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Program 

(med reservation för ändringar) 

 

8.30-9.15  Registrering av ombud och tjänstgörande ersättare 

 Kaffe och fralla 

9.30 Kongressen öppnas av Anders Henriksson, distriktsordförande 

 Arbetarekommunens ordförande Jarkko Pekkala hälsar välkommen  

 Parentation 

 Formalia – punkt 2 – 5 

 Tage Erlanders Hedersmedalj  

10.15 Partistyrelsens representant, Helene Fritzon. 

11.15 Fackliga frågor i valrörelsen, Johan Danielsson, EU-kandidat (LO) (30 min) 

 Hur EU påverkar din vardag, Anna Hedh, EU-parlamentariker (30 min) 

12.00 Seminarier, se ovan 

12.30 Lunch 

13.15 Utåtriktad aktivitet 

14.00 Kulturinslag  

14.15 Kongressförhandlingar 

 Kaffe 

 Gästerna har ordet 

Ca 16.00 Avslutning  
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DAGORDNING 

Distriktskongressen i Emmaboda, 13 april 2019 

1. Kongressen öppnas 
 

2. Fastställande av dag- och arbetsordning 
 

3. Val av presidium  
a) Två ordförande 
b) Två sekreterare 
c) En justerare 
d) Tre rösträknare 
e) Redaktionsutskott 
 

4. Fastställande av ombudsförteckning (bilaga 2) 
 

5. Beslut om kongressens offentlighet  
 

6. Tage Erlanders Hedersmedalj  
 

7. Verksamhetsberättelse 2018 (bilaga 1) 
 

8. Beslut om ansvarsfrihet  
 

9. Styrelsens förslag  
 

10. Behandling av motioner  
 

11. Val av distriktsstyrelse  
a) Ordförande, tillika ledamot i styrelsen och VU (två år) 
b) Kassör, tillika ledamot i styrelsen och VU (ett år) 
c) Fem ordinarie ledamöter (två år) 
d) Sex ordinarie ledamöter (ett år) 
e) Tre övriga ledamöter i VU väljs ur styrelsen 
f) Fem ersättare (ett år) 

 

      12.       Val av revisorer  

       a) Tre ordinarie       

                            b) Tre ersättare 

 

      13.       Val av valberedning 2019 - 2023 

 

      14.       Tid och plats för distriktskongressen 2020 

 

      15.       Kongressen avslutas 
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Kongressens offentlighet 

Kongressens förhandlingar föreslås vara öppna.  

Arbetsordning 

Kongressombud skall för att få avvika från pågående kongressförhandlingar meddela detta till 

presidiet. Eventuella avvikelser från kongressen ska föras till protokollet. 

Yttrande- och förslagsrätt 

Valda ombud, ledamöter i distriktsstyrelsen, en föredragande revisor, ombudsmän, partistyrelsens 

representant, landstingsgruppens representant samt de socialdemokratiska riksdagsledamöterna 

har yttrande och förslagsrätt. Valberedningens ordförande äger yttrande och förslagsrätt i 

kongressens samtliga valärenden. 

Rösträtt  

Rösträtt äger endast valda ombud. Varje ombud har en röst. Rösträtten får inte överlåtas.  

Förslag  

Förslag till kongressen ska göras skriftligt och överlämnas till tjänstgörande ordförande. Förslaget 

ska vara undertecknat med förslagsställarens namn. 

Ändringar kan inte göras i motionernas texter eller att-satser. Ombuden kan inte heller föreslå 
ändringar i distriktsstyrelsens motionsutlåtanden. Yrkanden ställs i form av bifall eller avslag till 
attsatserna i motionerna alternativt att anse motionen besvarad.  
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P. 3 Val av presidium 

Valberedningen föreslår distriktskongressen att utse följande funktionärer: 

a) Två ordförande 
Yvonne Bergvall, Oskarshamn 
Simon Pettersson, Emmaboda 
 

b) Två sekreterare 
Mona Jeansson, Kalmar 
Peter Högberg, Vimmerby 
 

c) En justerare 
Anton Sejnehed, Oskarshamn 
 

d) Tre rösträknare 
Lars Hollner, Mönsterås 
Lena Segerberg, Västervik 
Silva Andersson, Virserum 
 

e) Redaktionsutskott 
VU:s ledamöter: Anders Henriksson, Helen Nilsson, 
Lena Hallengren, Peter Wretlund, Gunnar Jansson 

 

P. 9 Styrelsens förslag 

a) Förändring av mandattid för distriktsstyrelsen 

Förslaget utgår från ett oförändrat antal ledamöter och ersättare i styrelsen. Ordförande, kassör 

och övriga ordinarie i styrelsen väljs på två år. I år (första året) väljs hälften på två år och hälften 

på ett år. Ersättare väljs som tidigare varje år.  

Distriktskongressen föreslås besluta: 

Att godkänna förslaget 

b) Ekonomi 

Distriktskongressen föreslås besluta: 

Att av årets underskott förs 1 937 301 kr tillbaka till valfonden 

c) Stadgar för Regionfullmäktigegruppen (bilaga 3) 

Distriktskongressen föreslås besluta: 

Att godkänna förslaget enligt bilaga 3 
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P. 10 Behandling av motioner 

Motion 1: Förbered erkännande av Kurdistan 

Föredragande: Emöke Bokor 

I irakiska Kurdistan/KRG har under en längre tid pågått diskussioner om självständighet och ett 

utropande kan vara förestående. Om det sker är det viktigt att Sverige erkänner det nya landet 

och ställer sig bakom folket i Kurdistan.  

Sverige bör även verka för att EU upprättar diplomatiska förbindelser och att fler medlemsstater 

ger sitt erkännande. 

Folkrättens tre kriterier för erkännande är uppfyllda: 

1. Ett territorium finns och utgörs av dagens KRG. 

2. En befolkning på territoriet finns och utgörs av KRG:s befolkning. 

3. En regering med möjlighet att uppvisa både inre och yttre kontroll finns. Det förra 

innebär att kunna upprätthålla en viss inre stabilitet och effektiv kontroll över statens 

territorium och befolkning. Det senare att staten ska ha möjlighet att ingå och uppfylla 

internationella förpliktelser. KRG:s regering har visat sig förmögen till båda under flera 

års tid, till exempel genom samhällsutbyggnad och omfattande utrikes förbindelser. Detta 

har även tydliggjorts i KRG:s kamp mot ISIL/Daesh, där KRG och dess befolkning har 

gjort viktiga insatser för att bekämpa terroristorganisationen. Sveriges militära bidrag till 

kampen mot ISIL/Daesh har dessutom getts till KRG:s peshmergasoldater vilket 

understryker KRG:s funktionalitet och betydelse. 

Med dessa kriterier uppfyllda är det bara en sak som saknas: Ett utropande av självständighet. 

Om/när det sker bör Sverige erkänna Kurdistan. Socialdemokraterna bör därför verka för att 

Sverige vidtar de åtgärder som krävs för att förbereda ett erkännande av Kurdistan. Parallellt är 

det viktigt att KRG/Kurdistan utvecklas genom att stärka sina demokratiska institutioner och 

rättssäkerheten. Denna process bör Sverige och EU fortsatt stödja genom fortsatta utbyten, 

samverkan och internationellt utvecklingssamarbete.  

Med anledning av ovanstående yrkar jag:   

Att  Socialdemokraternas ska verka för att Sverige vidtar de åtgärder som krävs för att 

förbereda ett erkännande av Kurdistan, som bör ges förutsatt att ett utropande av 

självständighet äger rum. 

Att  Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun ställer sig bakom det som anförs i 

motionen och sänder den vidare till Socialdemokraterna i Kalmar läns 

distriktsårskongress samt till den socialdemokratiska partikongressen 

Att  Socialdemokraterna i Kalmar län ställer sig bakom det som anförs i motionen och 

sänder den vidare till den socialdemokratiska partikongressen. 

Laila Naraghi, Oskarshamns arbetarekommun  

Motionen är antagen av Oskarshamns arbetarekommun. 
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Utlåtande över motion 1 

Sverige har en lång erfarenhet av internationell samverkan och utvecklingsarbete. Synen på 

Sverige som fredsmäklare ute i världen är mycket god.  

Sedan 2014 har Sverige bidragit med över 300 miljoner i humanitärt stöd till Irak. Vi har även 

placerat ett sektionskontor i Erbil, Irakiska regionen Kurdistan, utöver den ambassad som finns i 

Bagdad. En huvuduppgift för ambassaderna är att rapportera den politiska, sociala och 

ekonomiska utvecklingen i landet. Sverige följer med andra ord utvecklingen i Irak.  

