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VÄLKOMMEN
TILL ÅRETS

DISTRIKTSKONGRESS 

TILL OMBUD, GÄSTER, DISTRIKTSSTYRELSE,
REVISORER OCH VALBEREDNING
Bokslut över år 2021. Ett år där siffror presenterats 
tillsammans med allehanda rekommendationer från 
olika myndigheter. Ett år där vi är många som mist 
någon nära och kär och ett år där våra tålamod och 
karaktärer satts på prov. 

Det var också året då en god arbetskamrat, parti-
kamrat, och inte minst en älskad familjemedlem 
hastigt lämnade oss; Christoffer Sonesson. En med-
människa som gjort ett stort och varmt avtryck hos 
de flesta av oss. 

Socialdemokraterna i Värmland med alla våra ar-
betarekommuner och s-föreningar gjorde ett stort 
arbete med att hålla i och hålla ut mitt i alla restrik-
tioner.

Vi hade under 2020 fått in lite rutiner på att ställa 
om till digitala möten, både i det stora och det lilla 
och som vi gjort det; med statsrådsbesök, framtids-
rådslag, styrelsemöten, medlemsmöten, represen-
tantskap – ja, listan kan göras lång.

Jag vill rikta ett stort och varmt tack till er alla som 
visat att det mesta går bara vi lägger manken till.

När jag skriver dessa rader har Sverige precis öppnat 
upp och jag hoppas att vi nu äntligen ses fysiskt igen 
för att genomföra vår kongress och inte minst, ge 
allt vi förmår i den kommande valrörelsen.

Med dessa rader vill jag återigen hälsa er varmt väl-
komna till distriktskongressen.

Praktiskt:
• Om du är allergisk eller behöver ha annan kost, 

meddela detta till: 
varmland@socialdemokraterna.se eller telefon-
nummer 054-175701 senast den 25:e mars.  

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

• Se till att ha ett aktivt BankID på din mobil, 
samt att din medlemsavgift är betald.  

Camilla Anglemark, försteombudsman
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KONGRESSHANDLINGAR 2022

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
d) Åtta rösträknare
7. Distriktsstyrelsens berättelse
8. Fackliga utskottets berättelse
9. Ekonomisk berättelse
10. Revisorernas berättelse
11. Beslut om ansvarsfrihet
12. Riksdagsgruppens berättelse
13. Region Värmlands berättelse
14. Stiftsfullmäktigegruppens berättelse
15. Sidoorganisationernas berättelse
16. Distriktsstyrelsens förslag
a) Motions- och nomineringstider inför 2023
b) Förslag till regionalpolitiskt handlingsprogram
c) Riktlinjer för partidistriktets arbetsformer
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 facklig ledare på 2 år
b) Val av internationell ledare på 2 år
c) Val av tre (3) 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

  ARBETSORDNING
  Lördagen den 9 april 2022

    09.00 Kongressbyrån öppnas
             Avprickning
  Kaffe och Smörgås

    09.30 Kongressens inledning
             punkt 1-15, 17-20 samt start av  
    punkt 16 

    12.00 Lunch

    13.00 Förhandlingarna återupptas
             Punkt 16

    14.30 Fika

    15.00            Förhandlingarna återupptas    
             Punkt 21-24

    Ca.17 Avslut

   Kongressens offentlighet
    Distriktsstyrelsen föreslår att kongressens
    förhandlingar är offentliga. 

   Diskussionsordning
1. Ordet begärs skrifligt hos presidiet. Alla 

förslag ska lämnas in skriftligt.  

2. Yttrande och förslagsrätt tillkommer varje 
ombud, distriktsstyrelsens ledamöter och 
ersättare, riksdags ledamöterna, Region 
Värmlands representanter, valbered- 
ningen samt ombudsmän vid parti- 
distriktet.  

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

4. Talartid för distriktsstyrelsens föredragande 
och motionär, undertecknare av motionen, 
begränsas till fem (5) minuter, övriga talare 
samt repliker begränsas till tre (3) minuter. 

5. På förslag från presidiet eller ombud kan 
mötet besluta att ytterligare begränsa talar- 
tiden.
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Eventuella slutna omröstningar kommer under kongressen att ske via EasyVote. För att kunna rösta krävs 
att du som ombud har BankID för att kunna identifiera dig digitalt. Du skaffar BankID till din mobil eller 
dator direkt via banken. Beställning skiljer sig lite åt mellan olika banker, så logga in i din internetbank och 
läs om hur du beställer BankID hos Din bank. 

Så här går det till att rösta med EasyVote: 
1. Logga in på EasyVote genom att surfa in på sidan socialdemokraterna.easyvote.se och tryck på logga in. 
Därefter väljer du BankID på samma enhet (om du har ditt BankID i enheten du surfar på) eller BankID 
QR-kod om du har det på en annan enhet. När du identifierat dig kommer du till Socialdemokraternas 
startsida i EasyVote. 

2. Om du är med i röstlängden för ett aktivt val (registrerad som ombud och betalat medlemsavgiften), så 
dyker detta val upp direkt på förstasidan under fliken ”Val att rösta i”. 

3. Klicka på det val du vill rösta i, välj kandidater/kandidat enligt instruktionerna i valet och klicka på ”rös-
ta” och sedan ”lägg röst”. 

4. Glöm inte att bekräfta din valsedel! 

5. Din röst är nu lagd och du kan logga ut, alternativt välja att rösta i ett annat pågående val. 

6. Om du redan är inloggad när valet startar kan du behöva uppdatera sidan för att valet ska synas. Detta 
gör du enklast genom att svepa nedåt på skärmen så att sidan laddas om. 

Om något skulle krångla så kommer det finnas hjälp på plats. 

ATT RÖSTA MED EASYVOTE

Kampanj med Magdalena Andersson under partikongressen i Göteborg förra året. 
Foto: Socialdemokraterna<

<
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2021



VERKSAMHETS-
BERÄTTELSE 2021
Styrelsen för Värmlands social- 
demokratiska  partidistrikt avger härmed 
följande verksamhetsberättelse för 2021

DISTRIKTSSTYRELSEN 
Styrelsen har sammanträtt vid 12 tillfällen, 
ärendena har förberetts av arbetsutskottet som 
har sammanträtt vid 7 tillfällen.

ORDINARIE LEDAMÖTER I ARBETS-
UTSKOTTET
Ordförande            Vald till
Åsa Johansson, Hagfors                    2023 
       
Vice ordförande och facklig ledare
Tobias Eriksson, Sunne                    2022

Övriga ledamöter
Linda Larsson, Karlstad         2022

Studieledare, adjungerad under året
Per Aspengren, Karlstad     2023

ERSÄTTARE I ARBETSUTSKOTTET
Internationell ledare
Kenneth Johannesson, Arvika          2022

Hans Jildesten, Storfors          2022

ÖVRIGA ORDINARIE LEDAMÖTER
I DISTRIKTSSTYRELSEN
Pia Falk, Munkfors       2022
Sofia Skönnbrink, Eda                   2023
Andreas Hellgren, Hammarö                        2023 
     
ERSÄTTARE I
DISTRIKTSSTYRELSEN
Johannes Fransson, Kristinehamn     2022
Marina Isaksson, Filipstad      2022
Nathalie Björfeldt, Karlstad      2022
Mathias Andersson, Munkfors      2022

REVISORER 
Ordinarie
Bertil Hagelin, Forshaga           2022
Gun-Britt Arvholm, Grums      2022
Lars Johansson, Kristinehamn      2022

Ersättare
Anette Gundahl Karlsson, Kil                  2022
Gunnar Thörnqvist, Hammarö         2022
Lars Johansson, Kristinehamn                  2022

REPRESENTANT I PARTISTYRELSEN
Ulric Andersson, Munkfors      2021
Åsa Johansson, Hagfors       2025
Gunilla Svantorp, Årjäng       2025

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

Ersättare:
Svante Mlakar, Säffle
Susanne Kielba, Karlstad
Pontus Rahm, SSU
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Distriktskongress
Distriktet höll sin 116:de kongress den 17 april 
2021, digitalt, där motioner och övriga årsmötes- 
beslut behandlades. 

Anställda på partidistriktet
Camilla Anglemark, försteombudsman 
Christoffer Sonesson, ombudsman (t.o.m. februari)
Gert Björnvall, assistent
Karin Landström, ombudsman (fr.o.m. november)

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

ORGANISATION 

Motion 6: Om bostadstillägg, då den ene av ett 
pensionärspar måste flytta till ett boende. 
Att en tidsbegränsning på två månader inskrivs  
 i reglementet på pensionsmyndigheten.

Återkoppling bifallen att-sats
Lagd som riksdagsmotion. 

Motion 7: Med rätt att föda. 
Att S-politiker med uppdrag inom Region  
 Värmland verkar för att mer resurser avsätt  
 till förlossningsvården, så att varje födande  
 kvinna, och varje barn som kommer till   
 världen, får en likvärdig och säker vård.

Återkoppling bifallen att-sats
För att utveckla vården av gravida och födande 
kvinnor har regionen genom den social- 
demokratiskt ledda regeringen kunnat tagit del av 
betydande medel. Region Värmland fick för 2020 
närmare 26 miljoner kronor för att stärka vård- 
kedjan, från graviditet till förlossning, eftervård och 
neonatalavdelning. Medlen har exempelvis skapat 
förutsättningar att starta nya verksamheter som 
bäckenbottenmottagning. I regionfullmäktige har 
vi initierat 2 interpellationsdebatter för att sätta 
tryck på behovet av en trygg och säker förlossnings-
vård. Den största utmaningen framåt är inte medel 
utan kompetensbehovet. Det råder idag stor brist 
på barnmorskor och här behöver regionen göra 
insatser för att attrahera och behålla den personal 
som finns. Som en del av det förbättringsarbetet har 
vi lagt förslag om att testa ”min barnmorska” som 
arbetsmodell. Modellen bygger på att kvinnan får 

träffa samma team av barnmorskor före, under och 
efter förlossningen. I de senaste budgetför- 
slagen har vi haft med medel till åtgärder som både 
är personal- och rekryteringsbefrämjande. Arbetet 
för tryggare förlossningsvård fortsätter.  

Motion 11: Likformighet i investeringsstödet 
för lantbruk
Att ge distriktsstyrelsen i uppdrag att uppvakta 
 partistyrelsen i frågan för att försöka få till  
 stånd en ändring.

Återkoppling bifallen att-sats
Nya partistyrelsen tillträdde i december -21 och 
har inte fått möjlighet att lyfta denna fråga ännu. 
De värmländska representanterna i partistyrelsen 
kommer att göra detta så fort tillfälle ges.

Motion 12: Reformera det statliga systemet för 
ersättning till enskilda vägar. 
Att ge våra riksdagsledamöter i uppdrag att  
 verka för intentionerna i motionen.

Att sända motionen till partistyrelsen för 
 kännedom.

Återkoppling bifallna att-satser
Lagd som riksdagsmotion. Motionen har sänts för 
kännedom till Partistyrelsen.

MOTIONSREDOVISNING 2021 ÅRS KONGRESS
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Motion 14: Körkortslån CSN 
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.

Återkoppling bifallen att-sats
Inskickad som motion till partikongressen.

Motion 15: Om hjälpmedel 
Att våra socialdemokratiska regionpolitiker   
 driver frågan.
Att regionen gör en analys av vad den långa   
 väntetiden innebär och beror på.
 
Återkoppling bifallna att-satser 
Hjälpmedel som elrullstolar är viktiga för individen 
i det dagliga livet. Dessvärre har väntetiderna vuxit 
sig oacceptabelt långa. Utifrån motionen har vi 
begärt och fått en analys av läget. Det svar vi fått är 
att en av de bidragande orsakerna till köerna är 
personalsituationen med sjukfrånvaro och personal- 
byte. Utifrån det arbetas det inom verksamheten 
med en del förbättringsåtgärder. Bland har man 
skjutit på en pensionsavgång så att de nyanställda 
via mentorskap snabbare ska komma in i arbetet 
och själva börja handlägga ärenden. Man ser även 
över hela arbetsprocessen för att effektivisera. 
Bland annat införs administrativt stöd för att under-
lätta. Förslag framåt är att titta på lösningar där man 
bland annat för över all förskrivning av elrullstolar 
till kommunerna. Regionen skulle då endast bistå 
med konsulter som arbetar konsultativt och tekni-
ker som teknisk resurs.

Motion 19: Läs!
Att våra företrädare i riksdag, region och i    
 kommunerna bör därför uppmanas att  
 lägga förslag som på detta område minskar  
 ojämlikheten och stärker individerna.

Återkoppling bifallen att-sats
Distriktsstyrelsen har skickat en uppmaning till våra 
företrädare i riksdag, region och arbetare- 
kommunerna att verka för intentionen i motionen.

Motion 22, 23: Om lagförslag för ett hyrläkar-
stopp
Att Socialdemokraterna i Värmlands län driver 
 frågan inför kommande partikongress

Återkoppling bifallen att-sats
Hälso- och sjukvårdens kapacitet skulle behöva öka 
för att möta de behov som finns. Det är dock en 
stor utmaning p.g.a. bristen på rätt utbildad per- 
sonal. Det krävs en rad åtgärder för att stärka 
kompetensförsörjningen vilket innebär att det i 
dagsläget inte går att sätta ett kategoriskt stopp 
för hyrläkare/hyrsjuksköterskor. Några motioner 
behandlade detta på kongressen men de avslogs. 
Vården klarar sig helt enkelt inte i dagsläget utan 
hyrpersonal men att det är ett stort problem råder 
det inga tvivel om.

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

Återkoppling bifallen att-sats
Frågan har lyfts av Lars Mejern Larsson i S-grup-
pen vid Nordiska Rådet och är under behandling.

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

Återkoppling bifallen att-sats
Ingen åtgärd gjord. 

Motion 24: Öka etableringsersättningen till 
kommuner
Att Socialdemokraterna inför kommande parti- 
 kongress driver frågan om att öka tids-
 ramen för etableringsersättningen till
 Sveriges kommuner.

Återkoppling bifallen att-sats
Den här frågan drev den värmländska delegationen 
på kongressen och i de antagna riktlinjerna på sid 
31 står nu:
”Många kommuner har under lång tid tagit ett stort 
ansvar för flyktingmottagandet. Då är det rimligt att 
staten ger dessa kommuner extra resurser. Därför 
behöver den statliga etableringsersättningen till 
kommunerna ses över.”

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

Återkoppling bifallen att-sats
Ingen åtgärd gjord. 

Motion 28: Rörande information på sjukvårds-
fakturor från regionen 
Att region Värmland fakturor till dem som 
 sökt och fått vård i fortsättning ska inne
 hålla information om den faktiska kost-
 naden på den vård som den sökande fått.

Återkoppling bifallen att-sats
Tanken med motionen är bra och det behövs en 
upplysning kring vad den verkliga kostnaden för 
vården är. Men utifrån rådande pandemiläge där 
stort fokus behöver läggas inom hälso- och sjuk- 
vården i regionen så har vi valt att avvakta med 
motionen. En tanke som finns är att i region lyfta 
exemplet med Region Östergötland som på sin 
hemsida listar exempel på de faktiska kostnaderna. 
Något som inte borde ta för stora resurser i 
anspråk. 

Motion 29: Rörande statsbidrag till enskilda 
vägar och krisberedskap
Att enskilda vägar, efter särskild prövning, bör  
 kunna uppbära i de fall där de utpekas 
 som viktiga alternativa vägar för utrymning 
 och brådskande transporter.

Återkoppling bifallen att-sats
Lagd som riksdagsmotion.

Motion 30: Angående språkcafé på alla bib- 
liotek i Värmland
Att våra riksdags-, region- och kommun- 
 politiker 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. Upp 
 muntras att integreras snabbare i samhället.

Återkoppling bifallen att-sats
Distriktsstyrelsen har skickat en uppmaning till våra 
företrädare i arbetarekommunerna att verka för 
intentionen i motionen.

Motion 31: Rörande apotek på landsbygd
Att apotek som tilldelas glesbygdsbidrag ska ha 
 öppet året runt—sjukdomar tar inte 
 semester.

Återkoppling bifallen att-sats
Ingen åtgärd gjord. 

Motion 32: Arbetsgrupp för politikutveckling 
inom omställning, kompetensförsörjning, 
vuxenutbildning
Att Bilda en arbetsgrupp med uppdrag som  
 beskrivits i motionen.

Återkoppling bifallen att-sats
Inget åtagande har ännu gjorts när det gäller att 
bilda en arbetsgrupp men initiativ till det kommer 
att tas under våren. Då har vi även vårt kommande 
regionalpolitiska handlingsprogram på plats som en 
bra utgångspunkt att arbeta vidare utifrån.

Motion 33: Ökad samverkan mellan region och 
kommun för en bättre vård för äldre.
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.

Återkoppling bifallen att-sats
För att komma till rätta med de brister och öka 
samverkan som motionen lyfter när det gäller vård 
och omsorgsinsatser som erbjuds till äldre har 
en motion lämnats in i regionen. I det svar som 
lämnats beskrivs bland annat att Region Värmland 
inom ramen för Nya Perspektiv arbetar för att få till 
en länsgemensam överenskommelse mellan kom-
munerna och regionen. Ett arbete som pågår inom 
ramen för omställningen till en God och Nära vård. 
Vi kommer bevaka och följa hur samverkan framåt 
utvecklas.

Motion 34: Utveckla stödet till barn och unga
Att Socialdemokraterna driver att region Värm-
 land ska ge primärvården i uppdrag att ge 
 en första psykiatrisk bedömning för barn 
 och ungdomar samt även erbjuda vissa 
 insatser riktade mot barn och ungdomar, 
 såsom föräldrastöd, samtal och basstöd.
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Att Socialdemokraterna driver att inrätta en 
 särskild mottagning i länet för de yngsta 
 barnen med svårigheter inom språk, 
 motorik, koordination.

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

Återkoppling bifallna att-satser
Angående att-sats 1 så har den delvis lyfts in som 
en del av kommande regionalpolitiska handlings-
programmet där vi tänker oss en utveckling av 
första linjen. När det gäller att-sats 2 så har vi valt 
att lägga den som en motion i regionen. Rörande 
den sista att-satsen har inget åtagande gjorts men 
tas med framåt i regiongruppens arbete.

Motion 36: Rätten till arbetskläder inom för- 
skola
Att Distriktskongressen ger distriktsstyrelsen i 
 uppdrag att skriva en partidistriktsmotion 
 till partikongressen i frågan om arbets- 
 kläder för arbetstagare inom förskolan.

Återkoppling bifallen att-sats
Inskickad som motion till partikongressen.

Motion 37: S-förslag till förändringar i skatte- 
och utjämningssystemet
Att Socialdemokraterna arbetar fram ett förslag  
 om förändringar i dagens skattesystem 
 och kommunalekonomiska utjämnings- 
 system som säkerställer den långsiktiga 
 finansieringen av den svenska välfärden

Återkoppling bifallen att-sats
Ingen åtgärd gjord. 

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

Återkoppling bifallen att-satser
Ingen åtgärd gjord. 

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

Återkoppling bifallen att-satser
Ingen åtgärd gjord. 

Att motionen skickas till partikongressen som 
 Värmlands socialdemokratiska Partidistrikt 
 egen.

Återkoppling bifallen att-satser
Del av motion som skickats in till partikongressen.

Motion 38: Skola som kreativ idé, inte affärsidé 
Att Socialdemokraterna arbetar fram ett förslag 
 som tar bort möjligheten att driva skola i 
 form av vinstdrivande aktiebolag.

Återkoppling bifallen att-sats
Del av motion som skickats in till partikongressen.

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.

Återkoppling bifallen att-sats
Del av motion som skickats in till partikongressen.

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

Återkoppling bifallen att-sats
Inskickad som motion till partikongressen

Motion 40: Bättre förutsättningar för persona-
len inom äldreomsorgen 
Att Verkar för att ge personalen i äldre-  
 omsorgen tillsvidareanställningar på  
 heltid 

Att  Verkar för en bra arbetsmiljö inom äldre 
 omsorgen med tillräcklig hög grund- 
 bemanning och hållbara arbets- 
 scheman.

Att  Möjliggör så att anställda inom äldre 
 omsorgen får yrkesutveckling kopplat 
 till yrkesutvecklingstrappan
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Återkoppling bifallna att-satser
Distriktsstyrelsen har skickat en uppmaning till våra 
företrädare i arbetarekommunerna att verka för 
intentionen i motionen. 

Motion 41: Bussrekvisitioner till frivården
Att ansvaret för att berörda personer får sina 
 bussrekvisioner övergår från kommunerna 
 till kriminalvården.

Återkoppling bifallen att-sats
Ingen åtgärd gjord. 

MEDLEMSANTALET
Antal nya medlemmar fördelade efter 
Arbetarekommun:
    2021
Arvika     21 
Eda     12 
Filipstad    10 
Grums    2 
Hagfors    18
Hammarö   12 
Karlstad    90 
Kil     11 
Kristinehamn    11 
Munkfors    17 
Storfors    2 
Sunne     11 
Säffle     9 
Torsby-Nordvärmland   13 
Ullerud-Forshaga  15 
Årjäng     6 

Totalt Värmland   260 

Totalt antal
medlemmar per 31/12
    2020 2021
Arvika     233 224 
Eda     91 98
Filipstad    178 157
Grums    175 167
Hagfors   134 162
Hammarö    155 131
Karlstad    634 653
Kil     92 93
Kristinehamn    183 183
Munkfors    121 128 
Storfors    100 92
Sunne     113 112
Säffle     108 103
Torsby-Nordvärmland   138 137
Ullerud-Forshaga  178 172
Årjäng     107 106

Totalt Värmland   2740  2503 
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VERKSAMHET OCH
AKTIVITETER
S-träffar, AK-ordförande- 
träffar och Idéforum
Länets riksdagsledamöter, region-, kommunal- och 
oppositionsråd har under året träffats digitalt vid 39 
tillfällen. Några av dessa har haft teman och externa 
besökare, dock har de flesta innefattat erfarenhets-
utbyte. Ordförande i Arbetarekommunerna har 
träffats digitalt vid fem tillfällen. Distriktsstyrelsen 
och AK-ordförande har även träffats inför 
nomineringsförfarandet av ny partiordförande. Två 
Idéforum var inplanerade varav en blev inställd på 
grund av för få anmälda. Valkonferens för val av 
kandidater till Regionfullmäktigelistan, Riksdags- 
listan samt kandidat till uppdraget som Region- 
styrelsens ordförande genomfördes den 27 novem-
ber. Partikongressen gick av stapeln i Göteborg 
mellan den 3 - 7 november.

Ministerbesök
Under året har alla besök varit digitala och fördelen 
med detta har varit att fler statsråd kunnat besöka 
Värmland – dock är inte den digitala lösningen det 
bästa när det gäller verksamhetsbesök. Värmland 
har bland annat haft digitala besök av Magdalena 
Andersson, Ardalan Shekarabi, Tomas Eneroth, 
Lena Hallengren med flera.

Första maj 2021
Välfärden först – det var 2021 års paroll för Första 
maj. Med anledning av coronavirusets spridning 
och det allvarliga läget i samhället flyttades första 
maj-firandet 2021 till våra vardagsrum med ett  
digitalt nationellt firande.
   Huvudtalare från nationellt håll var statsminister 
och partiordförande Stefan Löfven. Vi fick även 
chans att lyssna till tal av LO:s förbundsordförande 
Susanna Gideonsson. Underhållningen stod The 
Mamas för.
   Regionala talare var partidistriktets ordförande 
Åsa Johansson, samt LO-distriktet Örebro-Värm-
lands ordförande Per Lilja. På programmet stod 
också ett samtal mellan dåvarande energi- & digitali-
seringsminister Anders Ygeman och Åsa Johansson, 
som bland annat berörde vikten av att vi nu sätter 
välfärden först, möjliggör den gröna omställningen, 
och tar till vara på de digitaliseringsvinster vi skaffat 
oss under pandemin.

I arbetarekommunerna genomförde man lokala 
första-maj-firanden, med tal av lokala företrädare 
via digitala forum.

