som regleras i skollagen. Först då kan vi 
börja ställa krav på att en likvärdig och förhöjd 
måltidskvalitet ska erbjudas också våra äldre.

Ytterligare faktorer som ett förändrat synsätt och 
fokus på måltidssituationen kan medföra att äldre 
äter mer. En förändrad atmosfär i den sociala och 
fysiska måltids- situationen genom t.ex. bordets 
dukning, möjlighet att välja maträtt, placering i små 
grupper vid matborden och personalens agerande 
via att de sitter med vid bordet stöds även av forsk-
ningsstudier. Inte minst värdskapet vid serveringen 
är det som kan göra skillnad om måltiden smakar 
bra eller inte. Skapa det lugn som måltiden är till för 
där måltiderna är fredade från skifte av personal, 
utdelning av medicin och besök av anhöriga eller 
personal med andra arbetsuppgifter, än att hjälpa till 
vid måltiden.
   Goda exempel finns där satsningen inom den 
svenska äldreomsorgen har gjorts för att förbätt-
ra maten till våra äldre. I både mindre och större 
projekt har mat och måltiders värde, utöver nä-
ringsinnehållet uppmärk- sammats och utvecklats. 
Ett förändrings- och utvecklingsarbete som visar på 
mat och måltidens betydelse för den äldres hälsa, 
välbefinnande och värdighet.Det krävs lagstiftning, 
ett tydligt måltidsuppdrag, kunskap, engagemang, 
någon ansvarig inom äldreomsorgen som driver 
och följer upp. Sverige har råd att tillaga bra och
goda måltider för våra äldre.

Jag yrkar:

Att det införs lagstiftning för att tydliggöra
 måltidsuppdraget för äldre.

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

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 3:
Föredragande: Mikael Dahlqvist

Andelen äldre i Sverige ökar och alltfler lever till en 
mycket hög ålder. Att stärka det friska och före-
bygga ohälsa är centralt för att stödja ett hälsosamt 
åldrande. Med ökande ålder ökar risken för att 
drabbas av undernäring. Undernäring ökar risken 
för fallolyckor och sjukdom, samt kan påverka möj-
ligheten att klara sig själv negativt.
   Motionen handlar om kostens betydelse och om-
givande miljö för de äldre. Motionären har fångat 
en viktig fråga som måste lyftas. Motionären yrkar 
på att det införs lagkrav för att tydliggöra måltids-
uppdraget för äldre.

    Forts. nästa sida
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Mat är livsnödvändigt. Det är dessutom en viktig 
del i vår vardag. Speciellt för de äldre då man blir 
skörare och risken för nutritionsrelaterande pro-
blem ökar, där undernäring är det mest dominer- 
ande. Nedsatt aptit kan vara en av orsakerna. Precis 
som motionären skriver är ett förändrat synsätt och 
fokus på måltidssituationen viktig. Måltiderna inom 
äldreomsorgen behöver utformas utifrån de äldres 
individuella behov och önskemål. Det finns ingen 
universallösning som passar alla, istället behövs 
flexibla måltidslösningar som ger valmöjlighet och 
delaktighet. För att lyckas handlar det om med- 
arbetare och chefers kompetens och engagemang.
Minst lika viktigt är vår roll för att prioritera och 
sätta fokus på de äldres matsituation. 

Vad säger nuvarande lagstiftning?
Det finns redan omfattande lagstiftning, föreskrifter 
och rekommendationer. Vården och omsorgen av 
äldre och därmed måltiderna, regleras av Social-
tjänstlagen och Hälso och sjukvårdslagen. Lagstift-
ning inom livsmedelsområdet syftar till att maten 
ska serveras säkert och att ingen ska bli lurad av 
maten. Regelverket ställer krav på hela kedjan. Enlig 
Socialtjänstlagen ska insatserna vara av god kvalité, 
kvalitén i verksamheterna ska systematiskt och fort-
löpande utvecklas och säkras. Insatser ska utformas 
för enskilda behov tillsammans med brukaren. Det 
gäller även måltiderna. Vård och omsorgsverksam-
heter ska enligt Socialstyrelsens allmänna råd ha 
rutiner för att förebygga och behandla undernäring. 
Det finns nationella kriterier som anger hur en bra 
måltidssituation ska se ut. Exempelvis har Livs- 
medelsverket tagit fram en broschyr, ”bra mål- 
tider i äldreomsorg” som ger goda kunskaper och 
framförallt en måltids- modell som innehåller ett 
antal viktiga kriterier för att lyckas. Den nationella 
värdegrunden för äldreomsorgen pekar på indi-
videns självbestämmande, integritet, delaktighet 
och individanpassning. Ser man till skollagen som 
motionären hänvisar till så anger den att skolmaten 
ska vara avgiftsfri och näringsriktigt i ett bredare 
perspektiv. 

Hur ser situationen ut?
Livsmedelsverkets kartläggning från hösten 2018 
visar resultaten på en positiv utveckling i stort och 
att mat och måltider har hamnat högt upp på kom-
munernas agendor. Omkring åtta av tio kommuner 
har en politiskt beslutad måltidspolicy som beskri-
ver hur måltiderna ska utformas och tas tillvara.  
Resultatet är i stort sett oförändrat från kartlägg-
ningen 2016. 79 procent av alla äldre på särskilda 
boenden har en aktuell genomförandeplan som 
beskriver den äldres önskemål och behov i samband 
med mål- tiderna. 75 procent av äldre på särskilt 
boende tycker att maten smakar ganska eller mycket 

bra. 69 procent av äldre på särskilt boende upplever 
att måltiderna oftast eller alltid är en trevlig stund 
på dagen. Nästan tre fjärdedelar av de svarande 
uppger att kommunen har en samlad måltidsor-
ganisation medan 20 procent anger att måltidor-
ganisationen är delad över flera förvaltningar. 
Bristerna är att endast kommunal äldreomsorg har 
kartlagts, ej omsorg som utförs av andra utförare. 
Inom ordinärt boende är resultaten sämre. Endast 
12 procent av kommunerna erbjuder planerade 
mellanmål inom hemtjänsten, 10 procent erbjuder 
matlagning i hemmet i mer än 20 minuter och 25 
procent ledsagning till restaurang. Matlådan är den 
vanligaste typen av måltidsstöd inom hemtjänsten. 
Det är också vår erfarenhet på nationell nivå att 
särskilda boenden håller en högre kvalitet än hem-
tjänsten generellt. Vår gemensamma utmaning inom 
alla olika välfärdstjänster som utförs är att få till en 
likvärdighet och bra kvalitet över hela vårt land. Så 
är inte fallet idag tyvärr.

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

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att anse motionen besvarad
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MOTION 4

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

Kvinnor mellan 23 och 49 års ålder kallas vart 
tredje år till cellprovtagning, därefter kallas man två 
gånger fram tills man fyllt 64 år. Efter 64 års ålder 
kallas man inte längre. Vi har i Sverige en äldre be-
folkning som också borde kallas till cellprovtagning. 
Det tar lång tid innan cellförändringar utvecklas till 
livmoderhalscancer, vanligen 10 till 15 år. 
   Kvinnor lever längre och är generellt sett friska. 
För att bibehålla god hälsa är det viktigt att i ett  
tidigt skeende upptäcka, följa upp och behandla 
cellförändringar. Att då ha en fastställd ålder som 
utgör ”stupstock” för prov- tagning är inte försvar-
bart.

Jag yrkar:
Att  den bortre gränsen för cellprovtagning tas  
 bort.

Att  S-politiker med uppdrag inom Region
 Värmland verkar för att detta införs.

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

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 4:
Föredragande: Mats Sandström

Det grundläggande målet för den svenska hälso- 
och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika 
villkor för hela befolkningen. Det innebär att alla 
oavsett bakgrund och bostadsort ska ha möjlighet 
att bevara en god hälsa och få en likvärdig och 
tillgänglig vård.
   Det pågår ofta diskussioner om vilken screening-
verksamhet som ska bedrivas och för vilka grupper 
den ska gälla. Olika länder avslutar screening vid 
skilda åldrar och i Sverige höjdes nyligen den övre 
åldersgränsen för gynekologisk cellprovtagning till 
64 år.
    Inom de olika beslutande organ på både regional 
och nationell nivå som hanterar riktlinjer och över-
enskommelser för sjukvårdens professioner för- 
söker vi som socialdemokrater att arbeta för en 
ökad jämlikhet. I fråga om screeningverksamhet 
innebär detta att vi vill ha samma utbud i hela 
landet och att vi ska undvika att genomföra egna 
lokala varianter som bara erbjuds i Värmland.
    En annan viktig utgångspunkt i våra ställnings-
taganden om vilka insatser som ska erbjudas är vad 
den aktuella forskningen och de rådgivande myn-
digheternas rekommendationer för tillfället säger. 

Här sker en ständig förflyttning av vad som ska 
betraktas som ändamålsenligt och effektivt, både ur 
individens perspektiv och för samhället som helhet.
   Om Socialstyrelsen kommer med nya rekommen-
dationer ska vi självklart följa dessa, men att som 
enskild region besluta om egna varianter är att mot-
arbeta målet om vård på lika villkor i hela landet.

 Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att  motionen avslås

MOTION 5

Motion ang nämndemännens villkor 
och ersättningar. Nämndeman - ett 
offentligt förtroendeuppdrag
Motionär: Kajsa Adolfsson, S-kvinnor i Kristi-
nehamn, Kristinehamns AK

Den senaste tidens fokus på krafttag mot krimi-
naliteten har medfört att även landets domstolar 
har kommit att granskats. Alla riksdagspartier vill 
ge ökade resurser till alla delar av rättssystemet 
för att stävja den ökade brottsligheten. Landets ca 
8500 nämndemän som dömer i domstol tillsam-
mans med juristdomarna behöver därför upp-
märksammas särskilt avseende arbetsförhållanden, 
ersättningsregler och kompetensutveckling. Rättvis 
likartad tillämpning av regelsystemet över landet är 
viktigt för nämndemännens villkor. Även en ökning 
av arvodena behöver snarast komma till stånd.
   Självständiga och opartiska domstolar är en förut-
sättning för ett välfungerande demokratiskt samhäl-
le. Domstolarna besitter en stor makt och många 
av deras beslut kan vara oerhört ingripande för den 
enskilde. Allmänhetens förtroende för rättskipning-
en är därmed av stor vikt. Syftet med nämndeman-
nasystemet är att ge medborgarna inflytande och 
insyn i den dömande verksamheten och därmed 
skapa förtroende för dom- stolarna. Nämndemän-
nen tar av sin arbetstid och fritid för att bidra till ett 
rättssäkert samhälle.
   I dag kan man se att statusen på uppdraget som 
nämndeman minskar. Tydligt är att det är svårt att 
få med yngre personer till detta viktiga uppdrag. 
Vi behöver även bredda kåren för att få fler yrkes-
kategorier mm representerade. Förbättrade villkor 
för nämndemännen skulle kunna bidra till att höja 
statusen på uppdraget och öka intresset för att bli 
nämndeman.
    Forts. nästa sida
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Nämndemännen arvoderas med ett heldagsarvode 
om 500 kr brutto. Arvodes- och ersättningsbestäm-
melserna har inte följt med den allmänna löneut-
vecklingen eller inflationen. Arvodena har stått still 
sedan 2007. Därför riskerar de låga arvodena att all-
varligt skada folkförankringen och förtroendet för 
rättssystemet. Det kan inte vara rimligt att nämn-
demännen själva skall finansiera rättsskipningen i 
Sverige med privata medel. Tillspetsat skulle man 
kunna säga att det råder en orättvisa i domstolarna.
   2007 höjdes arvodet för en sammanträdesdag 
från 300 kronor till 500 kronor. Samtidigt infördes 
en särskild arvodesnivå (250 kronor) för nämnde-
män som under en sammanträdesdag tjänstgjort 
kortare tid än tre timmar. Arvodet behöver höjas. 
Samtidigt bör halvdagsarvodet tas bort. Som exem-
pel, ibland händer det att en nämndeman kallas till 
tjänstgöring heldag men när förhandlingen börjar 
visar det sig att den tilltalade inte dyker upp och 
förhandlingen ställs in. Då får nämndemannen bara 
ersättning för en halv dag trots att nämndemannen 
avsatt en hel dag.
   När ersättning för förlorad arbetsförtjänst betalas 
ut så ingår ingen semesterersättning och inte heller 
kompens- ation för inbetalning till tjänstepensionen. 
   I spåren av den ökande kriminaliteten, ökar också 
hat och hot mot domstolar och tjänstgörande 
nämndemän. Vidare ökar antalet mål som pågår 
över flera dagar, vilket ställer högre krav på nämn-
demännens flexibilitet och vilja att, ofta med kort 
varsel, åta sig dessa ofta komp- licerade mål. 
   Arbetsbördan i domstolarna har kraftigt ökat de 
senaste åren. Detta har inneburit en hårdare prio-
ritering av mål samt längre väntetider på att målen 
skall tas upp till huvudförhandling. En vårdnads-
tvist kan till exempel tvingas vänta i flera år på ett 
avgörande i domstolen. Domstolsverket konstaterar 
själva att den höga arbetsbelastningen, sammanta-
get har lett till en sämre arbetsmiljö i domstolarna. 
Domstolsverkets senaste prognos över antalet 
brottmål, visar på en ökning med 15 procent mellan 
2018 och 2022.
   Sett i ovanstående perspektiv är det särskilt 
oroande att antalet nämndemän som under årets 
rekryterings- och nomineringsarbete, blir ungefär 
lika många som 2014. För fem år sedan hanterades 
det ca 84 000 brottmål och nu pekar prognosen 
försiktigt på ca 30 000 fler mål per år.
Nämndemännen tar av sin arbetstid och fritid för 
att bidra till ett rättssäkert samhälle. De genomför 
detta uppdrag med risk för sin egen säkerhet då 
det inte sällan är grovt kriminella på andra sidan 
skranket. Men man gör det för ett högre syfte, för 
att vara en garant som säkerställer att demokratin 
upprätthålls: rättssäkra domstolar med demokratiskt 
inflytande.

Börjar rättssystemet få sprickor i fasaden med risk 
för att krackelera? Vi anser att det är dags att ta 
varnings- signalerna på allvar och sluta nedvärdera 
nämndemännens insatser i domstolarna.
    Nämndemännens arbetsvillkor måste snarast 
för- bättras och arvoden och ersättningar kraftigt 
höjas. För anställda inom rättsvårdande myndighe-
ter finns omfattande program för att hantera hat, 
hot och psykisk påfrestning men vi nämndemän 
förväntas klara oss på egen hand. Det ska vara en 
självklarhet att nämndemännen ska omfattas av 
säkerhetsskyddet.
    Från tid till annan rapporteras det om nämnde-
män som tvekar att ta på sig krävande uppdrag, som 
kan handla om gängkriminalitet, sexuella övergrepp, 
vårdnadstvister, hedersrelaterade brott, eko-brott, 
tvångsomhändertagande av barn, unga och vuxna 
mm. Andra nämndemän låter meddela att de över-
väger att avsluta sitt åtagande som nämndeman. 

Vi yrkar:
Att  partiet ska verka för en förbättring av
 nämndemännens villkor genom att 
 sammanträdesarvodet likställs arvodes-  
 mässigt med regionfullmäktiges arvoden   
 (ca 1294kr/dag)

Att halvdagsersättningen tas bort

Att i ersättningen för förlorad arbetsförtjänst   
 ingår semesterersättning samt kompensa-
 tion för eventuell uteblivet underlag för   
 tjänstepension på förlorad arbetsförtjänst   
 hos arbetsgivaren

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

Att förutom den obligatoriska introduktions-
 utbildningen vid mandatperiodens början  
 ska nämndemännen få minst en årlig 
 vidareutbildning
 
Att  motionen antas i sin helhet och överlämnas  
 till partidistriktets riksdagsledamöter att   
 verka för motionens krav

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

    Forts. nästa sida
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Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 5:
Föredragande: Per Apsengren

Självständiga och opartiska domstolar är en för-
utsättning för ett väl fungerande demokratiskt 
samhälle, och allmänhetens förtroende för rätts-
skipningen är mycket viktigt. Nämndemanna- 
systemet ger medborgarna insyn och inflytande i 
den dömande verksamheten.
   Motionären lyfter viktiga frågor om nämndemäns 
arbetsförhållanden, ersättningsregler och kompe-
tensutveckling. Syftet med motionen är bland annat 
att skapa förutsättningar för fler att söka sig till 
detta uppdrag och ge kåren en ökad bredd.
   I första att-satsen föreslås en höjning av dagarvo-
det till samma nivå som regionfullmäktiges arvode. 
Vi kan se att en höjning är rimlig eftersom arvodet 
legat på samma nivå under lång tid, men nivån kan 
inte jämställas med mötesarvodet i regionfullmäk-
tige i Värmland. Halvdagsarvodet bör ses över i 
samband med en framtida höjning samtidigt som 
ett tvåtimmars ting kanske inte bör arvoderas som 
en heldag.
   Enligt vår bedömning ersätts all inkomstförlust 
som uppkommer p. g. a. uppdraget som nämnde-
man. Det betyder att förlorad semesterersättning 
ersätts, även om det är komplicerat att få detta 
redovisat på underlag från arbetsgivaren. Däremot 
ersätts inte en framtida minskad tjänste/avtals-pen-
sion. Eftersom det finns olikheter mellan avtals-
områdena kan det vara svårt att få till en enhetlig 
bedömning.  
   Nämndemän omfattas av tjänstereseförsäkring 
för statliga tjänsteresor och trygghetsförsäkring vid 
arbetsskada. Eventuellt ytterligare försäkringsskydd 
bör utredas.  
   Vi anser, liksom motionären, att återkommande 
obligatorisk vidareutbildning under mandatperio-
den är viktig. Dels för att höja kvalitén i rättsskip-
ningen samt för att höja statusen på uppdraget. 
   Vi delar motionärens uppfattning att regeringen 
bör göra en översyn för att förbättra villkoren för 
nämndemän. Dock kan motionen inte tillstyrkas i 
sin helhet p. g. a. ovan angivna förklaringar. När det 
gäller villkor och ersättningar för nämndemän ger 
vi uppdrag till våra riksdagsledamöter att verka för 
att de förbättras.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att  avslå att-sats 1 och 6
Att  anse att-sats 2-5 besvarad 

MOTION 6

Motion om bostadstillägg, då den ene
av ett pensionärspar måste flytta till 
ett boende.
Motionär: Christina Dellwik, S-kvinnor i Kristi-
nehamn, Kristinehamns AK

Helt plötsligt försvinner en lön eftersom det kostar 
omkring 11,000/mån, att få komma till ett boende. 
Den parten som blir kvar i hemmet, har då utgifter, 
som hyra, telefon, el, teve, mat, försäkringar till 
hemmet och kanske man har bil, försäkringar på 
bil, trafikskatt och mycket annat. Listan kan göras 
lång. 
   Kanske bor man i hus eller i en bostadsrätt och 
man har då kostnadsansvaret för de inre nödvän-
diga funktionerna för ex spis kyl o frys och el, 
reparationer och underhål i bostaden. En buffert 
måste finnas. För det mesta får den kvarvarande 
vänta i 6 månader på att få ett bostadstillägg, från 
Pensionsmyndigheten, under tiden får den som bor 
kvar i bostaden allt svårare att klara sig.
   Med nuvarande system, tvingas den hemma-
boende kanske sälja det gemensamma huset eller 
bilen, eller rent av bli kund hos kronofogden. Det 
finns människor som inte längre har råd att äta 
efter en sådan process, eftersom det blir ett klart 
ekonomiskt avbräck, då man kanske har mindre än 
hälften av den gemensamma inkomsten kvar. 
   I dagens system räknas bostadstillägget på den 
inkomst som kvarvarande pensionär har. Man tar 
ingen hänsyn till de utgifter som finns.
   Eftersom den är en process som sker i livet, då 
orken naturligt avtar och man lever i en skör period 
i sitt liv, anser jag att hela tillvägagångssättet måste 
ändras, för att skydda våra gamla. 