Det råder naturligtvis ingen tvekan om att vi socialdemokrater står upp för mänskliga rättigheter 

och frihet. Men i Irak är situationen sådan att det inte finns en enkel lösning enligt de uppgifter vi 

fått.  

Partistyrelsen har skrivit följande utlåtande under partikongressen 2017: 

”Sedan det första Gulfkriget 1991 har kurderna i norra Irak varit relativt självständiga från Bagdad. Sedan 

2003 har självständigheten blivit mer formell. I dag sköter kurderna sin egen säkerhet, har sin egen regering, sina 

egna institutioner och en mycket stark egen identitet. Med Irak och Syrien i upplösning skulle ett självständigt 

Kurdistan kunna te sig naturligt.  

  

Bilden kompliceras dock bland annat av att Iran har varnat för att man inte kommer acceptera formell 

självständighet. Turkiet har förvisso upprättat goda relationer med KRG i Irak, men är emot självständighet med 

tanke på hur det skulle påverka kurderna i det egna landet. Just nu har olika minoriteter i norra Irak det 

särskilt svårt. Många där vill ha en egen fristad, ett eget självstyre. Något som bör respekteras. På flykt i Irak är 

inte bara assyrier och kristna som syrianer, kaldéer och mandéer, utan även jezidier, shabak och turkmener. 

Dessa gruppers rättigheter måste respekteras. Att erkänna irakiska Kurdistan skulle kunna leda till ytterligare 

instabilitet i området. Partistyrelsen förespråkar däremot ökad autonomi inom ramen för det kurdiska folkets egen 

vilja.   

Partistyrelsen anser att regeringen bör vara aktivt pådrivande för ett utökat EU- och FN-engagemang till stöd för 

långsiktig stabilisering i Irak och irakiska Kurdistan och stöd för olika religiösa och etniska minoriteter.”  

  

Med anledning av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen besluta: 

Att  anse motionen besvarad 
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Motion 2: Betydelsen av leveranssäkerhet i svensk elproduktion 

Föredragande: Gunnar Jansson 

2016 slöts den historiska blocköverskridande energiöverenskommelsen. I den slås betydelsen av 

hög leveranssäkerhet fast:  

”Sverige ska ha ett robust elsystem med en hög leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till 

konkurrenskraftiga priser.  Det skapar långsiktighet och tydlighet för marknadens aktörer och bidrar till nya 

jobb och investeringar i Sverige.” 

Ett stabilt och leveranssäkert elsystem är avgörande för svensk industri och sysselsättning, och 

därmed också för välfärden här i landet. Ändå finns det inte någon enskild myndighet som 

ansvarar för den långsiktiga leveranssäkerheten.  

Ska Sverige även i framtiden kunna ha en världsledande industri krävs långsiktig leveranssäkerhet 

och att vi som land arbetar strategiskt med detta. Därför bör ansvaret för detta ses över och en 

myndighet utses som ansvarar för den långsiktiga leveranssäkerheten. Det är angeläget för att 

säkra svensk industri och välfärd.  

Med anledning av ovanstående yrkar jag:  

Att  Socialdemokraternas ska verka för en översyn av ansvaret för den långsiktiga 

leveranssäkerheten i Sverige.  

Att  Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun ställer sig bakom det som anförs i 

motionen och sänder den vidare till Socialdemokraterna i Kalmar läns 

distriktsårskongress samt till den socialdemokratiska partikongressen 

Att  Socialdemokraterna i Kalmar län ställer sig bakom det som anförs i motionen och 

sänder den vidare till den socialdemokratiska partikongressen. 

Laila Naraghi, Oskarshamns arbetarekommun 

Motionen är antagen av Oskarshamns arbetarekommun. 

Utlåtande över motion 2 

Det motionären tar upp är av stor vikt för att vi ska klara oss framöver när det gäller tillgången av 

energi säkert och tryggt sätt till energi. Det är ju avgörande för att vår industri ska fortsätta att 

utvecklas och att man ska våga att göra investeringar för att fortsätta vara ledande industriföretag. 

Vi har företag inom vårt distrikt, Ljunghälls i Södra Vi, som redan nu har problem och kan 

tvingas lägga en del produktion utanför Sverige av just denna anledning. 

Leveranssäkerheten är av stor betydelse även för övriga näringar och oss som privatpersoner. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

 

Att yrka bifall till motionen  
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Motion 3: Säkerhetsklassning av transportfartyg för kärnavfall 

Föredragande: Gunnar Jansson 

De svenska kärnkraftverken ligger vid kusten och har egna hamnar. Svensk Kärnbränslehantering 

AB:s (SKB) fartyg M/S Sigrid transporterar avfallet därifrån till anläggningarna i Oskarshamn och 

Forsmark där det mellanlagras. 

I Sverige transporteras i stort sett allt radioaktivt avfall och använt kärnbränsle till sjöss. SKB:s 

fartyg M/S Sigrid hämtar avfallet vid kärnkraftverken och kör det till anläggningarna i 

Oskarshamn och Forsmark. En liten mängd låg- och medelaktivt avfall transporteras även från 

forskningsanläggningen Studsvik. 

Sigrid är specialdesignat för transport av radioaktivt material. Fartyget byggdes 2011–2013 och är 

klassat enligt International Maritime Organisation (IMO:s) högsta nivå, INF 3, för fartyg som 

transporterar radioaktivt material. 

Sigrid är utrustat med extra kommunikationsutrustning och har många säkerhetshöjande 

funktioner. Till exempel är viktiga system dubblerade och separerade för att bidra till hög 

drifttillgänglighet och flexibilitet. Om ett viktigt system fallerar under en resa, till exempel på 

grund av ett mekaniskt fel eller en olycka, finns det reservsystem som tar vid. 

Sigrid ägs av SKB men drift och bemanning sköts av Furetank Rederi AB. 

Det är angeläget att transporterna av använt kärnbränsle kan ske på ett så säkert sätt som möjligt. 

Kärnbränslefartyget M/S Sigrid är i dag inte klassat som skyddsobjekt, men däremot är övriga 

kärntekniska anläggningar det. Skyddslagen skulle ge SKB, som ansvarig för transporterna, ökade 

möjligheter att agera proaktivt och öka säkerhetsmarginalerna. Detta är också något som den 

lokala säkerhetsnämnden i Oskarshamns kommun har påtalat. Även Östhammars kommun har 

påtalat vikten av att denna fråga löses på sådant sätt att transporterna genom kommunen kan ske 

på ett så säkert sätt som möjligt. Dessa kommuner tar ett stort ansvar för rikets energiförsörjning 

och det är av största vikt att riksdagen hörsammar deras önskemål vad gäller 

säkerhetsskyddslagstiftning. Kärnbränsletransporterna sker ofta inomskärs och ryms då inom 

berörd kommuns geografiska områdesansvar. 

SKB:s har även uttryckt önskemål om att det fartyg som transporterar kärnämne och/eller använt 

kärnbränsle ska betraktas som skyddsobjekt likväl som de fasta anläggningar som transporterna 

går emellan. Detta så att även transporterna därmed tillförsäkras det skydd som är mer robust än 

de försiktighetsmått och skydd verksamheten omfattas av enligt kärntekniklagen. Också 

Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) bedömning är att det vore positivt för kärnsäkerheten om 

dagens krav på tillståndshavaren kompletteras med befogenheter att vidta nödvändiga 

skyddsåtgärder.  

SSM:s bedömning är att det för en säker elförsörjning är viktigt med ett konsekvent skydd för 

hela processen, inklusive transporterna. Deras bedömning är att utöver betydelsen för en 

fungerande elförsörjning har den kärntekniska verksamheten höga skyddsvärden. Det gäller i 

synnerhet en säker drift av reaktorerna men även en säker hantering av det bestrålade 

kärnbränslet, inklusive bortforsling av använt kärnbränsle. Eftersom M/S Sigrid är ett för 

ändamålet specialbyggt fartyg som inte enkelt kan ersättas anser SSM att det därför inte heller bör 

lämnas utanför de skyddsåtgärder, främst bevakningsåtgärder, som tillämpas för övriga delar av 

kärnenergiförsörjningen. SSM bedömer att kärntekniklagens utformning inte är lämplig för att 

reglera specifika skydd mot antagonistiska hot såsom bruk av tvångsmedel.  
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Transporterna av använt kärnbränsle måste ske så säkert som möjligt. Kärnbränslefartyget M/S 

Sigrid bör därför klassas som skyddsobjekt och omfattas av skyddslagen.  

Med anledning av ovanstående yrkar jag:  

Att  Socialdemokraternas ska verka för att kärnbränslefartyget M/S Sigrid klassas som 

skyddsobjekt och omfattas av skyddslagen.  