Kyrkoval 19 september
Den 19 september var det kyrkoval till Svenska 
kyrkan. 
   Kyrkovalet var det val där vår förmåga att driva 
valrörelse på distans verkligen sattes på prov. 
Vi hade flera stora samlingar med valledare och 
kandidater via Zoom och mobiliserade väljare via 
telefon. Vi utmanade oss själva med att mötas 
utanför det fysiska rummet och efter att valresulta-
tet var klart kunde vi konstatera att det till stor del 
har gått bra. 
   I Karlstads stift som Värmlands partidistrikt 
tillhör, bestående av landskapen Värmland och 
Dalsland, sjönk valdeltagandet med 1,7 % och vi 
tappade tyvärr 4,65% i valet till kyrkomötet. Av 36 
897 röster fick vi 12 131 och landade på 33,51 % 
vilket ger oss fyra mandat i kyrkomötet, precis som 
föregående mandatperiod. Vi representeras denna 
mandatperiod av Johannes Fransson, Kristinehamn, 
Katarina Hofling, Fyrbodals PD, Pernilla Edman, 
Karlstad samt Inga-Lill Röhr, Kristinehamn. 
Johannes Fransson representerar även Social- 
demokraterna som ersättare i kyrkostyrelsen, kyrko-
mötets verkställande organ, under denna mandat-
period. 
   I valet till stiftsfullmäktige ser vi en liknande 
minskning som i valet till kyrkomötet. Valdel- 
tagandet minskar och vi kan konstatera att även vi 
minskar. Vi gick från 25 till 22 mandat, men sitter 
fortsatt i majoritet genom en valteknisk samver-
kan med Centerpartiet och Öppen kyrka för alla 
(ÖKA). Inga-Lill Röhr fortsätter som 1:e vice 
ordförande i stiftsstyrelsen och Lars Risberg som 
stiftsfullmäktiges ordförande. Övriga ledamöter i 
stiftsstyrelsen är Johnny Boström, Karlstad, Pernilla 
Edman, Karlstad och Jan Bohlin, Hagfors. 
I valen till kyrkofullmäktige runt om i partidistriktet 
är det betydligt mer glädjande siffror! Socialdemo-
kraterna ökar eller ligger stabilt på de flesta håll och 
i några församlingar har vi tagit fler mandat än i 
valet 2017. 
   I partidistriktets valplan har mobilisering och 
stöttning till arbetarekommunerna varit prioriterade. 
Anordnande av digitala träffar och samordning av 
ringkvällar är två exempel på aktiviteter som bedri-
vits under valrörelsen. Även detta kyrkoval togs en 
regional folder fram som skickades ut till arbetare-
kommunerna. 
                                         Fortsättning nästa sida 
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Allt som allt ska vi vara stolta över den valrörelse vi 
bedrivit under de förutsättningar som gällt. Vi tar 
med oss utmaningarna från nationell och regional 
nivå och gläds åt resultaten på lokal nivå, när vi nu 
siktar framåt mot kyrkovalet 2025. 
/Johannes Fransson, kyrkopolitiskt ansvarig i 
Värmlands partidistrikt.

Partikongress 3 – 7 november
Göteborg
Vårt partidistrikt representerades av följande 
ombud: Linda Larsson, Anders Tallgren, Sofia 
Magnusson från Karlstad. Jenny Boquist från 
Arvika, Marian Gustavsson och Maria Norell från 
Forshaga, Åsa Hååkman Eriksson från Filipstad, 
Linda Johansson från Sunne, Ann Mlakar från 
Säffle, Bo Sundbäck från Eda, Pia Falk och Nicklas 
Hartwig från Munkfors, Thomas Pettersson från 
Hagfors. Linda Larsson var utsedd som delega-
tionsledare och samlade ombuden vid fyra tillfällen 
innan kongressen. 
   Respektive område gicks igenom och fördelades 
mellan ombuden. Det fanns många värmländ-
ska motioner som till största del besvarades eller 
blev en del av de antagna nationella riktlinjerna. 
Den värmländska delegationen var aktiv och har 
bland annat bidragit till att fått in skrivningar om 
att stärka banknärvaron i hela landet, fått in om 
att stärka den gränsöverskridande infrastrukturen 
som en del i att få till snabbare järnvägsförbindelse 
mellan Stockholm och Oslo. Stärkt skrivningarna 
om idrottsrörelsens betydelse och kopplat till det 
kommer Värmland att ha med en representant i en 
framtida nationell idrottspolitisk grupp. 
   Vidare har delegationen satt fokus på bostads-
marknaden och svårigheterna med byggnation på 
landsbygden pga. nedskrivningsreglerna. Skrivning-
ar om att barnomsorg även ska finnas på obekväm 
tid och sett till att fler arbetsgrupper ska få arbets-
kläder och arbetsskor har säkerställts. Varit med och 
röstat för att de delade turerna ska avskaffas och 
om en tandvårdsreform som innebär att tänderna 
ska vara en del av kroppen och ingå i högkostnads-
skyddet. Utvecklat skogspolitiken och förtydligat 
dess betydelse för den gröna omställningen. Listan 
kan göras längre men det här var ett axplock av den 
värmländska delegationens arbete.  
   Kongressen genomförde även flera viktiga val. 
Magdalena Andersson valdes till ny partiordförande 
och Tobias Baudin till ny partisekreterare. Kon-
gressen valde också en ny partistyrelse. Där valdes 
partidistriktets ordförande Åsa Johansson, Hagfors, 
in i det verkställande utskottet och riksdagsledamot 

Gunilla Svantorp, Årjäng, in i partistyrelsen. 
/ Linda Larsson, delegationsledare 

Valkonferens 27 november 
Forshaga
Lördagen den 27:e november genomfördes Valkon-
ferensen på Forshaga Folkets Hus med 75 ombud 
från länets 16 arbetarekommuner. Under konferen-
sen fastställdes riksdagslista, regionfullmäktigelista 
samt vår kandidat till regionstyrelsens ordförande. 
   Efter en omröstning kring plats 6 valdes följan-
de personer att toppa riksdagslistan: Lars Mejern 
Larsson, Gunilla Svantorp, Mikael Dahlqvist, Sofia 
Skönnbrink, David Hakula och Jenny Boqvist.
   Till RSO-kandidat tillika förstanamn på regi-
onfullmäktigelistan valdes Åsa Johansson. Efter 
ombuds yrkanden gällande plats 67 och 68 kunde 
konferensen välja Åsa Hååkman Eriksson på plats 
67 och Hans Jildesten på plats 68 till regionfullmäk-
tige. I övrigt fastställde konferensen valberedning-
ens förslag till regionfullmäktigelista.

Internationellt arbete
På Facebook-sidan internationella värmlandssossar 
uppdateras viktiga internationella frågor och tipsas 
om digitala seminarier relevanta för S i Värmland. 
Vi har också arrangerat ”egna” seminarier för 
s-medlemmar i Värmland från partidistriktet. Senast 
handlade det om utvecklingen i Afghanistan. Ett 
tätt samarbete sker med Olof  Palmes Inter- 
nationella Centrum liksom med partiets inter- 
nationella regiongrupper. Värmland är representerat 
i gruppen Västra Balkan. Vi deltog aktivt i proces-
sen att ta fram partiets internationella program. 
/Kenneth Johannesson, internationell ledare

Studier
Året har präglats av pandemin och studier har 
genomförts digitalt ute i arbetarkommunerna. 
Distriktet har inte genomfört några studier under 
året. Ett byte har ägt rum inom styrelsen som 
ansvarar för studierna. På distriktet har Karin Land-
ström tillträtt som ombudsman och kommer att 
från distriktet att vara ett stöd för studieverksam-
heten. En digitalträff  har genomförts med alla 
studieansvariga i arbetarkommunerna där en in- 
ventering har gjorts hur arbetet med valstudier 
fungerar och även bistått med råd och stöd till de 
arbetarkommuner som velat ha lite stöttning.
/Per Aspengren, studieledare
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PES i Värmland
Vi har genomfört fem styrelsemöten och ett 
medlemsmöte/årsmöte och skickat ut åtta nyhets-
brev till våra svenska kontakter och sex nyhetsbrev 
till våra europeiska kontakter. Vi har 97 medlemmar 
och 67 sympatisörer i vår förening.
   Vi har fått en inbjudan från parlamentet att skicka 
grupper till Bryssel och vi har gett Eric Clifford och 
Gert Björnvall i uppdrag att förbereda omstarten av 
våra resor till parlamentet i Bryssel och Strassburg. 
De har tagit kontakt med våra tidigare samarbeten i 
parlamentet, kommissionen, fackliga organisationer 
och de har mötts med välvilja från dessa. 
   Så snart pandemin tillåter, skall vi börja inbjuda 
till resor och vi avser att nya deltagare skall erbjudas 
att innan resan genomförs ha genomgått en grund-
läggande utbildning om EU.
/Sten Fransson, ordförande

Fackliga utskottets 
berättelse
Under 2021 har partidistriktet varit aktiv på na-
tionella digitala träffar för facklig-politiska ledare i 
distrikten, i dessa forum har olika frågor lyfts och 
diskuterats hur det ser ut på nationellt plan. 
Gruppen har delgivet erfarenheter och gett var- 
andra tips och råd i olika situationer. Ett väldigt 
uppskattat forum där många av ansvariga ministrar 
deltagit, när det berört deras sakområden och stats-
ministern har deltagit med stort engagemang.
   Arbetarekommunernas facklig-politiska ledare 
har träffats både digitalt några gånger och en fysisk 
träff  i Forshaga folkets hus. Fokus på att få i gång 
det lokala arbetet och samarbete med LO facken. 
Det som är extra roligt att vi har det facklig-
politiska dokument på plats. Vi har börjat att jobba 
med mål-plan för att nå målet att fler LO medlem-
mar skall lägga sin röst på partiet. 
   Diskussion om handlingsplan som antogs utifrån 
tron om att inte covid-19 skulle hålla i hela 2021. 
Tyvärr har covid-19 varit med och bidragit till att 
inte målen för 2021 blivit uppfyllda. Men vi jobbar 
på med att ta fram nya mål för 2022 för att möta 
det på bästa sätt.
   Det är tanken att med långsiktigt facklig-politiskt 
arbete, så kommer det att skapas en plattform för 
att få till ett regionalt och lokalt samarbete med 
fackförbunden. Vi är bara i början av arbetet. Nu 
skall vi få till verkstad i varje arbetarekommun, där 
är distriktetstyrelsen behjälplig med stöd till fack-
lig-politiska ledarna och styrelsen i arbetet.
   Träffar har skett kontinuerligt med LO distriktet 
under 2021, där frågor har lyfts b.la Kyrkovalet, 

valet 22, LAS, minimilöner och vikten om ett tätt 
samarbete på alla nivåer för att få till resultat. Aldrig 
tidigare har det pratats så mycket om det fackliga - 
politiska arbetet. Nu är det dags att gå från ord till 
handling. 
  Samtliga arbetarekommuner har haft facklig ledare 
utsedd.
   Det är viktigt att arbetet med det lokala fortsätter 
med nätverkande och bygga relationer för att vi 
skall bli en bättre och starkare röst hos LO- 
medlemmarna och driva de frågor som berör de 
grupperna för att skapa förutsättningar för att vinna 
val framöver tillsammans.
/Tobias Eriksson, facklig-politisk ledare
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Partikamrater, ännu ett år har passerat. Ett 
år som kommer att gå till historien på 
flera sätt. Det är året som Sverige fick 
sin första kvinnliga statsminister genom 

vår nya partiordförande Magdalena Andersson. 
Fantastiskt! Det är året då vi fick uppmärksam-
ma att det är 100 år sedan vi fick allmän och lika 
rösträtt. 
   Mindre glädjande är att 2021 fortsatt blev ett 
år präglat av pandemi där vår partiverksamhet 
till stora delar varit digital. Ljuspunkten är den 
omfattande vaccinationskampanj som pågår där 
större delen av befolkningen nu är fullvaccine-
rade. Det gjorde att vi i höstas sakta och på ett 
säkert sätt började träffas fysiskt, något vi alla 
längtat efter. Dessvärre har omtag av viruset 
gjort att vi nu behöver följa nya restriktioner. 
Det gör vi för att minska smittspridningen 
och visa solidaritet med vår vårdpersonal som 
gjort exceptionella insatser under pandemin. 
Det bästa sättet för att minska belastningen på 
sjukvården och öppna upp samhället är att fler 
vaccinerar sig, så vaccinera dig om du kan när 
det är din tur.   
   Kyrkovalet blev under året upptrappningen till 
kommande valrörelse där det valarbetades runt 
om i hela länet. Valresultatet kan kort samman-
fattas med att vi gjorde något svagare resultat än 
2017 men att vi fortfarande är solklart största 
parti både på nationell nivå (kyrkomötet) och på 
regional nivå (stiftsfullmäktige). Lokalt gick vi 
glädjande framåt i flera församlingar och 
pastorat. Så ett stort tack ska du ha för din insats 
i valet. 
   Partiet lyckades trots pandemin i höst att 
genomföra en fysisk partikongress som blev en 
härlig vitamininjektion i hela partiet, det valdes 
både ny partiordförande och ny partisekreterare, 
svarades på motioner och togs fram nya rikt- 
linjer. På ett imponerande och aktivt sätt 
jobbade vår värmländska delegation på och lyck-
ades få igenom flera viktiga segrar som du kan 
ta del av i verksamhetsberättelsen. Vår nya parti-

ordförande Magdalena Andersson pekade redan 
i sitt installationstal ut att Sverige kan bättre och 
de viktigaste prioriteringarna framåt:
- Ta tillbaka kontrollen över välfärden, så att 
alla medarbetare har de villkor som krävs för att 
göra sitt jobb. 
- Skapa framtidens jobb genom att leda klimat-
omställningen 
- Vi ska vända på varje sten för att bryta segre-
gationen och tränga tillbaka det grova våld som 
plågar Sverige. 

Hemma i Värmland hann vi med att ha en fysisk 
valkonferens där vi fastställde listorna till riks- 
dagen och regionen för kommande mandat-
period. Vi har också påbörjat arbetet med att 
ta fram vårt regionala handlingsprogram inför 
kommande mandatperiod. Ett arbete som 
partiets medlemmar varit  inbjudna att delta i.   
   Vi vet att Sverige och Värmland kan bättre, 
så jag ser fram mot en hejdundrande valrörelse 
tillsammans med er alla, så att vi 
vinner val och får en social- 
demokratiskt ledd regering, 
en socialdemokratiskt ledd 
region och 16 sociald- 
emokratiskt ledda kommuner 
efter valet. 
   Vill avsluta med att rikta 
ett stort Tack till både 
medlemmar, förtroendevalda 
och anställda för gott 
partiarbete och samarbete 
under det gångna året, 
tack för att ni engagerar 
er och kämpar för ett 
starkare Sverige och 
Värmland. Alla behövs 
och vi är starkast 
tillsammans. 

”ser fram mot en hejdundrande 
valrörelse tillsammans med er alla”

SLUTORD

18 Åsa Johansson, ordförande



GRUPPERNAS OCH 
SIDOORGANISATIONERNAS

BERÄTTELSER



GRUPPERNAS BERÄTTELSE 
RIKSDAGSGRUPPENS BERÄTTELSE

Ett ord kan sammanfatta år 2021, pandemi. Precis 
som för alla andra har vi i riksdagen fått anpassa oss 
till restriktioner och allmänna råd. Vi har inte ställt 
in men ställt om. Digitala möten i all ära men det 
ersätter aldrig de fysiska samtalen mellan människor 
och i grupp. 
   Våren var helt digital. Alla utskottsmöten och 
sammanträden i stora riksdagsgruppen samt med S i 
Västsverige var utan fysiska träffar med undantag av 
den som lett möten, som varit tvungen att vara på 
plats fysiskt. Antalet voterande ledamöter minskades 
under perioden till 55 stycken. Trots det digitala 
formatet har vi genomfört många möten med 
organisationer och andra samverkansparter.
   Höstterminen kunde genomföras med oss på 
plats i riksdagshuset, dock med begränsningar.
   Det är flera saker det har gått inflation i under 
mandatperioden, inte bara misstroendeförklaringar 
utan också tillkännagivanden och KU-anmäl- 
ningar. Detta år var tyvärr inget undantag. Riks-
dagen röstade i juni ja till Sverigedemokraternas 
begäran om att rikta en misstroendeförklaring mot 
statsminister Stefan Löfven. Märkligt nog stod även 
Vänsterpartiet bakom den.  Som en följd av beslutet 
föll regeringen. Även Januariöverenskommelsen föll 
då Liberalerna lämnade avtalet. Intensiva och svåra 
förhandlingar inleddes för att kunna få stöd för en 
S-ledd regering och kort därefter tillträde Stefan 

Löfven som statsminister igen.  
   Efter Stefans aviserade avgång som partiord- 
förande vid partikongressen valdes Magdalena 
Andersson som ny partiordförande. 
   I november skedde en historisk händelse: 
Magdalena Andersson blev första kvinnan som 
valdes till statsminister efter 100 år med allmän 
rösträtt. 
   Fokus för oss har varit värmländska frågor i 
motionsform, genom skriftliga frågor och i direkt-
kontakt med statsråd samt andra viktiga intressenter. 
   Några frågor som är särskilt värt att notera är 
problemet med den stängda gränsen mellan Sverige 
och Norge. På grund av olika åtgärder att för- 
hindra smittspridning har passagen mellan länderna 
varit svår. Det har fått stora konsekvenser, speciellt 
för arbetspendlare och gränshandel. Vi har jobbat 
kontinuerligt med statlig närvaro i de värmländska 
kommunerna. Både Kristinehamn och Karlstad har 
varit lyckosamma. Bergslagens artilleriregemente A9 
återetableras i Kristinehamn och den nya myndig- 
heten för psykologiskt försvar etableras i Karlstad 
och Solna. Även statens servicekontor blir fler med 
större mandat. Ett sorgebarn är att arbetsförmed-
lingen lämnat flera kommuner fysiskt. Så arbetet 
fortsätter
/Lars Mejern Larsson, Gunilla Svantorp & 
Mikael Dahlqvist. 

Gunilla Svantorp, Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlgvist 
Foto: Helena Christerdotter<
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REGION VÄRMLANDS BERÄTTELSE

Regionen har under 2021 fortsatt fått hantera 
Coronapandemin. Vi är i ett mycket bättre läge där 
vaccineringen gör att vi tar steg mot det liv vi hade 
innan pandemin. I takt med att smittkurvan minskar 
är personalens uthållighet och hälsa en av de största 
utmaningarna att hantera efter denna otroliga 
arbetsinsats. 
   Prioriteringar av personalpolitiska insatser blir 
framgent därför nödvändiga för att krisen inte ska 
riskera förvärra den arbetskraftsbrist som redan 
finns inom främst hälso- och sjukvårdsvården. 
Risken med underbemanning är minskad tillgäng-
lighet, försämrad kvalitet och patientsäkerhet samt 
ökade kostnader för inhyrd personal. Detta kan 
vi socialdemokrater inte acceptera. Vi har därför 
under året lagt en rad politiska förslag med fokus på 
personalen. Exempelvis ville vi i budgeten för 2022 
tillskjuta medel till åtgärder som både är personal- 
och rekryteringsbefrämjande. Förslag om ett per-
sonalutskott har lagts för att få ett samlat politiskt 
ansvar i frågorna. För att stärka arbetet med att bli 
en attraktiv arbetsgivare har vi lagt förslag om att 
hitta arbetsmodeller som t.ex. ”min barnmorska” 
inom förlossningsverksamheten.  
   Internt har det politiska arbetet rullat på. Större 
delen av alla våra möten har fortsatt skett digitalt. 
Senare under hösten har dock smittläget tillåtit att vi 
kunnat haft fysiska gruppmöten. Totalt under året 

har vi haft 6 gruppmöten. Vi har även haft digitala 
träffar med invånare och partivänner, medarbetare 
och fackliga organisationer.
   Vi kan för 2021 summera över 70 medieaktiviteter 
bestående av debattartiklar, pressmeddelanden och 
andra nyheter med våra företrädare. Vi har lämnat in 
11 motioner, 4 politiska initiativ och ställt 6 inter-
pellationer. Vi har även fått igenom en del politis-
ka förslag under året. Exempelvis så kommer en 
regional hjälplinje vid psykisk ohälsa att upprättas. 
Regionen kommer även titta på hur vårdcentralernas 
insatser vid psykisk ohälsa kan stärkas genom att in-
rätta en funktion med vårdsamordnare. Vi har även 
fått bifall på att göra det enklare att kunna studera 
på distans genom att titta på hur ett länssamarbete 
kring lärcentrum kan utformas. Regionen kommer 
efter initiativ från oss arbeta för att stärka laddinfra-
strukturen för bilar i länet.
   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 socialdemo-
kratiska. I detta har vi nu påbörjat ett arbete med 
regionfullmäktigegruppen för att kunna gå starka in 
i valåret. Nu kör vi för maktskifte i regionen 2022!  
/Marian Gustavsson – fullmäktigegruppens 
ordförande 

STIFTSFULLMÄKTIGEGRUPPEN I KARLSTADS STIFT

Karlstads stift omfattar Värmland och Dalsland 
samt angränsande delar av Örebro län. Stiftsfull-
mäktiges S-grupp består därför av ledamöter från de 
tre parti- 
distrikt som alla ligger inom Karlstads stift. Social- 
demokraterna har 22 mandat av totalt 65.
   Från valet 2021 har vi en fortsatt valteknisk sam-
verkan med Centerpartiet och från 2021 också ett 
nytt valtekniskt samarbete med ÖKA, Öppen Kyrka 
för Alla, för att uppnå en hållbar majoritet i Stiftet. I 
Kyrkomötet 2021 behöll vi våra 4 mandat. Johannes 
Fransson, Pernilla Edman, Katarina Hofling och 
Inga-Lill Röhr. 
   Stiftsfullmäktige sammanträdde den 24 maj och 
den 15 november under 2021.Fullmäktigesamman-
trädet den 24 maj var ett telefonmöte, och den 15 

november träffades både nya och avgående stifts-
fullmäktige fysiskt på Hotel Gustav Fröding.
Stiftsfullmäktigegruppen har beslutat att inleda en 
diskussion och ett samarbete med Västerås eller 
Skara stift. Det samarbetet fick vi för tillfället lägga 
åt sidan, då inga fysiska möten har genomförts 
under större delen av 2021.
   Gruppens ledamöter har deltagit i olika utskott, 
beredningar och ingår även i ett antal representa-
tioner i vänstift med mera. Alla möten har hållits 
digitala.
  På olika nivåer i stiftet, pastorat, kyrkoråd och 
församlingar har partiets utsedda gjort ett mycket 
värdefullt arbete. 
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Vid varje sammanträde med stiftsstyrelsen hålls 
vanligtvis gruppmöte. Idag har vi gruppmöten tillsam-
mans med vårt samarbetsparti Centerpartiet. Även vid 
andra tillfällen under året har ledamöterna kontakt och 
stämmer av arbetet, främst vad gäller stiftsstyrelsen. 
Under året 2021 har de flesta möten hållits digitalt 
eller via telefon. Gruppmöten inför stiftsstyrelsens 
sammanträde har hållits digitalt dagen innan stifts- 
styrelsen. 
   Gruppstyrelsen har via Teams träffats två gånger 
under 2021 för att förbereda för olika andra möten.
Stiftsfullmäktigegruppen träffades söndagen den 14 
november för att en gemensam middag. Inbjudna var 
både nya och avgående Stiftsfullmäktigegruppen inom 
Karlstads stift.
   Årsmötet för Stiftsfullmäktigegruppen kommer att 
hållas under den nya mandatperioden, då det kommer 
att väljas en ny gruppstyrelse. 
   I Stiftsfullmäktigegruppens valberedning ingår från 
årsmötet 2020 Torbjörn Holmström och Inga Eng-
ström.
/ Gruppstyrelsen tackar för visat förtroende fram 
till dess ny gruppstyrelse är vald.

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. Från och med ny mandatperiod: 
Inga-Lill Röhr 1:e vice ordförande, ledamöter 
Johnny Boström, Pernilla Edman, Jan Bohlin, 
ersättare Siv Björk Kjellgren, Nils-Gunnar 
Andersson, Maryna Bialesta Vilhelm.

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. Från ny mandatperiod: Lars Ris-
berg, Mariana Möllberg-Kleven, Torbjörn 
Holmström, ersättare Johanna Svärd, Samuel 
Carlén. 

Domkapitlet: Margareta von Wachenfeldt 
med Sune Frisk som ersättare.

Revisorsgruppen: Inga Engström.