Jag yrkar:
Att  processen påskyndas från Pensions-
 myndigheten och sker i direkt samband   
 med flytten till boendet.

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

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

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

    Forts. nästa sida
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Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 6:
Föredragande: Mikael Dahlqvist

Motionen handlar om bostadstillägget för pen-
sionärer (BTP) och dess utformning när familje- 
strukturen ändras. Det andra problemet som motio-
nären tar upp är de långa handläggningstider hos 
Pensionsmyndigheten.
   Våra socialförsäkringar har och ska vara ett sig-
num för arbetarrörelsen och vårt parti. En historisk 
tillbakablick visar generellt att socialförsäkringarna 
inte följer konsumentprisindex. De stora ned-
gångarna var under 90-tals krisen och under allians-
regerings tid då försäkringarna urholkas rejält.
   Den socialdemokratiskledda regeringen har sedan 
2014 succesivt gjort förbättringar inom socialför-
säkringsområdet. Den 1 januari 2020 trädde ett fler-
tal ändringar på pensionsområdet i kraft. Som ett 
led i att förbättra tillvaron för Sveriges pensionärer 
har regeringen, tillsammans med Pensionsgruppen, 
drivit igenom en höjning av både bostadstillägg 
och garantipension. Dessutom sänker regeringen 
skatten för personer över 65 år.
   Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pen-
sionen. Det är skattefritt och betalas ut med maxi-
malt 6 540 kronor per månad. Vid årsskiftet höjdes 
tillägget från 5 560 kr per månad. I det här sam-
manhanget är även äldreförsörjningsstödet (stöd 
för personer med låg eller ingen pension) viktigt då 
det kopplas ihop med bostadstillägget. Bostadskost-
nadstaket i BTP höjdes från 5 600 kronor till 7 000 
kronor per månad för den som är ogift, och från 2 
800 till 3 500 kronor per månad för den som är gift. 
Grundnivån i garantipensionen höjdes samtidigt 
med 200 kronor per månad. Nivåhöjningen gör att 
personer kan ha något högre inkomst jämfört med
tidigare och fortfarande få garantipension. Alla 
dessa olika socialförsäkringar hänger ihop och ska 
ge pensionärer med låg pension bättre förutsätt-
ningar. 
   Precis som motionären påpekar är handläggnings-
tiderna hos Pensionsmyndigheten oacceptabla. Bak-
grunden till detta är bland annat att fler pensionärer 
har uppmärksammats på att de kan söka BTP och 
antalet ansökningsärenden har ökat. Den genom-
snittliga handläggningstiden är cirka 25 veckor men 
det kan ta längre tid. Genomsnittlig handläggnings-
tid för de äldsta ärendena är 39 veckor. Regeringen 
har därför via regleringsbrev till Pensionsmyndig-
heten gett i uppdrag att förkorta handläggningsti-
den för nyansökningar om bostadstillägg. Hand-
läggningstiden ska vara högst 60 dagar vid utgången 
av 2020 och högst 40 dagar vid utgången av 2021. 
Myndigheten ska även öka servicenivån genom att 
korta ned kötiderna i telefon. Regeringen kommer 
löpande under året att följa verksamhetsläget avse-
ende bostadstillägg och kundservice, samt effek-

terna av de extra medel som tillförs myndigheten 
för att stärka handläggningen av bostadstillägg. Det 
visar att regeringen ser allvarligt på handläggnings-
tiden och att den måste tydligt minskas. 
   Distriktsstyrelsen har stor förståelse för de situ-
ationer många äldre hamnar i vid förändringar av 
familje- situation som exempelvis motionären 
beskriver när ena partnern måste flytta till ett 
särskilt boende och den andre står där ensam med 
större utgifter. 
   Bostadstillägget syftar till att ge en inkomstför-
stärkning till den som har låg pension och höga 
bostadskostnader och därmed även garantera dessa 
personer en skälig levnadsnivå. Däremot tar BTP 
inte hänsyn till andra kostnadsfördyringar en 
enskild pensionär ha. 
   Om storleken på BTP även ska ta hänsyn till 
andra ekonomiska omständigheter än bostads-
kostnaden i ett hushåll, är risken stor att det blir 
ett mycket komplicerat bidragssystem, som också 
riskerar att upplevas som orättvist. Utgifter fluktue-
rar över tid. Hur ska det bedömas? Vad räknas som 
rimliga utgifter? Ska bil, fritidsboende, dyrare villa 
räknas som standard? Ju fler variabler man lägger 
in i den bedömningen som hand- läggare ska göra, 
ju svårare och mer komplicerad blir beslutshante-
ringen. Risken är betydande att många ytterligare 
kriterier kommer upplevas som godtyckliga, och 
öka risken för missbruk.
   Socialförsäkringar som är enkla och transparanta 
skapar förtroende hos allmänheten. Sedan är det 
som alltid en ekonomisk prioriteringsfråga. Då kan-
ske det är bättre att se till att befolkningen känner 
trygghet för hälso- och sjukvården, att vården finns 
tillgänglig för alla utifrån behov. Eller att omsorgen 
fungerar bra i din kommun. 
   Distriktsstyrelsen anser att den väg som reger-
ingen valt, att göra generella höjningar av bostads-
tillägget, är en bättre väg, än att införa fler kriterier 
som avgör bidragets storlek. Det är ett enklare, mer 
träffsäkert och rättvisare system för alla.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att  första att-satsen ska anses besvarad

Att  avslå andra att-satsen

Att  bifalla tredje att-satsen

39



MOTION 7

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

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

Jag yrkar:
Att  S-politiker med uppdrag inom region 
 Värmland verkar för att mer resurser av-
 sätts till förlossningsvården, så att varje 
 födande kvinna, och varje barn som 
 kommer till världen, får en likvärdig och   
 säker vård.
 

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

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 7:
Föredragande: Mats Sandström

Motionären vill att S-politiker, med uppdrag inom 
Region Värmland, verkar för att mer resurser 
avsätts till förlossningsvården, så att varje födande 
kvinna, och varje barn som kommer till världen, får 
en likvärdig och säker vård. 
   Förlossningsvården i Värmland har de senaste 
åren fått relativt god utdelning i budgetfördelningen 
som delvis hänger samman med de riktade statsbi-
drag som kommit utifrån en överenskommelse som 
Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen 
gjorde för 2015 - 2019, om att förbättra förloss-
ningsvården och annan vård som rör kvinnors 
hälsa. Överenskommelsen syftade till att skapa en 
mer tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för 
kvinnor i Sverige.
   För den värmländska förlossningsvården har 
kostnaderna ökat med 14% från 2017 till 2019 och 
för- lossningsvården i Värmland står sig väldigt väl i 

alla nationella jämförelser. Regionen har dessutom 
inte haft de bemanningsproblem som media ofta 
rapporterat om från andra delar av landet. 
   Motionärens önskan är därför enkel att svara 
positivt på. Självklart ska varje födande kvinna, och 
varje barn som kommer till världen, får en likvärdig 
och säker vård. Självklart kommer också vi S-politi-
ker, med uppdrag inom Region Värmland, att verka 
för att tillräckliga resurser avsätts till förlossnings-
vården, så att målen om säker och likvärdig vård 
kan uppnås. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att bifalla motionen

MOTION 8

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

Regeringen Reinfeldt genomförde en ”jobbskatte-
avdragsreform” som vårt parti högljutt protesterade 
mot. I regeringsställning har det sen varit tyst om 
dessa avdrag. I ett läge där kommun efter kommun 
och även regioner får allt tuffare ekonomi och allt 
svårare att klara välfärdsuppdraget är det väl ändå 
dags att vi i partiet tar en allvarlig diskussion om 
jobbskatteavdragens vara eller icke vara?
   Visst, kommuner kan alltid höja kommunalskat-
ten men många kommuner har redan en hög skatte-
sats och dessutom slår en kommunal skattehöjning 
hårdast mot de med lägre inkomster. 

Jag har också hört argument i riktningen, folk har 
vant sig vid jobbskatteavdragen och det vore kanske 
inte så bra för vårt partis popularitet att börja röra i 
dessa. Jag är av en helt annan uppfattning! Jag tror 
att tiden är mogen att börja diskutera och att börja 
avveckla dessa då det skulle innebära många sköna 
skattekronor till kommunerna.

Jag yrkar:
Att  Distriktskongressen antar ett uttalande 
 om att avveckla det fjärde och femte 
 jobbskatteavdraget

Att  i uttalandet ska dessutom finnas en 
 uppmaning till partiet att starta en 
 diskussion om att avveckla hela jobb-  
 skattereformen på sikt

    Forts. nästa sida
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Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 8:
Föredragande: Ulric Andersson

Motionären tar i motionen upp frågan om att 
kongressen antar ett uttalande om att avskaffa 
jobbskatteavdragen 4 och 5 och att uppmana vårt 
parti att starta en diskussion om att avveckla hela 
jobbskattereformen på sikt. 
   Argumenten som anförs är att kommunernas och 
regionernas sviktande ekonomi innebär svårigheter 
att klara välfärdsuppdraget och att en avveckling 
skulle innebära många sköna skattekronor till 
kommunerna.
   Att kommunernas och regionernas situation är 
ansträngda råder det stor samstämmighet kring, 
också att det behövs förstärkningar genom ökade 
statsbidrag. Den socialdemokratiskt ledda regering-
en har också tillfört sektorn betydande belopp, nu 
senast genom uppgörelsen med samarbetspartierna 
C och L i januari.
   Distriktsstyrelsen delar motionärens syn på att 
det kommer att behövas ytterligare förstärkningar 
för att klara välfärdsuppdraget och att jobbskatte-
avdraget behöver ses över. Att hela skattesystemet 
behöver ses över finns det också en överenskom-
melse om att göra under mandatperioden mellan S, 
MP, C, och L. 
 Effekterna av ett borttagande av enbart jobbskat-
teavdraget 4 och 5 eller som motionären föreslår 
på sikt hela jobbskattereformen har ingen direkt 
påverkan på kommunernas och regionernas skat-
teinkomster eftersom det är en statligt finansierad 
skattereduktion.
   Distriktsstyrelsen ser däremot ett stort behov av 
att skattesystemet snarast ses över och att målsätt-
ningen är att effekten blir att skattelättnader i första 
hand riktas till låglönegrupper och att också pensio-
ner och annan försörjning omfattas. Att även andra 
skatter t.ex förmögenhetsskatter och fastighets-
skatter ingår i översynen. Utgångsläget för skatte-
översynen är att långsiktigt trygga välfärden.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att  avslå motionen

MOTION 9

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

Många har det ekonomiskt tufft i landet idag och 
dessvärre är det många som är beroende av samhäl-
lets stöd i form av försörjningsstöd, bostadsbidrag, 
bostadstillägg, sjukersättning, arbetslöshetser-
sättning etc.
   Lägsta nivån i t ex sjukpenningsystemet är idag 4 
900 kronor/ månad. Då skall det till flera stödfor-
mer för att klara hyran och få en dräglig situation. 
Det vore klädsamt om ersättningsnivåerna följde 
Konsumentverkets rekommendationer om basnivå 
som 2019 är 6 350 kronor kvar när hyran är betald. 
Många kommer inte i närheten av den summan 
idag. 6 350 kronor skulle för många innebära ett 
rejält lyft, inte så att de kunde skapa sig någon 
direkt lyxtillvaro men de skulle när fasta utgifter, 
kläder och mat vore betald åtminstone kunna ha en 
liten slant över för egen disposition. 

Jag yrkar:
Att  lägstanivån i ersättningssystemen ska följa
 Konsumentverkets rekommendation om   
 basnivå när hyran är betald

Att  skicka motionen och svaret till Parti-   
 styrelsen.

MOTION 10

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

Vår regering satsar stora summor på att höja pensi-
onerna vilket är bra då de släpat efter i kostnadsut-
vecklingen över lång tid. I synnerhet under de bor-
gerliga regeringarna då jobbskatteavdragen infördes 
och dessa inte gällde pensionsutbetalning. 
   Ändå tycker jag att det är alldeles för många som 
har en väldigt utsatt situation då garantipensionen 
idag är på en låg nivå, 8 254 kronor från 2020. Till 
detta kan då komma bostadstillägg och/ eller sär-
skilt äldrestöd beroende på vilka kostnader man har 
för sitt boende och sina intäkter. 
   Jag tycker att detta inte är tillräckligt utan skulle 
vilja se en reform där man dels följer Konsument-
verkets basnivå (2019 är den 6 350: - exkl. hyra), 
dels tillser att garantipensionen i framtiden tillför-
säkras en indexuppräkning varje år.
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Jag yrkar:
Att  lägstanivån för garantipension följer
 Konsumentverkets rekommendation   
 om basnivå efter att hyran är betald

Att  nivån indexuppräknas varje år

Att skicka motionen och svaret till Parti-
 styrelsen

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

Det är verkligen viktiga frågor och värderingar 
som motionären lyfter fram i de båda motionerna. 
Frågan om vilken roll våra socialförsäkringar ska ha 
är en av de riktigt stora frågorna. Inte minst med 
tanke på den urholkning som skett efter de borger-
liga regeringsårens många försämringar.
   Regeringen har sedan valet 2014 gjort en hel del 
för att förbättra levnadsstandarden för personer 
med riktigt låga inkomster men självklart vill vi göra 
mer. Som exemplen kan nämnas en höjd grundni-
vå på garantipensionen med 200:-/ månaden och 
att bostadskostnadstaket har höjts från 5600:till 
7000:-/månad för ogifta och från 2800:- till 3500:-/
månad för gifta.
   Förra mandatperioden tillsattes också utredning-
en om sjukförsäkringen där delbetänkandet ”En 
begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för 
rehabilitering” just i dagarna har presenterats och 
där slutbetänkande kommer i april 2020. I slutet 
av förra året kom också den särskilde utredarens 
delbetänkande om grundpensionen. Motionären 
vill ändra en rådande praxis och knyta en stor del av 
budgetutrymmet till indexuppräkning vilket är en 
stor förändring. 
   Vi har nu fått ett viktigt blocköverskridande 
samarbete kring inte minst budgeten och en av 
punkterna där handlar om en skatteutredning vars 
resultat högst troligtvis kommer påverka mycket 
av den långsiktiga fördelningspolitiken. I väntan på 
att den tillsätts och resultaten av denna så föreslår 
distriktsstyrelsen följande hantering.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att  anse motion 9 och 10 besvarade

MOTION 11

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

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

 Vi yrkar:
Att  ge Distriktsstyrelsen i uppdrag att uppvakta
 partistyrelsen i frågan för att försöka få till  
 stånd en ändring.

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 11:
Föredragande: Tobias Eriksson

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

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att bifalla motionen
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MOTION 12

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

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

Jag yrkar:
Att  ge våra riksdagsledamöter i uppdrag att   
 verka för intentionerna i motionen

Att  sända motionen till partistyrelsen för 
 kännedom

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 12:
Föredragande: Lars Mejern Larsson

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

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att bifalla motionen

MOTION 13

Skrinlägg satsningen på höghastighets-
tåg
Motionär: Lars-Ove Jansson, Arvika västra 
S-förening

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

Jag yrkar:
Att  Socialdemokraterna i Värmland skriver   
 en Partidistriktsmotion i ärendet till   
 nästa Partikongress

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 13:
Föredragande: Lars Mejern Larsson

För att Sverige ska stå starkt i framtiden och vi ska 
kunna skapa nya jobb, välstånd och minska vår 
klimatpåverkan måste vi ha en infrastruktur som 
fungerar och som går att lita på. Därför har den 
S-ledda regeringen fattat beslut om en nationell 
plan för infrastrukturen för åren 2018–2029. Det är 
en satsning på totalt 700 miljarder kronor som sker 
i hela landet, från norr till syd och både i stad och 
landsbygd.
   Vi behöver fler transporter som går på räls istället 
för påväg. Distriktsstyrelsen delar motionärens 
syn på behovet av satsningar och renoveringar på 
befintliga stambanor. Men samtidigt är det ett stort 
problem att de stambanor som idag finns är hårt 
överbelastade. Därav anser distriktsstyrelsen att om 
målet är en pålitlig och robust järnväg, måste sats-
ningar både ske på den järnväg vi har idag och på 
byggnation av nya stambanor där vi ser att behovet 
är som störst.
   Att satsningar ska ske på både befintliga och nya 
stambanor är redan partiets hållning i frågan och 
styrelsen kommer att bevaka så att den inriktningen 
ligger fast. 