Att  Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun ställer sig bakom det som anförs i 

motionen och sänder den vidare till Socialdemokraterna i Kalmar läns 

distriktsårskongress samt till den socialdemokratiska partikongressen 

Att  Socialdemokraterna i Kalmar län ställer sig bakom det som anförs i motionen och 

sänder den vidare till den socialdemokratiska partikongressen. 

Laila Naraghi, Oskarshamns arbetarekommun 

Motionen är antagen av Oskarshamns arbetarekommun. 

Utlåtande över motion 3 

Motionären tar upp ett mycket viktigt ärende, det finns väl ingen som inte anser att de 

anläggningar som är kärntekniska anläggningar är klassade som skyddsobjekt. 

Det borde vara minst lika viktigt att även fartyget M/S Sigrid klassas på samma sätt, det kanske är 

ännu viktigare eftersom det är ett mobilt objekt. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att yrka bifall till motionen  
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Motion 4: Förändra lagen om proportionella val 

Föredragande: Helen Nilsson 

Under hösten har vi i alla länets kommuner och regionen arbetat med att utse företrädare till 

olika förtroendeuppdrag. I vanliga fall är det en relativt enkel process så tillväga att partierna 

sinsemellan fördelar platser i styrelser och nämnder utifrån valresultatet till respektive fullmäktige.  

De senaste mandatperioderna har vi i vårt län och på andra platser i Sverige märkt av en 

förändring. En förändring som innebär att partierna inte längre fördelar platserna enligt det 

faktiska valresultatet. Enskilda partier har istället valt att använda den särskilda lagstiftning som 

finns, dvs lagen om proportionellt valsätt. Lagstiftningen innebär förenklat ett skydd för en 

minoritet att få det som man enligt valresultat har rätt till, och ska därmed hindra en majoritet 

från att ta fler platser än vad valresultatet medger. När lagstiftningen tillämpas innebär det också 

att partierna under mandatperioden inte kan göra fyllnadsval om en person som har valts enligt 

lagen om proportionella val avsäger sig sitt uppdrag.  

Under hösten har vi i vårt län och i andra kommuner i landet utsatts för en ny tillämpning av 

lagen. I Högsby valde Sverigedemokraterna att döpa sin valsedel till samma namn som 

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets. Det innebar att Sverigedemokraterna tog ett mandat 

mer än vad deras valresultat medgav. I Oskarshamn valde Sverigedemokraterna att skriva upp en 

socialdemokrat och en moderat på sin valsedel. Genom att Sverigedemokraterna skrev upp 

företrädare från andra partier på sina valsedlar skulle man ta fler mandat än vad valresultatet 

medgav.  

Vi menar att syftet med lagen om proportionella val är att ett parti ska få de platser i styrelser och 

nämnder som valresultatet medger. Vi menar att lagstiftningens utformning som medger att man 

kan ta andra partiers valsedelsnamn eller kandidater är orimlig.  

Lagen om proproportionella val bör förändras så att;  

1. Partier kan göra fyllnadsval om någon avgår från sitt uppdrag under mandatperioden.  

2. Ett parti inte kan ta någon annans valsedelsnamn. 

3. Ett parti inte mot en kandidats vilja kan skriva upp denne på sin valsedel.   
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Med anledning av ovanstående yrkar vi:  

Att  Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun ställer sig bakom det som anförs i 

motionen.  

Att  Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun antar motionen som sin egen och 

sänder den till Socialdemokraterna i Kalmar läns distriktskongress.  

Att  de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Kalmar län får i uppdrag att driva 

frågan om att förändra lagen om proportionella val enligt det som anförs i 

motionen.   

Att  de socialdemokratiska representanterna från Kalmar län i Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) får i uppdrag att driva frågan om att förändra lagen om 

proportionella val enligt det som anförs i motionen.  

Anton Sejnehed, Oskarshamns arbetarekommun 

Lars Hollner, Mönsterås arbetarekommun 

Magnus Gabrielsson, Högsby arbetarekommun  

Motionen är antagen av Oskarshamns,  Mönsterås och Högsby arbetarekommuner. 

 

Utlåtande över motion 4 

I grunden är lagen om proportionellt val är god idé. Den säkerställer att ett parti inte kan 

uteslutas från ett kommunalt eller regional uppdrag. Det enda som måste till är att partiet nått en 

viss röstmässig styrka. En majoritet kan därmed aldrig utestänga ett eller flera partier från 

representation. 

Men. Precis som motionärerna skriver har lagen kommit att missbrukas efter förra årets val. 

Sverigedemokraterna valde exempel att kuppa till sig en plats i kommunstyrelsen i Högsby genom 

att använda Socialdemokraternas valsedel. Detta är givetvis helt oacceptabelt och bryter helt mot 

syftet med lagen. 

Motionärerna framför kloka förslag i motionen som gör att proportionella val även i 

fortsättningen kommer kunna användas men man omöjliggör att på ett kuppartat sätt in sig på 

andra partiers listor. Dessutom föreslår man att fyllnadsval ska kunna göras även då 

proportionella val har genomförts vilket skulle komma tillrätta med problemet om tomma platser 

i nämnderna. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

Att yrka bifall till motionen och att sända den vidare till partistyrelsen. 
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Motion 5: Universitet bör ha ansvar för hela regioner 
 
Föredragande: Gunnar Jansson 

I Kalmar län utvecklas de lokala lärcentra och olika former av Campus för att erbjuda 

medborgare tillgång till högre utbildning, men också för att möjliggöra kompetensförsörjning av 

den lokala arbetsmarknaden såsom industrin, lärare och sjuksköterskor. En förutsättning för att 

lyckas med kompetensförsörjningen och därmed möjliggöra för företag att vara kvar på platsen är 

att det finns utbildningar att erbjuda människor. Om det ska vara möjligt så måste universitetet 

och högskolor ta ansvar för att det är möjligt att bedriva utbildningar i hela landet.  

Den dåvarande alliansregeringen beslutade i januari 2014 om förordning (2014:2) om en 

försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och 

förskollärarutbildningar. Försöksverksamheten bedrivs under åren 2014-2019 inom lärar- och 

förskollärarutbildningar som leder till grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen 

och förskollärarexamen. Linnéuniversitetet är ett av universiteten som deltar i 

försöksverksamheten.  

I mars 2015 fick Universitetskanslerämbetet (UKÅ) i uppdrag av den dåvarande 

socialdemokratiskt ledda regeringen att följa upp och utvärdera om, och i så fall på vilket sätt, 

försöksverksamheten vid deltagande lärosäten bidrar till att höja kvaliteten inom 

verksamhetsförlagdutbildning (VFU), bland annat i förhållande till hur VFU fungerar vid 

lärosäten som inte ingår i försöksverksamheten.  

I Kalmar län innebär försöksverksamheten att Linnéuniversitetet har styrt den 

verksamhetsförlagda delen av utbildningen inom lärar- och förskollärarutbildningarna till 

särskilda skolor och erbjuder mer undervisning i verksamheten där. Linnéuniversitetet har 

övningsskolor i fyra av tolv kommuner i Kalmar län. De fyra kommunerna som Linnéuniversitet 

har övningsskolor i är Kalmar, Nybro, Mönsterås och Mörbylånga. Konsekvensen är att en 

lärarstudent som bor i Oskarshamn, Hultsfred eller Emmaboda inte längre kan studera på 

lärarutbildningen i Kalmar och göra sin VFU i sin hemkommun. Linnéuniversitetet har motiverat 

urvalet av kommuner och skolor med att avståndet mellan universitetet och respektive skola inte 

får vara längre än 30 minuter med buss eller tåg.  

I den delredovisning som Universitetskanslerämbetet (UKÅ) har redovisat till regeringen kan 

man bland annat läsa:  

”Koncentrationen av studenter och handledare har ökat möjligheterna till erfarenhetsutbyte, 

kollegialt lärande, samt pedagogiska samtal och har också ökat övningsskolornas ansvarstagande 

för VFU-studenterna. Samtidigt har många skolhuvudmän och skolor blivit utan VFU-studenter, 

vilket kan minska deras möjlighet att rekrytera nyexaminerade behöriga lärare. Detta ser UKÄ 

som mycket oroväckande eftersom det framtida prognostiserade behovet av behöriga lärare inte 

kommer att tillfredsställas och det finns grund att tro att lärarbristen snarare kommer att öka. 

Dessutom lämpar sig förskollärarutbildning och vissa ämnen inom ämneslärarutbildning i mindre 

utsträckning för hög koncentration av studenter vid VFU-placering.” 