Valberedningen: Pernilla Edman och 
ersättare Christer Lindberg

SIDOORGANISATIONERNAS BERÄTTELSER
S-KVINNOR I VÄRMLAND

Ännu ett år har gått och vi har nu fått vänja oss vid 
att leva med en global pandemi hängande över oss. 
Det var nog få av oss som trodde att det skulle bli 
så långvarigt och få så allvarliga konsekvenser som 
det faktiskt har fått. S-kvinnor Värmland har hållit 
i gång sin verksamhet genom digitala möten men 
längtar liksom alla andra tills vi kan ses under mer 
normala förhållanden igen. Bortsett från pandemin 
blev det gångna året ett historiskt viktigt år eftersom 
Magdalena Andersson utsågs till Sveriges första 
kvinnliga statsminister. Vi har äntligen krossat glas-
taket och visat att även kvinnor kan nå de yttersta 
politiska maktpositionerna. Nu ser vi fram emot ett 
spännande valår där vi ska göra vårt yttersta för att 

visa väljarna att Socialdemokraterna med Magda-
lena i spetsen är det självklara alternativet för att ta 
Sverige framåt. 
                                          
Styrelsen 
Ordinarie ledamöter
• Sofia Skönnbrink, Ordförande  
• Marina Andreasson, Kassör  
• Ida Gullbrandsson, Sekreterare   
• Birgitta Eklund, Vice ordförande & Studie- 

ledare  
• Jenny Boquist, Internationell ledare  
• Bisera Bucuk
• Carina Johansson        Fortsättning nästa sida 
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Ersättare
• Marianne Gustavsson
• Marina Ericsson
• Carina Bönström (avsade sig uppdraget i april 

2021)
• Linda Hansen Grundel (avsade sig uppdraget i 

juli 2021) 

Revisorer
Ordinarie  Ersättare
Gunilla Svantorp Ann-Marie Skoglund  
Birgitta Gauffin  Christina Dellwik

Valberedning  Alma Norsells Fond
Inga-Lill Röhr  Karin Adolfsson   
Wilma Olsson  Ingela Agneblad  
Anneli Karlsson  Märit Carlzon Magnusson

Medlemsantal
Klubb    Antal
Arvika   37
Charlottenberg  21
Filipstad  40
Karlstad  91
Kristinehamn  35
Lesjöfors  31
Skoghall  (1)*
Säffle   11
Torsby   (1)*
Distriktsklubb  10
Totalt:   276

*”Klubb leds av vid årsmötet vald styrelse. Styrelsen 
ska bestå av minst tre ledamöter, varav ordförande 
och kassör väljs särskilt. Klubbstyrelsen är besluts-
för när mer än halva antalet ledamöter är närvaran-
de”- S-kvinnors stadgar.

Möten och aktiviteter 2021

Planeringsdag
Den 23 januari möttes styrelseledamöterna via 
Zoom för att ta fram förslag på verksamhetsplan 
och budget inför årsmötet. Tyvärr lyckades inte den 
ambitiösa verksamhetsplanen genomföras under det 
gångna året. Mycket på grund av pågående pande-
min men även för att undertecknad fick barn och 
under en period därmed inte kunde ägna lika mycket 
tid åt det politiska engagemanget som innan. För-
hoppningsvis kan flera av aktiviteterna flyttas över 
till nästkommande år och utföras då istället.

Besök i kvinnoklubbarna
I samband med att undertecknad blev vald till ny 
distriktsordförande för S-kvinnor Värmland 
beslutade styrelsen att undertecknad och Vice 
ordförande tillika studieledare Birgitta Eklund skulle 
besöka samtliga kvinnoklubbar för att presentera 
sig. Tanken var att fysiska besök skulle genomföras 
men eftersom pandemin fortsatte erbjöds klubbarna 
digitala besök i stället. Den 21/1 genomfördes ett 
digitalt besök i Säffles kvinnoklubb. Övriga klubbar 
har uttryckt önskemål om fysiskt möte när så tillåter.

Årsmöte
S-kvinnor Värmlands 106:e årsmöte genomfördes 
under rådande omständigheter digitalt den 27 mars. 
Ordförande, sammankallande i valberedningen 
och presidiet möttes upp i Kristinehamn för att 
tillsammans styra årsmötet via länk därifrån. På 
mötet deltog 15 röstberättigade ombud som alla 
fick en ”Goodiebag” utskickad via post i ett försök 
att efterlikna den speciella känsla som ett årsmöte 
framkallar. Under mötet deltog även Åsa Johansson 
(Regionråd samt ordförande för Socialdemokraterna 
i Värmland), Blåvitt Elofsson (Ordförande för ABF 
Värmland), Elin Gustafsson (ledamot i S-kvinnors 
förbundsstyrelse) som gästtalare. Deras tal var inspi-
rerande och väldigt uppskattade av mötesdeltagarna. 
Under årsmötet antogs verksamhetsplan, mötes-och 
aktivitetsplan samt budget för 2021. Val till samtliga 
uppdrag genomfördes och ombud till förbundskon-
gressen utsågs.

Möte med kvinnosjukvården i Karlstad
Den 25 januari genomförde undertecknad och vice 
ordförande Birgitta Eklund ett digitalt möte med 
ledningsgruppen för kvinnosjukvården i Karlstad. 
Syftet med mötet var att diskuterade den ansträngda 
situationen på förlossningen och ta reda på vad de 
ansåg behövdes för att kunna upprätthålla en god 
arbetsmiljö och vad största orsaken var bakom att 
de inte kände att de kunde utföra sitt dagliga arbete 
på ett tillfredsställande sätt. Initiativet var mycket 
uppskattat av ledningsgruppen som tyckte att de 
kändes skönt att någon hade hörsammat deras 
situation.

Styrelsemöten
S-kvinnor har under 2021 genomfört ett konstitu-
erande möte (31/3) och sex styrelsemöten (18/2, 
21/4, 17/6, 14/9, 12/10 & 16/11). Samtliga möten 
har genomförts digitalt via Zoom.

                                         Fortsättning nästa sida 
23



Ordförandeträffar
Under året har styrelsen anordnat två ordförande-
träffar för klubbordföranden, den 15 maj och den 
24 november. Undertecknad har även deltagit på en 
distriktsordförandeträff  anordnad av förbundet den 
13 februari.
   Temat för ordförandeträffen den 15 maj var 
medlemsvärvning och medlemsvård. Till denna 
träff  bjöds dåvarande förbundssekreterare Susanne 
Andersson och S-kvinnors digitala kommunikatör 
Ängelina Ahlén in. Susanne redogjorde för med-
lemsutvecklingen i Värmland och diskuterade hur vi 
kan värva medlemmar samt få dem att stanna kvar. 
Ängelina gick igenom de olika sociala medierna och 
gav tips på hur vi kan göra för att bli mer synliga. 
Efter diskussionerna på ordförandeträffen valde 
styrelsen att skapa en Facebooksida för att på ett 
mer effektivt sätt kunna nå ut med S-kvinnors 
politik. På Facebooksidan har även personliga 
presentationer av styrelseledamöterna lagts upp.
   På ordförandeträffen den 24 november bjöd 
styrelsen in Gunilla Svantorp (Riksdagsledamot och 
ordförande för utbildningsutskottet) samt Anna 
Dahlén Gauffin (Vice ordförande för barn och ung-
domsnämnden i Karlstad) för att diskutera 
aktuell skolpolitik. Stort fokus lades på utmaning- 
arna gällande ojämlik skolgång och privata aktörer. 

Digital AW
Under våren anordnade Michelle Hedberg (S-kvin-
na och tidigare styrelseledamot) digitala AW:S för 
kvinnliga och icke binära medlemmar i Socialdemo-
kraterna i Värmland. Syftet var att mötas och disk- 
utera aktuella frågor i ett lättsamt forum. Ett mycket 
bra initiativ som självklart stöttades av styrelsen, 
bl.a. genom utlåning av Zoom-licens.

Förbundskongress 2021
Helgen den 1-3 oktober 2021 genomförde S-kvin-
nor sin 37:e kongress i Borlänge. Vid tillfället för 
kongressen hade samhället öppnat upp något och 
en fysisk kongress var därför glädjande nog möjlig 
att genomföra. Vid kongressen deltog 95 röstbe-
rättigade ombud. Den värmländska delegationen 
utgjordes av Inga-Lill Röhr, Monica Aarholdt, 
Marina Andreasson och Anna Karlsson Gurnett. 
Under kongressen antogs ett nytt politiskt 
program och en ny förbundsledning utsågs där 
Annika Strandhäll valdes till Förbundsordförande 
och Nina Unesi till Förbundssekreterare. Under- 
tecknad fick fortsatt förtroende att ingå i förbunds-
styrelsen i ytterligare två år och har blivit utsedd 
som sammankallande i Miljö-och klimatutskottet.

Lokala insändare och debattartiklar
S-kvinnor Värmland har under året skrivit och 
skickat in insändare och debattartiklar till lokala och 
regionala tidningar. Några av de ämnen som har 
behandlats är mäns våld mot kvinnor, förlossnings-
vård, förbud mot kärnvapen, könsstympning, väl-
färd och Magdalena Andersson som statsminister.

Övrigt
• Den 9 februari deltog undertecknad på ett 

digitalt möte med arbetsmarknadsminister Eva 
Nordemark.

• Den 4 mars deltog undertecknad på ett semi- 
narium gällande ”Me too” inom arbetarrörelsen 
som förbundet anordnade. 

• Den 23 mars deltog undertecknad på Konst-
främjandet Värmlands årsmöte.

• Den 17 april gästade Birgitta Eklund Socialde-
mokraterna Värmlands distriktskongress och 
talade om vikten av varvade listor och att fler 
kvinnor behöver placeras högst upp på listorna. 

• Den 28 april deltog Birgitta Eklund på ABF 
Värmlands årsmöte. 

• Den 13 juni deltog Birgitta Eklund på en studie-
ledarträff  som anordnades av förbundet.
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2021 blev om möjligt ett ännu mer märkligt år än 
2020, för oss som för alla andra. Värmlands 
distriktsårskonferens hölls 21 april via Zoom.
   Till ordförande omvaldes Johannes Fransson, 
Kristinehamn och till ledamöter på två år valdes 
Nils Jansson, Karlstad, Nils-Gunnar Andersson, Ar-
vika och Daniel Schützer, Årjäng. (Kvarstående ett 
år Jenny Boquist, Arvika och Ann-Charlotte Eskel, 
Skoghall). Som suppleanter valdes på ett år nyvaldes 
Lina Larhult, Karlstad, Jonny Johansson, Karlstad 
och omval av Birger Jönsson, Forshaga. Marie-Loui-
se Gunnar, Kristinehamn, valdes också till ordinarie 
ledamot på ett år vid ett fyllnadsval.  
   Under pandemins gång har många vant sig vid 
att möten och utbildningar hålls digitalt och detta 
erbjuder många möjligheter att mötas. Tillsammans 
med Örebro och Västmanland hade Värmland en 
medlemsutbildning via Zoom den 13 februari. Det 
har också öppnat för helt nya möjligheter att delta 
på arrangemang som förbundet och andra distrikt 
arrangerar och distriktet försöker i största mån att 
dela information med medlemmarna, via mejl och 
sociala medier. 
   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 partidi-
strikts eget arbete.
   Kyrkovalet har varit 2021 års stora händelse, där 
vi uppmuntrat medlemmarna att bidra till valarbetet 
i sin arbetarekommun. Efter en lyckad valrörelse på 
flera håll i distriktet ser vi många medlemmars namn 
på förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan, vilket vi 
gläder oss mycket åt! 
   Styrelsen har under året haft samtliga samman- 
träden via video- och telefonmöte. 
   Socialdemokrater för tro & solidaritet är prog- 
ressiva troende. Vi arbetar för ett samhälle där 
solidariteten är ett fundament för vårt sätt att bygga 
samhället och bemöta andra. Gudstron är en grund 
och en inspiration i vårt samhällsarbete därför är 
frågor om fred, rättvisa, jämställdhet, social omsorg 
och internationell solidaritet viktiga frågor för oss 
att arbeta med.  Vi vårdar solidariteten och slåss mot 
orättvisorna. Vi vill bygga en hållbar värld där alla 
behövs, alla får plats och ingen diskrimineras!
/Johannes Fransson
Ordförande för Socialdemokrater för tro & soli-
daritet i Värmland

SOCIALDEMOKRATER FÖR 
TRO & SOLIDARITET

Det har åter blivit hög tid att sammanfatta ännu ett 
speciellt verksamhetsår för SSU Värmland. Trots 
pandemi och svårt att hålla glöden uppe i styrelsen 
har vi haft ett framgångsrikt år med både kurser, 
stor medlemsökning och gjort politisk förändring 
genom att få igenom motioner i arbetarkommunen. 
Vi lämnar 2021 stärkta och med ännu högre mål än 
tidigare. Vi har även ett valår framför oss som vi ser 
framemot att ta oss an. 

Motgång med medgång 
Vi har med stor hjälp av regionssamarbeten inom 
SSU hittat stöd hos andra distrikt och kunnat ge-
nomföra evenemang och arbeta framåt. Men också 
fått stöd i det svåra. 2021 har åter varit ett år med 
många motgångar, och Värmlands SSU-distrikt är 
fortfarande i en slags nystart som tyvärr inte fått en 
ärlig chans på grund av pandemin. Men tack vare att 
vi kunnat hjälpas åt och ta del av vad distrikten runt 
oss har att ge, har det inte slagit lika hårt som det 

hade kunnat göra. Även finna glädje i att dela med 
oss av vårt arbete och bjuda in andra att delta i det.

Vi har ställt in, men också om 
2021 har ändå varit ett glädjens år, speciellt om en 
tittar på siffrorna. En medlemsökning på 62% trots 
pandemi med inställda kurser, möten, svårigheter att 
komma in på skolor och bristande engagemang. Det 
anser vi har varit vår styrka, att när vi lyckats nå ut 
och få komma ut och träffas så har vi gett allt. Och 
då även fått väldigt positivt resultat av vårt arbete. 
Vi har behövt ställa in, men vi ställer samtidigt om, 
sett nya lösningar och hur vi ska arbeta framåt för 
att vi 2022 ska bli ännu starkare. 

                                       Fortsättning nästa sida 
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Verksamhet 
Förnyelse, nytänk och förändring är incitament 
som varit ledande i verksamhetsarbetet. Ett år av 
förbundskongress och aktivt arbete mot det nya 
handslaget och organisatoriska handlingsprog- 
rammet har vi samtidigt arrangerat både medlems-
möten med hög uppslutning, skolvärvningar både 
på egen hand och i samarbete med förbundet, haft 
digitala samtal och träffar. Så som spelkvällar och 
lyckade kurshelger med både del ett och två i SSU:s 
grundkurser. Vi har skapat varierad verksamhet som 
leder till mångfald och mervärde i såväl engagemang 
som utveckling. 
/Framåt alltjämt, Distriktsstyrelsen 

Året 2021 började med restriktioner på grund av 
rådande pandemi, vilket gjorde valet att ställa in 
vinterns och vårens aktiviteter.
Det blev sommar och läget börjar se bättre ut samt 
att en del restriktioner lättades det på. Dock så fatta-
des det beslut tidigt på vårkanten att ställa in 
aktiviteter under sommaren då det var svårt att 
planera hur läget skulle komma att se ut i landet. 
Styrelsen för Unga Örnars Syd-läger beslutade även 
dom att ställa in Syd-lägret som hålls under som-
maren vilket resulterade i att årets lägervecka blev 
inställd.

Verksamhet som genomförts under året på 
distriktsnivå är:

LÄGER
Inga läger genomfördes under 2021.

Utbildningar som genomförts och föreläsningar 
vi har närvarat vid är:
1. Ledarskapsutbildning steg 1 och 2 med Riks-
förbundet UÖ 27–28/2 2021
2. Ledarskapsutbildning praktiskt ledarskap med 
Riks förbundet UÖ 24/4 2021
3. Organisationsutveckling 1/9 2021

Verksamhet som genomförts under året på 
avdelningsnivå är:
1. Barnverksamhet med olika aktiviteter
2. Resa till Jump Yard i Karlstad

Aktivitetsgruppen
Nattvandrarna har under året ej kunnat vara aktiva 
då vi följt de restriktioner som kommit från FHM.

Ekonomi
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. 

Medlemmar
Antalet medlemmar har minskat mot antalet år 
2019. Vi har 39 bekräftade medlemmar varav 20 är i 
åldern 6 – 25år.
/Styrelsen gm Maria Torpman

UNGA ÖRNAR
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DISTRIKTSSTYRELSENS  
OCH VALBEREDNINGENS

FÖRSLAG



DISTRIKTSSTYRELSENS 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 2022. 
 
Att motioner ska vara distriktsexpeditionen till- 
 handa senast tre månader innan distrikts- 
 kongressen 2023.

Att nomineringar till partidistriktets kulturpris  
 skall vara distriktsexpeditionen tillhanda   
 senast 31 december 2022. 

16 a) MOTIONS- OCH
NOMINERINGSTIDER
INFÖR 2023

16 b) FÖRSLAG PÅ REGIONAL- 
POLITISKT PROGRAM 2022-2026

Förord
Det finns mycket att vara stolt över i Sverige 
och Värmland. Under de senaste åren har vi 
tillsammans gått igenom en mycket svår kris, 
den globala pandemin. En smärtsam och 
prövande tid. Men samhället har visat upp 
sin styrka och handlingskraft. Från det tar vi 
med oss lärdomar av att vi kan bygga ett star-
kare samhälle. Ett område som vi har allt att 
vinna på är att investera i vår gemensamma 
välfärd. Behoven är stora, inte minst behöver 
personalen i äldreomsorgen och sjukvården 
både bättre villkor och fler kollegor. Vi be- 
höver ta hand om dem som tar hand om oss. 
   Vi vet att Sverige och Värmland kan bättre 
och våra prioriteringar är tydliga. Vi ska driva 
för den gröna omställningen och skapa fler 
jobb. Vi ska öka tryggheten och jämlikheten 
genom att ta tillbaka kontrollen över välfärd 
och bekämpa brotten och brottens orsaker. 
   Efter tolv år av borgerligt styre i regio-
nen är det nu hög tid att för en ny politisk 
ledning och inriktning. Tusentals värmlän-
ningar väntar på vård, den psykiska ohälsan 
ökar bland unga och vi saknar personal inom 
vården. Den utvecklingen är för oss socialde-
mokrater oacceptabel och måste vändas.
   Vårt regionalpolitiska program beskriver 
vad vi vill uppnå under kommande mandat-
period och innehåller politiska förslag inom 

respektive politikområde. Utgångspunkten 
är att skapa ett samhälle för alla, där alla 
människor är delaktiga på lika villkor och 
bidrar utifrån sin förmåga och får tillbaka 
efter sina behov.   

Utgångspunkter i vårt program är: 
• Att jämställdhets- och funktionsrätts- 
perspektivet integreras i alla politik- och 
samhällsområden.
• Att människor är lika mycket värda, oavsett 
vem man är och vilken bakgrund man har. 
• Att vi driver på klimatomställningen på ett 
rättvist och hållbart sätt.
• Att värmlänningar ska få kontakt och 
vård utan onödig väntan. Vårdcentralernas 
tillgänglighet ska stärkas, bland annat genom 
utökade öppettider. 
• Att den psykiska ohälsan bland unga ska 
minskas och förebyggas. Tidiga insatser är 
avgörande. 
• Att Värmland ska vara ett starkt och 
konkurrenskraftigt län som förknippas med 
attraktiva jobb och boende samt livskvalité.  
• Att vi vill stärka besöksnäringarna och 
kulturen för att göra Värmlands tillväxt och 
arbetsmarknad starkare. 
• Att genom schysta arbetsförhållanden 
behåller vi våra anställa och attraherar också 
fler. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att Anta förslaget till regionalpolitiskt program 
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Värmland tar ledartröjan i den gröna 
omställningen
Klimatet är vår tids ödesfråga. En hållbar 
användning av jordens resurser är en för-
utsättning för kommande generationers 
framtid. Vetenskapen är mycket tydlig och det 
finns inget utrymme för tvekan. Vi behöver 
nu göra allt vi kan för att hålla världen inom 
1,5-graders målet och det är självklart att 
Värmland och regionen ska bidra med sin 
del. Här är Socialdemokraterna en drivande 
kraft för den gröna omställningen. 
   Regionen ska ta ansvar för både den interna 
miljön i regionen för medarbetare och med-
borgare, men också den externa genom att 
undvika påverkan på klimatet. Här be- 
höver arbetet med att energieffektivisera 
byggnader fortsätta och de upphandlingar 
som görs behöver ta större hänsyn till klima-
tet. Regionen måste ta vara på det föränd-
ringstryck som digitaliseringen ger och dra 
full nytta av de möjligheter som den nya 
tekniken skapar. Vi behöver ta tillvara och 
fånga upp den kraft som finns i det värm-
ländska näringslivet för att skapa gröna jobb 
som bidrar till nödvändiga utsläppsminsk-
ningar. I samverkan med Karlstads uni- 
versitet och andra lärosäten med stöd av 
innovationer och forskning tar vi Värmland 
in i en hållbar framtid. Stora möjligheter 
finns i nya framtidsbranscher och cirkulära 
affärsmodeller. Här kan vi dra nytta av EU:s 
strukturfonder som ger stöd till företag som 
investerar i hållbar produktion och tjänster.  
   Klimatutmaningen har en tydlig relation 
till jämlikhet och jämställdhet. Både faktisk 
klimatpåverkan och förutsättningarna för att 
begränsa den är ojämnt fördelade. Detta är 
tydligt i ett län som Värmland där många är 
helt beroende av att ha en bil för att ta sig 
till jobbet, hämta barn eller utföra vardagliga 
sysslor som att handla. Därför är det helt av-
görande att omställningen görs på ett rättvist 
sätt där vi visar solidaritet inte bara med kom-
mande generationer utan också med varandra 
här och nu. Vägledande är arbetet med att 
uppnå de globala målen i Agenda 2030.  
   Landsbygdens roll för att producera livs-
medel är avgörande. Vi vill stärka de värm-
ländska livsmedelsproducenterna för att öka 
självförsörjningsgraden. Närproducerat och 
ekologiska livsmedel bidrar till den hållbara 
omställningen. Landsbygden fyller också 

centrala värden för naturupplevelser, rekrea-
tion, naturturism och ett rikt växt- och djurliv. 
   Skogen är en viktig resurs i klimatomställ-
ningen, en kolsänka och reservoar som kan 
bidra till att ersätta oljebaserade och fossila 
drivmedel och material. Vi ska stötta arbetet 
med att utveckla bioekonomin och därige-
nom bidra till den gröna tillväxten och ett 
hållbart skogsbruk. 

Vi vill: 
• Att kemikalie- och antibiotikaanvändningen 
inom regionens verksamheter minskas.
• Att den mat som serveras i regionens verk-
samheter i allt högre grad ska vara klimat- 
smart och närproducerad. 
• Att regionens användning av plast och en-
gångsartiklar minskar. 
• Att regionens utsortering i avfallshanter- 
ingen förbättras.
• Att regionens verksamheter är fossilfria 
senast år 2045.
• Att arbetet med att energieffektivisera 
byggnader inom regionen fortsätter genom 
att styra kravnivåer på byggnader och dess 
system mot fastställda hållbarhetskrav. 
• Att alla värmlänningar har tillgång till 
digitala välfärdstjänster. 
• Att regionen använder upphandling som 
verktyg för hållbara produkter och tjänster.
• Att regionen utvecklar stödet och sam-
ordningen i syfte att värmländsk industri 
och företag ska kunna ställa om till hållbara 
produkter och tjänster. 

Hälso- och sjukvård
När individen är som mest utsatt ska sam-
hället vara som starkast. Därför går en trygg 
välfärd för alla alltid först för oss social- 
demokrater. En god och jämlik vård får 
inte vara en klassfråga. Med gemensamma 
lösningar kan vi på ett effektivt och rättvist 
fördela resurserna utifrån befolkningens 
behov utan att behöva förlita oss på olika 
marknadslösningar med vinstintressen. Den 
som är sjukast, är den som ska få vård först 
och den som har det största sjukvårdsbehovet 
ska ges företräde till vården. För detta krävs 
mer politik, inte mindre, då de med störst 
behov oftast inte har de starkaste rösterna. 
All form av diskriminering och rasism inom 
vården måste aktivt förebyggas och be- 
kämpas. Kvinnor och män ska bemötas och 
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behandlas likvärdigt i vården liksom personer 
med funktionsvariation eller personer som 
omfattas av HBTQI-identitet. 
   Efter 12 år av borgerligt styre i regionen ser 
vi en hälso- och sjukvård i Värmland som är 
hårt ansträngd. Vi ser brister i tillgänglighet 
och att det är alldeles för stora variationer i 
kvalité och utbud beroende var i Värmland 
man bor. Alltför många patienter känner idag 
oro för att inte få hjälp i tid och att vården 
känns för långt bort. Det kan vi inte accepte-
ra, det måste bli bättre! Värmland behöver en 
ny färdplan för hälso- och sjukvården. 