    Forts. nästa sida
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Därutöver är det viktigt att bejaka diskussionen 
om hur fort nya snabbtåg ska köra, då kostnaden 
varierar stort mellan alternativen, så att ett sådant 
beslut inte ska inskränka det ekonomiska utrymmet 
för renoveringar av nuvarande järnvägsnät.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att  avslå motionen

MOTION 14

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

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

Jag yrkar:
Att Socialdemokraterna i Värmland skriver en 
 Partidistriktsmotion i ärendet till nästa   
 Partikongress. Motionen ska föreslå en  
 regeländring så att det går att söka körkort- 
 slån hos CSN för den som fyllt 18 år och   
 går på gymnasiet

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 14:
Föredragande: Tobias Eriksson

Det finns idag möjlighet att ta ett körkortslån med 
CSN för den som är arbetslös mellan 18 och 47 år. 
Lånet gäller max 15 000 kr för körkortsbehörighet 
B, det vill säga för personbil och lätt lastbil.
   Socialdemokraterna har kongressbeslut på att alla 
som slutfört gymnasieexamen med godkända betyg 
ska ha möjlighet att ta CSN-lån till körkort till en 
maxgräns på 25 000 kronor till ett B-körkort.
   Under partikongressen 2019 beslutades om 
inriktningen att den som vill ta yrkeskörkort för att 
köra lastbil eller buss också ska kunna få studieme-
del under tiden. När man tittar på regelverket så 
finns det säkert en andemening med att de som har 
möjlighet att söka lån för körkortsutbildning, men

det utesluter inte att man kan motionera om att 
förbättra så det även gäller från 18 år och går på 
gymnasiet. Det vill säga att personen inte behöver 
vara arbetslös.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att  bifalla motionen

MOTION 15

Motion om hjälpmedel
Motionär: Hans Forssell 

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

Jag yrkar:
Att  våra socialdemokratiska regionpolitiker
 driver frågan. 

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

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 15:
Föredragande: Pia Falk

Motionären belyser en mycket viktig fråga för 
personer med funktionsnedsättningar. De långa 
väntetiderna för att få en elrullstol eller en permo-
bil är inte acceptabla. Dessa hjälpmedel är viktiga 
för individen i det dagliga livet. Utan hjälpmedlen 
begränsas deras möjlighet att delta aktivt i samhället 
och att ha en bra fritid, vilket också påverkar den 
psykiska hälsan.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att bifalla motionen
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MOTION 16

Är vi svarslösa
Motionär: Hans Forsell

Vad har vi i beroendeställning som äldre, funktions-
nedsatta för möjligheter att sätta emot myndigheter, 
då vi känner vi har blivit dåligt behandlade i ett 
ärende. Har makten fått så stora proportioner att 
steget är så stort till medborgarna. Det finns lagar 
som hjälpa och stötta när man behöver hjälp så 
långt som det går av ekonomiska och praktiska skäl.
   Makten att styra ligger på politikerna att ändra på 
sånt som inte fungerar och försvara det som är bra. 
I praktiken fungerar det inte så utan man kör på så 
länge det går. Man ger delegation till tjänstemännen 
som ska jobba efter direktiven från politikerna.   
   Att få ett ärende rättvist bedömt är avgörande för 
myndigheten och den behövande sen att ge och ta 
är bra ur demokratiskt perspektiv
   När en myndighet har så stort ansvar mot oss 
medborgare så kan ärendets komplexitet innebära 
att vi måste inse, att vi medborgare inte har det 
kunnande som det behövs.
   Har ändrat mig på punkten att allt går rättvist 
tillväga. Så är inte fallet alltid. Dom olika lagar som 
har skapats för oss har ett syfte att hjälpa oss i svåra 
situationer. Då gäller det att myndigheterna fattar 
innebörden och är lite mer än bara vara en myndig-
het. Mänskliga aspekter är inte fel.

 Jag yrkar:
Att  Våra socialdemokratiska riksdagsmän ser  
 över dialogen mellan myndigheter och   
 medborgaren på ett mer mänskligt sätt.

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 16:
Föredragande: Kenneth Johannesson

Motionären lyfter den viktiga frågan om be-
mötande från myndigheter när medborgare behöver 
hjälp och stöd och efterfrågar mer medmänsklighet. 
Motionären vill att socialdemokratiska riksdags-
ledamöter ska se över dialogen mellan myndigheter 
och medborgaren för att tillförsäkra mer med-
mänsklighet. 
   Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning 
om att bemötande är viktigt och att bedömningar 
ska vara rättvisa. Det finns därför rutiner för hur 
medborgaren kan anmäla synpunkter på att be-
mötande inte har varit bra. 
   Distriktsstyrelsen anser inte att de socialdemokra-
tiska riksdagsledamöterna ska ha rollen att se över 
dialogen mellan myndigheten och medborgaren 
utan anser att detta ska ske av instanser 
(t. ex en patientnämnd eller justitieombudsmannen 
eller diskrimineringsombudsmannen) som har till 

uppgift att systematisera klagomål för att förbättra 
på helheten samt att mer direkt förbättra genom att 
titta på det specifika fallet som har upplevts sakna 
ett bra bemötande.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att avslå motionen

MOTION 17

Motion om en miljöskatt
på fossila bränslen
Motionär: Christer Alnebratt

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

Vårt förslag innebär:
1. En kraftig höjning av skatten på fossila bränslen 
så att det för konsumenterna leder till en höjning av 
priset på diesel och bensin med förslagsvis 5 kr/l.

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

    Forts. nästa sida
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Ovanstående siffror och procenttal är givetvis en 
indikation och får utredas på sedvanligt sätt. Det 
avgörande är att vi genom detta förslag påskyndar 
en kraftig minskning av koldioxidutsläppen i enlig-
het med Agenda 2030 och Parisavtalet. Bilförare 
som använder fossila bränslen kommer att få ökade 
kostnader och detta medför förhoppningsvis att de 
i större utsträckning utnyttjar kollektiva transporter 
där så är möjligt och i andra hand satsar på eldrift 
och bilar som går på alternativt bränsle. De som 
p.g.a. långa avstånd är hänvisade till biltran sporter 
kommer att kompenseras genom skatteåterbäring-
en.
   Vi tror att detta förslag skulle gillas av Greta och 
alla de hundratusentals ungdomar som sympatise-
rar med henne. Vi tror också att många föräldrar 
kommer att acceptera förslaget med tanke på fram-
tiden för deras barn - även om det innebär vissa 
ekonomiska försämringar i stunden. Enkelheten 
och frånvaron av tvång tillsammans med satsningen 
på att hela Sverige ska leva gör att även borgerliga 
väljare som menar allvar med sitt miljöengagemang 
kan tänkas acceptera förslaget.
    Utöver föreslagna åtgärder är en utbyggd/för-
bättrad kollektivtrafik avgörande för att förändra 
våra resemönster men det är ett ansvar som ligger 
hos oss själva i Värmland att åtgärda. 

 Jag yrkar:
Att  Våra riksdagsmän/kvinnor får i upp- 
 drag att verka i motionens anda.

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

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 17:
Föredragande: Åsa Johansson

Motionären har med avstamp från Gretas skolstrejk 
Fridays For Future tagit fram ett förslag på hur det 
socialdemokratis ka partiet skulle kunna göra en 
radikal skatteförändring för att påskynda en kraftig 
minskning av koldioxidutsläppen i enlighet med 
Agenda 2030 och parisavtalet. 
   Att koldioxidutsläppen måste minska och att job-
ba utifrån Agenda 2030 och parisavtalet är distrikts-
styrelsen helt överens med motionärerna om. Men 
att låsa fast sig vid en skatteförändringsmodell för 
att uppnå dessa syften är vi tveksamma till.
   I vårt handlingsprogram för mandatperioden går 
att läsa att ”vi vill forma ett hållbart samhälle som 
erbjuder ett gott liv även till de som kommer efter 
oss”, så frågan i stort har kongressen pekat ut som 
viktig sedan tidigare. Distriktsstyrelsen kommer att 
uppdra åt vår representant i partistyrelsen och våra 
riksdagsledamöter att jobba för att minska 

koldioxidutsläppen från transportsektorn. Men när 
det kommer till vilka specifika åtgärder som behövs 
behöver våra representanter ett friare mandat.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att anse motionen besvarad

MOTION 18

Ombudsmannatjänst Unga Örnar
Motionär: Anna-Lena Rudberg

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

Jag yrkar:
Att  partidistriktet försöker att inrätta en   
 ombudsmannatjänst med en heltidsanställd  
 distriktsinstruktör inom Unga Örnar. 
 Vilket kommer att resultera i att arbetar-
 rörelsen startar upp barn och ungdoms-  
 verksamhet i Värmland.

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 18:
Föredragande: Johannes Fransson

Motionärens intention att främja arbetarrörelsens 
barn- och ungdomsverksamhet är något som 
många kan ställa sig bakom. Varje barn har rätt att 
växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar 
och önskemål, oavsett bakgrund och familjens 
ekonomi. 
    Unga Örnar är en organisation som arbetar för 
detta i hela Sverige och har en förbundsombuds-
man med ansvar för Värmlandsdistriktet. Unga 
Örnar Värmland får redan idag ekonomiskt stöd 
från partidistriktet.
   Unga Örnar är en egen organisation som är 
partipolitiskt och religiöst obunden. Med anledning 
av detta kan partidistriktet inte anställa personal för 
Unga Örnars räkning. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att avslå motionen
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MOTION 19

Läs!
Motionär: Socialdemokratiska kulturföreningen 
i Karlstad

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

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

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 19:
Föredragande: Johannes Fransson

Precis som motionären påpekar är läskunnighet och 
tillgång till språkliga och kulturella verktyg mycket 
viktiga för den egna identiteten och självkänslan. 
De är också av största vikt för utövandet av de 
demokratiska rättigheterna och skyldigheterna samt 
möjligheten till delaktighet i samhällslivet; De är en 
förutsättning för att kunna göra sin röst hörd, delta 
i det offentliga samtalet och ta till sig samhälls-
information. 

Under förskoleåldern läggs grunden för språkut-
vecklingen och skolan är av central betydelse för att 
barn ska kunna tillägna sig språket i tal och skrift. 
Men läsaktiviteter påverkas också i stor utsträckning 
av värderingar, attityder och omgivningens förvänt-
ningar, vilket får konsekvenser för läskunnigheten 
då en god läsförmåga kräver tusentals timmars 
läsning.
   För att påverka läskunnigheten behövs, som 
motionären påpekar, en bred ansats som utgår från 
barnets situation i livet och inte bara i skolan. 
   Då frågan om att minska ojämlikheten i läs-
förmåga är mycket viktig pågår redan många 
aktiviteter i linje med motionärens önskan, till 
exempel skapandet av kunskapsallianser och 
kompetensutveckling inom ramen för Mötesplats 
Värmland läser och Tvärdrag läsfrämjande, som 
syftar till innovation och metodutveckling med 
bland annat projekten Hela världens språk och 
Berätta din historia i serieform. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att anse motionen besvarad

MOTION 20

Kulturarbetare in i skolan!
Motionär: Socialdemokratiska kulturföreningen 
i Karlstad

Det finns många anledningar att stärka barns krea-
tiva sidor. Det ökar inlärningsförmågan, det stärker 
självförtroendet, det ger möjligheter att uttrycka 
känslor och stärka människans väg genom livet. 
De flesta jobb som framtiden erbjuder kräver ökad 
kreativitet.
   Vi gläds som vuxna när vi ser barn sjunga, spela 
musik. Många skolor hittar sätt att utveckla detta 
och ordnar föreställningar med teater, dans och 
musik. Även om trenden i skolvärlden just nu är att 
stärka disciplin och pluggkunskaper.
   Samtidigt i samhället har fler fått möjligheten att 
gå igenom kvalificerade utbildningar på våra konst-
högskolor. Vi utbildar musiker, sångare, konstnärer, 
dansare med flera. Men det är allt svårare att hitta 
fasta jobb i de konstnärliga institutionerna. Nästan 
alla regionala museer, teatrar etc. tvingas dra ner sin 
verksamhet på grund av minskade anslag. Vi ser 
allt fler kvalificerade konstnärligt utbildade jobba i 
främst servicebranschen för sin överlevnad. 
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Ett sätt att använda många intresserade konstnärer/
musiker/dansare/skådespelare på ett framtidsin-
riktat sätt vore att bereda de som vill plats inom 
skolan. Det vore en viktig och stark insats i ett 
regionalt utvecklingsperspektiv. Det skulle stärka 
Värmlands möjlighet att utvecklas i en rad fram-
tidsområden och ge de unga chans att stanna kvar 
i länet. Ett sätt att göra verklighet av detta skulle 
vara om regionen tex avsätter 10 miljoner för att ge 
skolorna i länet en möjlighet att anställa välutbilda-
de konstnärer/musiker/dansare/skådespelare. Hur 
de ska användas kommer att variera med intresse 
och lokal erfarenhet.

Vi yrkar:

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

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 20:
Föredragande: Cecilia Khouma

Som motionären framhåller är kulturen viktig för 
att stärka individens kreativitet, självförtroende och 
möjlighet att uttrycka sig. Kulturen tillför människ-
an unika värden, ger perspektiv på och förståelse 
för det egna livet och omvärlden. På så sätt bidrar 
den till både individens och samhällets utveckling.
   Rätten till utbildning är en av de grundläggande 
mänskliga rättigheterna, varför det är av största vikt 
att skolan är en trygg plats med hög kvalitet på 
undervisningen. För detta krävs välutbildade 
professionella lärare som kan möta samhällets högt 
ställda krav och bidra till att ständigt utveckla 
skolans kvalitet.
   Kulturskolan är sedan lång tid tillbaka en inte-
grerad del av det svenska kulturlivet och utbild-
ningsväsendet. Kulturskolan kan erbjuda barn och 
unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och 
konstnärliga uttryckssätt. 
   För att ge kulturskapare möjlighet till anställning 
och uppdrag behövs snarare satsningar på kulturella 
och kreativa näringar. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att avslå motionen

MOTION 21

Organisera om socialdemokratin
Motionär: Erivan Waysi, Grums AK

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

Jag yrkar:
Att  Socialdemokraterna Värmland inför kom-
 mande partikongress driver frågan om att  
 en arbetsgrupp tillsätts för att utvärdera  
 samt presentera nya förslag på hela parti-
 organisations utformning.   

Grums AK står bakom motionen

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 21:
Föredragande: Åsa Johansson

Motionären tycker att socialdemokratin behöver 
formas om organisatoriskt, så att arbetarekommu-
ner där möten sker, där vi värvar, där vi planerar, 
där vi bedriver folkrörelse får starkare förut-
sättningar för att social- demokratin ska växa sig 
starkare.
   Under partikongressen 2019 startade partiet cen-
tralt detta arbete och alla ombud beslutade efter en 
lång debatt om ett organisatoriskt reformprogram 
inne- hållandes mycket av det motionären föreslår.
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Man kan i reformprogrammet läsa att ”Det 
för- ändringsarbete som krävs behöver också göras 
under nya förutsättningar. Vi har en trend med 
vikande resurser personellt och ekonomiskt, inte 
minst kommande mandatperiod. Vi måste därför 
använda våra resurser smartare. Det är inte möjligt 
att ekonomiskt satsa oss till en bättre verksamhet. 
Vi behöver prioritera hårdare och utmana oss i hur 
vi kan få mer och bättre verksamhet med mindre 
resurser samtidigt som vi utvecklar nya bättre ar-
betssätt” Utifrån denna text kan varken partidistrikt 
eller arbetarekommunerna räkna med ökade
ekonomiska resurser, men däremot annat stöd.
   I reformprogrammet kan man vidare läsa att det 
ska tillsättas fem långsiktiga utvecklingsprogram. 
Dessa kommer att drivas i projektform och ut-
vecklas under programmets livslängd. Gemensamt 
för dem alla är att de både syftar till en förändring 
av arbetssätt i sak och kulturella förändringar. De 
involverar också i samtliga fall alla delar av parti-
organisationen, om än på olika vis. Grundtanken 
är att ge tydlig konkret vägledning och stöd till den 
lokala nivån, där folkrörelseverksamheten bedrivs, 
nya ledare växer fram och det levande politiska 
samtalet ska blomstra. Att stödja arbetet på lokal 
nivå är viktigt då alla arbetarekommuner och för-
eningar inte har samma förutsättningar. 
   En av dessa grupper ska jobba med ”gemensam 
verksamhetsplanering – mer metodstöd till lokal 
verksamhet” syftet med gruppen är att skapa mer 
lokal politisk folkrörelseverksamhet som fler deltar 
på. En av frågeställningarna är hur vi använder re-
surser smartare mer effektivt tillsammans så stödet 
till lokala verksamheten ökar. 
   I partidistriktet har vi också genomfört ett stra-
tegi- arbete med utgångspunkt från det nationella 
programmet, men även vår valanalys från 2018. Det 
programmet kommer arbetarekommunerna under 
våren att få ha synpunkter på, innan distriktsstyrel-
sen beslutar om det. Tanken är att det ska stärka 
partiet lokalt och regionalt.
   Utifrån ovan så anser distriktstyrelsen att det 
arbetet som motionären efterfrågar redan är på-
börjat och behöver inte motioneras om på 
kommande parti kongress

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att anse motionen besvarad.

MOTION 22

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

Alla har vi nog uppmärksammat den rådande situ-
ation gällande skenande hyrläkarkostnader för våra 
regioner. Det är lönsamt att arbeta som hyrläkare, 
mycket lönsamt. Så lönsamt att kostnaderna är ett 
stort problem för landets regioner. Till detta kom-
mer att den bristande kontinuiteten ger en försäm-
rad vårdkvalitet och framför allt är det äldre, barn, 
kronisk sjuka och patienter med psykiska sjuk-
domar som drabbas.
   Äldre som konsumerar mest vård och mest läke-
medel är särskilt utsatta. Det har under senare år 
rapporterats upprörande fall av hur äldre utsatts för 
felaktig och farlig medicinering. 
   Kostnaderna för varje hyrläkare ökar hela tiden 
och det kan inte fortsätta på det här sättet, vi vill 
att Sverige inför en lag liknande den som är införd i 
Danmark, där man förbjudit hyrläkare.
   Riksdagen måste därför lagstifta om ett hyrläkar-
förbud. På så sätt tvingas läkarna tillbaka till regi-
onerna. 16 av 21 regioner har sedan tidigare ställt 
sig bakom ett nationellt stopp för hyrläkare från 
1 januari 2019. Det finns dock en möjlighet för 
hyrläkare att ta sig över landsgränsen, det är därför 
också viktigt att frågan lyfts i det nordiska rådet för 
att hindra problemet från att sprida sig. 