Rapporten från UKÅ visar att allt inte blir bättre bara för att verksamheter koncentreras, utan att 

det snarare skapar problem. Om vi menar allvar med att hela Kalmar län och hela Sverige ska leva 

så måste de statliga verksamheterna ha ett uppdrag som i realiteten innebär att man har ett ansvar 

för att arbeta för att hela landet lever och utvecklas. Vi menar därför att det är rimligt att 

universiteten som har ett statligt uppdrag också har ett uppdrag att se till hela den region där man 
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verkar. För Linnéuniversitet skulle det innebära ett ansvar för hela Kronoberg och hela Kalmar 

län. 

Med anledning av ovanstående så yrkar vi:  

Att  Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun ställer sig bakom det som anförs i 

motionen.  

Att  Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun antar motionen som sin egen och 

sänder den till Socialdemokraterna i Kalmar läns distriktskongress.  

Att  Socialdemokraterna i Kalmar läns distriktskongress ger de socialdemokratiska 

riksdagsledamöterna från Kalmar län i uppdrag att verka för att universitet och 

högskolor ska få ett uppdrag om att ansvara för hela de regioner som de finns i.  

Att  Socialdemokraterna i Kalmar läns distriktskongress ger de socialdemokratiska 

företrädarna i Region Kalmar län i uppdrag att verka för att Linnéuniversitet ska 

arbeta aktivt med hela Kalmar län.   

Anton Sejnehed, Oskarshamns arbetarekommun 

Lars Hollner, Mönsterås arbetarekommun 

Magnus Gabrielsson, Högsby arbetarekommun 

 

Motionen är antagen av Oskarshamns, Mönsterås och Högsby arbetarekommuner. 

Utlåtande över motion 5 
 

Motionärerna lyfter en viktig fråga när det gäller framför allt frågan om VFU i och med 

införandet av övningsskolor, vilket gör att många kommuner har svårt att få några studenter som 

gör VFU i kommunen och det innebär att det blir ännu svårare att försörja skolorna med 

utbildade lärare. 

Det finns säkert både för och nackdelar med övningsskolor, men det är säker viktigt att våra 

blivande lärare har möjlighet att göra VFU på olika skolor och då inte bara för kommunerna del 

utan framför allt att det går att göra VFU på skolor som både är stora och aven våra mindre 

landsbygdsskolor.  

Ska det fortsätta med någon form av övningsskolor i framtiden måste det ge möjlighet för även 

kommuner i ett vidare geografiskt område kunna vara med och erbjuda platser. Detta är av stor 

vikt både för att ge alla kommuner möjlighet att ha VFU då det i sig är en viktig del att både 

kunna rekrytera kommande medarbetare men också för att det bidrar till utvecklingsarbetet i 

skolan. 

Det är också viktigt att de som är studenter har möjlighet att kunna välja på ett större utbud. 

Motionärerna lyfter också fram att det finns flera lokala Campus/Lärcentra som på olika sätt 

bidrar till att kunna kompetensförsörja den lokala arbetsmarknaden och bl.a. bristen på lärare. 

Högutbildad kompetens behövs i hela landet och många orter och regioner står inför omfattande 
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utmaningar när det gäller den långsiktiga kompetensförsörjningen. Näringsliv och offentliga 

aktörer har svårt att hitta personal med rätt utbildning. 

När det gäller de lokala lärcentra som vi har i länet så samverkar man med flera av våra lärosäten i 

Sverige.  Som exempel samarbetar Västervik, Hultsfred och Vimmerby med Linköpings 

universitet när det gäller lärarutbildning och även VFU. Det är också samarbete med ex. Karlstad 

universitet när det gäller bl.a. lärarutbildning, samarbete med Högskolan Väst när det gäller 

socialpedagoger och en del tekniska utbildningar/kurser. Det är givetvis också en samverkan med 

Linnéuniversitetet när det bl.a. gäller sjuksköterskeutbildning platsförlagd i Oskarshamn och 

Västervik. Om uppdraget skulle bli som motionärerna föreslår att universitet och högskolor 

skulle få ett regionalt samverkansuppdrag skulle det kunna bli ett hinder för att samverka med 

övriga lärosäten som inte ligger inom regionen.  

Det som däremot borde ske är att universiteten och högskolorna får ett uppdrag att även bidra 

med att tillgodose att utbildning förläggs eller kan läsas även på de orter som har långt till våra 

statliga lärosäten. Det uppdraget måste ske med ekonomiska styrmedel för att de ska ge de 

effekter som behövs om vi vill göra allvar av att Hela landet ska leva. Den kan ske genom 

samverkan med de lokala lärcentra som finns och som jobbar med högre utbildning. Genom ett 

sådant uppdrag så kommer det med all säkerhet innebära att Linnéuniversitetet kommer att vara 

mer intresserad av att se till att utbildningar kan läsas även utanför universitetet.  

Uppdraget som våra riksdagsledamöter borde få är att verka för de punkter som 

landsbygdkommittén lade fram när det gäller tillgången av högre utbildning i hela landet enligt 

följande punkter: 

 Universitet och högskolor ges i uppdrag att öka tillgängligheten till högre utbildning i hela 

landet. 

 Regeringen ser över indikatorerna inom resurstilldelningssystemet i syfte att göra 

utbildningarna mer relevanta för de lokala arbetsmarknaderna. 

 Regeringen säkerställer att det finns utbildningscentra för högre utbildning i kommuner i 

FA-regioner utan högskola/universitet och med få lärcentra samt i kommuner som 

berörs av kommitténs näringslivspaket till kommuner med extra stora utmaningar. 

 Uppdraget bör även vara att våra riksdagsledamöter verkar för en förändring när det 

gäller VFU och övningsskolor, så att även kommuner som ligger utanför dagens 

geografiska område kan vara med och genomföra VFU. 

Med ovanstående anser distriktsstyrelsen att motionen ska anses besvarad.  
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Motion 6: Valkonferens för regionala uppdrag 

Föredragande: Anders Henriksson 

I de flesta av länets och landets kommuner så utser Socialdemokraterna en 

kommunalrådskandidat innan valet. Detta görs oftast på ett medlemsmöte där medlemmarna 

dessförinnan har haft möjlighet att nominera kandidater. I några kommuner utser, innan valet, vi 

som parti också kandidater till andra uppdrag också såsom nämndsordföranden.  

Efter valet och förhandlingar med andra partier så har vi i de flesta av länets kommuner en 

nomineringsprocess där alla medlemmar får nominera kandidater och där ett medlemsmöte 

alternativt representantskap sedan väljer företrädare.  

Till de regionala uppdraget har vi dock, i vårt partidistrikt, inte en motsvarande regional process. 

Till de regionala uppdragen utses ingen kandidat innan valet och efter valet så är det inte heller en 

distriktskongress, förtroenderåd, valkonferens eller motsvarande som utser våra företrädare. Våra 

företrädare väljs istället av regiongruppen, vilken inte per automatik är representativ för våra 

medlemmar och för partiorganisationen.  

Under hösten har det förts fram kritik mot den process som gjordes efter region/landstingsvalet 

2018. En anledning är att val genomfördes vid möten utan att det hade informerats i förväg. För 

att undvika att detta upprepas är det därför viktigt att vi nu i god tid inför nästa mandatperiod 

fastställer hur processen ska se ut i framtiden.  

I många andra partidistrikt, t.ex. Kronoberg, Blekinge och Östergötland, så genomförs valen i 

regionen på ett demokratiskt vis genom förtroenderåd, valkonferens eller distriktskongress. Vi 

menar att det är rimligt att vårt partidistrikt anammar hur andra partidistrikt arbetar och tycker 

därför att distriktsstyrelsen under 2019 ska arbeta fram ett förslag om hur eventuella fyllnadsval 

av regionråd under mandatperioden ska hanteras samt ta fram förslag på hur val av våra 

företrädare ska ske i inför, i samband med och efter, valet 2022. Målet ska vara att få till en 

demokratisk process som präglas av representativitet utifrån medlemskap i partidistriktet, dvs att 

de som beslutar om fördelning av uppdrag ska vara utsedda av arbetarekommuner på liknande 

sätt som vid en ordinarie eller extra distriktskongress 

Med anledning av ovanstående så yrkar vi:  

Att  Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun ställer sig bakom det som anförs i 

motionen.  

Att  Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun antar motionen som sin egen och 

sänder den till Socialdemokraterna i Kalmar läns distriktskongress.  

Att  Socialdemokraterna i Kalmar läns distriktskongress ger distriktsstyrelsen i uppdrag 

att till distriktskongressen 2020 ta fram ett förslag på hur val av våra företrädare ska 

ske i samband med valet 2022. 