Vårdcentraler och nära vård
Den vård du behöver ofta ska finnas nära 
och där spelar vårdcentralerna en viktig roll. 
Kvaliteten ska vara hög och tillgängligheten 
rättvist fördelad över hela Värmland.
   Vi socialdemokrater ser med oro på att 
värmlänningarnas förtroende för primär- 
vården idag är låg. Det är inte acceptabelt att 
många upplever det som svårt att komma i 
kontakt med sin vårdcentral för rådgivning 
eller tidsbokning samma dag. Kompetens-
försörjningen är en utmaning som måste 
hanteras där det exempelvis på mer än hälften 
av regionens vårdcentraler saknas fasta läkare. 
Därför är satsningar på personalen nödvändi-
ga, särskilt för att öka attraktiviteten för sjuk-
vårdspersonal att arbeta på vårdcentralerna på 
lands- och glesbygd. Att stärka kontinuiteten 
och arbeta för fast omsorgskontakt är särskilt 
viktigt för äldre och patienter med kroniska 
sjukdomar. Risken är annars ökade kostnader 
för inhyrd personal. 
   Med stabilare bemanning kan vi öka till-
gängligheten. Vissa vårdcentraler bör vara 
kvällsöppna så att fler patienter kan söka vård 
utanför ordinarie arbetstid. Det är en viktig 
jämlikhetsfråga eftersom inte alla har möjlig-
het att ta ledigt från jobbet för att komma i 
kontakt med vården. Kvällsöppna vård- 
centraler kan också fånga upp patienter som 
annars hade sökt sig till akuten. 
   Att snabbt komma fram till en väl fung-
erande sjukvårdsrådgivning som ger goda 
medicinska råd och vid behov kan hänvisa 
vidare, är en viktig del i en väl fungerande 
hälso- och sjukvård. Därför behöver 1177 
utökas med fler anställda så att väntetiden 
kan kortas ned.  En annan viktig del för att 
öka tillgängligheten är att fortsätta utveck-

lingen av Vårdcentral Värmland och få fler 
människor att nyttja deras tjänster istället för 
privata nätläkarbolag. Vårdcentral Värmland 
är ett viktigt, digitalt komplement till övriga 
vårdtjänster som kan avlasta resterande delar 
av vården genom att ta emot de personer som 
inte behöver fysisk bedömning eller regel- 
bunden kontakt med ordinarie vårdcentralen. 
   När sjukhusets resurser inte behövs ska du 
få vård i den egna hemkommunen. För att 
klara av att ge en bra och nära vård, även i det 
egna hemmet, krävs ett utvecklat samarbete 
mellan regionen och kommunerna. Även vid 
dessa vårdkontakter bör digitala lösningar 
nyttjas när så är möjligt. För att stärka vården 
och möta den växande gruppen av äldre i 
Värmland vill vi satsa på äldremottagningar 
som kan ge de äldre en genväg in till vård-
centralerna. En annan viktig del av den nära 
vården är ungdomsmottagningarna. Barn- 
och ungdomshälsan och de familjecentraler 
som idag etablerats tillsammans med länets 
kommuner vill vi stärka ytterligare. 

Vi vill: 
• Att vårdcentralernas tillgänglighet förbättras 
genom utökade öppettider, telefontider och 
uppringningsfunktioner. 
• Att det upprättas äldremottagningar. 
• Att väntetiden till 1177 kortas ned. 
• Att fler ska kunna boka tid för vårdbesök 
via 1177. 
• Att vården i norra Värmland stärks genom 
en vårdcentral i Branäs. 
• Att mer vårdpersonal anställs och att admi-
nistrationen minskas. 
• Att särskilda satsningar görs på sjukvårds-
personal som arbetar i glesbygd, både för 
att underlätta rekrytering och för att kunna 
behålla befintlig personal.
• Att digitala lösningar i regionens regi fort-
sätter att utvecklas.
• Att kroniskt sjuka får en fast vårdkontakt 
och att kontinuitet för samtliga patienter 
förbättras. 
• Att fler familjecentraler etableras i länet. 
• Att den mobila vården byggs ut i hela länet, 
för att bättre kunna möta patienter i hemmet. 

Ambulanssjukvård
Geografiskt avstånd får aldrig styra kvaliteten 
på välfärden. Tiden från skadetillfället till att 
patienten kommer under kvalificerad vård är 
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direkt relaterad till överlevnad. Regionen har 
ett viktigt ansvar för en välfungerande och 
tillgänglig ambulanssjukvård i hela länet med 
rimliga responstider. I dagsläget varierar det 
mellan olika kommuner hur lång tid det tar 
för ambulansen att ta sig fram till patienten. 
För att utjämna dessa skillnader och korta ned 
den ibland livsavgörande responstiden behövs 
fler ambulanser och ambulans- 
stationer i Värmland. En lämplig plats för en 
sådan utökning är Deje som skulle bidra till 
bättre inställestider till ett område som når 
Forshaga, Kil och Molkom.

Vi vill: 
• Att ambulanssjukvården i Värmland når 
samtliga patienter inom rimliga responstider 
med en målsättning på max 15 minuter. 
• Att ambulanssjukvården i Värmland utökas 
med en ambulans i Deje.

Sjukhusvård
Som patient ska du kunna känna dig trygg 
med att få den vård du behöver när du be- 
höver den. Det är oacceptabelt att behöva 
vänta en längre tid för att få behandling. 
Väntetiden ska vara så kort det går och vård-
garantin ska uppfyllas. Den som är i störst 
behov av att träffa en läkare, få en operation 
eller en behandling ska gå först, inte den som 
har råd att betala för en dyr sjukvårdsför- 
säkring. 
   Utvecklingen av den högspecialiserade 
vården har skapat nya möjligheter till bättre 
behandlingar och därmed också en  
bättre livskvalitet och ökad självständighet 
för människor med svåra sjukdomar. För att 
den högspecialiserade vården ska kunna hålla 
hög kvalitet krävs det att den hålls koncen-
trerad till de större sjukhusen. Arbetet med 
nivåstrukturering ska därför fortsätta för att 
ytterligare förbättra patientsäkerheten och 
den jämlika vården. Vi är övertygade om att 
det är helt nödvändigt att regionen, i sin egen 
organisation har ansvar för och utvecklar 
samtliga tre sjukhus i länet.  
   Bortom Coronapandemin finns problem 
med långa väntetider. Tydligt exempel är att 
Värmland är en av de regioner där väntetider 
till operation eller åtgärd inom vårdgarantins 
90 dagar är som längst. Här behövs ett nytt 
ledarskap för att korta köerna samt garantera 
vård i tid och efter behov. Människor ska inte 

behöva lida i väntan på vård.

Vi vill: 
• Att möjligheten för personer med privata 
sjukvårdsförsäkringar att köpa sig före i kön 
stoppas. 
• Att inga sjukhus privatiseras. Vi tror på en 
sammanhållen sjukhusvård där regionen har 
fullt ansvar för samtliga tre sjukhus.
• Att vårdgarantin uppfylls så att man inom 
90 dagar får en åtgärd eller operation. 

Psykiatri
Den psykiska ohälsan utgör ett allt större 
problem i vårt samhälle, både bland barn, 
ungdomar och vuxna. Många som lider får 
idag en otillräcklig vård, det är inte accepta-
belt! Det ska inte spela någon roll om man 
lider av kroppslig eller psykisk ohälsa, vården 
ska alltid finnas där för värmlänningen när 
den behövs. Pandemin har drabbat många 
hårt och vi ser ett ökat tryck till både 
öppenvården, olika slags jourtelefoner samt 
till akutpsykiatri och traumavård. Det gör att 
det hälsofrämjande och förebyggande arbetet 
i regionen behöver stärkas och prioriteras.
   Många unga mår dåligt redan i grundskolan 
och tidiga insatser är därmed avgörande för 
att främja ungas hälsa, trygghet och utveck-
ling. Vi behöver bli bättre på att fånga upp 
dessa individer och där ska elevhälsan, första 
linjen och primärvården finnas tillgänglig och 
vara väl utbyggd. Genom att öka samverkan 
mellan skolsköterskor och kuratorer är 
chansen större att eleverna få den hjälp som 
de är i behov av. Utöver elevhälsan är det 

31

280

285

290

295

300

305

310

315

320

325

330

335

340

360

365

370

375

380



viktigt att det finns möjlighet till en tidig 
första kontakt med hälso- och sjukvården i 
respektive kommun vid psykisk ohälsa. 
   Barn och ungdomar som behöver utredning 
av psykiatriska eller neuropsykiatriska diag-
noser ska inte behöva stå i kö. Det ska finnas 
god tillgänglighet för utredning och behand-
ling för unga som behöver psykiatrisk hjälp. 
I dagsläget är väntetiden till BUP alldeles för 
lång. Köerna måste kortas och för att det ska 
vara möjligt behöver produktionen öka och 
mer resurser tillskjutas.
   En annan grupp som har en högre psykisk 
ohälsa än befolkningen i stort är de äldre. 
Det finns tydlig statistik som visar det och 
att många äldre har svårt att få psykologisk 
eller psykiatrisk behandling i primärvården 
och istället hänvisas till medicinering. Äldre 
män, särskilt över 85 år är överrepresenterade 
i suicidstatistiken. Här behöver primärvården 
möta äldres behov i större utsträckning för att 
minska psykisk ohälsa. Samverkan med kom-
munerna och föreningslivet ska utvecklas för 
att förebygga ensamhet och psykisk ohälsa 
hos äldre.

Vi vill: 
• Att psykosocial kompetens finns på alla 
vårdcentraler och ungdomsmottagningar. 
• Att konceptet med vårdsamordnare vid 
psykisk ohälsa stärks på vårdcentralerna. 
• Att arbetet med suicidprevention intensi- 
fieras. 
• Att köerna till barn- och ungdomspsykiatrin 
kortas och att vårdgarantin uppfylls så att 
ingen behöver vänta längre än 30 dagar på en 
första bedömning samt ytterligare 30 dagar 
till en fördjupad utredning eller behandling. 
• Att barn- och ungdomspsykiatrin utred-
ningsinsatser inom den neuropsykiatriska 
vården förstärks. 
• Att första linjens psykiatri stärks ytterliga-
re med fokus på förebyggande arbete samt 
genom att förtydliga kopplingen till befintliga 
vårdstrukturer. 
• Att samarbetet mellan länets kommuner och 
regionen förbättras inom området psykisk 
hälsa. 
• Att åtgärderna för att förebygga psykisk 
ohälsa hos äldre utvecklas. 

Folkhälsa
I ett globalt perspektiv är folkhälsan i Sverige 
god, men utvecklingen skiljer sig åt
mellan olika grupper definierade utifrån till 
exempel kön, ålder och socioekonomi. Vi vet 
att socioekonomiska förhållanden påverkar 
hälsa, livskvalitet och livslängd. Det finns 
också skillnader i hälsa och livslängd mellan 
kvinnor och män. Kvinnor har längre livs-
längd men har större sjukfrånvaro i arbetet. 
Kvinnor är överrepresenterade inom psykisk 
ohälsa men män begår självmord i högre 
utsträckning. Inom vården är väntetiderna 
olika för kvinnor och män, vården sätts in i 
olika skeden av sjukdomsförloppet och om-
fattningen av insatserna skiljer sig åt. Detta 
sker trots att det inte finns några uppenbara 
medicinska skäl till särbehandling på grund 
av kön.
   För att uppnå en jämställd vård krävs kun-
skap om kvinnors och mäns biologi,
livsvillkor, levnadsförhållanden samt om hur 
stereotypa föreställningar om kön kan
påverka bemötande, diagnos och behandling. 
Brister i kvalitet uppstår dels pga. att
könsskillnader skapas/överdrivs, dels pga. att 
det bortses från könsskillnader. För att kom-
ma tillrätta med skillnaderna är könsuppdelad 
statistik ett viktigt verktyg för att uppmärk-
samma likheter och skillnader mellan könen. 
   Övervikt och stillasittande är ett växande 
folkhälsoproblem. I Värmland lever 56 pro-
cent av invånarna med övervikt eller fetma. 
Andelen svenskar i arbetsför ålder med dålig 
kondition och fetma har mer än fördubblats 
på 25 år. Fysisk aktivitet är starkt kopplat 
till ett friskare och längre liv. Att röra på sig 
regelbundet, och även att äta rätt, minskar ris-
ken för allvarliga och livshotande tillstånd, till 
exempel högt blodtryck, hjärtinfarkt, stroke, 
typ 2 diabetes, benbrott och psykisk ohälsa.  
   Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett 
samhällsproblem och utgör ett reellt hot mot 
folkhälsan, där regionens verksamheter har 
en unik möjlighet att upptäcka och larma. För 
oss är det viktigt att alla verksamheter inom 
hälso- och sjukvården samt tandvården har 
goda rutiner för att ställa frågor om våld i 
hemmet. 
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Vi vill: 
• Att mer resurser och fokus läggs på före-
byggande folkhälsoarbete. 
• Att folkhälsoarbetet utjämnar skillnader i 
hälsa mellan kvinnor och män och mellan 
socioekonomiska grupper genom könsupp- 
delad statistik. 
• Att regionen ska ha tydliga rutiner för att 
upptäcka och larma om våld i hemmet. 

Tandhälsa
En god munhälsa är viktigt både för det 
allmänna välbefinnandet och för att mot- 
verka uppkomsten av vissa sjukdomar. Idag 
är köerna inom den värmländska tandvården 
för långa. En bidragande orsak till de långa 
köerna är den brist av tandvårdspersonal som 
finns inom allmän- och specialisttandvården. 
Brist på specialister inom tandreglering gör 
att barn och unga får besöka kliniker i Norge 
för att få sin behandling. De långa resorna 
som behöver göras var sjätte till åttonde 
vecka under en tandregleringsbehandling gör 
det svårt för många familjer att få ihop livs-
pusslet. Här behöver vi titta på hur tandreg-
leringen kan utökas för att kunna göras mer i 
Värmland. 
   Vi anser att tänderna ska ses som en del 
av kroppen och kommer därför att driva på i 
frågan om att tandvården ska omfattas av ett 
högkostnadsskydd liknande hälso- och sjuk-
vårdens. På kortare sikt behövs förbättringar 
av de statliga subventionerna av tandvården 
så att förebyggande åtgärder ges ett bättre 
ekonomiskt stöd. Vi vill att Folktandvården 
ska få ett utökat uppdrag att arbeta hälso- 
främjande och förebyggande. För att få en 
bättre munhälsa för dem med stort behov av 
tandvårdsinsatser vill vi se en utökad samver-

kan mellan Folktandvården och kommunerna, 
för att tidigt kunna sätta in rätt åtgärder. 

Vi vill: 
• Att tandvården ges utökade statliga subven-
tioner som stöd för förebyggande åtgärder. 
• Att tänderna på sikt ses som en del av 
kroppen och förs in i det nationella sjukvårds- 
systemet.
• Att köerna inom folktandvården ses över 
och kortas. 
• Att det i Värmland återupprättas en funge-
rande tandreglering. 

Förlossningsvård och eftervård
I genomsnitt föds det åtta barn per dygn på 
förlossningen i Karlstad. Att välkomna ett 
barn till världen ska vara en upplevelse som 
förknippas med trygghet, glädje och för- 
väntan. Den personal som möter den födande 
kvinnan och dennes partner ska ha en rimlig 
arbetssituation som möjliggör för en trygg 
och säker förlossning. Ingen barnmorska ska 
behöva springa mellan flera olika födande 
med den yttersta risken att äventyra patient- 
säkerheten. 
   Socialdemokraterna i Värmland kommer 
därför att arbeta för nå målet med en barn-
morska per födande. För att bli en attraktiv 
arbetsgivare anser vi också att vi behöver hitta 
arbetssätt som skapar förutsättningar till bätt-
re arbetsmiljö, vård och attraktivitet i yrkes-
kåren. Vi vill implementera Min barnmorska 
som bygger på att den gravida kvinnan träffar 
samma team av barnmorskor före, under och 
efter förlossningen. Insatserna bör i första 
hand riktas till de kvinnor som bär på en 
utbredd förlossningsrädsla. 
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För att personalen ska känna trygghet och 
stolthet i sin yrkesroll behöver de också ges 
möjlighet till regelbunden kompetensutveck-
ling där de får ta del av aktuell forskning. Här 
ska även kunskap kring amning inkluderas så 
att den personal som arbetar med födande 
kvinnor som önskar amma, kan ge korrekt 
stöttning utifrån modern kunskap i ämnet. 
Ett mål för framtiden ska vara att öppna upp 
en amningsmottagning i Värmland dit 
kvinnor kan vända sig för råd när amningen 
inte fungerar. Varje kvinna som vill amma ska 
ges goda förutsättningar att lyckas. 
   Eftervården behöver stärkas så att den 
födande, barnet och partnern får en bra start 
i det nya livet som småbarnsfamilj. De kvin-
nor som har en komplikationsfri förlossning 
där barnet inte är påverkat och mår bra får i 
dagsläget inte stanna kvar på förlossningen i 
mer än sex timmar innan de skickas hem. Till 
BB flyttas endast de kvinnor och barn som 
är i ytterligare behov av vård och i de fallen 
är det inte alltid säkert att partnern får följa 
med. I frågan om jämställt föräldraskap är det 
oerhört viktigt att båda föräldrarna får vara 
med från början och dela på ansvaret. 
   För att alla nya värmländska familjer ska 
känna trygghet behöver regionens rutiner ses 
över och lokalerna anpassas så att åtminstone 
förstagångsföderskor med partner kan erbju-
das att stanna kvar på BB. Genom att utöka 
stödet i början kan problem med anknytning, 
amning och psykisk ohälsa upptäckas och 
åtgärdas i tid.
   Det måste också finnas goda rutiner för att 
upptäcka, åtgärda och följa upp förlossnings-
skador som annars riskerar att medföra stort 
lidande för den enskilde.

Vi vill: 
• Att målet om en födande per barnmorska 
uppfylls. 
• Att arbetssättet ”Min Barnmorska” imple-
menteras och används som ett komplement 
till nuvarande verksamhet. 
• Att en amningsmottagning öppnas upp i 
Värmland. 
• Att eftervården stärks och utvecklas så att 
förstföderskor och dess partner kan erbjudas 
att stanna kvar på BB.
• Att det ska finnas goda rutiner för att 
upptäcka, åtgärda och följa upp förlossnings-
skador.

Vi bygger Värmland starkt och jämlikt
Värmlands är ett bra län att leva i. Samtidigt 
kan vi inte blunda för de problem som finns. 
Kampen mot arbetslösheten är socialdemo-
kratins viktigaste uppgift. Människors vilja 
till arbete är vår främsta tillgång. Inget slöseri 
är större än arbetslöshet. Var du bor och din 
bakgrund påverkar dock i allt för stor uträck-
ning möjligheten att få ett jobb. 
   Bostadssegregation, klassklyftor och arbets-
löshet föder otrygghet. Vi är övertygade om 
att vi med vår politik också underlättar var-
dagen för människor att hitta ett arbete, både 
för den som är arbetslös och för nyanlända 
som snabbt ska komma ut på arbetsmark- 
naden. 
   I vårt starka samhälle, finns utbildnings- 
möjligheter för alla. Utbildning lägger grun-
den för vår frihet och välfärd. I vårt trygga 
Sverige konkurrerar vi med kunskap och 
innovation, inte låga löner och sämre anställ-
ningsvillkor. 
   För att det ska gå att arbeta, leva och bo i 
hela Värmland behövs tillgång till infra- 
struktur i form av vägar, kollektivtrafik, järn-
väg, flyg och bredband. Goda förbindelser 
stärker gemenskapen mellan stad och land, 
och i synnerhet bland människor.
   Ett rikt utbud av kultur, fritid och föreings- 
liv får oss att växa och utvecklas som 
människor och gör länet mer attraktivt. Det 
ska finnas möjligheter för alla till en mångfald 
av kultur. Det skapar motvikt mot samhällets 
ökade kommersialisering. Kultur är ytterst en 
fråga om demokrati.

Arbete och utbildning
Värmland har stor potential att utvecklas 
och vara ledande i att ta sig an framtidens 
utmaningar. För att klara dessa utmaningar 
sätter Socialdemokraterna jobben först. Vi 
socialdemokrater vill även ge förutsättningar 
för människors möjlighet att lära om och lära 
nytt för att kunna ta dagens och framtidens 
jobb. Det åstadkommer vi genom en offensiv 
och flexibel utbildningspolitik där det finns 
möjlighet att studera även om man inte bor i 
eller kan åka till en universitetsstad. 
   Alla måste få möjlighet att försörja sig i 
vårt land. En framgångsrik jobbpolitik spelar 
en central roll för att bryta segregationen. 
Rätten till ett arbete som går att försörja sig 
på är grunden för ett jämlikt, jämställt och 
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solidariskt samhälle.  Vi behöver tillsammans 
med näringslivet stärka besöksnäringen och 
skapa förutsättningar för människor utanför 
arbetsmarknaden, för ett växande, hållbart 
och innovativt Värmland med stark tillväxt.
   Många människor har en yrkeserfarenhet 
som är viktig på arbetsmarknaden. Det hand-
lar både om de som befunnits sig länge på 
svensk arbetsmarknad och de som har erfa-
renhet från andra länder. För att ta vara på all 
kompetens måste deras kunskap valideras och 
dokumenteras. Förutom de offentliga 
aktörerna som kommuner, regioner, myndig-
heter med flera, behövs också ett bra sam-
arbete med näringslivet och civilsamhället. 
Matchningen mellan lediga jobb och arbets-
sökande på arbetsmarknaden ska under- 
lättas med stöd av utbildningsinsatser utifrån 
arbetslivets behov.
   Att klara kompetensutveckling och omskol-
ning är viktiga utmaningar för att människor 
ska kunna göra sig anställningsbara och att 
näringslivet ska klara försörjning av arbets-
kraft. Regionen bör samverka med andra 
aktörer för att inventera och bidra till att 
behovet av rekrytering inom bristyrken till-
godoses genom aktiva åtgärder. Samarbetet 
mellan Karlstad universitet, regionen, kom-
munerna, myndigheterna och näringslivet är 
en förutsättning för att människor ska kunna 
ta del av utbildningar som är användbara i 
arbetslivet.  Det finns många som vill studera 
på universitet eller folkhögskola men som 
har svårt att klara pendling mellan hem och 
studier. För att underlätta fortsatta studier vill 
vi att Region Värmland stödjer och stimulerar 
fler kommuner att starta lärcentra för distans-
utbildningar.

Folkbildningen är viktig för både civilsam-
hället och vuxenutbildningen. Civilsamhället 
får ett tillskott av mångfald, demokrati och 
ökat kulturdeltagande. Vi ser det som bety-
delsefullt att folkhögskolornas kursutbud och 
pedagogik används för att möta nya grupper 
med nya behov, erfarenheter och kunskaper. 
Genom att fortsätta stärka resurserna till 
allmän kurs ger folkskolorna möjlighet att 
ta emot fler studerande som är i behov av 
särskilt stöd.
   Studieförbunden har en mycket bred och 
omfattande verksamhet. Det är därför viktigt 
att regionen i framtiden ökar sitt stöd till 
studieförbunden så att man kan vara en viktig 
mötesplats lokalt som kan nå nya grupper att 
ta nya steg i livet. Rätt investeringar bygger 
Värmland starkt och hållbart för framtiden.

Vi vill:
• Att stärka besöksnäringen för att också 
stärka Värmlands tillväxt och arbetsmarknad.
• Att regionen arbetar med snabba och 
effektiva valideringssystem.
• Att fler lärcentra byggs ut i Värmland 
genom samverkan mellan kommun och 
region. 
• Att arbeta stöttande så att människor 
utbildar sig mot där jobb finns och kommer 
finnas. 
• Att fortsätta arbetet med öka antalet platser 
på våra folkhögskolor.
• Att regionen ökar stöden till studie- 
förbunden. 