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

Att  Socialdemokraterna i Värmlands län driver  
 frågan inför kommande partikongress. 

MOTION 23

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

Alla har vi nog uppmärksammat den rådande situ-
ation gällande skenande hyrläkarkostnader för våra 
regioner. Det är lönsamt att arbeta som hyrläkare, 
mycket lönsamt. Så lönsamt att kostnaderna är ett 
stort problem för landets regioner. Till detta kom-
mer att den bristande kontinuiteten ger en försäm-
rad vårdkvalitet och framför allt är det äldre, barn, 
kronisk sjuka och patienter med psykiska sjuk-
domar som drabbas.      
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Äldre som konsumerar mest vård och mest läke-
medel är särskilt utsatta. Det har under senare år 
rapporterats upprörande fall av hur äldre utsatts för 
felaktig och farlig medicinering. 
   Kostnaderna för varje hyrläkare ökar hela tiden 
och det kan inte fortsätta på det här sättet, vi vill 
att Sverige inför en lag liknande den som är införd i 
Danmark, där man förbjudit hyrläkare.
   Riksdagen måste därför lagstifta om ett hyrläkar-
förbud. På så sätt tvingas läkarna tillbaka till regi-
onerna. 16 av 21 regioner har sedan tidigare ställt 
sig bakom ett nationellt stopp för hyrläkare från 
1 januari 2019. Det finns dock en möjlighet för 
hyrläkare att ta sig över landsgränsen, det är därför 
också viktigt att frågan lyfts i det nordiska rådet för 
att hindra problemet från att sprida sig. 

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

Att  Socialdemokraterna i Värmlands län driver  
 frågan inför kommande partikongress.

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

Grums AK står bakom motionen

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

Distriktsstyrelsen delar motionärernas problembe-
skrivning om att hyrläkare bidrar till försämrad kon-
tinuitet i vården för patienterna. Beroendet av s.k. 
hyrläkare är ett problem för många av våra svenska 
regioner med ökade kostnader, särskilt 
regioner i glesare delar av landet. Sveriges kom-
muner och Regioner [SKR] har därför tillsammans 
med Sveriges sjukvårdsdirektörer och Läkarför-
bundet kommit överens om att gemensamt arbeta 
för att minska behovet av inhyrd personal som hyr-
läkare och hyrsjuksköterskor m.m. Ett arbete som 
för Region Värmlands del gett goda resultat.
Vi är idag helt oberoende av hyrsjuksköterskor och 
kostnaderna för hyrläkare minskar för 2019. Viktigt 
är dock att påpeka att kostnaderna fortfarande är på 
en oacceptabel hög nivå. 
   Motionärerna vill att det genom lag ska bli för-
bjudet att arbeta som hyrläkare. Distriktsstyrelsen 
ser svårigheter att i dagsläget enbart förbjuda en 
viss del av hyrpersonal, vi behöver bli oberoende av 
all form av hyrpersonal inom hälso- och 

sjukvården. Distriktsstyrelsen ser frågan som prio-
riterad och vill arbeta med åtgärder där man tittar 
på vilka konsekvenser ett förbud av hyrpersonal 
inom alla kategorier skulle innebära för hälso- och 
sjukvården. Främst när det gäller tillgänglighet och 
patientsäkerhet då det är delar som påverkats nega-
tivt i regioner som provat tillfälliga ”hyrläkarstopp”. 
Man behöver även utreda om ett förbud skulle 
komma bryta mot EU:s bemanningsdirektiv. 
   Vidare pågår det en omfattande utredning kring 
en ny pri märvårdsreform där bl.a. rätten till en fast 
läkare ska säkras. Ett arbete som distriktsstyrelsen 
anser sig ta initiativ kring som hoppas ska skapa 
kontinuitet för patienterna och minska beroende av 
hyrpersonal. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att anse motion 22 och 23 besvarde

MOTION 24

Öka etableringsersättningen till kommuner
Motionär: Erivan Waysi, Grums AK

Sveriges kommuner och regioner står inför stora 
ut- maningar. Enligt flera rapporter kan vi se hur 
flera kommuner redan under åren 2019/2020 går 
med underskott utifrån flera olika anledningar, ett 
av dessa är missbruksvården. Stora insatser behövs 
för att människor ska få hjälp till att uppnå dröm-
mar. I detta har Sverige tagit emot en stor mängd 
flyktingar, asylinvandrare, ensamkommande. Dessa 
människor är allt ifrån doktorer till analfabeter. Fle-
ra kommer komma in i arbete ganska snabbt, men 
flera behöver betydligt mycket mer hjälp.  
   Kommuner runt om i Sverige arbetar idag med 
integration, men det är otroligt svårt ekonomiskt 
när etableringsersättningen endast gäller i två år. 
Det är orealistiska om man tror att människor som 
exempelvis analfabeter ska kunna lära sig språket, 
utbilda sig och komma i arbete på två år. 
   Staten kan inte lägga ifrån sig ansvaret på kom-
muner utan måste ta ett större ansvar där etable-
ringsersättningens tidsram förlängs avsevärt mycket 
mer, minst fördubblas ifrån dagens två år. Detta för 
att ge kommuner ekonomiska möjligheter till att 
hjälpa dessa människor till att bli en del av Sveri-
ge. Samtidigt vet vi att människor har många olika 
behov, en människa utan utbildning kommer kräva 
längre tid och resurser för att integrera sig i Sverige 
än kanske en doktor. Därför är det också rimligt 
att ha en mer individbaserad etablerings- ersättning, 
men fortsatt med ett max tak.
    Staten kan inte lämna ansvaret för en sådan stor 
och nationell fråga på kommuner.     
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Jag yrkar:
Att  Socialdemokraterna inför kommande 
 partikongress driver frågan om att öka 
 tidsramen för etableringsersättningen till   
 Sveriges kommuner.

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

Att  etableringsersättningen individanpassas.

Grums AK står bakom motionen

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 24:
Föredragande: Marina Isaksson

För att få etableringsersättning måste den nyanlända 
delta i etableringsprogrammet hos Arbetsförmed-
lingen. Nyanländ räknas den som har fått uppe-
hållstillstånd som flykting, kvotflykting eller skydds-
behövande samt de som har anknytning till någon 
av tidigare nämnd kategori.
   Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan där 
den nyanlända gör en ansökan. Etableringspro-
grammet föregås av en kartläggning hos Arbetsför-
medlingen. Under kartläggningen betalas det ut en 
mindre summa pengar fram till planeringen är klar.
   Motionären framhåller de stora utmaningar som 
många kommuner står inför framförallt de som har 
och har haft ett stort flyktingmottagande. De för-
hållanden som råder idag är att etableringstiden är 
två år för alla nyanlända oavsett deras utbildnings-
bakgrund. 
   Vidare har motionären helt rätt i att staten inte 
kan frånsäga sig ansvaret för de människor som 
kommit hit. I det här läget måste alla hjälpas åt. 
Staten med pengar och kommunerna med att 
människor kommer i arbete. Det är viktigt att 
etableringsprocessen ska ske snabbt, men att inte 
kommunerna ska leda någon ekonomisk skada om 
så inte sker. För en snabb etablering måste de allra 
flesta få någon form av utbildning för att vara 
anställningsbara. Då är två år alldeles för kort tid 
om personerna i fråga är analfabeter.
   Individanpassning görs redan nu och de nyanlän-
da har även en utbildningsplikt. För att utbildnings-
plikten ska kunna realiseras behöver det tas fram ett 
mer anpassat utbildningsinnehåll med inriktning på 
grundläggande kunskaper (till exempel läsa, skriva 
och räkna). Regeringen har också gett Skolverket 
i uppdrag att föreslå hur utbildningen inom kom-
munernas vuxenutbildning kan utvecklas i detta 
avseende. Regeringen avser återkomma i frågan om 
vidare reglering. Därför är individanpassning inte 

aktuellt i det här läget.
För att Sverige ska hålla ihop måste det till en 
mycket bättre integration och det är möjligt om 
våra nyanlända får arbete eller tillgång till adekvat 
utbildning för att senare kunna ta ett arbete. Vi är 
på väg mot en farlig utveckling där grupper i sam-
hället ställs mot varandra och där främlingsfientlig-
heten växer. 
   Vi säger oss vara ett parti med solidaritet och 
demo- krati som ledord. Då måste vi också använda 
det mot de grupper som har allra svårast att komma 
in i samhället. I det här fallet de nyanlända med 
mycket låg utbildningsnivå eller ingen alls. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att bifalla att-sats 1 och 2

Att avslå att-sats 3

MOTION 25

Kommunalisera arbetsförmedlingen
Motionär: Erivan Waysi, Grums AK

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

Jag yrkar:
Att  inför kommande partikongress driva frågan  
 om att kommunalisera arbetsförmedlingen. 

Att  Partidistriktet ställer sig bakom motionen
 i sin helhet. 

Grums AK står bakom motionen

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 25:
Föredragande: Linda Larsson

Distriktsstyrelsen instämmer med motionären 
angående vikten av en aktiv arbetsmarknadspolitik 
och att det är olyckligt med den oklarhet som råder 
kring framtida förutsättningar för Arbetsför-
medlingen. Styrelsen delar också synen att kommu-
nerna kan ges ett större ansvar, under förutsättning 
att de erhåller ekonomisk kompensation från staten. 
Styrelsen anser dock att arbetsmarknadspolitiken är, 
och ska vara, ett statligt åtagande.
   Sedan 1980-talet har kommunerna utvecklat 
verksamheter för att stödja kommunmedborgarnas 
etablering på arbetsmarknaden. Kommunernas in-
satser handlar ofta om att stödja och rusta individer 
som står längre från arbetsmarknaden. Kommuner-
nas arbete utgår dels från den drivkraft som finns 
att ge aktiva insatser till individer med ekonomiskt 
bistånd, dels som en konsekvens av den statliga 
arbetsmarknadspolitikens bristande förmåga att på 
ett bra sätt stödja dessa individer. 
Det är statens uppgift att se till att det finns tillgång 
till en grundläggande service runt om i Sverige. 
Värmland är ett av de län som under de senaste 
decennierna förlorat flest statliga arbetstillfällen i 
landet. Socialdemokraterna Värmland har tillskrivit 
generaldirektören för Statens servicecenter och 
uttryckt intresse av att Värmland blir försökslän 
för statliga servicekontor i samtliga kommuner. 
Det skulle i så fall säkerställa en närvaro också från 
Arbetsförmedlingen. 

Eftersom förutsättningarna ser så olika ut för kom-
munerna, så ser inte styrelsen en kommunalisering 
av Arbetsförmedlingen som någon lösning. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att avslå motionen

MOTION 26

Motion HjälpLots
Motionär: Adam Passin, Torsby Nordvärmland 
AK

Många har problem i kontakter med Försäkrings-
kassa , Arbetsförmedlingen , A-kassa och social-
tjänst. Det är lätt att hamna mellan stolarna ,inte 
minst om man är sjukskriven. Regelverket är komp-
licerat och det är inte helt enkelt att förstå varför 
man exempelvis får ett avslag eller vilken organisa-
tion som egentligen är rätt för det enskilda ärendet/
personen Det här leder till onödigt lidande, och 
mänga gånger drabbas personer/familjer som redan 
mår dåligt och befinner sig i en svår situation..För 
den som exempelvis lider av utmattnings-depres-
sion kan en osmidig hantering av sjukskrivning
eller arbetsprövning bli en börda som leder till en 
än längre väg tillbaka till arbetsmarknaden och 
livsglädje. 
   Jag anser att borde införas en service för att hjäl-
pa medborgare i kontakten med olika myndigheter 
och organisationer. En person som kan förklara 
var den enskilde ska vända sig med sitt ärende och 
varför. Exempelvis hur och var man överklagar ett 
avslag på sjukskrivning eller som kan peka ut en 
annan riktning för ärendet när den enskilde inte kan 
se vägen framåt. 
   Jag har valt att kalla den tjänsten HjälpLots. 
Hjälplotsen ska inte fatta beslut . enbart guida den 
enskilde personen i det specifika ärendet. 

Jag yrkar:
Att  Socialdemokraterna på riksdags-,region-   
 och kommun nivå verkar för införande 

Att  Lokalt placerad HjälpLots som ska hjälpa
 medborgare i kontakt med olika myndig-
 heter och organisationerin.

Torsby Nordvärmlands Arbetarekommun beslutade 
på medlemsmöte den 2019-12-08 att anta denna 
motion som sin egen. /Tommy Olsson, ordförande
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Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 26:
Föredragande: Linda Larsson

Motionären lyfter en viktig jämlikhetsfråga, näm-
ligen svårigheterna för personer med en komplex 
problematik att klara sin kontakt med olika myn-
digheter. Socialdemokraterna ska företräda de svaga 
och sköra medborgarna och bidra med politiska 
förslag som kan leda till nya former för ett mer 
samordnat stöd från samhället. Ett nytt sådant 
samordnat stöd kan bli de nya servicekontoren som 
regeringen initierat. 
   S i Värmland har tillskrivit generaldirektören för 
Statens servicecenter och uttryckt intresse av att 
Värmland blir försökslän för statliga servicekontor i 
samtliga kommuner.  
   Styrelsen vill också påminna om uppdraget som 
de finansiella samordningsförbunden har. De vän-
der sig just till personer som är i behov av insatser 
från en eller flera av de fyra instanserna: Arbetsför-
medlingen, Försäkringskassan, Region Värmland 
(hälso- och sjukvården) eller kommunerna (social-
tjänsten). Samtliga Värmlands- kommuner är med-
lemmar i något finansiellt samordningsförbund. 
   Styrelsen vill också lyfta fram verksamheten inom 
Personligt Ombud som är en länsövergripande 
verksamhet som vänder sig till personer som har 
långvariga sociala svårigheter och komplexa 
behov av vård, stöd och service. Personligt ombud 
fungerar på det sätt som motionären efterfrågar och 
skulle med fördel kunna utöka sin verksamhet, men 
det är ju en prioriteringsfråga för kommunerna och 
regionen. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att anse motionen besvarad
 

MOTION 27

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

Solidaritet har alltid varit vår ledstjärna och bör 
fortsatt vara det och det är solidariskt med kom-
mande generationer att Socialdemokraterna är en 
föregångare när det gäller klimat och miljö. Vid 
kurser ock konferenser ska därför Torsby kommun 
sr till att menyn i huvudsak består vegetariska rätter 
och det serveras kranvatten. Alternativa val ska 
kunna göras precis som idag. Flaskvatten ger en 
stor miljöbelastning både genom energiförbrukning 
vid tillverkning och fossila drivmedel vid transport. 
Vill man erbjuda kolsyrat vatten ,finns det utmärkta 
automater för ändamålet på de flesta ställen och vill 
någon nödvändigtvis ha flaskvatten får hen betala
själv. 

En annan viktig aspekt vid matservering är att ställa 
krav på att är så miljövänligt och rättvist producerad 
som möjligt. Bort med miljöskadliga mat varor oh 
in med närproducerat alternativ eller ekologiska och 
rättvisemärkta produkter.
   Varför skall vi inom kommunen utnyttja arbetare 
på plantagerna i tredje världen genom att äta hårt 
giftbesprutade, icke ekologist märkta varor, tex 
bananer och kaffe? Detta är inte förenligt med vårt 
solidariska tänkande. 

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

Att  servera vegetariska rätter som huvud-
 alternativ men med möjlighet till andra val,  
 kött, fisk osv

Att  inte servera vatten på flaska om bra 
 alternativ finns

Att  i möjligaste mån servera närproducerat,
 kravmärkta och rättvisemärkta produkter

Torsby Nordvärmlands Arbetarekommun beslutade 
på medlemsmöte den 2019-12-08 att anta denna 
motion som sin egen. /Tommy Olsson, ordförande

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 27:
Föredragande: Kenneth Johannesson

Motionärerna vill att Torsby kommun vid beställ-
ning av kurser och konferenser ställer krav på ar-
rangören samt att Torsby AK till representantskaps-
möten och andra möten ska servera vegetariska 
rätter som huvudalternativ, men med möjlighet till 
andra val, kött, fisk osv. Samt att inte servera vatten 
på flaska om bra alternativ finns samt att i möjli-
gaste mån servera närproducerat, kravmärkta och 
rättvisemärkta produkter. Distriktsstyrelsen delar 
motionärernas vilja till solidaritet med kommande 
generationer och att S ska vara en föregångare när 
det gäller klimat och miljö.
   Distriktsstyrelsen delar uppfattningen att vegeta-
riska rätter, kranvatten, närproducerat, kravmärkt 
och rättvisemärkt är ett litet bidrag till att åstadkom-
ma ovanstående. Men eftersom Torsby kommun 
och arbetarekommun ligger utanför distriktssty-
relsens kompetens kan vi inte föreslå ett bifall till 
motionen. Distriktsstyrelsen tar trots det intryck av 
motionen och tar på sig att tänka in synpunkterna 
vid kurser och konferenser som distriktsstyrelsen 
kallar eller bjuder in till.
    Forts. nästa sida
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Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att avslå motionen

MOTION 28

Motion rörande information på sjuk-
vårdsfakturor från regionen
Motionärer: Zenitha Bäck, Torsby Nordvärm-
land AK

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

Jag yrkar:
Att  Region Värmland fakturor till dem som  
 sökt och fått vård i fortsättning ska inne- 
 hålla information om den faktiska 
 kostnaden på den vård som den sökande   
 fått.