Att  Socialdemokraterna i Kalmar läns distriktskongress ger distriktsstyrelsen i uppdrag 

att ge arbetarekommunerna möjlighet att yttra sig över förslaget innan det sänds till 

distriktskongressen. 
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Anton Sejnehed, Oskarshamns arbetarekommun 

Lars Hollner, Mönsterås arbetarekommun 

Motionen är antagen av Oskarshamns-  och Mönsterås arbetarekommun. 

Utlåtande över motion 6 

Region Kalmar län är förnärvarande indelat i sex valkretsar vid val till regionfullmäktige. Detta 

system har fungerat väl då det gett en stark regional och lokal förankring. Att ha det på det här 

viset är givetvis inte huggit i sten och inför varje val beslutas kring hur valkretsfördelningen ska se 

ut. 

Med sex valkretsar (där vi dessutom går till val på sju valsedlar) gör dock att tanken på en 

gemensam valkonferens kan innebära en del bekymmer. Ett värsta scenario skulle kunna vara att 

en valkrets lista ”tas över” av namn från andra delar av länet. 

Vi har idag en stark förankring regionalt när våra listor med kandidater sätts. Först i varje 

arbetarekommun, sedan arbetas dessa fram av en valberedning som tillsätts av 

distriktskongressen. Slutligen fastställs våra listor i vart och en av de sex valkretsarna. Dessutom 

har ett förberedande arbete pågått i valkretsområdet. 

Distriktsstyrelsen anser att vår nuvarande modell fungerar bra. Vi tycker att den ger en stark 

regional förankring med företrädare som är kända ute i sina hemkommuner. Den ger även en 

stark regional representation i princip varje kommun kan vara garanterade minst en val ledamot i 

regionfullmäktige. Distriktsstyrelsen ser också ett stort värde att just förstanamnet på varje 

valsedel presenteras.  

Men distriktsstyrelsen är givetvis alltid öppen för tankar och idéer om hur vi i framtiden ska 

fortsätta vara en stark folkrörelse med en stark och öppen demokratisk process. Vi är också 

öppna att inför nästa val komma med förslag på hur regionråd ska utses. 

Med anledning av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen besluta: 

Att anse motionen bifallen med förändringen i attsats tre att distriktsstyrelsen har 

uppdraget att ta fram förslag på hur val av våra företrädare ska ske i samband med 

val till distriktskongressen 2021. 
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Motion 7: Motion angående närtrafiken i Kalmar län 

Föredragande: Helen Nilsson 

Vi, som inte bor på de större orterna i länet och som inte har/ vill köra bil, vill också ha möjlighet 

att t ex gå på bio, se en fotbollmatch, äta på restaurant, besöka simhallen, handla i affärer eller 

deltaga i större evenemang.    

På KLT:s hemsida står att läsa: ”Närtrafiken är en flexibel kollektivtrafik för alla och är ett 

komplement till den övriga linjetrafiken”.   

Men på helger och kvällar fungerar det inte så. Varför inte anpassa närtrafiken så, att den har fler 

förbindelser med målorterna/linjetrafiken? Närtrafiken måste ju ändå beställas och varför inte då 

kunna beställa den, när behovet finns och inte, som nu, efter fastslagen tidtabell? 

Med anledning av ovanstående yrkar vi: 

Att  man ser över närtrafiken så, att den anpassas mer efter behov och blir ett bättre   

     komplement till den övriga linjetrafiken 

Att  Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun ställer sig bakom det som anförs i    

      motionen och sänder den vidare till Socialdemokraterna i Kalmar läns  

      distriktsårskongress 

Att  Socialdemokraterna i Kalmar län ställer sig bakom det som anförs i motionen 

Mona Tegel 

Misterhultsbygdens socialdemokratiska förening  

Motionen är antagen av Oskarshamns arbetarekommun. 

Utlåtande över motion 7 

I KLTs Trafikförsörjningsprogram står det att möjlighet till resor med Närtrafik ska erbjudas 

medborgarna fem gånger per vecka. Den skrivningen kan tolkas så som att resmöjlighet ska 

erbjudas på vardagar. Närtrafiken körs med fordon som använts för resor under tider då det är 

många som reser, exempelvis skol- och servicetrafik. Tillgängligheten för Närtrafik är beroende 

av att det finns tillgängliga fordon och tiden måste anpassas till just tillgänglighet av fordon. 

Närtrafiken ska ses som trafik som körs där resandet är för lågt för att ha fasta linjer och där 

resandet är under 5 resenärer per avgång. 

Med anledning av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen besluta: 

Att anse motionen besvarad 
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Motion 8: Inför vårdbussar 

Föredragande: Anders Henriksson 

För att ge bättre förutsättningar att befolka landsbygd men också ge möjlighet för äldre att ha en 

bra ”NärVård” föreslår vi vårdbussar. Slags ambulerande distriktsmottagning (kan utvecklas till 

mer) som kan ge en större attraktionskraft att bo på landsbygd och att kunna bo kvar. 

Vi ser mer koncentration till stad och äldre som måste ta sig in via långa resor eller åka runt länet 

i en buss för att få kompletterande vård. Att då ha en ambulerande buss som besöker orter på 

fasta tider kan vara något som höjer livskvalitén på landsbygden och ger mer service och hjälp i 

närområdet. 

Med anledning av ovanstående yrkar vi: 

Att Socialdemokraterna verkar för att utreda möjligheterna att införa vårdbussar för att 

erbjuda människor i hela länet en nära vård. 

Att Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun ställer sig bakom det som anförs i 

motionen och sänder den vidare till Socialdemokraterna i Kalmar läns 

distriktskongress. 

Att Socialdemokraterna i Kalmar län ställer sig bakom det som anförs i motionen. 

Leine Johansson                                                                                                                                             

Misterhultsbygdens socialdemokratiska förening                                                                                                    

Motionen är antagen av Oskarshamns arbetarekommun. 

Utlåtande över motion 8 

Distriktsstyrelsen delar uppfattningen att alla invånare i Kalmar län, oavsett var man bor ska vara 

garanterad en god vård av högsta klass.  

Inom vården står vi inför ett arbete där allt mer vård kommer utföras vid en hälsocentral eller till 

och med i det egna hemmet. Den så kallade nära vården. Vi har också goda exempel på hur den 

nära vården bedrivs. Hemsjukhuset i Borgholm, Oscar i Oskarshamn och Mönsterås hälsocentral 

är sådana lyckade exempel som blivit nationellt uppmärksammade. organ 

Under mandatperioden kommer arbetet med att öka upp takten i den nära vården bli den största 

och viktigaste frågan. I valrörelsen var Socialdemokraternas största vallöfte att stärka den nära 

vården med minst 100 miljoner kronor. Samtidigt ska det lyckade exemplet med hemsjukhuset 

införas i hela regionen. En satsning på att stärka upp ambulansverksamheten i mellanlänet har 

också gjorts.  

Digitaliseringen ger oss möjlighet både att öka patientens delaktighet att ha inflytande men också 

förflytta vården så nära patienten som möjligt med smarta digitala lösningar. 

Med anledning av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen besluta: 

Att anse motionen besvarad 
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Motion 9 - Vittnesersättningar vid rättegångar 

Föredragande: Björn Petersson 
 
För att kunna ha ett fungerande rättssamhälle så är vi alla beroende av att människor respekterar 
och engagerar sig så att våra lagar fungerar i praktiken. 
En del av detta är att de som bevittnar ett brott är beredda att träda fram och lämna vittnesmål 
både till polisen och senare, om de blir kallade, i rättegångar. 
Då behöver vi ta bort de eventuella problem som finns, exempelvis: för låga belopp vid förlorad 
arbetsförtjänst. 
I Kalmar län har vi i media kunnat läsa om ett fall där en person gick emellan vid ett bråk och 
som sedan blev kallad till rättegången. 
Hon fick då information om att hon inte skulle förlora några pengar på att vara tjänstledig och 
närvara vid rättegången. 
Efter rättegången redovisade den förlorade arbetsförtjänsten och svaret blev att det fanns en 
maximal ersättningsnivå på 700 kr vilket för hennes del innebar en förlust på 1100 kr. 
Justitiekanslern har uttalat sig och sagt att " de flesta arbetsgivare skulle vara tillmötesgående och 
ge ledigt utan löneavdrag". 
Både uttalandet och den låga ersättningsnivån är orimliga om vi vill att människor ska vara 
tillmötesgående och ge ledigt utan löneavdrag". 
Både uttalandet och den låga ersättningsnivån är orimliga om vi vill att människor ska vara med 
och ta ett ansvar för att hjälpa rättsväsendet att fungera på bästa möjliga sätt. 
Med stöd av ovanstående föreslår vi att vittnesersättningarna ska höjas så att de som är beredda 
att vittna i svenska domstolar ska vara garanterade att få ut sin redovisade förlorade 
arbetsförtjänst. 
 