Kultur
Värmland är diktens, sagans och berättelser-
nas landskap med goda exempel på konst- 
närer, författare och kulturarbetare som är 
vida kända. Kulturen är en väsentlig del av 
vårt välfärdssamhälle och hjälper oss att vidga 
perspektiven, få nya tankar och nya idéer. En 
mångfald av upplevelser som fördjupar vår 
förmåga till empati och förståelse för hur 
andra kan ha det. Vilket är viktig för både 
individens och samhällets utveckling.  
   Människor som bor och verkar i Värmland 
ska ha tillgång till ett varierat kulturutbud av 
hög kvalitet och ges förutsättningar att delta 
i kulturskapandet. Investeringar i kultur kan 
skapa nya jobb i de kreativa näringarna. 
Kultur ger oss möjligheter till avkoppling, 
men är också en chans till utveckling. 
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Biblioteken är ett bra forum för lärande, 
kunskapsinhämtning och mötesplats för 
människor. Genom att tillföra mer medel till 
bibliotekens digitala utlåningsverksamhet gör 
vi det enklare för fler att låna digitalt och på 
distans.  
   Utan konstnärer finns det ingen konst. Där-
för är det av samhälleligt intresse att konst-
närerna kan leva på och utveckla sitt yrke. 
En socialdemokratisk kulturpolitik vill göra 
det enklare för kulturarbetarna att leva på sitt 
arbete. Därför är investeringar på turnerande 
kulturverksamheter viktig för att möjliggöra 
kultur i hela Värmland. Barn och unga ska få 
ta del av vårt rika kulturliv i Värmland, och 
det gör vi bäst genom en kulturgaranti med 
satsningar på en regional kulturskola, en platt-
form för gemenskap och lärande. I en 
sådan kulturgaranti vill vi se att kulturbuss-
ning inkluderas så att unga kan få besök, åka 
till och utöva kultur i hela Värmland.  
   Insikten om att turism och kultur hör ihop 
är viktig och kulturen kan medverka till att 
göra Värmland attraktivt för såväl värm- 
länningarna som för de som besöker oss 
som turister. Hög tillgänglighet ska vara ett 
riktmärke för de kulturformer som regionen 
stöttar. En regional filmfond är ett exempel 
på hur vi som region kan locka fler film- 
produktionsbolag till Värmland.
   Digitaliseringen ger nya verktyg för skap- 
ande och konstnärlig utveckling. Många 
upplever dock också ett digitalt utanförskap. 
Detta samtidigt som medie-och informations-
kunnigheten samtidigt blir allt viktigare för att 
stärka motståndskraften mot desinformation, 

propaganda och näthat. Pennans kraft kan 
och ska få vara stark. Vi vill att Värmland ska 
vara en region som ska kunna erbjuda skydd 
för förföljda och hotade kulturskapare, som 
region är det ett sätt för Värmland att stå upp 
för demokrati och yttrandefrihet i en tid när 
det fria ordet hotas runtom i världen.
   Allt fler spelutvecklare har en anställning i 
Värmland. Intresset för spelkultur har kon-
stant ökat de senaste åren. Det leder till fler 
jobb, exportintäkter och driver på den teknis-
ka utvecklingen. Vi vill nu ta ett helhetsgrepp 
inom spelutveckling utifrån såväl kulturella 
som jobbskapande investeringar. 

Vi vill: 
• Att det skapas en regional filmfond för att 
locka fler filmproduktioner till Värmland. 
• Att den värmländska spelkulturen värnas 
och utvecklas. 
• Att stärka barn och ungas lika rätt till kultur 
genom regional kulturskola.
• Att möjliggöra kultur i hela Värmland 
genom turnerande kulturverksamheter. 
• Att erbjuda en kulturgaranti för att barn och 
unga ska få ta del av vårt kulturliv där kultur-
bussning inkluderas.
• Att fortsätta utveckla bibliotek Värmland 
och utöka medel till digitalisering.  

Infrastruktur
För oss är det självklart att Värmland ska 
ha en lika bra infrastruktur som övriga delar 
av landet. Vi vill se ett Sverige där klyftorna 
mellan stad och land minskar. För att Sverige 
och Värmland ska stå starkt i framtiden och 
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för att vi ska kunna skapa nya jobb, välstånd 
och minska vår klimatpåverkan måste vi ha 
en infrastruktur som fungerar och som går att 
lita på.
   Vi behöver ta vara på kommunernas olik-
heter, och främja arbetet för ett mer jämställt 
och lönsamt näringsliv. Vi måste skapa en bra 
grund för infrastrukturen i Värmland, där 
sjöfart, väg, järnväg, flyg och datakommun- 
ikation utvecklas och kompletterar varandra. 
För att göra rätt satsningar fordras fortsatt 
prioritering och samordning mellan olika 
insatser. 
   De statliga medlen för infrastruktur måste 
öka i Värmland då investeringsbehoven är 
omfattade. Resenärer ska kunna lita på att 
tågen går i tid. Vi vill möjliggöra att mer av 
det långväga godset fraktas på järnväg med 
tillgänglighetsanpassade stationer. Såväl 
fungerande arbetspendling som pålitliga god-
stransporter behövs om vi ska nå hög syssel-
sättning och en ökad industriproduktion. En 
modern tågförbindelse bidrar till Värmlands 
utveckling och starkare besöksnäring, därför 
vill vi fortsätta medverka till en elektrifiering 
av Fryksdalsbanan för att nå en bana som går 
att integrera med övrig tågtrafik i länet.
   Värmland behöver fortsätta stärka relatio-
nerna med vårt grannland och viktigaste han-
delspartner Norge. Det värmländska vägnätet 
behöver utvecklas och underhållas i snabbare 
takt och vi behöver jobba stenhårt för att få 
till en snabb järnväg mellan Stockholm och 
Oslo och de kapacitetsproblem som finns på 
Värmlandsbanan måste åtgärdas för att möj-
liggöra en ökning av trafiken för effektivare 
person- och godstransporter.
   För att behålla Vänersjöfarten måste 
nya slussar byggas. Sjöfarten som passerar 
slussleden användas i praktiken uteslutande 
för utrikes transporter, inom branscher där 
sjöfartens storskalighet är mycket kostsam 
att ersätta med väg eller järnvägstransport. 
Nya slussar kan möjliggöra en större slussdi-
mension än idag, vilket innebär möjlighet att 
transportera med större fartyg. Det förväntas 
ge minskade transportkostnader för näringsli-
vet i Värmland.
   Vi behöver tillsammans med besöksnäring-
en ta ett krafttag för fortsatta investeringar 
i hållbara cykelleder i hela Värmland för att 
skapa mer tillgänglighet med klimatsmarta 
alternativ där bland annat cykelturismen får 

bättre förutsättningar för att exempelvis ladda 
el-cyklar runt om länet. 

Vi vill: 
• Att vara med och skapa förutsättningar för 
att en elektrifiering av Fryksdalsbanan blir 
verklighet.  
• Att de statliga underhållsmedlen för infra-
struktur ökas i Värmland. 
• Att Värmlandsbanans kapacitet förbättras. 
• Att verka för att projektet Oslo-Stockholm 
2.55 ska bli verklighet. 
• Att stärka förutsättningarna för att kunna 
använda cykeln som ett hållbart färdsätt. 
• Att bredbandsinfrastrukturen byggs ut i hela 
Värmland. 
• Att transportförbindelsen genom Vänersjö-
farten stärks och utvecklas på ett hållbart sätt.
• Att en förbättrad infrastruktur med fler 
laddstolpar stimuleras. 

Kollektivtrafik 
Det ska vara enkelt och tryggt att pendla och 
resa i hela Värmland. En fungerande kollek-
tivtrafik är för många också en förutsättning 
för att göra det möjligt att bo, arbeta och 
studera i hela vårt län. Kollektivtrafiken är ett 
klimatsmart sätt att resa och helt nödvändig 
för att nå klimatmålen där vi strävar efter en 
helt fossilfri fordonsflotta. I några regioner 
genomförs försök med kollektivtrafik i egen 
regi. Vi anser att den frågan bör utredas för 
Värmlands del innan kommande upphand-
lingar. Något vi även vill se efter till kom-
mande upphandlingar är säkerhetsbälten i alla 
bussar och hur cykeln kan tas med på våra 
bussar och tåg. 
   Bra kommunikationer är en förutsättning 
för tillväxt. Det ska vara enkelt att förflytta sig
inom länet med kollektivtrafik, oavsett om 
det är via buss, tåg, sjukresa eller färdtjänst. Vi 
behöver ett sammanhållet system med priser 
och biljetter som är enkelt att förstå och 
använda. Den digitala utvecklingen ska nyttjas 
för detta ändamål. Kollektivtrafikresandet 
ska ökas genom förenkling och samordning i 
kombination med attraktiva biljettpriser och 
kortare restider. En långsiktig ambition är 
att kunna resa kollektivt mellan Karlstad och 
länets huvudorter på 60 minuter. 
   Vid större nav och hållplatser ger pend-
larparkeringar förutsättningar att ställa bilen 
och ta bussen eller tåget. I samband med att 
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nya bostadsområden byggs är det viktigt att 
kollektivtrafiken finns med som ett naturligt 
alternativ till resande. Här behövs en nära 
och strukturerad samverkan med kommuner-
na för att kunna utveckla infrastruktur och 
trafikutbud inom kollektivtrafiken.  
   Kollektivtrafiken ska kunna erbjuda möjlig-
heter till resor för olika ändamål i hela länet. 
Ett nytt resecentrum i Karlstad kommer ock-
så att underlätta resandet för hela Värmland. 
Bättre kommunikationsmöjligheter skapar ett 
rikare näringsliv och förutsättningar för att 
hela vårt län ska vara en tillgänglig del av Eu-
ropa och världen. För att nå nya och bredare 
målgrupper behöver det erbjudas ett grundut-
bud av resmöjligheter även i områden där det 
saknas tåg eller busslinjer. I framtiden ska fler 
få tillgång till någon form av anropstyrd trafik 
som komplettering till den linjelagda trafiken. 
Skoltrafiken kan med nya digitala lösningar 
öppnas också för andra resenärer. 
   Möjligheten att resa inom kollektivtrafiken 
får aldrig bli en klassfråga. Barn och ung-
domar ska inte behöva prioritera bort ett 
sommarjobb, möjligheten till utflykter eller 
fritidsaktiviteter med anledning av tjockleken 
på föräldrarnas plånbok. Dessa samhälls-
klyftor blir särskilt kännbara för barn under 
lov eller när skolan erbjuder aktiviteter som 
innebär kostnader. Med vår politik ska därför 
alla skolungdomar ha möjligheten till avgifts-
fri kollektivtrafik under skollov.
   Vi vill införa avgiftsfria resor under låg-
trafik för seniorer och studenter. För många 
studenter är dyra biljettpriser en av de största 
utgifterna under studietiden. Det är också 
viktigt att våra äldre i så stor utsträckning 
som möjligt kan leva ett aktivt liv och då 
ingår det att kunna förflytta sig. Här kan av-
giftsfri kollektivtrafiken under lågtrafik bidra 
till att bryta ensamhet, isolering och skapa 
en delaktighet i samhället. Det är också en 
jämställdhetsreform då det är fler kvinnor än 
män som reser kollektivt. 

Vi vill:  
• Att i lågtrafik erbjuda avgiftsfri kollektiv- 
trafik för pensionärer och studenter. 
• Att den anropstyrda kollektivtrafiken byggs 
ut. 
• Att avgiftsfri kollektivtrafik införs för unga 
under alla lov. 
• Att restiden mellan Karlstad och länets 

huvudorter är högst 60 minuter. 
• Att biljettsystem för sjukresor, färdtjänst 
och övrig kollektivtrafik ses över och för- 
enklas.  
• Att samverkan mellan skolskjutsar och 
kollektivtrafik förbättras så att det blir enklare 
för barn att ta sig till och hem från skolan. 
• Att skapa bättre samsynkning av tåg- och 
busstrafik och tidtabeller inom länstrafiken 
och mellan den regionala och nationella 
tågtrafiken. 

Attraktiv arbetsgivare
En viktig resurs som varje dag är med och 
bygger välfärden i såväl vardag som i kris
är våra drygt 8 400 medarbetare i regionen. 
Personalen har under pandemin stått för
avgörande insatser för att rädda liv och fått 
regionens verksamheter att fungera i den mån 
som det har varit möjligt. I takt med att smitt-
kurvan sjunker påbörjas ett viktigt arbete för 
att komma ikapp med bland annat vårdköer 
och den arbetsmiljöskuld som pandemin 
byggt upp. 
   Prioriteringar av personalpolitiska insatser 
blir framgent därför nödvändiga för att krisen 
inte ska riskera förvärra den arbetskraftsbrist 
som redan finns inom främst hälso- och sjuk-
vårdsvården. Det handlar om yrkesgrupper 
som barnmorskor, behandlingspersonal inom 
psykiatrin, specialistsjuksköterskor, underskö-
terskor m.m. Det ställer krav på den perso-
nalpolitik som bedrivs nu och framåt men 
också att vi krokar arm med kommuner och 
universitet för att stärka kompetensförsörj-
ningen. Vi behöver bli bättre på att ta hand 
om dem som tar hand om oss värmlänningar. 
   För oss Socialdemokrater är det viktigt att 
regionen är en förebild för andra arbetsgivare. 
Vi vill vara en arbetsgivarorganisation som 
främjar folkhälsa, trivsel och förnyelse genom 
att erbjuda goda arbetsvillkor, konkurrens-
kraftiga löner, utvecklingsmöjligheter och en 
bra arbetsmiljö som gör att man håller sig 
frisk. Verksamheterna ska inte vara beroende 
av inhyrd personal. Kostnaderna för hyrper-
sonal är redan höga och vi måste fortsätta 
hålla i arbetet för att undvika en situation 
med skenande kostnader. Pengarna ska istäl-
let gå till högre löner och bättre arbetsvillkor.  
   Välfärden ska vara en arbetsplats där man 
kan verka utan att möta strukturell diskrimi-
nering. Som medborgare ska man ha infly-
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tande över välfärden man berörs av, men vi avvisar 
starkt tanken om att kunna välja bort välfärdsanställ-
da baserat på etnisk bakgrund. Det är helt oaccep-
tabelt och ska inte vara möjligt inom offentligfinan-
sierad verksamhet. Därför ska all form av strukturell 
diskriminering – baserad på kön, etnicitet, religion, 
sexuell läggning eller ålder motverkas. 

Vi vill: 
• Att heltid är norm på alla arbetsplatser i regionen. 
• Att inga löner i Region Värmland ligger under 
riksgenomsnittet.
• Att det utvecklas flexibla arbetsmetoder i regionen 
som möjliggör till ett långt och hållbart arbetsliv.
• Att regionen som arbetsgivare uppmuntrar och 
underlättar för sina anställda att vidareutbilda sig 
inom sina yrken. 
• Att upphandlingar med våra gemensamma 
skattemedel ska bidra till ordning och reda på svensk 
arbetsmarknad. 
• Att Region Värmland blir oberoende av hyr- 
personal. 
• Att det inom Region Värmlands verksamheter 
råder nolltolerans mot strukturell diskriminering. 
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Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att Anta förslaget till riktlinjer för parti- 
 distriktets arbetsformer.   

Bakgrund och syfte 
Arbetsformerna för partidistriktets verksamhet 
regleras till stor del i partiets stadgar. Stadgarna 
är partidistriktets regelsamling, och de tydliggör 
vilka roller distriktets olika organ har och hur 
olika processer i distriktets verksamhet ska gå till. 
Distriktsanpassade tilläggsstadgar kan endast antas 
på en distriktskongress och måste sedan godkännas 
och antas av partistyrelsen innan de blir gällande. 
När partikongressen tar nya stadgar faller de di-
striktsanpassade stadgarna.

I och med de nya stadgarna som trädde i kraft no-
vember 2021 föreskriver partistyrelsen försiktighet 
när det gäller distriktsegna stadgar, då stadgarna i så 
stor utsträckning som möjligt ska vara likadana över 
organisationen. Distriktsanpassade arbetsformer 
får aldrig inskränka eller upphäva partiets nationella 
stadgar.

Med bakgrund av ovanstående har dessa riktlinjer 
upprättats för att frikoppla regleringen av vissa 
arbetsformer från stadgarna, och på så vis kunna 
anta dem på den årliga distriktskongressen utan att 
behöva partistyrelsens godkännande. Riktlinjerna är 
fortsatt stadgeenliga, och inskränker eller upphäver 
inte partiets centrala stadgar.
 

§1 Distriktskongress 
Utöver partiets stadgar Kapitel 6 tillkommer 
vissa särskilda riktlinjer för Värmlands partidi-
strikt:

► 1 Antalet ombud till distriktskongressen är 149 
stycken. 

► 2 Varje arbetarekommun erhåller två ombud 
som grundmandat till distriktskongressen. Reste-
rande ombud fördelas utifrån arbetarekommuner-
nas medlemsantal enligt partidistriktets formel för 
ändamålet. 

► 3 Nomineringstider för kandidater till partidi-
striktsstyrelsen samt för kandidater till partidistrik-
tets kulturpris beslutas av distriktskongressen inför 
nästkommande år. 

§2 Partidistriktets valkonferens
Utöver partiets stadgar Kapitel 9 tillkommer 
vissa särskilda riktlinjer för Värmlands parti- 
distrikt: 

► 1 Valkonferens för fastställande av riksdagsval-
sedel och regionvalsedel genomförs före november 
månads utgång året före ordinarie val. Där beslutas 
också om ordförandekandidat till regionstyrelsen. 

► 2 Om distriktsstyrelsen så beslutar kan valkon-
ferens hållas för fastställande av kandidater till val 
som förrättas av Region Värmland samma år som 
allmänna val ägt rum. 

► 3 Antalet ombud till Valkonferens är 75 stycken. 

► 4 Till valkonferens erhåller varje arbetarekom-
mun ett grundmandat. Resterande antal ombud 
fördelas utifrån arbetarekommunernas medlemsan-
tal enligt partidistriktets formel för ändamålet.

§3 Distriktsstyrelse
Utöver partiets stadgar Kapitel 6 tillkommer 
vissa särskilda riktlinjer för Värmlands partidi-
strikt: 

► 1 Distriktsstyrelsen ska bestå av nio (9) ordinarie 
ledamöter och fyra (4) ersättare. 

Ordinarie ledamöter väljs på två (2) år, ersättare 
väljs på ett (1) år 

Jämna år:  
Fem (5) ordinarie ledamöter och fyra (4) ersättare 
väljs. Facklig ledare och internationell ledare väljs 
särskilt. 

Ojämna år:  
Fyra (4) ordinarie ledamöter och fyra (4) ersätta-
re väljs. Ordförande och studieorganisatör väljs 
särskilt. 

► 2 Inom styrelsen väljs ett arbetsutskott, beståen-
de av tre (3) ledamöter och två (2) ersättare.

16 C) RIKTLINJER FÖR PARTI- 
DISTRIKTETS ARBETSFORMER 
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§4 Partidistriktets valberedning 
Utöver partiets stadgar Kapitel 9 tillkommer 
vissa särskilda riktlinjer för Värmlands parti- 
distrikt:
► 1 På distriktskongressen året efter valåret väljs 
partidistriktets valberedning vars antal ska vara sju 
(7) ordinarie och tre (3) ersättare. Valberedningen 
väljs på fyra år. Förslaget till ny valberedning bereds 
av distriktsstyrelsen. 

► 2 Denna valberedning handhar inom partidistrik-
tet alla förekommande val under mandatperioden, 
utom fyllnads/kompletteringsval, vilka handhas av 
distriktsstyrelsens arbetsutskott och regionfullmäk-
tigegruppens styrelse. 

► 3 Förslag på kandidater till val som förrättas av 
Region Värmland samma år som allmänna val ägt 
rum bereds av valberedningen. Valberedningen 
kompletteras med två ledamöter från regionfullmäk-
tiges styrelse. 

 §5 Förtroendevaldas rättigheter och 
skyldigheter 
Utöver partiets stadgar Kapitel 10 tillkommer 
vissa särskilda riktlinjer för Värmlands partidi-
strikt: 

► 1 För att uppbära ett länsuppdrag för Socialde-
mokraterna i Värmland skall partimedlemmar till 
partidistriktet erlägga en årlig kansliavgift på en viss 
% av den fasta årsarvodet, enligt partidistriktets 
formel för ändamålet, med ett av distriktsstyrelsen 
fastställt tak.  

► 2 Ledamot som har reducerat arvode tillgodo- 
räknas samma procentuella nedskrivning av taket. 

► 3 Stifts- och regionfullmäktigeledamöter som 
inte erhåller fasta årsarvoden erlägger en fast avgift.
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Valberedningen föreslår kongressen 
besluta:
Att inget arvode utgår till styrelseledamöter   
 eller revisorer.

18. VAL AV NY 
DISTRIKTSSTYRELSE
Valberedningen föreslår kongressen 
besluta välja:
A) Val av facklig ledare på 2 år 
 Tobias Eriksson (Sunne)

B) Val av internationell ledare på 2 år
 Kenneth Johannesson (Arvika)

C) Val av tre (3) ordinarie ledamöter på  
 två år
 Linda Larsson (Karlstad)
 Johannes Fransson (Kristinehamn)
 Marina Eriksson (Säffle)

19. VAL AV FYRA (4) 
ERSÄTTARE DISTRIKTS-
STYRELSE PÅ 1 ÅR
Valberedningen föreslår kongressen 
besluta välja:
Hans Jildesten (Storfors)
Nathalie Björfeldt (Karlstad)
Nicklas Hartwig (Munkfors)
Marina Isaksson (Filipstad)

20. VAL AV REVISORER
Valberedningen föreslår kongressen 
besluta välja:
A) Val av tre (3) revisorer på 1 år
 Bertil Hagelin 
 Gun-Britt Arvholm
 Lars Johansson 

B) Val av tre (3) revisorersättare på 1 år
 Anette Gundahl Karlsson
 Gunnar Thörnqvist
 Kjell-Erik Matsson

 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
17. BESLUT OM ARVODE
TILL STYRELSE OCH 
REVISORER



MOTIONER OCH 
DS-UTLÅTANDEN



Kongressen föreslås besluta: 

Att bifalla motionerna: 1, 4:1, 4:2, 4:3, 5:1, 
6:1, 6:2, 7, 9:1, 9:2, 10, 11:1, 17, 18 

1 (Helga Braathen, Kristinehamn AK) Att Social-
demokraterna i Värmland verkar för landsbygden/
glesbygden kompenseras för orimliga kostnader då 
enda transportmöjligheten är eget fordon. 

4:1 (Karlstad AK) Att Socialdemokraterna i region-
fullmäktige driver på för offensiv upphandling som 
stimulerar leverantörer att utveckla fossilfria pro-
dukter och tjänster, i enlighet med vad som anförts i 
motionen, 

4:2 (Karlstad AK) Att Socialdemokraterna i region-
fullmäktige driver på för att öka återvinning och att 
minska mängden avfall av engångsprodukter samt 
av livsmedel, 

4:3 (Karlstad AK) Att Socialdemokraterna i regi-
onfullmäktige driver på för att minska regionens 
vattenfotavtryck. 

5:1 (Sofia Magnusson, Karlstad AK och Erivan 
Waysi Grums AK) Att utreda hur studieverksam-
heten kan utvecklas i syfte att öka arbetarekommu-
nernas samverkan och dialog samt bidra till politik-
utveckling i hela distriktet. 

6:1 (Birgitta Johansson-Hidén och Ulrika Sharifi, 
Karlstad AK) Att arbeta för att öka tillgängligheten 
till psykologer i hela Värmland. 

6:2 (Birgitta Johansson-Hidén och Ulrika Sharifi, 
Karlstad AK) Att formerna för ekonomisk ersätt-
ning för psykologbehandling ses över i enlighet med 
motionen. 

7 (Per Lawén, Roger Johansson, Ullerud-Forshaga 
AK) Att Socialdemokraterna i Värmland arbetar för 
att gratis kulturbuss för Värmlands skolor, förskolor 
och fritidshem införs i Region Värmland. 

9:1 (Maria Norell, Ullerud-Forshaga AK) Att 
fortsätta utveckla digitala möjligheter att ha kontakt 
med primärvården för att minska bruket av privata 
digitala appar, 

9:2 (Maria Norell, Ullerud-Forshaga AK) Att initiera 
ett projekt med kvällsöppet på några vårdcentraler i 
regionen. 