Torsby Nordvärmlands Arbetarekommun beslutade 
på medlemsmöte den 2019-12-08 att anta denna 
motion som sin egen. /Tommy Olsson, ordförande

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 28:
Föredragande: Sofia Skönnbrink

Distriktsstyrelsen anser liksom motionären skriver 
att vi Socialdemokrater tydligare behöver påtala 
hur de privata sjukvårdsförsäkringarna riskerar att 
urholka vår gemensamma välfärd. Vi måste för-
klara att det viktigaste för oss är att människor får 
vård efter behov och inte efter storlek på plånbok. 
Distriktsstyrelsen ser därför positivt på motionärens 
förslag om att kostnaden för varje vårdtillfälle ska 
framgå av fakturan. Det borde öka patienternas 
medvetenhet om hur stor del av kostnaden som 

faktiskt är skattefinansierad och att den avgift som 
de betalar endast täcker en liten del.
   Den här typen av information lämnas redan 
vid förskrivning av receptbelagda mediciner och 
Distriktsstyrelsen ser därför inte något hinder i att 
drivan frågan om att införa ett liknande system för 
faktiska vårdkostnader på sjukvårdsfakturor. Efter-
som det antas vara svårare och mer arbetskrävande 
att beräkna exakta kostnader för vård i varje enskilt 
fall, kan det i enlighet med motionärens förslag vara 
fördelaktigt att använda sig av schablonkostnader. 
En region som använder sig av detta system idag 
är Region Östergötland som på sin hemsida anger 
följande information:

Den avgift som en patient betalar täcker bara en del 
av kostnaden för den vård som hon eller han får. 
Den skatt som invånarna i Östergötland betalar till 
Region Östergötland används till resten av kostna-
den. Några exempel på vad en patient betalar och 
vad den verkliga kostnaden är:

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

• Du är med om en förlossning utan särskilda 
komplikationer och betalar 100 kronor – Verk-
lig kostnad: Cirka 33 000 kronor

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

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

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att bifalla motionen
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MOTION 29

Motion rörande statsbidrag till  
enskilda vägar och krisberedskap
Motionär: Ann-Katrin Järåsen, Torsby Nord-
värmland AK

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

Jag yrkar:
Att  enskilda vägar, efter särskild prövning, bör  
 kunna uppbära i de fall där de utpekas   
 som viktiga alternativa vägar för utrymning  
 och brådskande transporter.

Torsby Nordvärmlands Arbetarekommun beslutade 
på medlemsmöte den 2019-12-08 att anta denna 
motion som sin egen. /Tommy Olsson, ordförande

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 29:
Föredragande: Åsa Johansson

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

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att bifalla motionen

MOTION 30

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

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

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

Torsby Nordvärmlands Arbetarekommun beslutade 
på medlemsmöte den 2019-12-08 att anta denna 
motion som sin egen. /Tommy Olsson, ordförande
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Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 30:
Föredragande: Linda Larsson

Distriktsstyrelsen tycker i likhet med motionären att 
det finns punkter i integrationsarbetet som behöver 
stärkas. Att anordna språkcafé på bibliotek är något 
som sker i andra regioner och skulle mycket väl 
kunna fungera som en bra brygga in i det svenska 
samhället för både nya och gamla. 
   Medborgare ur både språk- och samhällssyn-
punkt. Trygghet, närhet och tillgänglighet är av yt-
tersta vikt och något som gör att biblioteken lämpar 
sig väl för ända- målet. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att bifalla motionen

MOTION 31

Motion rörande apotek på landsbygd
Motionär: Ann-Katrin Järåsen

För att ett apotek ska vara berättigad till gles bygds 
bidrag är det några kriterier som ska vara uppfyllda 
,avstånd (minst 20 km till närmaste apotek) omsätt-
ning (max 10 miljoner kronor per år) och öppethål-
lande (minst 30 timmar per vecka i snitt). 
   Om apoteket inte har haft öppet alla månader 
minskas bidraget med en tolftedel per kalender-
månad som apoteket inte har öppet. Detta betyder 
att ett apotek kan ha sommarstängt och ändå vara 
berättigat till glesbygds bidrag. 
   Jag anser inte att detta är förenligt med jämlik 
service dvs lika förutsättningar på landsbygden som 
i tätorten. Särskilt som den privata anordnaren får 
betalt för att hålla öppet. 

Jag yrkar:
Att  apotek som tilldelas glesbygdsbidrag ska ha 
 öppet året runt - sjukdomar tar inte 
 semester. 

Torsby Nordvärmlands Arbetarekommun beslutade 
på medlemsmöte den 2019-12-08 att anta denna 
motion som sin egen. /Tommy Olsson, ordförande
    
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 31:
Föredragande: Sofia Skönnbrink

Vi Socialdemokrater anser att klyftorna mellan stad 
och land ska byggas bort, och att det ska vara möj-
ligt att leva och verka i alla delar av Sverige. Om det 
ska möjliggöras så är en av grundförutsättningarna 
för jämlik service, precis som motionären skriver, 
ett apotek som har öppet året runt. Även patienter 
i glesbygd ska känna trygghet i att kunna hämta ut 

medicin och få rådgivning året runt.
   Glesbygdsbidrag till apotek har delats ut sedan 
2013 och finns för att säkerställa apoteksverksam-
het även i glesbygd. Förordningen medger dock, 
som framgår i motionen, att omräkning kan ske om 
inte apoteket har öppet alla månader. I Regerings-
propositionen 2017/18:249 – God och jämlik hälsa, 
kan man konstatera att hälsan är sämst i glesbygds-
kommuner. Det över- gripande målet i folkhälso-
plitiken har ett tydligt fokus på jämlik hälsa.
   Många studier visar också att apotek och dess 
farmaceuter (både apotekare och receptarier) 
spelar stor roll för patienter och dess hälsa. I juli 
2020 träder en ny lag i kraft som innebär att endast 
farmaceuter får arbeta i recepthantering, och detta 
kommer givetvis ge apoteken än större utmaning-
ar att bemanna. Med detta sammantaget ser vi att 
motionen är oerhört viktig.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att bifalla motionen

MOTION 32

Arbetsgrupp för politikutveckling inom
omställning, kompetensförsörjning,
vuxenutbildning mm
Motionär: Sofia Magnusson, Anders Tallgren, 
Ulrika Sharifi, Hans Hellström, Thomas Rehn

En tid för omställning
I denna tid av pandemi och klimatkris är det vikti-
gare än någonsin att Socialdemokraterna är ett vi-
sionärt parti. I Socialdemokraternas politik 2020 är
utbildning och arbete grunden för att vi ska kunna 
bygga en allmän välfärd över hela landet. Ett starkt 
Värmland bygger på att alla som kan jobba gör det 
och att det finns både en arbetsmarknad i hela länet 
samt möjlighet till utbildning för alla som lever i
Värmland. Oavsett var en individ är född eller vilka 
förutsättningar individen har, ska samhället erbjuda 
möjligheter att rusta individen för att kunna bidra 
till att bygga Värmland och Sverige starkt. Vi vet 
också att Sverige behöver ställa om. Industri,
transporter, byggnation; vi måste ha en hållbar ut-
veckling för våra framtida generationer som bygger 
på innovation, forskning och ny kunskap i nära 
samarbete med de branscherna.
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Utbilda för att stärka individen
Utbildning är centralt för enskilda människors 
förmåga att vara stark på arbetsmarknaden. Arbets-
givare, både privata och offentliga, söker efter kom-
petent arbetskraft. Bristyrken finns inom industrin, 
byggsektorn och vården bland annat. Samtidigt har 
vi människor som av olika skäl står utanför arbets-
marknaden. I Värmland ser vi att nyanlända och 
personer utan gymnasiebehörighet är grupper som
har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Den 
socialdemokratiskt ledda regeringen har satsat på 
ett historiskt kunskapslyft och riktat särskilda medel 
till vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Vuxen-
utbildningen och yrkesutbildningen är vägar till om-
ställning, kompetensutveckling och för det livslånga 
lärandet. Folkhögskolorna är en viktig skolform 
för många elever som behöver en andra chans till 
utbildning som vi kan utveckla. Yrkeshögskolan 
går idag för högvarv och utbildar ofta direkt in i 
bristyrken. Som ett komplement och ibland en väg 
till utbildning ser vi att vi behöver utveckla modeller 
och forum som kan arbeta med validering. De
erfarenheter som människor gjort tidigare i livet kan 
ofta användas i nya yrken och därmed korta vägen i 
utbildning till nytt jobb. Här skulle Värmland kunna 
söka samverkan och inspiration i de modeller som 
Validering Väst arbetat fram. 

Hinder för att möta kompetensbehoven
Tyvärr ser vi att många som vill utbilda sig inte har 
möjlighet. Orsaken kan vara platsbrist men även att 
den egna kommunen antingen inte erbjuder utbild-
ning och inte heller är beredd att bekosta vuxenut-
bildning i en annan kommun. I Värmland vet vi att 
detta är ett problem och ett stort antal kommuner 
nyttjar idag inte statsbidragen för vuxenutbildning. 
Problemen som vi ser i Värmland bekräftas i
utredningen Planering och dimensionering som var 
ute på remiss under hösten 2020. Utredningen kon-
staterar att det finns strukturella svårigheter som vi 
behöver hantera om vi ska möta kompetens-
behoven på arbetsmarknaden och dessutom ha en 
hög förvärvsnivå. Utredningen konstaterar att utbu-
det av yrkesutbildning i komvux inte
är tillräckligt brett i de flesta kommuner och av-
speglar inte heller behoven på hela arbets-
marknaden. Utbudet för den enskilde individen blir 
därmed också väldigt ojämlikt eftersom du som 
sökande inte har rätt att söka yrkesvux i en annan
kommun än den du är hemmahörande i, utan det 
krävs ett godkännande från kommunen som ska stå 
för kostnaden. Vi ser även att det brister i samord-
ning och samverkan mellan olika huvudmän av 
utbildning - kommuner för komvux och regioner 
för folkhögskolor -, samt med näringsliv/branscher, 
universitet/forskning samt med olika myndigheter.

Ökad regional samordning
För att möta dessa hinder lämnar utredningen ett 
antal förslag till ökad regional samordning om 
planering och dimensionering av vuxenutbildningen 
och att individen ska ges ökad möjlighet att söka 
och studera i vuxenutbildningen även utanför den 
egna kommunen. Utredningen föreslår regionala 
branschråd och även att Skolverket ska utarbeta 
regionala planeringsunderlag om den regionala och 
nationella arbetsmarknaden som kan fungera som 
stöd för huvudmännen.
   Värmland kan och bör redan idag arbeta för att 
utveckla den regionala samordningen. Aktörerna är 
många idag på de olika nivåerna och det saknas inte
alltid resurser, men däremot samordning, samver-
kan och en gemensam bild av vart vi ska. 
Resurserna för utbildning kan därmed optimeras 
betydligt bättre än idag, både för att säkerställa 
kompetensförsörjningen och för den enskildes 
möjlighet att vara attraktiv på arbetsmarknaden och 
nå egen försörjning.
   En god modell för att öka regional samordning 
finns inom Industriråd Värmland där man utvecklat 
en samverkan mellan kommuner, statliga myndig-
heter, bransch, fackförbund. Ett annat exempel är 
den samverkan som idag sker inom gymnasieskolan 
med gemensamma avtal och prislistor samt frisök 
inom Värmland för gymnasieelever. Andra 
modeller att utgå från är teknikcollege Värmland 
och vård- och omsorgscollege som även de arbe-
tar med samverkan med alla ingående parter och 
intressenter på regional nivå.
   Vi anser att Socialdemokraterna Värmland behö-
ver bilda en arbetsgrupp som får i uppdrag att ana-
lysera och lämna förslag till hur utbildningshuvud-
männen på kommunal (komvux, gymnasieskola) 
och regional (folkhögskolorna) nivå samt övriga
offentliga (universitet och myndigheter) och privata 
aktörer (branscher/näringsliv) kan uppnå en större 
regional samordning för att stärka kompetensför-
sörjningen i Värmland där en valideringsfunktion 
ingår.
   Arbetsgruppen bör innehålla valda representanter 
från såväl regionen som kommuner. Andra perso-
ner kan med fördel knytas till gruppen, såsom
riksdagsledamöter eller ”experter” inom området.
   Arbetsgruppen ska även analysera och lämna 
förslag till hur modern innovation och
forskning inom klimat och informationsteknologi 
kan bli en del i ett ökat regionalt samarbete för att 
möta framtida utmaningar i Värmland.
   Vi ser framför oss att arbetsgruppens förslag 
mynnar ut i en gemensam vision om
hur Socialdemokraterna vill arbeta med kompe-
tensutveckling, omställning och vuxenutbildning i 
Värmland. Förslag som blir konkret politik i kom-
muner och regionen.   Forts. nästa sida
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Vi yrkar:
Att  Bilda en arbetsgrupp med uppdrag som   
 beskrivits i motionen

Karlstad AK ställer sig bakom motionen Skåre-Rå-
torps S-förening gm

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 32:
Föredragande: Åsa Johansson

Motionärerna sätter ljuset på viktiga aspekter för att 
alla människor i Sverige och Värmland ska komma 
i arbete. Vuxenutbildning och dess samordning är 
och kommer vara än viktigare när vi ska jobba oss 
ur krisen.
   Vi behöver identifiera och riva hindren som 
finns för att genomföra vuxenutbildning i alla dess 
former för att möta kompetensbehoven, men också 
för att se till att utbilda och stärka individer. Vi soci-
aldemokrater vet att detta hänger ihop. 
   Distriktsstyrelsen delar motionärernas uppfatt-
ning att det behöver bildas en arbetsgrupp för att ta 
fram förslag på hur utbildningshuvudmännen kan 
uppnå en större regional samordning för att stärka 
kompetensförsörjningen i Värmland.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att bifalla motionen

MOTION 33

Ökad samverkan mellan region och
kommun för en bättre vård för äldre
Motionär: Sofia Magnusson och Bengt Finn-
mark

Äldreomsorgen i Sverige har varit omdiskuterad 
utifrån många olika perspektiv under en längre 
tid. Kompetenförsörjningsbrist, resursbrist, dåliga 
arbetsvillkor och det stora antalet utförare samt en 
uppdelning mellan kommunernas och regionernas
ansvarsområden där de gamla ofta hamnar mellan 
stolarna är några områden som har debatterats. 
Problembilden varierar något beroende på om man 
tittar på vårdboende eller hemtjänst. Under tiden 
sedan Corona drabbade samhället har bristerna
aktualiserats med nya kraft, såväl inom hemtjänst 
som rörande vårdboenden.
   I IVO:s granskning av tillgång till vård och be-
handling för coronasjuka äldre som bodde på vård-
boende är det tydligt att lägstanivån för vård och 
behandling har varit för låg. IVO gör bedömningen 
att ingen region har tagit sitt fulla ansvar för att
säkerställa en behovsanpassad medicinsk vård för 
personer som bor på särskilda boenden för äldre. 
Det bedöms även att ingen region fullt ut har nått 

kraven på kvalitet i brytpunktssamtal, behandling 
enlig ordination och dokumentation som
lagstiftningen säger. En rapport från kommunal 
kan berätta om hur brister i personalförsörjning, i 
organisering, i andelen timanställda och brister i 
efterlevnad av hygienrutiner har bidragit till en 
större smittspridning. 
   En del av dessa resultat är sannolikt tillämpliga 
även för hemtjänsten. Fortsatta
analyser kommer att följa och det kan bli aktuellt 
med statliga utredningar för att göra
förändringar rörande lagstiftning, organisation och 
ansvarsfördelning.
   Det finns anledning att i avvaktan på den typen 
av utredningar eller förändringar, se över vad vi kan 
göra på lokal och regional nivå för att ge äldre en 
mer värdig vård och omsorg. En av de största bris-
terna är samverkan mellan regional och lokal nivå.
Utredningen God och nära vård föreslår att kom-
muner och regioner ska samverka och formulera en 
gemensam plan för hälso- och sjukvården. En så-
dan plan bör tas fram för Värmland där det framgår 
tydligt hur den samverkan ska gå till, hur ansvar ska
både fördelas och ta gemensamt för att få effekt för 
de äldre.
Ett exempel på en positiva samverkan i Värmland 
är de mobila team med läkare och sjuksköterska 
som idag finns för ett antal av de allra sköraste äldre 
i Karlstads kommun. Ett samverkansavtal reglerar 
finansiering, tid och hur samverkan ska gå till.
Den här typen av mobila team i samverkan mellan 
kommuner och region kan utökas och omfatta fler i 
både hemtjänsten och vårdboende. Fler kommuner 
utöver Karlstad bör kunna teckna avtal med regio-
nen om utökad samverkan och mobila team.
   Ytterligare insatser för att förbättra äldres möjlig-
heter till en bra vård kan genomföras. Ett exempel 
kan vara att inrätta en särskild akutmottagning för 
äldre. Sköra äldre ska inte behöva ligga i timmar i 
väntan på bedömning av läkare på en akutmot-
tagning. Det allra bästa är att kunna erbjuda läkar-
bedömning i hemmet/på vårdboendet men i andra 
hand bör en akutmottagning för äldre kunna finnas 
i anslutning till avdelningen för äldrevård.

Vi yrkar:
Att  Socialdemokraternas representanter i 
 regionen i samarbete med socialdemokrater  
 i kommunerna arbetar med att lämna för-  
 slag till en bättre samverkan mellan 
 regionen och kommunerna i enlighet med  
 vad som framförts i motionen.

Karlstad AK ställer sig bakom motionen
Skåre-Råtorps S-förening gm
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Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 33:
Föredragande: Mats Sandström 

En viktig motion i ett viktigt ämne, där vi socialde-
mokrater alltid ska vara på barrikaderna. Självklart 
ska denna motion bifallas!
 
Flera statliga utredningar har visat att vården och 
omsorgen om de äldre brister och att den inte är 
sammanhållen. För att komma till rätta med dessa 
brister behöver det göras mer och bättre i de vård- 
och omsorgsinsatser som erbjuds till äldre. 
 
Samverkan mellan huvudmännen är en central för-
ut sättning för att en utveckling av den nära vården 
ska kunna genomföras. Även om det finns många 
goda exempel på både god samverkan och innovati-
va verksamheter som riktar sig till de äldre och mest 
sköra i vår region, så måste det ändå konstateras 
att det är stora bekymmer med tillgänglighet och 
jämlikhet.
 
Det är många processer igång med inriktning mot 
förbättringar inom de områden som motionärerna 
pekar på. Dels pågår ett nationellt arbete med att 
föreslå en äldreomsorgslag som ska komplettera 
socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om 
vård och omsorg om äldre. Det finns också direktiv 
om att komma med förslag som stärker tillgången 
till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.

I vår egen region pågår arbetet med att ta fram 
en handlingsplan för genomförandet av det som 
framförts i den statliga utredningen om God och 
Nära vård. Värmlandsrådet har gett den politis-
ka styrgruppen för Nya Perspektiv i uppdrag att 
tillskapa en politisk referensgrupp för att förstärka 
omställningsarbetet med God och Nära vård och 
omsorg. Kommunerna har utsett vardera två politi-
ker från välfärdsområdet att ingå i referensgruppen. 
Från regionen ingår hälso- och sjukvårdsnämndens 
presidium. Referensgruppen kommer att ledas av 
Jomark Polintan som representerar kommunerna i 
Värmland samt av hälso- och sjukvårdsnämndens 
ordförande, som representerar Region Värmland. 
Uppdraget är att stödja processen som leder fram 
till att en målbild tas fram samt att delge och sprida 
kunskap och att förankra omställningsarbetet.
 