Vi föreslår att distriktskongressen: 
 
Att g ge riksdagsledamöterna och partistyrelserepresentanter i uppdrag att arbeta  

för förslaget i riksdagen och partistyrelsen. 
 
Motionär - Krister Örnfjäder, Västerviks Norra Socialdemokratiska förening 
 
Västerviks Norra Socialdemokratiska förening har vid föreningsmöte den 12/12 2018 behandlat motionen och 
beslutat att antaga den som sin egen. 
 
Motionen är antagen av Västerviks Arbetarekommun 2019-01-07 
 

Utlåtande över motion 9 

Motionen belyser mycket riktigt vikten av den enskildes engagemang för ett fungerande 

rättsväsende och pekar ut ersättningsnivån för vittnen som ett potentiellt problem för den som  

kallas att vittna.   

Att vittnen ska ersättas för förlorad arbetsinkomst, reseersättning och ev. uppehälle regleras idag i 

Rättegångsbalken 36:24 av vilken det framgår att vittnet i första hand ska ersättas av den part som 

kallat vittnet men också att ersättningen i vissa fall om det är skäligt mot bakgrund av parternas 

ekonomi kan utbetalas av det allmänna.  

Den maximala ersättningsnivå som motionen hänvisar till gäller för när det allmänna utbetalar 

ersättningen, inte när den kallande parten betalar.  

Ersättning som ska betalas av det allmänna regleras i Förordning (1982:805) där det av 5 § 
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framgår att ersättningen för förlorad arbetsinkomst får bestämmas till det belopp som svarar mot 

den faktiska förlusten, dock högst 700 kronor per dag.  

Det är i dagsläget okänt för distriktsstyrelsen hur stor andel av vittnen som erhåller ersättning 

ifrån den kallande parten respektive ifrån det allmänna. 

Distriktsstyrelsen anser dock att det borde anses uppenbart att den förlorade arbetsinkomsten per 

dag för huvuddelen vida överstiger 700 kronor och att begränsningen i förordningen därmed 

faktiskt innebär att enskild riskerar lida ekonomisk skada i samband med att kallas att vittna.  

Utifrån att det dessutom med risk för vite ställs krav på var och en att ställa upp att vittna talar 

också för att vi som samhälle bär ett ansvar för den enskildes situation i samband med att denne 

fullgör sin plikt. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:  

Att  yrka bifall till motionen 
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Motion 10 - Seniorkort även för pensionärer utanför tätorterna. 

Föredragande: Helen Nilsson 

Från 1 januari 2018 gäller seniorkortet för den som fyllt 65 år. Till en kostnad av 100 kronor kan 

man åka buss och tåg i hela Kalmar län om resan påbörjas mellan kl 09.00-15.00 samt efter 

klockan 18.00. 

Antalet resor är obegränsat under 30 dagar. Detta är naturligtvis positivt båda av miljö- och ett 

socialt/ekonomiskt perspektiv. Från 1 januari 2019 omfattas även den som har sjukersättning av 

denna förmån vilket naturligtvis är ytterligare ett steg i rätt riktning. Mot uppvisande av intyg från 

Försäkringskassan kan man köpa seniorkortet. Det finns till och med kommuner som erbjuder 

seniorkortet till sina medborgare 65 år och äldre ex i Västra Götalands kommuner. 

Tyvärr har inte vi som bor på landsbygden samma möjligheter att ta del av detta förmånliga 

seniorkort då det är glest mellan bussturerna och det därför inte stämmer med de tider som är 

uppsatta. 

 Ett exempel: Vid resa från Alsterbro avgår närtrafik vid 08.30 och 12.30 med ankomst till Nybro 

1 timma senare än avgångstid.  

Hemresa kan ske kl 14.35  alternativt 20.55. Skulle du välja att använda seniorkortet och resa in 

12.30 har du endast en timme innan bussen går hem vilket många gånger är för kort tid. Nästa tur 

hem där seniorkortet gäller är 20.55 vilket kan bli en dryg väntan efter att affärerna stängt 

 Detta gäller vardagar, lördag och söndag finns ingen möjlighet alls att åka på seniorkort trots att 

bussförbindelse finns. Vi kan med hänsyn av gällande regler inte nyttja avgången vid 08.30 då 

kortet först är giltigt kl 09.00. 

Vi tror inte att vi är enda stället i länet med denna problematik och yrkar därför  

  att man ser över gällande regler för seniorkortet så att även boende utanför tätort med 

gles trafik (där resan behöver påbörjas innan 09) kan nyttja seniorkortets fördelar. Detta 

är ju en förmån som kommunerna bidrar ekonomiskt med årligen, därför anser vi att det 

bör gynna alla i kommunen boende. 

Motionen inlämnad av Alsterbro S-förening 

Gm BrithLouise Fagerstrand och Hanne Fager 

 

Nybro Arbetarekommun ställer sig bakom motionen. 

 

Utlåtande över motion 10 

Seniorkortet infördes för att kunna erbjuda våra seniorer goda möjligheter till en aktiv fritid. 

Tiderna som kortet gäller för är anpassade till lågtrafiktid då det normalt sett finns god kapacitet 

för kollektivtrafiken att ta emot flera resenärer. Problemet som beskrivs i motionen gäller för hela 

länet och därför måste även en eventuell lösning utformas så att den passar hela Kalmar län. 

Med anledning av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen besluta: 

Att anse motionen besvarad 
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Motion 11 - Motion om Svenska Spels aggressiva marknadsföring 

Föredragande: Tomas Kronståhl 
 
Spelbolagen lägger stora summor pengar på marknadsföringen. Enligt siffror från Kantar Sifo 
lades 5,6 miljarder kronor brutto på spelreklam i Sverige under 2017, vilket är en ökning med 1,7 
miljarder jämfört med 2016. Svenska Spel är den största aktören med reklaminvesteringar på nära 
en halv miljard. 
 
En ny spelreglering började gälla den 1 januari i år som kommer att reglerar spelmarknaden. I 
korthet innebär den ett licenssystem som spelbolagen måste ansluta sig till för att få verka i 
Sverige. Bolag registrerade utomlands tvingas betala svensk skatt och följa svensk lagstiftning. Så 
långt bra! 
 
Varje dag utsätts vi för reklam i olika medier om hur vi kan bli lyckliga genom att vinna 
miljonvinster och Svenska Spel syns och hörs ofta. Hur många lottomiljonärer känner du? Hur 
många är vi som kan ta evig semester efter en kenovinst? 
 
I förslaget som togs fram inför nya lagen slår utredarna fast att det inte finns någon studie som 
kan ge ett klart besked i frågan om vilken utsträckning spelreklam bidrar till ökat spelmissbruk. 
Men att det finns visst belägg för att spelreklam gör att vissa personer med spelproblem ökar sitt 
spelande ytterligare och att personer med spelproblem i högre grad lägger märke till 
spelreklamen. Viss förändring sker i lagstiftningen gällande marknadsföring, till exempel ska 
marknadsföringen vara måttfull och det får inte verka enklare att vinna än det faktiskt är eller att 
spel är en lösning på ett ekonomiskt problem. Detta är dock luddigt och inte tillräckligt. 
 
Svenska Spel ska vara en förebild och ska inte uppmuntra till spel. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår jag: 
 
Att  Socialdemokraternas riksdagsledamöter i Kalmar län verkar för att  

begränsa Svenska Spels marknadsföring 
 
Att  Kalmar AK tar motionen som sin egen och skickar den vidare  

till Distriktskongressen 

Kalmar 6 januari 2019, Anna Hedh 

Motionen är antagen av Kalmar arbetarekommun. 

Utlåtande över motion 11  
 

Motionären tar i denna motion upp den högst aktuella frågan angående, i detta fall, Svenska spels 

aggressiva marknadsföring. 

Frågan är aktuell inte minst med anledning av att regeringen nu lagt fram ett förslag om, precis 

som motionären skriver, att marknadsföringen ska vara ”måttfull” samt ”att den inte får göra 

sken av att det är lättare att vinna än vad det egentligen är”. 
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Vi kan redan nu konstatera att den nya skärpningen i princip är tandlös och att marknadsföringen 

från samtliga olika spelbolag är minst sagt aggressiv och ger erbjudanden som naturligtvis lockar 

till mer spel och givetvis en större risk för ett beroende. 