10 (Leif  Hammoud, Arvika AK) Att Socialdemo-
kraterna i regionen verkar för att de sjukvårdsinrätt-
ningar som angörs av linjetrafik ska ha samma goda 
tillgänglighet och trafiksäkerhet för resenärerna. 

11:1 (Stefan Åström, Arvika AK) Att Socialde-
mokraterna verkar för en kapacitetsförbättring av 
landsbygdens vägar och järnvägsnät. 

17 (Ann-Katrin Järåsen, Torsby-nordvärmland AK) 
Att ansvarig tjänsteperson för vårdcentralerna i 
Värmland ges i Uppdrag att ta fram en organisa-
tion som är hållbar över tid för att lösa problemet 
med läkarbemanningen på vårdcentralen i Likenäs i 
första hand för att läget där är akut men i nästa steg 
behöver även andra vårdcentraler med läkarbrist ses 
över på samma sätt. 

18 (Gunilla Toreheim, Torsby-nordvärmland AK) 
Att medel till arbetsmarknadsutbildningar och extra-
tjänster återinförs i statens budget snarast möjligt.

Att anse följande som besvarade: 2:1, 2:2, 
2:3, 3, 5:2, 6:3, 8:1, 8:2, 11:2, 12, 13, 14:1, 14:2, 14:3, 
14:4

2:1 (Helga Braathen, Kristinehamn AK) Att varje 
äldreboende/servicehus har eget kök, med personal 
som har fått kunskap i livsmedelshygien (HACCP) 
för att uppfylla lagkraven. 

2:2 (Helga Braathen, Kristinehamn AK) Att det 
är samma krav och förutsättningar som gäller för 
skolmaten. 

2:3 (Helga Braathen, Kristinehamn AK) Att ensam-
stående äldre kan få möjlighet att gå till skolmatsal/
servicehus för att äta/hämta mat. 

3 (Daniel Blixt, Kristinehamn AK) Att Socialdemo-
kraterna ska verka för en kostnadsfri TBE-vaccine-
ring för alla invånare i Värmland. 

5:2 (Sofia Magnusson, Karlstad AK och Erivan 
Waysi Grums AK) Att utreda hur folkhögskolor i 
större utsträckning kan användas för att stimulera till 
studier i Värmlands partidistrikt och i arbetarekom-
munerna.  
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6:3 (Birgitta Johansson-Hidén och Ulrika Sharifi, 
Karlstad AK) Att arbeta för att region Värmland 
initierar psykologmottagningar i enlighet med inten-
tionerna i motionen. 

8:1 (Roger Johansson, Ullerud-Forshaga AK) Att 
Momsen sänks på nya elbilar så att de blir billigare i 
inköp. 

8:2 (Roger Johansson, Ullerud-Forshaga AK) Att 
Fordonsskatten avskaffas för elbilar under de tre 
första åren. 

11:2 (Stefan Åström, Arvika AK) Att Socialdemo-
kraterna får Trafikverket att sluta missgynna oss i 
Värmland i sina planer. 

12 (Hans Forssell, Arvika AK) Att våra socialdemo-
kratiska riksdagsmän i Värmland lyfter frågan, om 
framtida energibehov och kapacitetsbrist. 

13 (Hans Forssell, Arvika AK) Att S-företrädare 
i regionen verkar för att konsekvensanalyser görs 
angående hur människor med funktionsvariation 
kan närvara. 

14:1 (Monika Samuelsson, Filipstad AK) Att man 
återupptar persontrafik på redan befintliga järnvägs-
nät ex. från Filipstads järnvägsstation. 

14:2 (Monika Samuelsson, Filipstad AK) Att man 
rustar upp och elektrifierar järnvägsnätet så man kan 
hålla en högre hastighet, minst 100 Km/h.

14:3 (Monika Samuelsson, Filipstad AK) Att man 
bygger betydligt fler laddstationer/laddstolpar.  

14:4 (Monika Samuelsson, Filipstad AK) Att vi 
på landsbygden får en bränslesubventionering ex. 
genom skattereduktion.

Att avslå motionerna: 15, 16:1, 16:2 

15 (Eva Nordlöf, Hammarö AK) Att valberedning-
en för regionen ska fördela mandaten proportionellt 
i förhållande till invånarantal och störst väljarstöd. 

16:1 (Peter Berglund och Anders Haster, Hammarö 
AK) Att förändringen i tänkandet ska bifallas och, 

16:2 (Peter Berglund och Anders Haster, Hammarö 
AK) Att Distriktsstyrelsen verkar för att få en
jämnare fördelning av nomineringar på riksdags- 
listan. 
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MOTION 1

Värna om landsbygden
Motionär: Helga Braathen, Kristinehamn AK

Vår framtid har tagit en utveckling som utmanar och 
utarmar kommun, regioner och också hela landet.
Samhällsservice som finansieras av skattemedel ska 
inte hamna i finansbolag/ riskkapitalbolag, våra 
skattemedel ska alltid hanteras med respekt för alla 
de som arbetat och betalat in till det allmänna.
   Alla medborgare i vårt avlånga land har tyvärr just 
nu inte tillgång till samma möjligheter, långa avstånd 
glest med större orter gör förutsättningarna mycket 
ojämlikt.
   Kollektiv trafik passar bra i större orter och stora 
städer som ligger på korta avstånd till var andra, sto-
ra resurser läggs på infrastrukturen i dessa områden, 
höga drivmedelspriser är befogade för att få storstä-
derna till det bättre. Krav på klimatförbättringar har 
stor betydelse.
   Drivmedelspriset ska vara lågt/rimligt till fördel 
för de som inte har några alternativ och håller vårt 
land levande på landsbygden, ser till att mat produ-
ceras lokalt och sörjer för alla de som i städerna får 
sig tillsänt allt som ska fylla hyllor och skåp, i affärer 
och i hemmen.

Jag yrkar:

Att  Socialdemokraterna i Värmland verkar för 
 landsbygden/glesbygden kompenseras för 
 orimliga kostnader då enda transport- 
 möjligheten är eget fordon.

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 1:
Föredragande: Åsa Johansson

Motionären tar upp komplexiteten i förutsättningar-
na för att kunna leva i hela landet. I våra landsbyg-
der och glesbygder är vi starkt beroende av bilen då 
kollektivtrafik inte är utbyggd på samma sätt som 
i städerna. Förutsättningarna i landet och även i 
Värmland ser olika ut.
   När det gäller drivmedelspriser så behöver vi 
tänka på både miljöaspekter precis som motionären 
påpekar men också att vanligt folk ska ha råd att 
leva och verka i hela landet. Distriktsstyrelsen delar 
motionärens uppfattning om att landsbygder och 
glesbygder bör på ett tydligare sätt än idag kompen-
seras för kostnader då enda transportmöjligheten är 
eget fordon, men man måste göra det på ett sätt att 
hänsyn tas även till miljöaspekten.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att bifalla motionen

MOTION 2

Motion äldres mat
Motionär: Helga Braathen, Kristinehamn AK

I mitt arbete har jag ofta träffat äldre personer som 
tappat lusten och smaken för mat på äldre dar. Det 
beror på att den har blivit ensidig och smakmässigt 
tråkig. Mat har en stor betydande roll i våra liv.  Det 
är vägen till god hälsa och lust till livet.
   På grund av geografiskt, etiska och kulturella 
skillnader förändras kraven på mat över tid. Synen 
på vår föda och mat ska följa oss hela livet och mat 
bör fortfarande vara en självklar glädje att se fram 
emot varje dag även som äldre. Kraven får inte sän-
kas med stigande ålder. Mat/föda ska hanteras med 
respekt när den odlas/produceras samt tillagas med 
så kort tid som möjligt från spis till tallrik
   Idag är det vanligt med massproducerad mat från 
stora kök på annan ort. Kravet är att den levereras 
i en obruten kylkedja från kök till konsument. Den 
ska även förvaras rätt hos brukaren. Dessa måltider 
är därför inte kompletta pga. av att den lagas en 
vecka i förväg och kyls ner för transport.
   Ur miljö/ekonomisk synpunkt så är risken att 
matsvinnet blir onödigt stort då det inte finns flexut-
rymme i systemet. Det kan vara ett stort bekymmer 
på många ställen då man inte har annan middagsmat 
att tillgå.

Jag yrkar:

Att  varje äldreboende/servicehus har eget kök,  
 med personal som har fått kunskap i livs-
 medelshygien (HACCP) för att uppfylla   
 lagkraven.

Att  det är samma krav och förutsättningar som  
 gäller för skolmaten.

Att ensamstående äldre kan få möjlighet att gå  
 till skolmatsal/servicehus för att äta/hämta  
 mat.

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 2:
Föredragande: Pia Falk

Maten har en stor roll i våra liv och är en förutsätt-
ning för god hälsa. Kraven ska alltid vara hög på 
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våra äldres mat. Då motionärens att-satser ligger 
utanför distriktsstyrelsens kompetens och huvud-
sakligen är en fråga för kommunerna kan vi inte 
föreslå bifall. Däremot tar distriktsstyrelsen intryck 
av motionen och skickar med våra socialdemo-
kratiska företrädare ute kommunerna att verka för 
motionens intentioner.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att  anse motionen besvarad

MOTION 3

Kostnadsfri TBE- vaccinering
Motionär: Daniel Blixt, Kristinehamn AK

Fästingburen hjärninflammation (TBE) är en virus-
infektionssjukdom som påverkar centrala nervsys-
temet.
   TBE-viruset kan orsaka feber, frossa, huvudvärk 
och muskelvärk. Cirka 20–30 % av de som smittas 
upplever därefter en andra fas som kan omfatta 
neurologiska tillstånd, från lindrig till svår hjärnin-
flammation. Hjärninflammationen under den andra 
fasen kan orsaka förlamning, bestående komplika-
tioner eller dödsfall.
   Problemet idag är att fästing bestånden i Värm-
land ökar kraftigt. Det innebär att TBE ökar, vilket 
resulterar i att fler blir sjuka helt i onödan. Dessut-
om väljer många bort TBE - vaccinet på grund av 
det att det är dyrt, särskilt för de med lägre inkomst. 
Det leder till att människor är mindre i skogen och 
naturen som egentligen är bra för deras hälsa och 
välmående.

Jag yrkar:

Att  Socialdemokraterna ska verka för en kost-
 nadsfri TBE-vaccinering för alla invånare i  
 Värmland

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 3:
Föredragande: Mikael Dahlqvist

Motionären föreslår att Socialdemokraterna ska 
verka för en kostnadsfri TBE-vaccinering för alla 
invånare i Värmland. Frågan har aktualiserats i 
flera regioner under senare år. Sörmland införde 
kostnadsfri TBE-vaccin för alla under 19 år - 2018. 
Uppsala och Östergötland gör samma sak i år 2022. 
I Östergötland införs också ett erbjudande om sub-
ventionerad TBE-vaccination för vuxna från nästa 
år 2023. I Östergötlands fall beräknas detta årligen 

kosta totalt 23 miljoner kronor. 
   Även i Region Stockholm har frågan diskuterats. 
Där har man bett Folkhälsomyndigheten göra en 
hälsoekonomisk analys av att införa allmän vacci-
nation mot TBE i regionen. Analysens slutsats är 
att kostnaden blir för hög i förhållande till nyttan i 
samtliga de tre scenarier som testats (1) kostnadsfri 
vaccination till barn upp till 18 år, (2) kostnadsfri 
vaccination till alla, (3) kostnadsfri vaccination till 
barn upp till 18 år samt 50 procent subventionerad 
vaccination till alla 19 år och äldre).
   Kostnadseffektiviteten för allmän vaccinering ana-
lyseras ur ett samhällsperspektiv och mäts i kostnad 
per kvalitetsjusterat levnadsår, Quality-adjusted life 
year (QALY). I analysen varierar denna kostnad 
mellan 7,5 miljoner kronor och 18,5 miljoner kro-
nor i de olika scenarion som studerats. En kostnad 
över en miljon kronor per QALY brukar anses som 
mycket hög.
   En viktig förklaring till att kostnadseffektiviteten 
blir så låg är att risken för TBE-smitta är låg när 
den beräknas som ett genomsnitt i regionens hela 
befolkning. För närvarande insjuknar omkring 8 per 
100 000 invånare och år. I vissa geografiska områ-
den är dock risken att smittas betydligt högre än i 
andra områden.
   ”Hade analysen gjorts endast för de riskutsat-
ta områdena hade resultatet kunnat bli ett annat. 
Däremot är en sådan strategi svår att genomföra på 
grund av att det är svårt att avgränsa erbjudandet 
om fri vaccination”, skriver Folkhälsomyndigheten i 
sin analys. 
   Distriktsstyrelsen anser att det i dagsläget inte 
finns tillräckliga erfarenheter av nyttan av en 
skattefinansierad subvention av TBE-vaccination. 
Mer erfarenheter av de påbörjade försöken i andra 
regioner bör göras innan man drar i gång en mot-
svarande verksamhet i Region Värmland. Distrikts-
styrelsen är däremot positiv till att regionen följer 
frågan och på nytt överväger ett införande då mer 
erfarenheter har kunnat hämtas från verksamheter-
na i bland annat Sörmland och Östergötland.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att  anse motionen besvarad
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MOTION 4

Skärp miljö- och klimatarbetet 
ytterligare i region Värmland
Motionär: Karlstad AK

Vi behöver öka takten i den gröna omställningen 
om vi ska nå de nationella målen om att vara en fos-
silfri nation 2045. Mycket av omställningen behöver 
ske i kommuner och regioner som är stora beställare 
av varor och tjänster inom olika områden och där en 
stor del av den offentliga konsumtionen sker. 
Region Värmland har en miljöplan som sträcker sig 
över åren 2021 och 2024 och inom flera områden 
är region Värmland redan idag en region som ligger 
långt framme i omställningen. Särskilt framgångsrikt 
har arbetet med energieffektivisering varit och här är 
man ledande i landet vad gäller låg förbrukning av 
köpt energi per ytenhet. 
   I miljöplanen konstateras att inköp av varor och 
tjänster är en stor källa till utsläpp av växthusga-
ser liksom avfallet som skapas av konsumtion och 
inköp. I planen konstateras att upphandlingar inom 
alla områden är ett viktigt verktyg för att minska 
klimatpåverkan.
   I uppföljningen från 2020 av den tidigare gällande 
miljöplanen kan man läsa att det finns mycket mer 
att göra vad gäller upphandlingsverktyget som kan 
ha påverkan inom transporter, livsmedel, läkemedel, 
vattenförbrukning och en mängd andra områden. 
Även inom området avfall har man flera ej uppnåd-
da mål och man pekar på att det behöver läggas 
mer kraft på såväl det förebyggande arbetet med att 
minska mängden avfall (livsmedel, plast) som upp-
kommer som det praktiska med att förbättra sor-
teringsmöjligheterna på alla enheter. För en hållbar 
resursförbrukning spelar även inköpsprocessen en 
avgörande roll säger man också. Ett tredje förbätt-
ringsområde som bör lyftas är att regionen har ett 
högt vattenfotavtryck. Det är kassation av textilier 
samt inköp av animalier som är särskilt vattenkrä-
vande och står för 30% av regionens vattenfotav-
tryck (sid 27, uppföljningen).
   Inom området upphandling och inköp kan en väg 
vara att ställa krav i upphandling att leverantörer 
aktivt ska arbeta med att ställa om sin produktion/
sitt material/sina tjänster för att nå målet om att 
använda fossilfria produkter och tjänster. En sådan 
typ av upphandling som är offensiv och framåtsyf-
tande kan stimulera till förändring och innovation 
hos leverantörer. 
   Socialdemokraterna bör aktivt driva på att arbetet 
fortsätter skärpas inom dessa områden inom 

regionens hela verksamhetsområde. 

Vi yrkar:

Att  Socialdemokraterna i regionfullmäktige   
 driver på för offensiv upphandling som 
 stimulerar leverantörer att utveckla fossil  
 fria produkter och tjänster, i enlighet med   
 vad som anförts i motionen. 

Att  Socialdemokraterna i regionfullmäktige 
 driver på för att öka återvinning och att   
 minska mängden avfall av engångs- 
 produkter samt av livsmedel.

Att  Socialdemokraterna i regionfullmäktige  
 driver på för att minska regionens vatten- 
 fotavtryck.

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 4:
Föredragande: Tobias Eriksson

Precis som motionären lyfter är det av stor vikt att 
vi ökar takten och ställer om för att begränsa den 
globala uppvärmningen. Vetenskapen är tydlig, det 
finns ingen tid för tvekan. Därför har vi socialdemo-
krater i regionen lagt en hel rad förslag inom områ-
det. Exempelvis har vi initierat en utredning om hur 
regionen ska kunna bidra till att uppfylla regeringens 
ambition om att bli världens första fossilfria väl-
färdsnation senast år 2045. Utredningen är ännu inte 
klar men vi hoppas på att den ytterligare kan bidra 
till att stärka miljö- och klimatarbetet.  
   Upphandling är något där vi på ett strategiskt 
och konkret sätt kan arbeta i omställningen till ett 
fossilfritt samhälle. Upphandlingsmyndigheten visar 
på att regioners miljöpåverkan till följd av offentliga 
inköp står för 24 procent av den totala klimatpå-
verkan. Kompletterat till andra att-satsen så har vi 
i regionen lagt förslag om att se över fossilbaserade 
engångsmaterial och avfallshanteringen. Vi behö-
ver nu göra allt vi kan för att hålla världen inom 
1,5-graders målet och det är självklart att Värmland 
ska bidra med sin del. Vi behöver visa att Socialde-
mokraterna är inte bara ett rött parti med hjärtat åt 
vänster utan även ett grönt parti!

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att bifalla motionen
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MOTION 5

Gemensamma utbildningar 
mellan arbetarekommunerna i 
Värmland
Motionär: Sofia Magnusson, Karlstad AK och Eri-
van Waysi, Grums AK

Socialdemokraterna är ett parti som bygger på folk-
rörelsens och folkbildningens grund. Utbildning, 
samtal, möten med andra och dialogen utvecklar 
den socialdemokratiska politiken och vårt parti. 
Utbildningar arrangeras ofta i samverkan mellan 
ABF och partiet men kan även ske tillsammans med 
någon av de arbetarrörelseanknutna folkhögskolor-
na som i sin tur ofta kan ha samverkan med arbetar-
rörelseanknutna tankesmedjor och vår egen tidning 
Aktuellt i politiken. 
   Socialdemokraterna behöver hela tiden fortsät-
ta att utveckla formerna för utbildning i syfte att 
utveckla sin politik och att stärka medlemmar och 
förtroendevalda i förmågor såsom att resonera, 
övertyga, debattera, skriva och att formulera sin 
politiska övertygelse. 
   För att modernisera vår lokala och regionala poli-
tikutveckling och för att vässa och testa nya former 
för dialog och kunskapshöjning vill vi föreslå att 
distriktsstyrelsen får i uppdrag att skapa nya forum 
mellan arbetarekommunerna i länet att gemensamt 
bilda sig. Genom möten mellan medlemmar och 
förtroendevalda i olika arbetarekommuner kan vi 
stärka gemenskapen och sammanhållningen i länet 
genom att i möten med andra som kan ha delvis 
andra förutsättningar eller perspektiv, utveckla en 
bättre helhetsbild för Värmlands förutsättningar 
och hur socialdemokratisk politik kan utvecklas i ett 
värmländskt perspektiv. 
   Distriktsstyrelsen bör med fördel genomföra 
uppdraget i samverkan med ABF Värmland och 
uppmanas även att undersöka vilka folkhögskolor 
som kan vara relevanta att ta stöd av för att utveck-
la arbetarekommunernas och distriktets framtida 
utbildningar. 

Vi yrkar: 

Att  utreda hur studieverksamheten kan ut- 
 vecklas i syfte att öka arbetare- 
 kommunernas samverkan och dialog samt  
 bidra till politikutveckling i hela distriktet.

Att  utreda hur folkhögskolor i större utsträck-
 ning kan användas för att stimulera till  
 studier i Värmlands partidistrikt och i 
 arbetarekommunerna.

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 5:
Föredragande: Per Aspengren

Motionärerna tar upp att vårt parti Socialdemokra-
terna behöver utveckla våra utbildningsformer för 
att förbättra vår politik och att stärka våra medlem-
mar och förtroendevaldas kunnande, öka gemenska-
pen och sammanhållningen mellan arbetarkommu-
nerna genom att utbildningar hålls gemensamt så att 
ett naturligt kunskapsutbyte sker mellan medlemmar 
och förtroendevalda. 
   Motionären föreslår även att partidistriktet skall 
samverka med ABF och utreda vilka relevanta folk-
högskolor som kan vara aktuella att samarbeta med 
för att utveckla och stimulera till partiutveckling.  
   Distriktsstyrelsen samarbetar i dag med ABF och 
partiet har tagit en nationell överenskommelse, ett 
handslag med ABF om samarbetsformer för att 
stärka folkrörelsen med folkbildning som medel och 
metod. Syftet är att stärka folkrörelsen med folkbild-
ning som metod samt ge stöd till socialdemokrater 
utifrån deras behov i arbete att förändra samhället. 
Målet med överenskommelsen som grund kan regi-
onala och lokala överenskommelser träffas mellan 
ABF och Socialdemokraterna där arbetet konkreti-
seras. ABF arbetar för politiska processer som växer 
ur dialog, bildning och kunskap, samarbetsavtalet 
är ett led i att öka de demokratiska processer och 
mötesplatser som välkomnar, lyfter fram och stärker 
människors deltagande. ABF har verksamhet såsom 
studiecirklar, kurser, föreläsningar samt kulturar-
rangemang i alla landets kommuner.  
   Socialdemokraterna har arbetarekommuner och 
S-föreningar med verksamhet över hela landet. Till-
sammans och genom regionala och lokala överens-
kommelser kan vi göra stor skillnad för samhället 
och vår gemensamma framtid. 
   I att sats 2 tar motionärerna upp att utreda hur 
Värmlands partidistrikt kan använda folkhögskolor 
för att stimulera studier, dock har Värmland inga 
folkhögskolor som drivs i arbetarrörelsens egen regi. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att bifalla första att satsen

Att anse andra att-satsen besvarad
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MOTION 6 

Inrätta psykologmottagningar, 
framtida ”psykologhus”
Motionär: Birgitta Johansson-Hidén och Ulrika 
Sharifi, Karlstad AK

Vi blir mer och mer medvetna om den psykiska 
ohälsan i vårt samhälle. Vi upplever genom egna 
erfarenheter, media och samhällsdebatten att den 
ökar. Den ökande ohälsan syns i alla åldersgrupper. 
Barn i skolåldern får tidigt höga krav på sig och kan 
utveckla dålig självtillit och psykiska symtom. Ung-
domar upplever stora besvikelser, utvecklar tankar 
på att ta sitt liv och söker hjälp. Skilsmässor och 
livskriser samt ökad press i samhället på vad vi ska 
prestera gör att vi mår psykiskt dåligt. Människor 
som drabbas av långvariga och livshotande sjuk-
domar kan utveckla ångest och oro som en logisk 
följd och även den åldrade människan kan uppleva 
ensamhet och depression.  
   Detta är inget nytt, det har varit så en lång tid men 
ofta har problemen tillskrivits den enskildes ansvar. 
Samhället har tagit ett begränsat ansvar och till stor 
del har sjukvården bemött psykologiska sjukdoms-
tillstånd med antingen medicinering eller möjligen 
korta KBT-behandlingar. 
   Idag diskuteras hur primärvården och vårdcentra-
lerna skall blir bättre på att ta emot patienter med 
psykiska symtom och det kan man bland annat läsa 
om i utredningen, (SOU 2018:39) ”God och nära 
vård”. Det är en god ambition men trots många års 
arbete för att psykologer ska finnas i främsta linjen 
på vårdcentralerna, vilket har drivits av bl a Sveri-
ges Psykologförbund, har det visat sig svårt att få 
psykologer anställda på vårdcentraler. Det blir ofta 
andra yrkeskategorier som anställs såsom kuratorer, 
beteendevetare och sjuksköterskor. Bedömningar 
av den psykiska ohälsan görs idag främst av läkare 
och vidareutbildade sjuksköterskor. Medicin sätts in 
tidigt utan kompletterande samtal och uppföljning. 
En vård som har starka drag av en medikalisering av 
de psykiska symtomen. Insatser av typen samtals-
stöd är ofta begränsade i tid på en vårdcentral och 
i stället prioriteras läkarkontakt och medicinering 
framför samtalsstöd.