Även om det pågar mycket arbete i enlighet med 
motionärernas intentioner finns inget hinder mot 
att våra förtroendevalda i kommunerna och i regio-
nen arbetar utifrån motionärernas förslag, på både 
kort och lång sikt. Välfärden och särskilt omsorgen 
om de äldre måste stärkas!

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att bifalla motionen

MOTION 34

Utveckla stödet till barn och unga
Motionär: Sofia Magnusson, Skåre-Råtorps 
S-förening

Bakgrund
När vi pratar om barn och ungas hälsa och ohälsa 
är det ofta fokus på att avhjälpa ohälsa. Vi pratar 
om hur vi kan korta köerna till BUP och insatser 
som kan hjälpa alla de barn och ungdomar som mår 
dåligt. Även denna motion lämnar förslag inom det
området men inledningsvis vill jag ändå betona 
att det som kommer att göra skillnad för barn och 
ungas mående mer än något annat är hur vi organi-
serar hela vårt samhälle och vilka resurser vi lägger 
på barn och unga i deras vardag, i deras förskola,
skola, på fritids, i en meningsfull fritid.
I stora klasser med en ensam lärare är det omöjligt 
att räcka till för alla elever. Vi måste komma tillbaka 
till en resursfördelning för förskola och skola som 
kan tillgodose de behov som barnen har i varje 
klassrum. Det behöver finnas speciallärare, logope-
der, talpedagoger och resurser som kan arbeta med 
barn i små grupper, i en-till-en-situationer och som 
finns närvarande på rasterna. Varje barn som
behöver stöd måste få det och det måste komma 
direkt, och inte för sent. Varje krona vi lägger på att 
lära barn tala, läsa, skriva, räkna när de ska lära sig 
det, är en välinvesterad krona. Varje krona vi lägger 
på att ge barnen ett lugn och en förutsägbarhet om 
skoldagen är en välinvesterad krona. Om vi lägger 
resurserna här så kommer vi få kortare köer hos 
BUP, färre barn som mår dåligt, färre barn med
depression, färre barn som skadar sig själva. Nu 
kommer motionen gå vidare in på vad vi kan göra 
när samhället inte har lyckats.

Problembild
Barn- och ungdomspsykiatrin har idag en kraftig 
belastning på sin verksamhet och många som söker 
hjälp hamnar idag i kö, antingen inför bedömning 
eller efter bedömning. Ungefär 40-50 remisser 
inkommer varje vecka till BUP och det finns
idag inte kapacitet att ta emot och bedöma tillräck-
ligt många för att undvika att det blir vårdköer. Vi 
vet även att det är en ojämn tillgång i länet för att få 
stöd av BUP. När vi vill hjälpa barn talar vi ofta om 
”tidiga insatser”. 
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Den här motionen tar upp följande två spår:
1) Öka tillgängligheten av psykiatriskt/psykosocialt 
stöd i primärvården till barn och ungdomar
2) Tidiga insatser för de allra yngsta barnen med 
olika typer av motoriska, språkliga och kognitiva 
svårigheter.
3) Samordning av aktörer och insatser

Primärvårdens roll
Primärvården via vårdcentralen bör ha ett bredare 
uppdrag än idag. Ett barn/tonåring bör kunna få 
en första psykiatrisk bedömning på vårdcentralen 
precis som vid andra hälsoproblem. Ett utökat 
uppdrag för vårdcentralerna kan utöver en första 
psykiatrisk bedömning även kunna erbjuda ett 
föräldra- och familjestöd för en fungerande vardag. 
Om barnet/ungdomen har mindre komplexa pro-
blem kan det ofta vara tillräckligt att ge ett basstöd. 
Det kan gälla frågor om mat, sömn och rutiner 
men även vägledning för hur man som förälder kan 
stödja sitt barn i olika situationer. Region Värmland 
arbetar redan idag med föräldrastöd och i något 
fall på en vårdcentral men detta kan utvecklas och 
omfatta fler vårdcentraler än idag över hela länet. 
   Om vårdcentralen bedömer att det krävs en ut-
redning eller expertstöd ger vårdcentralen en remiss 
vidare till BUP. BUP kommer att vara mer av exper-
ter och arbeta med barn/ungdomar som har en mer 
komplex problematik där insatserna behöver vara 
mer omfattande, under längre tid och där det krävs 
särskild kompetens inom olika områden.

Tidiga insatser för de yngsta barnen
För de yngsta barnen som har en svårighet inom 
språk, motorik, koordination och som är upp till 
6-7 är det särskilt viktigt med tidiga insatser. Många 
av dessa barn har även svårt att klara skolan. Idag 
är det stor risk att dessa barn bollas runt till en 
mängd olika aktörer både för utredning och insat-
ser. Många barn står dessutom helt eller delvis utan 
stöd. För de yngsta borde insatserna och kompeten-
serna samlas till en och samma mottagning där man 
arbetar teambaserat. Kompetenser som bör finnas 
är psykolog, logoped, specialpedagog, fysioterapeut. 
En sådan mottagning kan finnas organisatoriskt 
inom barn- och ungdomspsykiatrin. Uppdraget 
för en sådan mottagning bör vara utredande och 
behandlande. Flera regioner har redan startat upp
den här typen av mottagningar och de kan fungera 
som förebild (ett exempel är Västmanland).

Samordning av aktörer och insatser
Det finns idag ett antal aktörer på regional nivå 
som har liknande eller överlappande uppdrag riktat 
mot barn och unga samt föräldrar för psykiatrisk 
och psykosocial behandling; vårdcentralerna, BUP, 
ätstörningsvård, första linjen,

ungdomsmottagningen, och familjecentraler. På 
lokal nivå finns ett antal aktörer i kommunen som 
har behov av samverkan mellan aktörer på regional 
nivå. Det kan finnas risk att resurser inte används 
effektivt om samordning brister och om det är
oklara mandat och svag samverkan. Det kan även 
finnas risk att de som söker vård har svårt att hitta 
rätt och att barn och unga hamnar mellan stolarna.

Jag yrkar:
1. Socialdemokraterna driver att region Värmland 
ska ge primärvården i uppdrag att ge en första psy-
kiatrisk bedömning för barn och ungdomar samt
även erbjuda vissa insatser riktade mot barn och 
ungdomar, såsom föräldrastöd, samtal och basstöd.

2. Socialdemokraterna driver att inrätta en särskild 
mottagning i länet för de yngsta barnen med svårig-
heter inom språk, motorik, koordination.

3. Socialdemokraterna driver att region Värmland 
ska utreda antalet aktörer som har uppdrag inom 
barn- och ungdomsvården i syfte att få god
samordning och samverkan

Karlstad AK ställer sig bakom motionen

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 34:
Föredragande: Kenneth Johannesson 

Sofia Magnusson, Skåre-Råtorps S-förening och 
Karlstads Arbetarekommun vill genom motionen 
om utvecklat stöd till barn och unga att våra social-
demokrater i Region Värmland ska driva frågan att 
ge primärvården i uppdrag att ge en första psykia-
trisk bedömning för barn och ungdomar samt även 
erbjuda vissa insatser riktade mot barn och ungdo-
mar, såsom föräldrastöd, samtal och basstöd.
   Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning 
om vikten av att barn – och ungdomar får en första 
psykiatrisk bedömning samt att föräldrastöd, samtal 
och basstöd kan erbjudas. Vi håller med om att 
dessa pusselbitar är viktiga i ett större pussel för att 
få barn och ungdomar att må bra.
   Första linjen unga ska erbjuda tidiga och lättill-
gängliga insatser till barn och unga med lindrig till 
medelsvår psykisk ohälsa oavsett om problemet har 
psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska 
orsaker. Genom tidiga insatser förebyggs utveckling 
av allvarligare problematik. Verksamheten ska ge 
råd och stöd samt behandla lindrigare former och 
tillstånd av psykisk ohälsa. Verksamheten ska också 
kunna identifiera allvarligare former av psykisk 
ohälsa och snabbt lotsa vidare till rätt instans. En-
skilda samtal erbjuds till både barn och unga i form 
av kortare kontakter. 
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Vårdnadshavare kan erbjudas stöd i sin kontakt 
med/bemötande av barnet/den unga för att ge 
familjen strategier för att få vardagen att fungera. 
Insatser på gruppnivå kan till exempel bestå av 
föräldrautbildning, gruppverksamhet för barn – och 
unga samt öppna föreläsningar. Första linjen unga 
täcker Värmlands kommuner med fyra enheter, 
centrala, östra, västra och norra.
   Motionären lyfter i andra att-satsen att social-
demokrater i länet ska driva på för inrättande av 
en särskild mottagning för de yngsta barnen med 
svårigheter inom språk, motorik, koordination. 
Vi delar uppfatttningen att det är väl investerade 
pengar att lära barn tala, läsa och skriva. Vi är också 
nyfikna på hur en utredning skulle visa vilken viktig 
del en särskild mottagning skulle kunna vara i det 
arbetet. Skulle en sådan visa det motionärerna 
är övertygade om så bör vi driva på för en sådan 
mottagning. 
   I den tredje och avslutande att-satsen vill motio-
nären att socialdemokrater genom Region Värm-
land ska driva på för att utreda antalet aktörer som 
har uppdrag inom barn- och ungdomsvården i syfte 
att få god samordning och samverkan. Distrikts-
styrelsen delar motionärens uppfattning om vikten 
att inventera, samordna och samverka aktörer med 
uppdrag inom barn – och ungdomsvården för att 
förbättra. 2017 genomfördes ett utredningsarbete 
kring barn och unga med psykisk ohälsa. Slutsatsen 
i den var att det i stora delar saknas ändamålsenliga 
arbets – och samverkansformer samt rutiner för 
informationsöverföring i syfte att tillgodose barns 
behov av psykiatrisk vård samt omsorg och stöd. 
Det som rekommenderas är att säkra en styrning 
och ledning, uppföljning och kontroll över samver-
kan inom området psykisk ohälsa bland barn och 
unga. Då sågs förstärkningen som skett och plane-
rades genom första linjen som en positiv utveckling 
och det konstaterades att det finns rutiner och 
samverkan för enskilda ärenden. Det är alltså viktigt 
att följa upp det utredningsarbete som redan pågår. 
Samt att följa upp SOU:utredningen ”En samman-
hållen god och nära vård för barn och unga” som 
bl. a innehållet det viktiga målet om köfri barn – 
och ungdomspsykiatri.
   
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att anse motionen besvarad. 

MOTION 35

Medicinskt färdigbehandlad? 
Motionär: Hans Forsell

Sjukvården vet inte hur fort dom ska få hem patien-
terna många ggr. Brist på platser. Många behöver 
eftervård och hamnar hos kommunen. Dels pga. av 
lagstiftningen som är tvingande.
   Eftervården har en sådan karaktär att vissa delar 
klarar man som rehabilitering och hemtjänst. Bra 
eftervård ur ett medicinskt perspektiv ligger på 
läkare som inte kommunerna har.
   Som patient el brukare så konsulteras du av en 
sjuksköterska vilket gör att du inte får
den dialog som du vill ha när det handlar om 
trygghet som patient. Ädelreformen kom till 1992 
kanske dags att modernisera den.

Jag yrkar:
Att  Våra socialdemokratiska politiker genom-
 lyser nuvarande system inom sjukvård och  
 vård och omsorg.

Att  titta över möjligheterna för de som vårdas i  
 hemmet att få träffa läkare.

Arvika 2020-12-13

Motionen är antagen av hela AK i Arvika

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 35:
Föredragande: Sofia Skönnbrink

Sedan den Socialdemokratiskt ledda regeringen 
tillträdde har historiska satsningar genomförts 
för att förbättra hälso- och sjukvården i Sverige. 
Kommuner och regioner har fått mångmiljardbe-
lopp utbetalt för att kunna höja kvaliteten och öka 
patientsäkerheten. Ett långsiktigt arbete har också 
påbörjats för att stärka den nära vården, i enlighet 
med det som efterfrågas i motionen.
   Det är av yttersta vikt att de patienter som kom-
mer i kontakt med svensk sjukvård känner trygghet 
och upplever att de får den vård som de är i behov 
av. Vård efter behov är det som eftersträvas men 
samtidigt är det många patienter som upplever 
att de inte erbjuds detta. I enlighet med det som 
motionären skriver kan en läkarkontakt vara väldigt 
viktigt för vissa individer, men det bör också tas i 
beaktande att det för andra kan vara fullt tillräckligt 
med en sjuksköterska eller annan vårdpersonal. 
Eftersom det finns sådana individuella skillnader är 
det svårt att tillgodose alla önskemål. 
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Distriktsstyrelsen menar därför att det finns andra 
viktiga faktorer som kan skapa en ökad känsla av 
trygghet hos patienten, såsom en god tillgänglighet 
och ett bra bemötande. Kanske är det många gång-
er det som brister?
   Motionären påpekar att utskrivningen av pa-
tienter från sjukhus många gånger brister när det 
kommer till planering av hemtagningen. Enligt 
gällande regelverk har kommunerna tre dagar på sig 
att ta hem patienter som bedöms som medicinskt 
färdigbehandlade. För att möjliggöra detta finns ett 
planeringsteam i varje kommun som hanterar dessa 
frågor. Genom dialog med sjukhuset kan plane-
ringsteamet bedöma om patienten kan åka hem 
direkt eller om ytterligare insatser krävs från den 
kommunala sjukvården. Vilket vårdbehov patienter-
na har vid utskrivningstillfället är väldigt varierande. 
Skulle patienten vara i extra behov av vårdinsatser-
kan en plats på korttidsboende erbjudas i kom-
munen eftersom möjligheten till efterbehandling 
genom hemtjänsten ofta är begränsad. Kommunens 
rehabiliteringspersonal kan utföra hembesök och 
ordinera träning men träningsmöjligheterna är 
oftast större i anpassade lokaler. 
   Multisjuka personer som har svårt att ta sig till 
vårdcentral och sjukhus kan få hjälp av ett så kallat 
närsjukvårdsteam. Närsjukvårdsteamet består av 
läkare, sjuksköterskor, fysioterapeut, kurator och 
dietist. Även kommunens arbetsterapeut kan vara 
delaktig i vården vid behov. Teamet ger en fast 
vårdkontakt som patienten kan vända sig till med 
frågor om sin hälsa. Patienten får då en regelbun-
den kontakt med teamet och vid behov kommer lä-
kare och eller sjuksköterska på hembesök. Närsjuk-
vårdsteamet kan erbjuda mycket av den vård som 
vanligtvis ges på sjukhus och när patienten behöver 
vård eller undersökningar som inte teamet kan ge, 
får denne hjälp att boka en tid. Närsjukvårdsteamet 
bidrar således till att en god eftervård även kan 
utföras i hemmet och vid behov av läkare, vilket 
motionären önskar. 
   Baserat på ovanstående anser inte distriktsstyrel-
sen att bra eftervård ur ett medicinskt perspektiv 
nödvändigtvis måste ligga på en läkare. Vård på rätt 
vårdnivå innebär att det är patientens vårdbehov 
som styr vilken typ av vårdkontakt som är lämplig. 
Självklart utesluter inte det här att en läkarkontakt 
kan komma att behövas men en sådan bedömning 
bör fortsatt ske i varje enskilt fall. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att anse motionen besvarad. 
 

MOTION 36

Rätten till arbetskläder inom förskolan
Motionär: Lars-Ove Jansson, Kommunals 
S-förening Arvika

Arbetstagare inom förskolan behöver arbetskläder 
utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Hygienfaktorer 
är ett exempel på varför arbetskläder behövs, inte 
minst har den pågående pandemin visat på behovet. 
En annan viktig aspekt är jämställdheten. Jämställ-
da arbetsförhållanden för kvinnor och män ska 
eftersträvas, oavsett vilken verksamhet de arbetar 
inom. Det är uppenbart att arbetskläder är en jäm-
ställdhetsfråga då mansdominerade yrkesgrupper 
oftast får arbetskläder medan de kvinnodominerade 
yrkesgrupperna inom förskolan på många ställen 
inte får arbetskläder.
   Enligt arbetsmiljölagen finns skyddskläder res-
pektive arbetskläder. Inom förskolan handlar det 
om arbetskläder. I dag använder många arbetstagare 
inom förskolan privata kläder i sin yrkesutövning. 
Kläderna behöver tvättas ofta i denna bransch och
slits därför hårt och förbrukas osedvanligt snabbt. 
Det blir en orimlig kostnad för den enskilde arbets-
tagaren.
Arbetsmiljölagen är till för att skydda arbetstagar-
na från ohälsa och i övrigt tillse god arbetsmiljö 
där just tillhandahållandet av arbetskläder inte kan 
förbigås. Att arbeta inom förskolan är förknippat 
med risken att drabbas av ohygieniska inslag och 
smitta. Det är därför av yttersta vikt att arbeta 
förebyggande. Hela frågan om arbetskläder är en 
arbetsmiljöfråga som berör alla arbetstagare inom 
förskolan. Enligt arbetsmiljölagen ska risken för 
ohälsa förebyggas och hanteras.
   Smittorisker förekommer i olika former inom 
förskolan. Det handlar om vanliga återkommande 
sjukdomar, såsom influensa och vinterkräksjukan 
eller sjukdomar som kommer tillbaka och får fäste i 
samhället exempelvis tuberkulos och mässlingen.
Men det kan också handla om nya okända sjukdo-
mar som SARS eller det senaste Coronavirus-
utbrottet, Covid-19. De senaste åren har också 
spridningen av olika multiresistenta bakterier ökat 
och blivit allt vanligare i samhället. Då
antibiotikaresistenta bakterier blir allt vanligare är 
det än mer viktigt att förebygga smittspridning. 
Flertalet av de personer som smittas av antibiotika-
resistenta bakterier blir bärare utan symtom och är 
därmed svåra att identifiera, detta gäller även vid
flertalet virussjukdomar. Arbetskläder är därför 
både relevanta, nödvändiga och legitima.
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De rutiner som utvecklas av arbetsgivaren ska åter-
finnas inom ramen för arbetsplatsens systematiska 
arbetsmiljöarbete. Särskild vikt knyts till under-
sökning och riskbedömning. Arbetsgivaren ansva-
rar vidare för att hela processen för hantering av 
tvätt – ren som smutsig, transport och att förvaring 
görs på ett sätt så att arbetskläderna inte riskerar att 
sprida smitta. Det är ingen skillnad om verksam-
heten bedrivs med kommunen som huvudman eller 
i annan form.
   Det är definitivt en arbetsmiljöfråga att arbetsgi-
varen tillhandahåller arbetskläder. Det faller under 
arbetsgivarnas ansvar och skyldighet att göra allt för 
att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbets-
kläderna måste tåla att tvättas minst varje dag samt
under arbetsdagen också vid behov, i minst 60 gra-
der, så slitaget blir högt. Det är orimligt att arbetsta-
gare inom förskolan själva ska bekosta sina arbets-
kläder och därmed betala för sin egen arbetsmiljö.