Den utveckling som vi alla kunnat se under den senaste 5 -årsperioden är en enorm ökning av 

antalet spelbolag vilket vittnar om en extremt god lönsamhet och att allt flera både mycket unga 

och äldre lägger betydande summor på olika sorters spel. Tillgängligheten med dagens moderna 

appar och mobila lösningar gör det möjligt att spontanspela i princip när som helst och på vad 

som helst. 

Det är konstaterat att ett spelberoende är fullt jämförbart med andra beroenden som alkohol och 

tobak eller till o med narkotika. Med den kunskapen tillgänglig är det fullständigt absurt att ett 

svenskt statlig spelbolag samt en otalig mängd andra privata spelbolag får möjligheten att så 

aggressivt ofta och i alla tänkbara medier få utrymme att på laglig grund locka fler in i detta 

elände. Betänk att exempelvis systembolaget skulle annonsera i sociala medier och annat att till 

priset av en flaska Absolut får du tre som en första välkomstbiljett in till systembolaget. 

Vi ser idag att spelberoendet har ökat kraftigt. Vi ser även en betydande ökning av antalet 

behandlingshem för spelberoende växa fram i vårt land. Att ta sig ur ett spelberoende är svårt och 

med dagens ständiga reklam och marknadsföring är uppgiften inte precis enkel. 

Det är därför inte minst av folkhälsoskäl angeläget att denna verksamhet blir betydligt hårdare 

reglerad samt att marknadsföringen verkligen skärps upp. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att  motionen anses bifallen med följande tilläggsattsatser. 

Att  ge de Socialdemokratiska riksdagsledamöterna från länet i uppdrag 

att verka för att begränsa den aggressiva marknadsföringen som inte bara lockar 

nya, utan även kraftigt försvårar för redan spelberoende individer att ta sig ur sin 

sjukdom. 

Att  ge de Socialdemokratiska riksdagsledamöterna från länet i uppdrag att  

verka för att en betydande skärpning i lagstiftningen kommer till stånd när det 

gäller aggressiv marknadsföring för samtliga spelbolag på den svenska marknaden.  
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Motion 12 - Inkludering i skolan - på vems villkor 

Föredragande: Martina Aronsson 

Det talas mycket om inkludering inom skolan och om skolan i debattartiklar och sociala medier.  

Skolverkets skrift om att lärare ska kunna möta varje enskild elev på ett individuellt sätt i 

klassrummet är en vacker tanke, men det är ett omänskligt och omöjligt uppdrag.  

Att ha en klass på 18–35 elever med olika behov och flera språk att ta hänsyn ställer mycket höga 

krav på den pedagogiska personalen. Uppdraget är omöjligt om än viljan finns. Det är inte rätt 

mot eleverna och personalen. 

Frågan är egentligen vad inkludering är, och för vem vurmar vi när vi närmar oss tankarna kring 

inkludering? 

Är det inkludering att vara i samma klassrum som alla andra trots att man inte klarar av intryck 

från andra människor och därför upplever såväl stress som utanförskap?  

Är det inkludering att tvingas vara i samma klassrum som övriga elever men vara ignorerad och 

utan samhörighet med klasskamraterna? 

Vi tycker att vi bör se på begreppet inkludering med nya ögon och fråga oss vad vi avser med det.  

Vi föreslår distriktskongressen:  

Att elever, brukarråd, föräldrar, samtlig personal på skola och Elevhälsa samt sakkunniga som 

exempelvis BUP och Habilitering ges möjlighet att göra upp en plan för elevens bästa i fokus  

Att plan för elever för att klara skolan alltid prioriteras och utvärderas 

Att Elevhälsa, BUP och Habilitering ges möjlighet till sin syn på inkluderings begreppet inför 

Skolverkets riktlinjer kring inkluderingsfrågan 

Att samråd och samsyn kring inkluderings begreppet är väl förankrat hos samtliga inom skolan 

och föräldrar före skriftlig uppmaning till personal inom skolan 

Motionärer – Anne Beate Hamilton och Lotta Lejon Stenberg, Socialdemokraterna Emmaboda 

Motionen sänds till distriktskongressen antagen av: Emmaboda arbetarekommun 
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Utlåtande över motion 12 

Skolverket är den myndighet som ger råd och stöd kring implementering av skollagen, 

förordningar och föreskrifter som finns. Skollagen är en lag som precis som alla andra lagar i 

Sverige, tillkommit genom ett noggrant förarbete, remisser och granskning. När det finns ett 

betänkande att ta ställning till så skickas det ut till berörda myndigheter, organisationer, 

kommuner och andra intressenter som i sin tur får tycka till om innehållet.  

Säkert är det så att begreppet inkludering tolkas på olika sätt och att det utifrån alla inblandades 

perspektiv inte fungerar optimalt alltid. Det krävs resurser för att skapa en väl fungerande 

inkluderande skola. En nyckel för att lyckas med detta är att det finns lärare och andra vuxna på 

skolan med rätt kompetens som brinner för detta. Det krävs att vi har klasstorlekar där varje elev 

får förutsättningar att för att utvecklas på bästa sätt och nå målen. Det ställer krav på att skolans 

lokaliteter så att det finns plats att dela klasser och kunna jobba i mindre grupper. Det måste 

finnas utrymme där elever som har svårt i stora sammanhang kan söka lugn och ro och det måste 

finnas personal som kan stötta dem när påfrestningarna blir för stora.  

Vi behöver också välfungerande och samverkande strukturer runt individen med individens bästa 

i fokus såsom den regionala Barn- och ungdomspsykiatrin och i vissa fall även kommunens 

socialtjänst som stöttar individen och ibland hela familjen. 

Mycket av detta finns redan idag men mycket kan också bli bättre. Vi tror inte att det felar i lagen 

eller i de förordningar och föreskrifter som finns. Problemet ligger i att det på många håll fattas 

resurser för att genomföra de goda intentionerna fullt ut. Att i det läget påbörja ett arbete för nya 

strukturer ser vi inte som en framkomlig väg. 

Med anledning av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen besluta: 

Att anse motionen besvarad 
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Motion 13 - Motion Prevention självmord 

Föredragande: Anders Henriksson 
 
Under 2017 var det över 1500 människor som tog sitt liv i Sverige. Det är nästan 1300 fler än de 
som omkommit i trafikolyckor. Inom trafiken har vi en nollvision beslutad av Sveriges riksdag, 
vilket innebär att ingen människa ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken. Vi borde ha 
detsamma när det gäller suicid.  Vid samtal med efterlevande familjemedlemmar är erfarenheten 
att stödet från psykiatrin, primärvården och kommunens socialtjänst inte är tillräckligt för att ge 
det stöd som en sådan traumatisk händelse kräver. Det måste göras mer från samhällets sida, 
både för att på ett mycket bättre sätt förebygga så att människor inte hamnar i den situationen att 
självmord är enda utvägen. När frågan ställs rakt upp och ner till någon som befinner sig i 
riskzonen blir ofta svaret: ”jag vill inte dö, men jag orkar inte leva”. Då det ofta finns barn i de 
familjer som drabbas är behovet stort av ett aktivt stöd från samhället för att kunna ta sig igenom 
det svåra läge som uppstår.  Vi är medvetna om att frågan har aktualiserats i samverkan mellan 
kommun och landsting under de senaste åren. Det är positivt. Men mer behöver göras skyndsamt 
och med kraft. 
 
Vi föreslår distriktskongressen: 

Att verka för att resurserna ökas inom psykiatri på våra tre sjukhus i länet i förebyggande syfte att 

förhindra självmord 

 

Att verka för att det finns att fungerande stöd i länets kommuner till efterlevande vid självmord 

 

Att verka för utökat stöd till de föreningar som aktivt ger stöd till enskilda och familjer som 

drabbas av närståendes självmord. 

 

Motionär – Stig-Ove Andersson, Socialdemokraterna Emmaboda 

Motionen sänds till distriktskongressen antagen av: Emmaboda arbetarekommun 

 

Utlåtande över motion 13  

Arbeta med förebyggande åtgärder gällande självmord eller självmordsförsök är väldigt 

omfattande. Vi har flera organisationer som jobbar naturligt med detta arbete inom den ordinarie 

verksamheten. Skolan jobbar mot mobbing, kyrkan jobbar med själavård och trafikverket med 

planering av säker trafikmiljö. I regionens egen verksamhet arbetar man främst inom psykiatrin 

med stort fokus på suicidprevention. 

  



28 
 

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention som är knutet till Karolinska Institutet är 

en nationell expertfunktion för självmordsprevention. De har tagit fram nio punkter för sitt 

arbete. 

- Att förbättra livschanser för mindre gynnande grupper. 