Psykologernas kompetens
Psykologer är en kompetens, en egen yrkeskår, med 
fem års utbildning motsvarande 300 universitetspo-
äng, som är inriktad mot den psykiska hälsan och 
som leder fram till psykologexamen. Psykologen är 
inte medicinare som psykiatern som har en läkarut-

bildning med specialiserad inriktning mot psykisk 
ohälsa utan är utbildade för att kunna bidra med 
kunskaper om hur man förebygger, diagnostiserar, 
bemöter och behandlar psykisk ohälsa. Utbildning-
en ger en bred och djup kunskap inom psykologisk 
teori och fördjupad kunskap om psykologisk be-
handling, psykologisk utredning och andra interven-
tioner. Efter fullgjord examen och tolv månaders 
praktisk tjänstgöring i psykologarbete (PTP) under 
handledning av erfaren psykolog blir psykologen 
legitimerad. Gemensamt för alla psykologer är att 
de utbildats i att förbättra människors livssitua-
tion, utvecklingsmöjligheter och deras förmåga att 
både anpassa sig och att påverka sitt liv i önskvärd 
riktning. Psykologer utreder och behandlar, ger stöd 
och vägledning, motiverar och coachar. De före-
bygger ohälsa, utreder och diagnostiserar psykolo-
giska problem, de ger psykologisk behandling och 
psykoterapi, de följer upp, utvärderar, handleder och 
utbildar. 
   Det kommer att finnas god tillgång på psykologer 
i Värmland åren framöver eftersom psykologutbild-
ningen numera finns även vid Karlstads universitet. 
Första kullen som började höstterminen 2015, tog 
examen i juni 2020, och var 25 stycken. Varje år 
examineras ca 30 psykologer i Värmland. 
Låg tillgänglighet till psykolog för vårdsökande idag
Idag är det långa köer och dessutom väldigt krång-
ligt för en patient/vårdsökande att kunna träffa en 
psykolog. Idag finns ett fåtal psykologer i den sam-
hällsfinansierade primärvården. Psykologerna finns 
i stället ofta i den privata vårdsektorn dit köerna 
är långa och ett samtal och ett fysiskt möte kostar 
omkring 1000 kr. 

”Psykologhus”, en framtida psykologmottag-
ning med olika kompetenser
Den psykiska hälsan måste bedömas vara lika viktig 
av samhället som hela kroppens hälsa och ha en mer 
tillgänglig organisation. 
   Organisationsmodellen som finns för tandvårdens 
organisation, dvs små lokalt tillgängliga tandklini-
ker inom regionen, är en modell som skulle kunna 
fungera även för psykologmottagningar. I likhet 
med tandvården skulle det finnas psykologhus lokalt 
placerade inom hela regionen. I ett psykologhus 
skulle även andra verksamheter som arbetar med 
den psykiska hälsan kunna lokaliseras och arbetet 
skulle kunna organiseras i team. Alla beståndsdelar 
finns redan. Vi har t ex familjecentraler och ”Första 
linjen”- mottagningar för ungdomar som skulle kun-
na ingå i någon form av psykologmottagning eller 
”Psykologhus”. Vi har de vårdavtalsorganiserade 
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psykologerna, dvs de psykologtjänster som regionen 
köper upp av ett antal legitimerade psykologer varje 
år. Dessa psykologer finns men allmänheten och 
primärvården känner i stort sett inte till dem. Dessa 
skulle utgöra stommen i psykologhuset. De privata 
psykologerna skulle finnas precis som de privata 
tandläkarna gör idag. Dessutom finns redan den 
specialiserade vården och slutenvården dvs barn- 
och vuxenpsykiatrin för möjligt samarbete och 
vidareremittering då den typen av vård kan behövas. 
Vårdsökande skulle med den här modellen kunna 
söka hjälp direkt utan remiss genom egen kontakt 
till psykologmottagningen, precis som man idag 
beställer tid hos tandvården. 
   Psykologkontakten och max 10 behandlande 
samtal finansieras av samhället med vanlig vårdav-
gift. Detta innebär en stor kostnadsförbättring för 
den som söker hjälp hos psykolog. Psykiska ohäl-
sotillstånd kan ta lång tid att läka och behandlingen 
som krävs kan behöva ske över en längre tidsperiod. 
Patienten bör kunna ansöka om förlängning av 
behandlingen. 
   Modellen med psykologmottagningar eller ”psy-
kologhus” skulle kunna genomföras som testverk-
samhet i ett första steg i en eller ett par kommuner 
och om det ger goda resultat successivt kunna skalas 
upp till att omfatta hela länet. Trycket på vårdcentra-
lerna skulle med förslaget kunna bli mindre. Mycket 
lidande hos många människor skulle kunna lindras 
och förhindras om motionens tankar blir verklighet. 
Med stöd av ovanstående yrkas att S-gruppen i regi-
onfullmäktige ges i uppdrag 

Att arbeta för att öka tillgängligheten till psykologer 
i hela Värmland.

Vi yrkar: 
Att Att arbeta för att öka tillgängligheten till 
 psykologer i hela Värmland.

Att formerna för ekonomisk ersättning för   
 psykologbehandling ses över i enlighet med  
 motionen. 

Att  arbeta för att region Värmland initierar  
 psykologmottagningar i enlighet med inten-
 tionerna i motionen.

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 6:
Föredragande: Mats Sandström

En välskriven motion i ett angeläget ämne. Pre-
cis som motionärerna skriver måste den psykiska 

ohälsan bedömas vara lika viktig som hela kroppens 
hälsa. 
Motionens första att-sats är enkelt att föreslå ett 
tydligt bifall till. Det är uppenbart att det både här 
och nu och för den närmaste framtiden krävs ett 
tillskott av psykologresurser i regionen. Tillgången 
på utbildade psykologer är helt avgörande för att 
regionen ska kunna erbjuda adekvat vård för alla 
värmlänningar med psykiska sjukdomar och psy-
kisk hälsa. Det har under en alltför lång tid varit ett 
uppenbart problem med rekryteringen, vilket bl. a 
drabbat de värmländska barnen och ungdomarna i 
form av långa köer till BUP. 
   Den andra att-satsen är möjligen lite mer kom-
plicerad, eftersom hela systemet med avgifter inom 
Hälso-och sjukvården är problematisk och svår 
att överblicka effekterna av. Så som att-satsen är 
formulerad är den dock klart genomförbar och även 
önskvärd att få se resultatet av. För oss socialdemo-
krater får aldrig avgifter bli ett hinder för att söka 
vård. Därför föreslås att att-satsen bifalls. 
    Den tredje och sista att-satsen är den svåraste att 
ta ställning till. Att organisera psykologer utanför 
de befintliga formerna för primärvård, i särskilda 
”psykologhus”, torde motverka flera av de viktiga 
inriktningar som primärvården arbetat utifrån. Att 
vårdcentralerna ska innehålla flera olika kompeten-
ser handlar om både professionernas möjlighet till 
teamsamverkan och patientens möjlighet att få olika 
former av stöd och vård på samma plats. 
   Grundtanken är att vid olika former av ohälsa är 
primärvården vägen in till hälso- och sjukvården. 
Där görs en första bedömning, ges stöd till egen-
vård och, om så är indicerat, behandlande insatser. 
Antingen på primärvårdsnivå eller via kontakt med 
och hänvisning till annan del av hälso- och sjukvår-
den. 
   En annan viktig princip handlar om att vårdens 
insatser ska utgå från helhetssyn på patienten och 
vårdcentralerna bör i kraft av att vara den första 
instansen befolkningen möter, och som varande 
basen i hälso- och sjukvården, ha en särskilt viktig 
roll. Vårdcentralerna ska ha goda förutsättningar att 
genom hög tillgänglighet och nära geografiska belä-
genhet, samt utifrån möjligheten att arbeta med hög 
kontinuitet och teambaserade arbetssätt, uppfattas 
som en trygg och tillitsfull mottagare för patienter 
med psykisk ohälsa. Primärvården har också en 
särskild samordnande roll i hälso- och sjukvårdssys-
temet, något som inte minst är viktigt för individer 
med psykisk ohälsa. 
   Motionärernas jämförelse med tandvårdens 
organisation är problematisk. Tandvården bedrivs 
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med annan lagstiftning, där avgiftsfinansieringen ger 
helt andra förutsättningar. Andra viktiga skillnader 
är hur patientunderlaget ser ut och hur samverkan 
med övriga delar av Hälso-och sjukvården funge-
rar. Möjligheten att bedriva tandvård i små lokala 
tandvårdsklinikerna har historiskt sett baserats på en 
förutsägbar mängd patienter, utifrån en relativt för-
utsägbar mängd behandlingsinsatser som dessutom 
kunnat genomföras utan stora behov av samverkan 
med andra vårdresurser. 
   Under senare tid har tandvården upplevt allt 
större problem med att bemanna dessa mindre 
tandvårdskliniker. Sannolikt som ett resultat av den 
allmänna urbaniseringens effekter, där det blir allt 
svårare att rekrytera högutbildad kompetens till 
landsbygden. Detta innebär en utveckling där större 
kliniker byggs, som ger bättre möjligheter till kolle-
gialt stöd och teamarbete, vilket i sin tur underlättar 
rekrytering. Dessa omständigheter är inte mindre 
viktiga i fråga om rekrytering och bemanning av 
enheter där psykologer ska arbeta. Snarare är det än 
mer viktigt med kollegialt stöd och teamsamverkan 
inom verksamheter som arbetar med psykiska sjuk-
domar och psykisk ohälsa. 
   Motionärernas förslag om s k ”psykologhus” bör 
avslås. Socialdemokraterna i Värmland ska i stäl-
let fortsätta och även intensifiera arbetet med att de 
befintliga vårdcentralerna att få en utökad beman-
ning med psykologkompetens. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att bifalla första att-satsen 

Att bifalla andra att-satsen 

Att  avslå tredje att-satsen

MOTION 7 

Inför kulturbuss i Region 
Värmland”
Motionär: Per Lawén, Roger Johansson, Ulle-
rud-Forshaga AK

Alla förskolor och grundskolor i Värmland kan var-
je termin ta del av ett stort utbud av museer, arrang-
emang och scenkonst. Region Värmland stödjer, 
initierar och samordnar flera kulturprojekt i skolan. 
Självklart vill vi Socialdemokrater att så många som 
möjligt tar del av detta rika utbud.  
   Kulturen och konstnärliga arbetssätt kan väcka 

lust till lärande, fördjupa lärandet och ge berikande 
konstnärliga upplevelser. Därför är kulturens roll i 
skolan viktig.  
   För att ytterligare likställa möjligheterna till att 
alla får tillgång till utbudet så föreslår vi att fria buss 
och tåglösningar införs för barn, unga och personal. 
Det finns idag ofta många lediga platser på Region 
Värmlands och Karlstadbuss kollektivtrafik. Kultur-
bussen skulle ex kunna bokas via Region Värmland 
via normala avgångar med önskad tidpunkt, antal 
resenärer och namn på skola eller fritidsverksamhet. 
Bussarna går i vilket fall och det är bättre att vi fyller 
dem än att de går tomma. 
   Genom att införa gratis kulturbuss så möjliggörs 
det för fler barn- och ungdomar att ta del av vårt 
rika kulturutbud, samtidigt som våra skolor inte 
behöver ta av sina egna pengar för att betala för 
bussar. Därmed kan de sparade pengarna komma 
eleverna till godo i undervisningen i stället.  

Vi yrkar:  

Att  Socialdemokraterna i Värmland arbetar för  
 att gratis kulturbuss för Värmlands skolor,  
 förskolor och fritidshem införs i Region   
 Värmland.

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 7:
Föredragande: Nathalie Björfeldt 

Som motionärerna skriver i sin text så håller vi med 
om att vi Socialdemokrater vill att så många som 
möjligt skall kunna ta del av det fantastiskt rika 
kulturutbudet som vi har i länet. Kultur och konst 
väcker lust till att lära och tar fram en skapande 
sida hos individen. Konst och kultur tilltalar alla på 
olika sätt och är positivt i utvecklingen av sig själv. 
Så kulturen är en otroligt viktig del i skolan. Vi ser 
positivt på förslaget i motionen och tycker att idén 
är bra. Som vi vet är inget gratis utan någon annan 
betalar i slutändan. Men med det förtydligat vill vi 
ändå att det ska ges möjlighet att införa kostnads-
fri kulturbuss för Värmlands skolor, förskolor och 
fritidshem.  

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att bifalla motionen
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MOTION 8 

Subventionera nya elbilar
Motionär: Roger Johansson, Ullerud-Forshaga AK

Vår tids största utmaning är klimatkrisen. Om vi 
över huvud taget ska ha någon planet att leva på 
i framtiden så är det av största vikt att vi sänker 
koldioxidutsläppen. Ett väldigt stort koldioxidtroll 
är trafik och kommunikationer och där utgör tyvärr 
våra privata fordon som går på fossila bränslen en 
alltför stor del.  
   Nu har det dock kommit möjligheter att köra bil 
mer miljövänligt, genom att i stället skaffa en bil 
som går på el, vilket ger 0 i koldioxidutsläpp under 
trafik. Elbilar är dessutom ett utmärkt val för de 
som bor på landsbygden, då man till exempel inte 
blir beroende av att det finns bensinmackar att tillgå.  
   Dock är det idag inte lätt att göra rätt: elbilar är 
alltför dyra att köpa och äga för att det ska vara ett 
realistiskt alternativ för många. Vi socialdemokra-
ter bör ha en miljöpolitik som gör det lätt att göra 
rätt, samtidigt som vi gör det utan att straffa alla 
dem som inte har möjlighet att använda kollektiva 
färdmedel. För väldigt många är och förblir tillgång 
till bil av största vikt för att kunna bo och leva där 
de vill.  

Jag yrkar: 
 
Att  momsen sänks på nya elbilar så att de blir 
 billigare i inköp.  

Att  fordonsskatten avskaffas för elbilar under   
 de tre första åren.

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 8:
Föredragande: Kenneth Johannesson

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattningar 
om klimatkrisen, trafik och kommunikationers del 
i den och också våra privata fossildrivna bilars del i 
att skapa klimatkrisen. Vi måste hitta politiska beslut 
som resulterar i sänkta koldioxidutsläpp. Att köra bil 
driven på el är gynnsamt och det är klokt att skapa 
bättre förutsättningar för fler elbilar. Det behövs en 
växelverkan mellan att skapa en tillräcklig laddinfra-
struktur, elproduktion och en ökad efterfrågan på 
elbilar. Vi anser att förslagen om sänkt moms och 
avskaffad fordonsskatt är åtgärder som kommer 
höja efterfrågan, men osäkra på hur dessa åtgärder 
står sig gentemot andra som kan skapa samma sak 
och osäkra på hur väl åtgärderna harmonierar med 

tillräcklig tillväxt av laddinfrastruktur. Det råder 
också en osäkerhet i elproduktionens kapacitet att 
klara elkonsumtionens fluktuationer med nyligen 
upplevda prisrekord på el. Vi vill gärna se åtgärder 
som inkluderar fler aspekter än enbart efterfrågan 
på elbilar så att övergången från fossilbilar till elbilar 
sker på ett sätt som väger in helheten. Och vi vill i 
den helhetsbedömningen också att andra sätt att öka 
efterfrågan på elbilar undersöks. Avslutningsvis ska 
också bilars kontra kollektivtrafikens andel av trans-
porter bedömas. Det är angeläget med fler elbilar än 
fossildrivna bilar, men det är inte angeläget med fler 
biltransporter än kollektivtrafiktransporter. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att anse motionen besvarad

MOTION 9

Öka tillgängligheten hos våra 
vårdcentraler 
Motionär: Maria Norell, Ullerud-Forshaga AK

”Socialdemokraterna arbetar med en reformering av 
primärvården. Vi vill att Sveriges vårdcentraler och 
hälsocentraler ska ha kraften att vara både basen 
och navet i sjukvården. En plats där du kan få hjälp 
med det mesta.”  

Det är den inriktning som Socialdemokraterna har 
som mål inom alla regioner i Sverige.  

Öka närheten till stöd och vård.  
Vi behöver se till så att alla människor enklare och 
snabbare får rätt vård. Här behöver det finnas mer 
stöd och vård att få utanför sjukhusen på exempel-
vis vårdcentralen. Digitala hjälpmedel kan också 
bidra och komplettera den vanliga vården.  
   Många människor använder sig idag av digitala 
appar som t ex Kry för att snabbt få en läkarkon-
takt för ibland mycket enkla sjukdomstillstånd. Det 
dränerar ekonomin för den ordinarie primärvården 
och därmed också möjligheter att utveckla primär-
vårdens verksamhet.  
   Idag är vårdcentralen öppet mellan 8.00 - 16.00 
varje vardag. Genom att utöka öppettiderna till 
19.00 en eller två kväller i veckan finns möjlighet att 
få en läkartid utanför gängse arbetstider. Därigenom 
kan en diagnos ställas tidigt i ett sjukdomsförlopp 
som i längden kan minska både mänskligt lidande 
och vara samhällsekonomiskt lönsamt med minskad 
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sjukskrivning.  Många kan idag ha svårt att ta ledigt 
en dag för ett besök på vårdcentralen. Genom att få 
möjlighet att boka en tid mellan 17.00 - 19.00 på sin 
lokala vårdcentral kan också trycket på akutsjukvår-
den minska.  

Jag yrkar: 

Att  fortsätta utveckla digitala möjligheter att ha  
 kontakt med primärvården för att minska 
 bruket av privata digitala appar.  

Att  initiera ett projekt med kvällsöppet på några 
 vårdcentraler i regionen.

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 9:
Föredragande: Sofia Skönnbrink 

Den vård du behöver ofta ska finnas nära och där 
spelar vårdcentralen en viktig roll. Kvaliteten ska 
vara god och tillgängligheten hög. Värmlänningar-
nas förtroende för primärvården är idag oroväckan-
de låg vilket till stor del beror på att de inte kommer 
i kontakt med vården inom rimlig tid. Precis som 
motionären skriver leder det här till att allt fler väljer 
att vända sig till privata nätläkartjänster. Dessa så 
kallade utomlänsbesök bekostas av Region Värm-
land vilket medför att det blir mindre pengar över 
till att uppnå en mer välfungerande vård i egen regi. 
Bara ifjol uppgick kostnaden för dessa besök till 
närmare 25 miljoner kronor, vilket motsvarar kost-
naden för att driva en medelstor vårdcentral.  
   För att undvika att värmlänningarna vänder sig 
till privata aktörer såsom Kry och Min Doktor har 
region Värmland skapat en egen digital vårdtjänst 
Vårdcentral Värmland. Distriktsstyrelsen anser att 
det är viktigt att Vårdcentral Värmland fortsätter att 
utvecklas till ett välfungerande och välutnyttjat kom-
plement till fysisk vård. Här kan många söka hjälp 
för besvär som inte kräver fysisk undersökning eller 
är i behov av regelbunden kontakt med den ordi-
narie vårdcentralen. För att detta ska kunna uppnås 
måste kommunikationen förbättras så att fler får 
reda på att alternativet finns.  
   Utöver detta behöver självklart också tillgäng-
ligheten på våra vårdcentraler bli bättre. Det upp-
nås bland annat genom stabilare bemanning som 
medför att telefontider och öppettider kan utökas. 
Distriktsstyrelsen håller med motionären om att 
vissa vårdcentralen bör vara kvällsöppna så att fler 
patienter kan söka vård utanför ordinarie arbetstid. 
Det här är en viktig jämlikhetsfråga eftersom inte 
alla har möjlighet att ta ledigt från jobbet för att 

komma i kontakt med vården. En annan fördel med 
kvällsöppna vårdcentralen är också att patienter som 
annars hade behövt söka sig till akuten kan fångas 
upp innan dess.  
   Baserat på ovanstående vill Distriktsstyrelsen 
uppdra åt ansvariga socialdemokratiska politiker i 
regionen att verka för motionens intentioner.   

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att bifalla motionen 

MOTION 10 

Tillgängliga busshållplatser vid 
regionens sjukvårdsinrättningar 
Motionär: Leif  Hammoud, Arvika AK 

Regionen behöver tillgängliga busshållplatser så att 
folk vågar åka buss. Med hållplatser som är lätta att 
ta sig till och från, kan fler åka kollektivt. Speciellt 
för äldre och sjuka är det viktigt med ett smidigt 
transportsätt och på- och avstigning i samma nivå. 
Resenären förväntar sig en miljö utan risk för tillbud 
med fordon och olyckor vid av- och påstigning. 
   Som exempel kan busshållplatsen på Central-
sjukhuset i Karlstad jämföras med busshållplatsen 
vid Arvika sjukhus. Vid CSK:s hållplats är det 
lättåtkomligt, trafiksäkert, väderskyddat och sepa-
rerat från övrig trafik. Det finns tydliga trottoarer 
med kant, där passagerarna går säkert från och till 
bussen. 
   Vid Arvika sjukhus saknas det trottoarkant så 
bussens sänkningsfunktion är inte användbar. Det 
försvårar för rörelsehindrade och den som använ-
der rollator. Hållplatsen är belägen i en rundel, där 
även godstransporter kör och taxibilar väntar på 
passagerare. Dessutom ligger den i en sluttning, 
med halkrisk för passagerare på vintern och risk för 
fastkörning med bussar. 
   Tillgängligheten vid regionens sjukvårdsinrätt-
ningar ser nog olika ut överallt och så stor skillnad 
ska det inte vara på olika ställen i regionen! 

Jag yrkar: 

Att  Socialdemokraterna i regionen verkar för   
 att de sjukvårdsinrättningar som angörs  
 av linjetrafik ska ha samma goda tillgänglig-
 het och trafiksäkerhet för resenärerna.
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Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 10:
Föredragande: Ulric Andersson

I en motion från Leif  Hammoud i Arvika lyfts frå-
gan om tillgängliga busshållplatser och vikten av en 
miljö utan risk för tillbud med fordon och olyckor 
vid av- och påstigning, och med ett yrkande om 
att:” Socialdemokraterna i regionen verkar för att de 
sjukvårdsinrättningar som angörs av linjetrafik ska 
ha samma goda tillgänglighet och trafiksäkerhet för 
resenärerna” 

Med anledning av motionen lämnas följande svar: 

Vid ny- eller ombyggnationer av hållplatser så är det 
väghållare eller markägare som utför och bekostar 
detta i samråd med Region Värmland Kollektivtra-
fiken. Oftast när det gäller önskemål om ny- eller 
ombyggnationer så kommer dessa från Kollektivtra-
fiken efter att det gjorts en prioritering beroende på 
olika faktorer som tex resandeunderlag och turtät-
het. 
   När det gäller hållplatsen vid Arvika sjukhus så 
har Kollektivtrafiken påtalat tillgänglighetsbristen, 
detta har lett till att det finns planer på en ombygg-
nation av hållplatsen. När ombyggnationen kommer 
att genomföras är ännu inte klart, därför kommer vi 
socialdemokrater att driva på i frågor som handlar 
om tillgänglighet och trafiksäkerhet. 

 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att bifalla motionen

MOTION 11

Bättre infrastruktur
Motionär: Stefan Åström, Arvika AK

För varje 10-årsplan som Trafikverket beslutar så 
blir Värmlands vägar och järnvägar allt sämre. Den 
senaste planen medförde till och med att tidigare 
planerade satsningar fick strykas! 

Jag yrkar 

Att  Socialdemokraterna verkar för en  
 kapacitetsförbättring av landsbygdens vägar 
 och järnvägsnät.

Att  Socialdemokraterna får Trafikverket att 
 sluta missgynna oss i Värmland i sina 
 planer.