Jag yrkar:
Att Distriktskongressen ger distriktsstyrelsen i
 uppdrag att skriva en partidistriktsmotion  
 till partikongressen i frågan om arbets-
 kläder för arbetstagare inom förskolan.

Motionen är antagen av hela AK i Arvika

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 36:
Föredragande: Linda Larsson

Lars-Ove Jansson har skrivit en motion där han 
föreslår att Distriktskongressen ska ge distriktssty-
relsen i uppdrag att skriva en partidistriktsmotion 
till partikongressen i frågan om arbetskläder för 
arbetstagare inom förskolan.

Distriktsstyrelsen delar fullt ut motionärens syn-
punkter på att arbetsgivaren borde tillhandahålla 
arbetskläder till personalen inom förskolan. Det är 
kostsamt för den enskilde arbetstagaren att bekosta 
och ersätta kläder, för både inom-och utomhus-
bruk, som snabbt blir både smutsiga och slitna. Att 
arbetsgivaren utan kostnad tillhanda håller arbets-
kläder är inte bara en viktig arbetsmiljöfråga utan 
även en viktig jämställdhetsfråga. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att bifalla motionen. 

MOTION 37

S-förslag till förändringar i skatte- och
utjämningssystemet
Motionär: Lars-Ove Jansson, Kommunals 
S-förening Arvika

Trots att svensk ekonomi är stark, och trots att vi 
som land är rikare än någonsin, ser vi åter-
kommande rapporteringar om brister i välfärden. 
Personalen ges inte tillräckligt med tid, väntetiderna 
till vården ökar, allt fler går ner i arbetstid för att
vårda en nära anhörig och omsorgen om de äldre är 
otillräcklig.
   Kommunal har i sin rapport ”Skatteväxling för 
välfärden – ett idéprogram” beräknat resursbehovet 
genom att bedöma omfattningen av dagens under-
bemanning och utifrån denna gjort en uppskattning. 
Kommunal kommer i rapporten fram till att det
behövs minst 50 000 fler heltidsanställda inom 
välfärden för att arbetsbelastning och arbetsmiljö 
ska hamna på en acceptabel nivå, och ge de anställ-
da rimliga förutsättningar att utföra sina arbeten. 
Det kräver ett resurstillskott på cirka 30 miljarder 
kronor.
   Utöver den underfinansieringen som välfärden 
dras med idag kommer behoven av resurser att öka 
ytterligare under de kommande åren. Finans-
minister Magdalena Andersson redovisade för ett år 
sedan finansdepartementets beräkningar som visar
att det år 2026 krävs en ökad finansiering med 90 
miljarder kronor för att bibehålla 2019 års standard. 
De sista orden är viktiga. De innebär att med 90 
miljarder kronor extra så kommer undersköterskor, 
vårdbiträden, barnskötare och alla andra som
arbetar inom vård, skola och omsorg fortfarande 
sakna kollegor. Vi tar med oss underbemanningen 
in i framtiden. För att vi år 2026 ska ha en välfärd 
där de anställda inte behöver stressa sönder sig 
behöver vi alltså, jämfört med år 2019, minst
120 miljarder kronor extra.
   De ekonomiska förutsättningarna att skjuta till 
dessa nödvändiga resurser skiljer sig dock markant 
åt i landet. Exempelvis hade Årjäng en skattekraft 
per invånare år 2020 på 163 700 kronor medan 
Danderyd hade en skattekraft på 394 700 kronor.
Skillnader i skattekraft, demografi- och geografi, 
tillsammans med andra strukturella faktorer som 
exempelvis socioekonomi, antalet nyanlända och 
folkhälsa, påverkar förutsättningar och därmed 
kostnaderna för att erbjuda invånarna likvärdig 
välfärd.
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Det är uppenbart att utjämningssystemet inte lever 
upp till sin föresats. Det räcker med att jämföra 
skattesatsen mellan olika kommuner och regioner. 
Österåker var den primärkommun som år 2020 
hade den lägsta kommunala skattesatsen på 17,10
procent medan Dorotea har den högsta på 23,80 
procent. En svag punkt i dagens välfärdsfinansie-
ring är att kommuner, som i slutändan ska leverera 
välfärdsservicen, har vitt skilda möjligheter till 
skatteintäkter. De får ta ut skatt på förvärvsinkomst 
och där förvärvsinkomsten per invånare är låg blir 
därför de egna potentiella skatteintäkterna låga. Det 
kommunalekonomiska utjämningssystemet som ska
utjämna förutsättningar är långt ifrån tillräcklig i 
dag.
   Riksdagen och regeringen har gett kommunerna 
ett obligatoriskt uppdrag att tillhandahålla en viss 
service utifrån grundidén att välfärden är en riksan-
gelägenhet, inte bara en lokal angelägenhet. Det är 
därför inte rimligt att kommuner i så stor
utsträckning på egen hand ska ansvara för att det 
finns tillräckliga förutsättningar till välfärden. 
   De flesta är nog överens om att det behövs en 
skattereform, eller en översyn av skattesystemet. 
Det borde dessutom ske med ett brett stöd i riksda-
gen. Men för att det ska vara tydligt för väljarna vad 
Socialdemokraterna vill är det nödvändigt att
partiet redogör, åtminstone grunderna, till hur vi 
vill se en översyn av skattesystemet och det 
kommunalekonomiska utjämningssystemet.

Jag yrkar: 
Att  Socialdemokraterna arbetar fram ett förslag  
 om förändringar i dagens skattesystem   
 och kommunalekonomiska utjämnings-
 system som säkerställer den långsiktiga   
 finansieringen av den svenska välfärden,

Att  förslaget därutöver ska garantera ekono-
 miska förutsättningar för att leverera en   
 jämlik välfärd över hela landet, samt

Att  förslaget ska bidra till att minska klass-
 klyftorna och öka jämställdheten i 
 samhället.

Att  distriktskongressen ger distriktsstyrelsen   
 i uppdrag att skriva en partidistriktsmotion  
 till partikongressen i frågan

Arvika 2020-12-01
Motionen är antagen av hela AK i Arvika

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 37:
Föredragande: Hans Jildesten

Motionen berör många av våra principiella och 
grundläggande värderingar så som att alla invånare 
i Sverige skall ha rätt till samma grundläggande 
vård och service. Som vi alla vet så var den senaste 
borgliga regeringen med den dåvarande moderata 
statsministern Fredrik Reinfeldt väldigt skadlig för 
Sverige som land och för alla oss invånare förutom 
en liten del av de som är riktiga höginkomsttagare. 
De jobbskatteavdrag som de genomförde har nu 
under Corona pandemin verkligen visat hur illa 
borglig politik kan slå mot ett land. Sjukvården 
skriker under vårdtyngden och hade de inte alla 
miljarder som den borgliga politiken kostade vården 
funnits kvar så hade det varit ett betydligt bättre 
utgångsläge inför framtiden.
   Skatteutjämningssystemet är i grund och botten 
ett väldigt bra system och tanken är att jämna ut 
förutsättningarna för alla Sveriges 290 kommuner. 
Som bekant så var det ca 10 moderatstyrda förorts-
kommuner till Stockholm samt någon moderatstyrd 
Skånekommun som i senaste revideringen av skatt-
eutjämningssystemet förhindrade att utjämningen 
blev mer jämlik och rättvis. Det är som motionären 
påpekar inte bra att det måste till stora skatteskill-
nader mellan våra kommuner när kommunerna har 
samma skyldigheter att serva sina medborgare 
oavsett vad kommunerna har för förutsättningar. 
En av idéerna med skatteutjämningssystemet är 
som bekant att utjämna möjligheterna med 
servicen.
   Vår socialdemokratiska ledda regering beslutade 
den 9 februari 2017 att tillkalla en parlamentariskt 
sammansatt kommitté för att utarbeta en strategi 
för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra 
sina uppgifter och hantera sina utmaningar.
   För att kommunerna ska kunna möta samhälls-
utvecklingen krävs att de har en kapacitet som står 
i proportion till dels de uppgifter som ska utföras, 
dels till den service och välfärd som invånarna har 
rätt till. Kommunerna ställs dock inför stora utma-
ningar, bl.a. till följd av den demografiska utveck-
lingen och den snabba urbaniseringstakten. Pola-
riseringen mellan olika kommuner ökar avseende 
exempelvis befolkning, kompetens och ekonomiska 
förutsättningar. En parlamentariskt sammansatt 
kommitté har därför haft regeringens uppdrag att 
utarbeta en strategi för att stärka kommunernas 
kapacitet att full-göra sina uppgifter och hantera 
sina utmaningar. Utredningen har antagit namnet 
Kommunutredningen. Förväntningarna på att 
utredningen ska komma med kraftfulla förslag som 
stärker kommunernas kapacitet att klara utmaning-
arna är stora, men kommunfrågan är komplex och 
det är ont om enkla lösningar. De förslag som läggs 
fram kan på flera avgörande punkter förbättra den 
kommunala kapaciteten.  
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Men minst lika viktigt är att utredningen genom 
flera förslag sätter igång processer som kommer be-
hövas under överskådlig tid i ett arbete med frågor 
som stärker kommunerna. Diskussionen behöver 
därför fortsätta för att utveckla konkreta lösningar 
på aktuella och framtida utmaningar för kommu-
nerna. Kommunutredningen menar att detta betän-
kande ger en god grund för en sådan diskussion. 
En viktig del i det långsiktiga arbetet har också varit 
utredningens kunskapsuppbyggnad avseende kom-
munernas förutsättningar och möjliga alternativ för 
kapacitetsförstärkning. Denna del av betänkandet är 
således en central del av utredningens resultat.
   Kommittén lämnade sitt slutbetänkande i februari 
2020 till regeringen som sände ut betänkandet till 
Sveriges kommuner m.fl. på remiss med svarstid till 
den 26 juni 2020. Beroende på vad resultatet blir av 
detta arbete så kan partiet agera på olika sätt.
1a, 2a och 3e attsatserna är berörda och finns med i 
kommitténs betänkande, vi behöver avvakta reger-
ingens skarpa förslag till riksdagen.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att 1, 2 & 3 att-satsen ska anses besvarad. 

Att 4 att-satsen ska avslås. 

MOTION 38

Skola som kreativ idé, inte affärsidé
Motionär: Lisa Levin

Valfrihet i skolan är härligt, vem kan vara mot? Så 
kände många på 90-talet. Vem kan å andra sidan 
vara odelat för år 2020, när vi sett resultatet av den? 
Skolan har blivit en arena för ökad segregering och 
skolan kompenserar i allt mindre grad för elevers 
olika förutsättningar. Svenska elevers resultat har 
sjunkit och även om resultaten i PISA-undersök-
ningar förbättrats något på senare år så är det från 
en låg nivå. I april 2019 släpptes OECD:s rapport 
om Sveriges ekonomi. Den fokuserar särskilt på 
skolan och konstaterar där att den svenska skolan 
är mycket påverkad av privata intressen, i form av 
vinstdrivande aktiebolag som är verksamma som
huvudmän för skolan. Idéburna skolor har funnits 
länge i Sverige och har inte orsakat samma pro-
blem. Dels har de drivits av en kreativ idé och dels 
inte varit så många och stora som de kommersiella 
friskolorna tillåtits att bli. OECD-rapporten
beskriver en nedåtgående trend sedan 90-talet när 
Sverige var på topp i internationella undersökning-
ar. För 2021 har regeringen fattat beslut om änd-
ringar i statsbidragen, baserat på socioekonomiskt 
index, som syftar till en mer likvärdig skola. Men 
det kommer inte att räcka.

Rapporten lyfter fram att privata intressen i många 
fall avviker från samhällets intressen som helhet. 
Det betyder att möjligheten att tjäna pengar på en 
verksamhet, kan göra att den verksamheten gör 
andra saker än det som vi som samhälle önskar.
Då ska man komma ihåg att OECD inte är några 
hobbykommunister utan en organisation för ekono-
miskt samarbete och utveckling i demokratier med
marknadsekonomi. Till exempel sorterar kommer-
siella friskolor ut lönsamma elever, alltså elever som 
är lönsamma för skolan, i mening att de orsakar 
mindre kostnader. Det är i praktiken en sortering 
även om det inte står några krav på elever inskrivna 
i skolans dokument. En diskretare metod är när 
skolan riktar marknadsföringen mot lättunder-
visade, självgående elever. Det kan vara genom 
speciella klädkoder, krav på högt tempo, flextid med 
ansvar, stort eget driv eller genom engelska som 
studiespråk. Innan betyg blev klassade som affärs-
hemligheter, visade statistik att friskolor konsekvent 
gav högre betyg än elevernas resultat i centrala pro-
ven motiverar. Det är inte rättvist, inte mot någon. 
Inte mot eleverna i friskolorna, inte mot eleverna i
kommunala skolorna och inte mot skattebetalarna. 
Det är inte i samhällets intresse.
  ”Ocyklisk tillväxt, en stark digital position, för-
värvsmöjligheter samt fortsatt marginalpotential 
talar för bolaget” Är detta något vi vill läsa när vi 
söker information om våra barns skolor? ” Det är 
aktiespararna.se som september-20 rekommenderar 
köp av aktier i AcadeMedia som bland annat driver 
grundskolor och gymnasieskolor.
Skolsystemet förstärker segregationen istället för att 
motverka den och orsakar att elever blir berövade 
lika möjligheter. I en genomsnittlig kommunal skola 
går en större andel elever med särskilda behov och 
från socioekonomiskt svaga grupper. I och med att 
kommunen har ett ansvar för alla elever och måste 
vara beredda att ta emot enskilda elever från frisko-
lor, eller hela elevkullar om friskolan plötsligt går 
i konkurs, har de ett tyngre kostnadsläge. OECD 
menar att vi måste skapa ett regelverk som tvingar 
friskolorna att fungera för samhällets bästa. 
Villkoren mellan kommunala skolor och friskolor 
behöver alltså jämnas ut. Redan på 90-talet förstod 
man att kommunernas större ansvar innebär att de 
behöver mer resurser. I det ursprungliga förslaget 
hade därför friskolor en tilldelning på 85% av
den kommunala skolpengen. Senare ändrades detta 
(av Socialdemokraterna och Miljöpartiet). Det var 
ett misstag, som har möjliggjort privata företags-
expansion, på den marknad som skolan har blivit.
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Jag yrkar: 
Att  Socialdemokraterna arbetar fram ett förslag  
 som tar bort möjligheten att driva skola i   
 form av vinstdrivande aktiebolag.

Att  Socialdemokraterna arbetar fram ett förslag  
 som ger friskolor en tilldelning i % av den  
 kommunala skolpengen, som speglar deras  
 mindre ansvar för skolstrukturen i stort.

Att  Distriktskongressen ger distriktsstyrelsen   
 i uppdrag att skriva en partidistriktsmotion  
 till partikongressen i frågan.

2020-12-12
Motionen är antagen av hela AK i Arvika

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 38:
Föredragande: Gunilla Svantorp

Det är en viktig motion som tar upp en av vår tids 
stora utmaningar, systemet som bidragit till att lik-
värdigheten minskat i svensk skola och att segrega-
tionen ökar. 
   När Stefan Löfvens första regering tillträdde efter 
valet 2014 så var ett av de första besluten att tillsätta 
en Skolkommission, en sammansättning av främst 
forskare och företrädare för skolans fackförbund 
som tillsammans med ministrarna tog fram en nu-
lägesanalys och också en handlingsplan framåt. 
   Det man såg var precis det som beskrivs i mo-
tionen, att det system Sverige har för att finansiera 
skolan, för att etablera nya skolor, för att välja 
vilken skola man ska gå i och mycket mer skapar 
orättvisa villkor. Efter skolkommissionens arbete 
har ett flertal påföljande utredningar också lämnats 
där Björn Åstrands är den som just nu varit på re-
miss och som genererat flera hundra remissvar där 
de allra flesta är överens om att något måste göras 
för att ändra nuvarande tingens ordning. Ett av 
förslagen i den utredningen är det som efterfrågas i 
andra attsatsen, att förändra skolpengen så att man 
får betalt efter ansvar och uppdrag. Socialdemokra-
terna nationellt bejakar utredningens förslag och 
säger att man arbetar för att få majoritet i riksdagen 
för förändring i utredningens riktning. 
   De finns några få remissvar som inte vill änd-
ra något alls, framförallt handlar det om de stora 
vinstdrivande friskolekoncernerna som fortsatt 
värnar sina möjligheter att välja elever och tillåtas 
fortsätta göra vinster av allas våra gemensamma 
resurser. 
   Man lär av sina misstag sägs det och ett av de 
stora misstagen som gjorts är när Bildt-regering-
en införde friskolereformen på 90-talet utan att 
överhuvudtaget utreda frågan innan, trots att det 

nu framkommit att OECD redan då varnade för 
konsekvenserna. Hade man utrett så kanske man 
hade sett risken med att låta vinstdrivande aktie-
bolag profitera på välfärden i den omfattning som 
nu sker både i skolans och i hälso- och sjukvårdens 
verksamheter. Hela idéen med friskolereformen, att 
låta många blommor blomma och att uppmuntra en 
mångfald av pedagogiska idéer och annat, för-
svinner ju helt i takt med att vinstdrivande 
koncerner köper upp de mindre skolorna. 
   Vårt parti behöver verkligen fundera på frågan 
som väcks i första att-satsen om att förhindra 
aktiebolag att verka i skolan och det görs bäst i en 
motion till partikongressen så därför är distrikts-
styrelsens förslag till distriktskongressen. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att bifalla motionen

MOTION 39

Tidigare pensionsålder för fysiskt
krävande arbeten
Motionär: Lars-Ove Jansson, Kommunals 
S-förening Arvika

Sveriges riksdag fattade under 2019 beslut om att 
höja de olika åldersgränserna i pensionssystemet. 
Bakgrunden är att medellivslängden fortsätter öka. 
För att inte pensionen ska sjunka i takt med att 
genomsnittliga tiden som pensionär blir längre
ansåg man att åldersgränserna i systemet behövde 
höjas. En annan möjlig lösning hade varit att höja 
pensionsavgiften. Det finns även en tredje väg att 
gå. Låt dem som har ett yrke där det är möjligt att 
arbeta högre upp i åldrarna göra det medan de som
har ett fysiskt påfrestande yrke får möjligheten att 
gå tidigare.
   Nuvarande lösning, att alla i befolkningen ska 
arbeta länge och att åldersgränserna i pensions-
systemen ska höjas kraftigt de kommande åren för 
att därefter följa en riktålder som bygger på medel-
livslängden, är olycklig. En generell höjning tar inte
hänsyn till att möjligheten till att orka arbeta högre 
upp i åldrarna är ojämnt fördelad. Det finns stora 
skillnader i befolkningens hälsa som återspeglar sig i 
att skillnaden i  medellivslängd mellan olika utbild-
ningsgrupper ökar. Olika typer av arbeten ställer
också olika fysiska krav. Krav som kan vara svåra att 
uppnå när kroppen åldras och blir svagare. De höj-
da åldersgränserna är således mycket problematiska 
för många arbetaryrken, där de fysiska kraven som 
ställs generellt är höga. 
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När åldersgränserna i pensionssystemet stegvis ökar 
kommer alla i befolkningen oavsett yrke eller häl-
sostatus tvingas arbeta högre upp i åldrarna, ingen 
hänsyn tas till arbetets karaktär eller bakomliggande 
hälsa. Enda möjligheten att gå tidigare är om man 
har eget kapital eller en hög tjänstepension som gör 
att man klarar sig fram till åldersgränsen för den 
allmänna pensionen. Det behövs en mer allmän 
lösning för dem med fysiskt krävande arbeten som 
riskerar att bli utslita av att arbeta ytterligare år.
   Visst kommer det även i fortsättningen finnas en 
viss möjlighet att styra vid vilken ålder man börjar 
ta ut sin pension. Men i den mån individen fortfa-
rande själv kan välja att gå tidigare är det individen 
ensam som får betala priset i form av en livslångt
lägre pension. För pensionens storlek spelar de sista 
åren i arbetslivet större roll än de tidigaste åren och 
särskilt kvinnor som haft ett arbetaryrke löper stor 
risk att trots ett helt arbetsliv få en mycket låg pen-
sion. Att tvinga människor som arbetat ett helt
yrkesliv att arbeta ännu längre är inte lönsamt 
varken för individen eller samhället. Individen risk-
erar sin hälsa och samhället riskerar få stora kost-
nader för sjukpenning  och hälso- och sjukvård. 
Istället för att människor med fysiskt krävande 
yrken ska släpa sig igenom de sista åren i arbetslivet 
och riskera att bli sjuka och utslitna borde
de kunna gå tidigare pension.
   Det ska alltid löna sig att ha arbetat, även för de 
med relativt sett lägre inkomster. Att ta ut ålders-
pension tidigare sänker pensionens storlek livslångt. 
Arbetare i fysiskt krävande yrken behöver också få 
möjlighet att skjuta upp uttaget av ålderspension.
En lösning där vissa yrkesgrupper får möjlighet att 
gå ett par år tidigare utan att behöva ta ut ålders-
pensionen skulle möjliggöra både ett värdigt avslut 
av arbetslivet och högre pensioner för denna grupp.

Jag yrkar: 
Att  Socialdemokraterna i Värmland arbetar   
 för att möjliggöra en pensionslösning för   
 dem med fysiskt krävande arbeten.

Arvika 2020-12-01
Motionen är antagen av hela AK i Arvika

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 39:
Föredragande: Mikael Dahlqvist

Motionären tar upp en viktig fråga för personer 
med fysiskt krävande arbeten och som inte 
orkar jobba ända fram till pensionen ska kunna ha 
möjlighet att sluta tidigare med ekonomisk ersätt-
ning fram till ordinarie pensionsålder. Motionären 
belyser också skillnader i arbetsmiljön, ofta är det 
arbetarklassens folk som har fysiskt krävande jobb 
och sämre lön. Det avspeglar sig naturligtvis i 

kommande pension. Vi måste börja prata mer om 
pensionen som en klassfråga. Ofta är det arbetaren 
som har sämre lön och arbetsmiljö. Som i sin tur 
generar sämre ekonomiska möjligheter på ålderns 
höst.  
   Det har gjorts förändringar i pensionssystemet 
och mer planeras. Huvudskälet är att pensionerna 
är för låga eftersom inbetalningarna inte räcker till 
då medellivslängden ökar med 3,5 timme per dag. 
Alltså ska det som är avsatt till pension räcka allt 
längre och det gör pensionen lägre.  Ser man sedan 
1995 då allmän pension och tjänstepension mot-
svarade cirka 65–70 procent av slutlönen till dagens 
nivåer som motsvarar strax under 40 procent av 
slutlönen. Därför vill vi också höja avgiften i pen-
sionssystemet till 18,5%

För den som inte orkar jobba längre då? 
Socialdemokraterna vill att A-kassan och sjukersätt-
ningen ska omfatta fler och följa med upp i åldern. 
Undantag för den med långt arbetsliv, garantipensi-
on från 65 år. Storsatsning på arbetsmiljön görs. 
   Det har gjort mycket sedan vi fick tillbaka reger-
ingsmakten. Snart har vi avskaffat den orättvisa 
pensionärsskatten. Vi har höjt grundskyddet 
(garantipensionen och bostadstillägget) för att 
förbättra för de med sämst ekonomi. Målet är 70 
procent av slutlönen i pension. Då måste inbetal-
ningarna till pensionssystemet öka.   
   Att sänka pensionsåldern för specifika yrkes-
grupper skulle ge upphov till flera olika problem. Vi 
måste använda andra åtgärder än sänkt pensions-
ålder för dem som slitit ut sig. 
   Vi vill också fortsätta satsa på en god arbetsmiljö. 
Sedan måste fler omfattas av A-kassan och sjuk-
försäkringen. Människor som är för slitna att kunna 
jobba fram till pensionen måste ha rätt till sjuk-
ersättning. Den frågan låter regeringen just nu 
utreda.  
   Pensionsgruppen har infört 44 års ventilen som 
möjliggör ett tidigare uttag än riktåldern gällande 
garantipension. 
    Med en ökad andel äldre i befolkningen behöver 
många av oss arbeta längre för att finansiera vår 
gemensamma välfärd. Det finns dock personer som 
inte kan eller orkar jobba ytterligare, exempelvis till 
följd av fysiskt krävande arbetsuppgifter. Uppdra-
get till ISF ska fördjupa kunskapen om hur tidig 
pensionering möjliggörs i andra länder, Regeringen 
har givit Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) 
i uppdrag att genomföra en internationell utblick 
med en översikt kring hur personer i andra 
jämförbara länder kan gå i tidig pension — det som 
i Danmark har kallats för ”Arne-pension”. 

    Forts. nästa sida

67



Enligt ett regeringsförslag i Danmark ska en person 
som fyllt 61 år och har arbetat i minst 44 år ha 
rätt att lyfta sin folkpension tre år tidigare än den 
ordinarie danska pensionsåldern. För att ha rätt till 
Arne-pension ska man ha börjat arbeta vid 17, 18 
eller 19 års ålder. Det ger rätt att lämna arbetslivet 
upp till tre år tidigare än normalt.
   Flera saker har gjorts och mer planeras för att 
kunna möjliggöra för människor som av medicin-
ska skäl inte orkar jobba ända fram till pensionen. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att anse motionen besvarad

MOTION 40

Bättre förutsättningar för personalen
inom äldreomsorgen
Motionär: Lars-Ove Jansson, Kommunals 
S-förening Arvika

Det är en sorg för de flesta äldre när man inte läng-
re klarar av sin vardag och får begränsningar i sitt 
livsutrymme. Livets förutsättningar är inte längre 
detsamma. Enklaste vardagsbestyr kan vara en stor 
utmaning. De som har insatser genom
äldreomsorgen har det på grund av sjukdom och/
eller nedsatt hälsotillstånd. När livsrummet begrän-
sas skapar det också risker för ensamhet, depressi-
oner, minskad matlust, minskade sociala kontakter, 
sorg – man förlorar nära vänner, anhöriga ju
äldre man blir.
   Utbildad personal som kan bemöta, kommunice-
ra, entusiasmera, motivera med god personkänne-
dom, som kan analysera allmäntillstånd, riskfakto-
rer, skapa delaktighet i vardagen är nödvändigt för 
en äldreomsorg av god kvalitet.
   En äldreomsorg av god kvalitet handlar om per-
sonalens förutsättningar och den äldres inflytande 
och om personliga relationer med kontinuitet! En 
struktur och en organisation i äldreomsorgen måste 
bemannas utifrån verklighetens behov, att resurser 
är kopplade till de faktiska arbetsuppgifterna. Det 
måste finnas balans mellan krav och resurser.
   Den absolut viktigaste förutsättningen för skat-
tefinansierad vård och omsorg om de äldre är att 
oavsett insatser ska dessa utföras av yrkesutbildad 
personal med tillsvidareanställningar på heltid. Det-
ta för att skapa relationer och ge kontinuitet. Det
är viktigt att bibehålla autonomin som äldre, få stöd 
i de insatser man är berättigad till, att de genomförs 
i största möjligaste mån med delaktighet av den 
äldre själv.
   Det är nödvändigt med adekvat utbildning. 
Arbetsgivare måste ta ansvar att bemanna med 
endast yrkesutbildad personal och ge möjlighet och 

förutsättningar till fortsatt yrkesutveckling. Där-
med inte sagt att det inte kan finnas olika vägar in i 
äldreomsorgen. När man börjar arbeta och saknar 
utbildning ska man därför endast utföra arbete 
under handledning till dess att man uppnått yrkes-
utbildningsnivån till vårdbiträde som är första steget 
i yrkesutvecklingstrappan. Nästa steg är under-
sköterska och sen specialistundersköterska inom 
olika specialistområden.
    Behov och beviljade bistånd måste harmonisera 
med bemanningssituationen. De som arbetar ska ha 
möjlighet att ge den äldre inflytande över insatserna 
och sin vardag. Detta förutsätter att personalen har 
inflytande, påverkan och att det finns tillräckligt hög 
grundbemanning.

Jag yrkar: 
Att  Verkar för att ge personalen i äldre-
 omsorgen tillsvidareanställningar på heltid

Att  Verkar för en bra arbetsmiljö inom äldre  
 omsorgen med tillräcklig hög grundbeman- 
 ning och hållbara arbetsscheman.

Att  Möjliggör så att anställda inom äldre  
 omsorgen får yrkesutveckling kopplat till
 yrkesutvecklingstrappan

Arvika 2020-12-01
Motionen är antagen av hela AK i Arvika

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 40:
Föredragande: Linda Larsson

Distriktsstyrelsen delar i sin helhet motionens 
skrivelser då den berör en väldigt viktig fråga för 
oss som det parti som ständigt står för den starka 
välfärdsstaten. Under Covid-19 har vi sett hur vår 
personal inom äldreomsorg arbetat oförtröttligt 
med att göra all i sin makt för att äldre ska känna 
trygghet, ro och att hindras ifrån att smittas. Tider 
av utmaningar har pressat personal på flera sätt som 
inte ens går att beskriva och därav ligger det i våra 
händer att stödja personalen på de sätt vi kan. Per-
sonal inom äldreomsorgen behöver ett lyft, ett äld-
reomsorgslyft. Vår socialdemokratiska regering har 
precis gjort så genom att tillskjuta stora summor 
av resurser till kommuner för att agera i frågan då 
äldreomsorgen ligger inom dess ansvarsområden.  
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Äldreomsorgen kräver stora resurser där personal 
som brukare kan känna en större trygghet och det 
kräver att vi skapar en bättre arbetsmiljö, säkrar 
kompetensutveckling och säkerställer att personal 
inom äldreomsorgen får tillsvidareanställningar. 
Som Socialdemokraterna är det vår plikt att verka 
för att så ska ske och den resan är nu påbörjad. 
Därav tackar vi motionären som lyfter denna fråga.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att bifalla motionen

MOTION 41
 
Bussrekvisioner till frivården
Motionär: Aina Wåhlund

För tio år sedan åkte personal från frivården ut i 
länet till kommunerna där det fanns
lokaler där de träffade de personer som stod under 
övervakning. Det kom sedan under år 2010 ett för-
slag från kriminalvården att alla träffar med de som 
stod under övervakning skulle för Värmlands del 
ske i Karlstad, vilket också genomfördes.
   För att berörda personer som måste inställa sig på 
kallade möten från frivården finns det många som 
behöver en bussrekvision. Denna bussrekvision har 
den berörda personen fått via frivården i de fall det 
varit aktuellt. Under året 2020 har det kommit ett 
nytt beslut att kommunerna ska vara den som
beviljar och betalar bussrekvisionerna. Detta har 
ställt till det då det blir ett ökat tryck på socialen 
både arbetsmässigt och en ökad kostnad för kom-
munerna som inte alltid har sett till att berörda per-
soner har fått bussrekvisioner, och därmed uteblivit 
från möten.
   Om berörd person uteblir från kallat möte så vid-
tas åtgärder från frivården, som inte ska ta någon 
hänsyn till möjligheten för berörd person att kunna 
ta sig dit. Detta görs heller inte av övervaknings-
nämnden om personen ska dit, allt enligt gällande 
regler. Påföljden för berörd person kan sluta med 
ett fängelsestraff  som tas av övervakningsnämnden 
eller ett beslut om undanröjande som då går vidare 
till tingsrätten.

Jag yrkar:
Att ansvaret för att berörda personer får sina   
 bussrekvisioner övergår från kommunerna  
 till kriminalvården.

Motionen är antagen av hela AK i Arvika

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 41:
Föredragande: Per Aspengren

Motionären tar upp ett dilemma som personer som 
står under övervakning utifrån att de blivit dömda i 
tingsrätten för någon handling de begått. I och med 
att ansvaret över bussrekvisioner har flyttats från 
kriminalvården till kommunerna hamnar de i kläm 
som motionären påtalar. Distriktsstyrelsen instäm-
mer med motionären, att det är ett stort problem 
den enskilde kan hamna i när hen måste inställa 
sig på ett möte och saknar egna medel för att lösa 
resans kostnad in till Karlstad eller den ort de skall 
träffas. I dag är det väntetid upp till minst 5 veckor 
innan deras ansökan om bussrekvision behandlas 
av personal inom socialtjänsten på kommunen. I 
vissa fall har personen/personerna ibland många 
swish transaktioner på sitt konto, små belopp ut 
och in, vilket betyder att ofta att de har haft medel 
över socialbidragsnormen och därmed får avslag på 
sin ansökan av bussrekvision. Detta dilemma som 
motionären tar upp är angeläget och Distriktsstyrel-
sens förslag till Distriktskongressen är att Värm-
lands partidistrikt skall verka för att ansvaret återgår 
tillbaka till Kriminalvården.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att bifalla motionen
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TILL MINNE AV CHRISTOFFER SONESSON
Det är i djup sorg som vi skriver dessa ord efter att Christoffer Sonesson hastigt ryckts bort till följd av 
sjukdom. Christoffer var en partivän, styrelsekollega och arbetskamrat. För många av oss även en nära vän. 
Över en natt förändrades livet för så många.

Christoffers intresse för politik vaknade tidigt i livet. Det tog sig uttryck genom att gå med i SSU. Förde 
honom vidare till S-studenter och medlemskap i partiet. Genom sitt engagemang var Christoffer både en 
företrädare för Socialdemokraterna, men också internt inom vårt parti.

Vid tiden för hans bortgång representerade Christoffer Socialdemokraterna i Karlstad i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. Christoffer hade tidigare suttit i kommunfullmäktige och arbetsmarknads- och 
socialnämnden i flera år. Han var en varmt uppskattad ledamot av arbetarekommunens styrelse. Ofta fram-
förde han vad han tyckte på ett underfundigt sätt och inte sällan med ett uppvisande av hans humoristiska 
förmåga.

Vi minns Christoffer som varm, klok och mycket engagerad i allt vad han företog sig. Men vi minns även 
honom som en mycket hjälpsam medlem. Christoffer hade alltid tid, tog sig tid för att hjälpa andra. Han 
uppvisade även en stark ideologisk ådra i kombination med insikten om att ett politiskt parti måste följa 
med i utvecklingen. Det som var rätt förr behöver inte vara rätt idag. Christoffer har postumt tilldelats 
Hjalmar Branting-medaljen för sina gärningar.

Christoffer var även en god arbetskamrat. Sedan 2012 arbetade han för Socialdemokraterna i Värmland. 
Där har han bland annat i sin roll som ombudsman arbetat som stöd för de socialdemokratiska riksdagsle-
damöterna, men var väl insatt i alla förekommande uppgifter som ingick i hans uppdrag.

Christoffer har med sitt intresse för det grafiska utvecklat och stärkt Socialdemokraternas kommunikation 
där snygga layouter har inspirerat många i partiorganisationen. Med kameran i högsta hugg har han kom-
mit att föreviga många av våra partiarrangemang och partivänner. Christoffer utstrålade oerhörd värme 
och tog sig alltid tid för att hjälpa och hade koll på verksamheten. Han bidrog med sitt synsätt på organise-
ring och analytiska förmåga till att utveckla vår organisation och få oss att tänka ett steg längre. Christoffer 
lämnar ett stort tomrum och avtrycken är många.

Christoffer du går inte längre med oss, men vi bär minnet av dig vidare. Vi gör det med en dikt av Viola 
Renvall.

”En gång är den allra sista gången”

Det sista steget nerför trappan
Lampan som släcks
Ingen säger: Nu var det sista gången
En gång är det sista ordet viskat
Det sista brevet skrivet och postat
Nyckeln vrids sista gången om
Du vet inte när och vill inte veta
Men glädjen har alltid ett sista leende
Någonstans dröjer det kvar
Någon förvarar det djupt i sin saknad.    
             
                           Foto: Privat
Vila i frid Christoffer!      

Socialdemokraterna i Värmland
Socialdemokraterna i Karlstad  



ANTECKNINGAR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------



VÄ R M L A N D 