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 11:
Föredragande: Åsa Johansson 

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning om 
att anslagen till Värmland i den kommande natio-
nella infrastrukturplanen är alldeles för låga. 
   Stora och viktiga projekt för Värmlands utveck-
ling är inte prioriterade i förslaget och medlen till 
drift och underhåll av befintligt vägnät, alltså medel 
till den regionala planen är också för låga. Detta 
trots att det läggs mer medel än någonsin tidigare på 
satsningar i Trafikverkets förslag på nationell plan.  
   Vi gör och behöver fortsätta att göra allt vi kan 
för att påverka Trafikverkets förslag på nationell 
infrastrukturplan för år 2022 - 2033 
   Stora insatser görs i skrivandets stund för att 
Värmland ska visa upp en enad front om våra 
viktigaste prioriteringar, både offentliga aktörer det 
privata näringslivet och civilsamhället i Värmland 
är idag enade och sätter press från flera håll inför 
kommande beslut. 
   Trafikverket har lagt sitt förslag och regeringen 
beslutar om det slutgiltiga utfallet, därav läggs på-
verkansinsatserna nu på att övertyga regeringen. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att bifalla första att-satsen 

Att anse andra att-satsen besvarad 

MOTION 12

Ingen energi inget välstånd.
Motionär: Hans Forssell, Arvika AK

Vi har inte tagit energins betydelse för vårt land på 
allvar på senare tid.  
   Stängningen av kärnkraften undan för undan ska-
par problem för tung industri -ja för hela samhället. 
   Vindkraften och solenergin täcker ännu inte beho-
vet av energin vi behöver. 
   Ska vi ha en bra fungerande industri och ett sam-
hälle så måste vi planera och det väldigt snabbt. 
   Sen måste det ses över Nordpools medverkan 
i elnätet samt den känslighet som det medför för 
kunderna med kraftigt ökande elpriser. 
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   Det kan inte vara så att de stora elbolagen styr 
hela elmarknaden som det verkar idag. Marknaden 
har inget ansvar mot oss elkunder utan utgår för sin 
egen vinning enbart. 
   Energipolitiken ska styras av regering och riksdag 
inget annat. 

Jag yrkar: 
 
Att  våra socialdemokratiska riksdagsmän i  
 Värmland lyfter frågan, om framtida 
 energibehov och kapacitetsbrist.

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 12:
Föredragande: Gunilla Svantorp 

Det är en viktig fråga som motionären lyfter. Elpri-
set har denna vinter skapat stor oro i många hushåll. 
Den främsta anledningen till de höga priserna är 
stigande priser på fossila bränslen särskilt naturgas.  
   Regering och riksdag sätter upp politiska mål men 
vi måste inse att Sverige är en del av den gemen-
samma inre marknaden för el inom EU och när 
priset varierar på kontinenten så påverkar det också 
oss. Ser vi på de senaste åren har dock elpriset hos 
oss legat lågt, förutom denna vinter. 
   2016 fattades beslut om en energiöverenskom-
melse mellan fem av riksdagens partier (S, M, MP, 
KD och C) som innehöll tre grundpelare som sedan 
regeringens energipolitik byggt vidare på. De tre 
är för det första ekologisk hållbarhet, för det andra 
konkurrenskraft och slutligen försörjningstrygghet. 
Ett antal mål fastställdes också i överenskommelsen 
b l a att Sverige år 2030 ska ha 50% effektivare ener-
gianvändning jämfört med 2005 samt att vi år 2040 
ska ha 100 % förnybar energiproduktion. Tyvärr 
har två av partierna lämnat överenskommelsen men 
målen lever vidare.  
   Det absolut viktigaste för att möta risken för 
höga elpriser är att utbudet av el ökar, både genom 
ökad produktion och att den distribueras till rätt 
plats. För att elen ska finnas på rätt plats görs nu 
krafttag för att förstärka elnätet hela landet. Takten 
i elnätsutbyggnaden ska minst fördubblas och det 
görs rekordstora investeringar i stamnätet samtidigt 
som det möjliggörs ökad produktion genom att 
underlätta för havsbaserad vindkraft. Den havsba-
serade vindkraften är också föremål för mycket av 
den investeringsvilja som finns och mellan 2017 
och 2023 finns redan beslut på minst 100 miljarder i 
investering. 
   Regeringen satsar också på att stimulera ny teknik 
för smartare energianvändning. 

   Slutligen är kärnkraften en viktig del i den svens-
ka elproduktionen och kommer sannolikt att vara 
så för lång tid. Det är viktigt att poängtera att inga 
kärnkraftsreaktorer har stängts genom politiska be-
slut utan det har hela tiden varit reaktorernas ägare 
i näringslivet som fattat de besluten. Sedan tio år 
bakåt står det aktörerna fritt att bygga nya reaktorer, 
dock finns ingen investeringsvilja åt det hållet synlig.  
   Den svenska elproduktionen är en fråga som 
ständigt diskuteras på olika nivåer i politiken och 
distriktsstyrelsen kan försäkra motionären att detta 
kommer att fortgå.  

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att anse motionen besvarad 

MOTION 13

Konsekvens analys funktions- 
variation 
Motionär: Hans Forssell, Arvika AK 

 När det beslutas i viktiga frågor i kommun och 
region, tas barnkonsekvensanalys upp om hur det 
påverkar barns situation vid förändring. 
   I samma beslut som ovan tas ingen hänsyn till 
människor med fysiska funktionsvariationer. 
   Om ingen konsekvensanalys görs om beslutet 
påverkar möjligheten att kunna vara med som funk-
tionsvarierad, så blir resultatet i vissa fall förödande. 
   För att motverka när ingen hänsyn tas med 
människor funktionsvariation att närvara, yrkar jag 
följande. 

 Jag yrkar: 

Att  S-företrädare i regionen verkar för att 
 konsekvensanalyser görs angående hur 
 människor med funktionsvariation kan  
 närvara. 

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 13:
Föredragande: Marina Isaksson 

Funktionsvariation är ett begrepp som börjat använ-
das allt oftare. Det innefattar betydligt mer än ordet 
funktionshinder och beskriver en persons unika 
uppsättning förmågor och funktionssätt, oberoende 
av om detta innefattar funktionsnedsättningar.  
   Utgångspunkten är individens samlade funktions-
förmåga, i stället för enskilda funktionsnedsättning-
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ar eller de specifika svårigheter som orsakas av en 
viss funktionshindrande miljö. En funktionsvaria-
tion kan tex. var ADHA, Autism, Touretts syndrom 
eller särbegåvning (höger IQ än normalt för sin 
ålder). 
   Motionären yrkar på att S-företrädare ska verka 
för att konsekvensanalyser görs angående närvaro 
för denna målgrupp. 
   Enligt det kongressutlåtande som berör funktions-
hinderspolitiken från 2021 så tas frågan upp om hur 
man säkerställer att verksamhet och information 
blir tillgänglig för alla. Det ansåg partistyrelsen var 
mycket angelägna frågor och att det praktiska ar-
betet var en fråga för partiets förtroendevalda. När 
det gäller förmåga att tillgängliggöra information 
har vi nu stor erfarenhet och hjälp av den digitala 
teknikens möjligheter vilket gör att förtroendeval-
da i kommun och region kan arbeta i motionärens 
riktning.  
   Eftersom begreppet funktionsvariation omfattar 
en bred kategori människor kan det vara svårt att i 
alla beslut tillgodose alla varianter av hinder, men 
distriktsstyrelsen menar att det är en självklarhet att 
jobba för att konsekvensanalyser görs i den mån det 
är möjligt. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att anse motionen besvarad 

MOTION 14

Angående infrastruktur för att 
klara miljömålen
Motionär: Monika Samuelsson, Filipstad AK 

Många förslag angående infrastruktur och miljö är 
storstadsrelaterade. Vi som bor på landsbygden kän-
ner inte riktigt att förhållandena är jämförbara.  
   För att göra det attraktivt att bosätta sig bl. a i 
Filipstads kommun, måste det göras möjligt och 
underlätta att kunna arbeta utanför tätorten. Ett 
fungerande vägnät är därför ett måste. I dagsläget 
kan man endast pendla med buss mellan Filipstad 
och Karlstad.  
   För att klara klimatmålen måste vi därför se till att 
nyttja länets alla järnvägsnät. 
   Många boende i mindre orter har sina arbeten på 
pendlingsavstånd, där kollektivtrafiken är mer eller 
mindre obefintlig. Vilket är både tidskrävande och 
kostsamt.  
   Innan övergången från förbränningsmotorer 

till el i bilar är fullt utbyggda, så behöver antalet 
laddstolpar ökas betydligt, för att inte bryta kedjan 
av miljövänligt åkande. Vi på landsbygden behöver 
därför kompenseras för bränslekostnader innan 
dessa åtgärder är genomförda.  

 Jag yrkar: 

Att  man återupptar persontrafik på redan 
 befintliga järnvägsnät ex. från Filipstads 
 järnvägsstation. 

Att  man rustar upp och elektrifierar järnvägs- 
 nätet så man kan hålla en högre hastighet, 
 minst 100 Km/h. 

Att  man bygger betydligt fler laddstationer/
 laddstolpar. 

Att  vi på landsbygden får en bränsle- 
 subventionering ex. genom skattereduktion.

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 14:
Föredragande: Hans Jildesten

Infrastruktur är till för hela landet, efter det behov 
som finns på varje plats. Vi måste konstatera att 
varje del av landet är unikt och det är det som gör 
Sverige så bra. Ser vi på vår historia där våra föräld-
rar och deras föräldrar vågade se dessa möjligheter 
och de olika förutsättningarna som ger hela landet 
möjlighet att utvecklas och må bra av. De vågade 
satsa på infrastruktur i hela vårt land för att bygga 
ihop alla delar av vårt land till en helhet. De skapa-
de ett infrastruktursystem som bidrog till Sveriges 
utvecklig och gjorde vår välfärd möjlig. Att som idag 
prioritera de befolkningstäta områdena före resten 
av Sverige kommer över tid visa på vilket misstag 
det är att inte låta hela landet leva.
   Det motionären beskriver är frågor som är viktiga 
för Sveriges fortsatta välstånd samt hela landets 
utveckling. Vi behöver därför arbeta gemensamt för 
underhåll av vår befintliga och vår framtida infra-
struktur. Vi måste alla vara med och dela kostnaden 
för att hela landet skall leva och att våra invånare 
skall ha möjlighet att bo och leva där de själva vill. 
Många gånger är det viktigaste att se till så att gods-
flödet fungerar så att inte vår export mattas av på 
grund av att vi inte kan frakta godset. Men person-
trafiken får inte på något sätt nervärderas för det är 
en förutsättning att det finns arbetskraft där varor-
na produceras. Vi måste se gods och persontrafik 
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som en symbios och aktivt arbeta för att dessa skall 
fortsätta samverka och utveckla varandra. Där det 
idag finns järnvägsräls bör det gå persontrafik dock 
kanske det inte alltid behöver vara elektriska tågsätt. 
Idag provas exempelvis gasdrivna tåg mm.
   För att utveckla ett bra fungerande järnvägssys-
tem norr om Värnen som är hopknutet med våra 
hamnar i Vänern och Göteborg samt med järnvägs-
nätet söder om Vänern så måste vi vidga våra vyer 
på samma sätt som vår förfäder vågade göra. Vi har 
länge arbetat för Stockholm-Oslo 2,55. Fryksdals-
banan samt flera av våra vägar. Nu måste vi också 
arbeta för de övriga riksvägarna samt inlandsbanan. 
När inlandsbanans planer genomförs vilket betalar 
sig på ungefär samma sätt som Stockholm-Oslo 
projektet. Fast med den skillnaden att det inte är 
persontrafik utan godset som täcker kostnaderna. 
Då får vi ett så kallat ”dubbelspår” till Norrland 
och vi får upp hastigheterna på de övriga banorna 
detta med avseende på att det är det långsammaste 
fordonet som bestämmer hastigheten.

Motionären föreslår att:
• Att man återupptar persontrafik på redan  
 befintliga järnvägsnät ex. från Filipstads 
 järnvägsstation.

Vi har arbetat för detta på Fryksdalsbanan och vi 
ser det som en självklarhet att Värmland skall arbeta 
för detta på alla våra banor. När det gäller järnvägs-
nätet i övriga Sverige så måste detta ske efter priori-
teringar med avseende på bland annat payoff-tiden 
och antal resenärer enligt tidigare resonemang.

• Att man rustar upp och elektrifierar järn
 vägsnätet så man kan hålla en högre hastig
 het, minst 100 Km/h.

Detta är ett viktigt ställningstagande för hela infra-
strukturens hastighet. Som ovan nämnts så är det 
långsammaste fordonet som sätter hastigheten. Vi 
bör alla arbeta för ett system i hela Sverige som har 
högre hastighet och högre bärighet så att vi också 
kan frakta mer gods. Elektrifiering bör först utredas 
med avseende på andra framdrivningssystem t.ex. 
det system som inlandsbanan nu testar.

• Att man bygger betydligt fler laddstationer/
 laddstolpar.

För att Sverige och Värmland ska minska koldiox-
idutsläppen och uppnå klimatmålen behöver fler 
kunna välja eldrivna alternativ som transportmedel. 

Idag saknas dessa möjligheter i många kommuner 
ute på gles- och landsbygden, där laddinfrastruktur 
i vissa orter helt saknas. Huvudsakligen är frågan 
en kommunal angelägen men för att öka takten i 
utbyggnaden har vi sedan tidigare lagt ett politiskt 
förslag i regionen som vi fått bifall för där Region 
Värmland nu ska hitta samverkan mellan länets 
kommuner och Länsstyrelsen. I samordningsupp-
draget ligger det även med att region Värmland ska 
sammanställa vilka stöd som går att söka för länets 
kommuner för ett utökat laddinfrastruktur.   

• Att vi på landsbygden får en bränsle-
 subventionering ex. genom skattereduktion.

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning 
om att landsbygder bör på ett tydligare sätt än idag 
kompenseras för kostnader då enda transportmöj-
ligheten är eget fordon. Hur detta skall ske måste 
utvärderas där hänsyn måste tas till miljöaspekten.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

Att motionen ska anses besvarad. 

MOTION 15

Om proportionell  
representation i regionen 
Motionär: Eva Nordlöf, Hammarö AK 

 När man ser valberedningens förslag till region-
fullmäktige slås man av att nomineringarna inte 
speglar valmanskåren. Invånarna i Värmlands län är 
koncentrerad till den stora Karlstadsregionen. Det 
är också här vi har störst väljarstöd. Valberedningen 
ser till att alla kommuner är representerade men den 
ska också sträva efter att mandatfördelningen är 
proportionellt fördelad.  Det är då mycket viktigt att 
väljarna på valdagen kan hitta flera namn från egna 
kommunen. 

Jag yrkar: 

Att  valberedningen för regionen ska fördela   
 mandaten proportionellt i förhållande till  
 invånarantal och störst väljarstöd.
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Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 15:
Föredragande: Johannes Fransson 

Valberedningen fyller en av de absolut viktigaste 
funktionerna i vårt parti. Vi förstår motionärernas 
tankar och vi tror att det varit valberedningens 
intention vid framtagandet av listorna till valet 2022. 
När valberedningen ska sätta samman ett förslag 
ska de se till att det finns en jämn könsfördelning, 
etnisk mångfald, en åldersfördelning som speglar 
väljarna samt en erfarenhetsbakgrund som är bred. 
Olika former av yrkeserfarenheter och utbildnings-
erfarenheter vägs också in, samt fackliga erfarenhet-
er. En geografisk spridning över länet är också en 
viktig del i framtagandet av listorna, men där spelar 
arbetarekommunerna en viktig roll. Det är viktigt att 
arbetarekommunerna nominerar in de kandidater 
som de vill ska företräda dem och att det nomineras 
i enlighet med de tider som distriktskongressen fast-
slagit. Alla arbetarekommuner har självklart samma 
möjligheter att nominera kandidater till uppdrag till 
uppdrag i partidistriktet, riksdag, regionfullmäkti-
ge, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Riktlinjer för 
valberedningens arbete slår också fast detta.  

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att avslå motionen 

MOTION 16

Om urvalskriterier för riksdags- 
lista
Motionär: Peter Berglund och Anders Haster, 
Hammarö AK

Vid senaste valkonferensen i Forshaga 2021-11-27 
kunde vi konstatera att fördelningen mellan regio-
nens kommuner var väldigt snedfördelad. Vi var inte 
ensamma om att tycka detta. En sådan sak kan ofta 
ha en splittrande effekt i stället för en enande effekt. 
Det finns många kriterier för att nominera kandi-
dater och alla ska vägas mot varandra men vi skulle 
vilja ge möjlighet för alla kommuner i regionen att 
nominera ett namn. Detta skulle bland annat visa på 
att kommunerna har förslag på namn. Även igen-
känningseffekten är viktig. Regionen nominera tjugo 
namn så vi tycker att det borde finnas plats för att 
göra denna förändring i tänkandet. Naturligtvis ska 
inte detta upplevas som ett tvång för kommunerna 
utan som en möjlighet att visa på egna nominering-
ar.  

Vi yrkar: 

Att  förändringen i tänkandet ska bifallas och  

Att  Distriktsstyrelsen verkar för att få en 
 jämnare fördelning av nomineringar på   
 riksdagslistan.

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 16:
Föredragande: Johannes Fransson

Motivering, se distriktsstyrelsens utlåtande över 
motion 15 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att avslå motionen

MOTION 17

Rörande läkarbemanning och or-
ganisation av vårdcentraler
Motionär: Ann-Katrin Järåsen, Torsby-nordvärm-
land AK

Det har varit många turer kring läkarbemanningen 
vid vårdcentralen i Likenäs. Särskilt alarmerande 
blev det när media rapporterade att vårdcentralen 
skulle göras om till en distriktssköterskemottagning. 
   Det visade sig senare att det inte fanns något 
politiskt beslut kring detta och att man fortsätt-
ningsvis kommer fortsätta att söka läkare till vård-
centralen. 
   Vi tror dock inte man kan lösa dagens utmaningar 
med gårdagens metoder. Det måste komma till ett 
fullständigt nytänk när det gäller läkarbemanning 
och organisation av vårdcentralerna.  

Frågor man måste ställa sig är t ex: 

Är det ens möjligt att rekrytera till en vårdcentral 
enbart en läkare – vem vill ta det ansvaret ensam? 
Finns det arbetssätt som kan skapa utrymme för 
två tjänster om man tänker utanför boxen? Kanske 
skulle man kunna jobba som läkare på landsbygden 
men ändå få en heltidstjänst genom andra uppdrag 
som t ex forskning, webb-doktor i regionens regi 
eller något helt annat? 

Planering av läkarbemanning kan inte enbart grun-
das på antalet fastboende utan man måste även ta 
hänsyn till befolkningsstruktur – ålder, sjukdomsbild 
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m m. Hur har man tänkt sig att lösa den enorma 
utmaning som Branäs utgör vintertid utan läkar-
bemanning lokalt? Branäs är redan 3 ggr större än 
Torsby tätort vid fullbeläggning och det projekteras 
hela tiden för fler fritidshus och hotell. 
   Det finns många fler funderingar men allt kan 
egentligen samlas i en att-sats. Vi vill att våra social-
demokratiska företrädare i Region Värmland verkar 
för  

 Jag yrkar: 

Att ansvarig tjänsteperson för vårdcentralerna 
 i Värmland ges i uppdrag att ta fram en 
 organisation som är hållbar över tid för att 
 lösa problemet med läkarbemanningen på 
 vårdcentralen i Likenäs i första hand för att 
 läget där är akut men i nästa steg behöver 
 även andra vårdcentraler med läkarbrist ses 
 över på samma sätt.

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 17:
Föredragande: Kenneth Johannesson 

Att öka läkarbemanningen på landsbygden är i linje 
med ambitionen med en god och nära vård. 
   God och nära vård kan beskrivas som ett över-
gripande mål för den omställning som sker inom 
hälso- och sjukvården. Omställningen syftar till att 
vården i högre grad organiseras och bedrivs med 
utgångspunkt från patientens behov och förutsätt-
ningar. Regionen ska i samverkan med andra aktörer 
bidra till en god och nära vård. 
   Att som motionären påpekar ta hänsyn till mer än 
bara antalet fastboende som t. ex befolkningsstruk-
tur, sjukdomsbild, ålder etc. är viktigt. 
    Ekonomisk ersättning till Vårdcentraler och för 
läkemedel baseras på ålder, kön och vårdtyngd. 
Mödrahälsovårdsersättning baseras på kvinnor i 
fertil ålder (15-44 år). Barnhälsovårdsersättning 
baseras på ålder och kön 0-6 år. Särskild ersättning 
ges för tolk, geografi samt socioekonomi. 
    Distriktsstyrelsen delar uppfattningen att det 
behövs en hållbar organisation för att klara den 
läkarbemanning som behövs för landsbygden och 
även för Likenäs som i motionen lyfts särskilt. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att bifalla motionen. 

MOTION 18

Rörande extratjänster och arbets-
marknadsutbildningar 
Motionär: Gunilla Toreheim, Torsby-nordvärmland 
AK

Regeringens budgetförslag för 2022 förlorade om-
röstningen i riksdagen.  
   Det budgetförslag som Moderaterna, Sverigede-
mokraterna och Kristdemokraterna vann och det 
innebär stora förändringar för människor som ännu 
inte kommit in på arbetsmarknaden. 
   Nya medel för extratjänster och introduktions-
jobb som föreslogs i regeringens budgetproposition 
avvisades till förmån för ytterligare skattesänkning-
ar bl. a. Enligt M-, KD-, SD-budgeten innebär de 
borttagna arbetsmarknadsinsatserna en besparing 
på 1,5 miljarder kronor 2022. Partierna vill också 
minska uppräkningen av resurserna till arbetsmark-
nadsutbildningarna, vilket skulle omfatta omkring 
300 miljoner kronor. 
   Vi menar att detta kommer att slå hårt mot de 
människor som av olika skäl har behov av ytterligare 
utbildning och/eller arbetslivserfarenhet för att bli 
anställningsbara. Det har visat sig att extratjäns-
ter och arbetsmarknadsutbildningar har en viktig 
funktion att fylla för att få lediga tjänster besatta och 
arbetslösa i arbete. Mot bakgrund av ovanstående 
vill vi att våra representanter i riksdagen verkar för.

Jag yrkar:   

Att medel till arbetsmarknadsutbildningar och  
 extratjänster återinförs i statens budget 
 snararast möjligt. 

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 18:
Föredragande: Linda Larsson 

Gunilla Toreheim från Torsby-Nordvärmlands 
socialdemokratiska förening har skrivit en motion 
där hon föreslår att våra riksdagsledamöter ska driva 
frågan om att medel till arbetsmarknadsutbildningar 
och extratjänster återinförs i statens budget snara-
rast möjligt.  
   För Socialdemokraterna är utbildning nyckeln till 
frihet och tillväxt. I ett starkt samhälle finns utbild-
ningsmöjligheter för alla – oavsett var i landet du 
bor eller var du befinner dig i livet. Utbildning och 
kunskap ger oss som individer möjlighet att förverk-
liga våra drömmar och är samtidigt en förutsättning 
för att Sverige ska vara ett konkurrenskraftigt land. 
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Investeringar i utbildning lägger grunden för jobb 
och välfärd.  
   Ända sedan vi fick regeringsmakten har utbild-
ningsfrågorna varit i fokus.  Genom politiska beslut 
har det sedan 2014 skapats 160 000 nya utbild-
ningsplatser inom alla delar av utbildningsväsendet 
och fler ska det bli. Fokus har också varit på att få 
mer utbildning i arbetsmarknadspolitiken och mer 
arbetsmarknad i utbildningspolitiken, de vattentäta 
skotten har undan för undan tagits bort. Under 
2022 kommer riksdagen dessutom besluta om en av 
de största reformerna på många år, omställningsstu-
diestödet som kommer möjliggöra omställning och 
påbyggnad mitt i livet för redan yrkesverksamma 
som uppfyller vissa kriterier. Med 80% av lönen 
upp till ett visst tak ska man vart åttonde år kunna 
plugga ett år.   
   För oss socialdemokrater är möjligheten till egen 
försörjning genom arbete ett av grundfundamenten 
i vår politik och därför måste utbildningsmöjlig-
heterna vara många genom hela livet. Det ska vara 
enkelt att lära om och lära nytt oavsett om du vill 
byta yrkeskarriär mitt i livet, är långtidsarbetslös 
eller nyanländ. Här är arbetsmarknadsutbildning så 
viktig. Likaså har extratjänster varit framgångsrika 
för att tillexempel få nyanlända med kort studie- 
och yrkesbakgrund i arbete likväl som de bidrar till 
att man får in en fot på arbetsmarknaden och sam-
tidigt blir en del i ett socialt sammanhang. Många 
av extratjänsterna har också handlat om de arbets-
uppgifter som vanligtvis inte hinns med i slimmade 
organisationer men som betyder så mycket för de 
som möts av dessa.  
   Fortsatt utbyggnad av arbetsmarknadsutbildning 
och extratjänster är alltid en prioritet för vårt parti.  

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att bifalla motionen 
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