- Att minska alkoholkonsumtionen generellt och i riskgrupper. 

- Att minska tillgänglighet till höggradigt dödliga medel för suicid. 

- Att börja hantera suicid som psykologiska olycksfall. 

- Att tidigt uppmärksamma personer i behov av medicinska psykologiska och psykosociala 

insatser. 

- Att sprida kunskap om evidensbaserade metoder för att minska suicid. 

- Att öka kunskapen om självmordsnära personer hos personal och andra nyckelpersoner i 

vården. 

- Att införa händelseanalys av Lex Maria-anmälda personer. 

- Att stödja frivilligorganisationer. 

Riksförbundet SPES, Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd är en 

rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. Den vänder sig till 

alla som mist minst en släkting, partner eller god vän genom suicid. 

Den psykiska ohälsan är ett stort samhällsproblem. Detta gäller inte minst bland flickor och unga 

kvinnor. Liksom som motionärerna påpekar är det väldigt viktigt att regionens psykiatri och 

kommunernas elevhälsa har det stora ansvaret och också tar det. Här har det skett stora framsteg 

de senaste åren men här måste vi bli ännu bättre. Region Kalmar måste ta sitt ansvar med en 

fortsatt satsning på barn- och ungdomshälsan. Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin 

ska förstärkas. Särskilt med avseende på tid till utredning genom särskilda insatser. Vi i regionen 

ska åter ta upp dialogen med kommunerna i mellersta och norra delen av länet om inrättande av 

ett Barnahus. 

Äldres psykiska hälsa är ofta kopplad till ensamhet. Därför måste vi bli bättre på att 

uppmärksamma detta. I detta är primärvården, kommunerna och inte minst föreningslivet viktiga 

för att bryta äldres isolering och bättre främja de äldres hälsa. 

Som patient men också som anhörig inom all vård i regionen ska man bli mer delaktig. Vi vill ta 

fram en anhörigstrategi för att ytterligare stärka anhörigas roll inom vården. 

Vi har redan påbörjat en miljardsatsning på nya psykiatrilokaler vid samtliga regionens sjukhus. 

Detta kommer innebära ännu bättre lokaler som ger våra medarbetare erbjuda en bättre vård. 

Med anledning av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen besluta: 

Att anse motionen besvarad 
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Motion 14 - Motion LSS-utredningen 

Föredragande: Lena Hallengren 

LSS-utredningen under arbete och förnyelse 

Under den pågående LSS-utredningen visar utredarna på ett nytänkande vad det gäller ansvar för 

LSS, assistans och vem/vilka som ska vara huvudman/huvudmän för barn och vuxna med behov 

av särskilt stöd eller assistans. 

Förslaget visar tydligt att man vill att kommunerna ska ta mer ansvar än vad de gjort tidigare. Det 

är inget fel i sig att kommunerna som har nära kontakt med sin befolkning och månar om dem 

tar ett större ansvar och har större möjlighet att hantera ärenden snabbare. 

Jag tycker att det råder tveksamheter kring hur kommunerna praktiskt kommer att kunna axla 

detta nya ansvar. 

Jag hittar ingenstans i materialet att kommunerna förbereds och utbildas kring detta ökade och 

ändrade ansvar för människor i utsatt position. 

Jag ser heller inte att man använt sig av brukarna, brukarråden eller andra sakkunniga på de olika 

funktionsvariationerna som kan komma ifråga. 

 

Vi föreslår distriktskongressen: 

Att man under pågående utredning samlar in, utvärderar och använder sig av sakkunnigas, 

brukarnas och brukarrådens expertis 

 

Att deras synpunkter och krav tas i beaktande och används inför lanseringen av en ny lagtext 

 

Att man tar hänsyn till lagens ursprungliga intention till ett värdigt liv oavsett funktionsvariation 

 

Att behovet av LSS styr kvaliteten och beviljande av insats  

 

Att antalet ansökningar inte påverkar beviljande av LSS negativt utan livskvalitet för individen 

står i fokus 

 

Att kommunernas eventuellt ökade ansvar ska vara väl förankrat hos kommunerna med såväl 

kompetens som tillräckliga ekonomiska förutsättningar. 

 

Motionär – Lotta Lejon Stenberg, Socialdemokraterna Emmaboda 

Motionen sänds till distriktskongressen antagen av: Emmaboda arbetarekommun 
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Utlåtande över motion 14 

Motionären skriver om en fråga som har kommit att engagera så många fler än de som är direkt 

berörda - lagen om stöd och service (LSS). Den som lever med en varaktig funktionsnedsättning 

(och tillhör någon av personkretsarna) har rätt till insatser enligt LSS. Den som har omfattande 

behov av personlig assistans handläggs av försäkringskassan och för den som har mindre behov, 

såhär långt formulerat som minst 20 timmars grundläggande behov i veckan, är kommunen 

ansvarig. Kommunen har idag även ansvar för övriga insatser såsom tex ledsagning, information, 

avlösarservice. 

Den 10 januari lämnade ”LSS-utredaren” sitt slutbetänkande till övergångsregeringen. En 

omfattande utredning som gjort en översyn av hela lagstiftningen. Huvudmannaskap, barn och 

unga, grundläggande behov, kvalitet och mycket annat berörs. 

Motionären föreslår att man under pågående utredning samlar in, utvärderar och använder sig av 

sakkunnigas, brukarnas och brukarrådens expertis. Utredningen arbetade på det sättet.  

Om ny lagstiftning tas fram så ska utredningen först skickas på remiss för att kunna ta in 

berördas relevanta synpunkter för att göra lagen så väl genomarbetad som det är möjligt. 

Motionären vill också att hänsyn tas till lagens ursprungliga intention till ett värdigt liv oavsett 

funktionsvariation. Det är socialdemokraternas utgångspunkt i det fortsatta arbetet, liksom att det 

ska vara möjligt att låta individen stå i fokus för hur insatser/stöd ser ut.  

Avslutningsvis uttrycker motionären en oro för hur väl rustade kommunerna är för att eventuellt 

ta ett ökat ansvar. Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det är viktigt med 

likvärdighet i det kommunala bemötandet. Som i all välfärd som utförs av kommunen gäller att 

om ansvar eller kostnader flyttas från staten (eller tvärtom) så ska resurser och befogenheter flytta 

med.  

Sammanfattningsvis tycker distriktsstyrelsen att frågan är viktig för oss socialdemokrater att 

engagera oss i och följa utifrån bland annat motionärens förslag.  

Med anledning av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen besluta: 

Att   anse motionen besvarad 
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Motion 15 - Motion Välfärd 

Föredragande: Robert Rapakko 

Socialdemokraterna har ända sedan starten 1889 utvecklat och slagit vakt om välfärden genom att 

med politiska reformer genom ett drygt århundrade utveckla den svenska välfärdsmodellen 

Det har under senare år allt mera ifrågasatts att det verkligen i dagens samhälle förhåller sig på det 

viset. Moderaterna försökte slå myt av det och kalla sig för det Nya arbetarpartiet. Det är helt 

nödvändigt att samtidigt som tider förändras det också pågår en förändring inom politiken. De 

politiska visionerna måste gå att genomföra i den tidsanda som gäller. Den förändringen får dock 

inte ske på ett sådant sätt av att våra grundläggande värderingar som Frihet, Solidaritet och 

Jämlikhet rubbas. Det är de grundstenarna den socialdemokratiska politiken ska byggas på även i 

framtiden.  

Vi har nu fått en rödgrön regering tillsammans med Miljöpartiet. Den har i Riksdagen röstats 

fram med hjälp av en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna. De 73 punkter i det 

som kallats för januariöverenskommelsen med C och L innehåller ett flertal punkter som många 

av våra väljare sätter frågetecken för. Det finns en osäkerhet om våra ambitioner vara ledande för 

en gemensam och solidarisk välfärdspolitik. Vi tycker ändå att alternativen kunnat bli mycket 

värre och att Stefan Löfven gjort ett mycket bra förhandlingsarbete i ett oerhört svårt 

utgångsläge. 

Vi föreslår distriktskongressen: 

Att partidistriktet förmedlar till partistyrelsen att ta ett initiativ till att genomföra ett inspiration 

paket för välfärdspolitik. Det ska innehålla grunderna för vad det innebär att gemensamt arbeta 

för socialdemokratisk välfärdspolitik 

Att det med hjälp av partidistrikten i landet utarbetas som ett studiematerial och genomförande 

av inspirationsdagar för samtal om välfärden. Målgruppen ska vara medlemmarna som 

tillsammans med de förtroendevalda gemensamt säkrar den framtida socialdemokratiska 

välfärdspolitiken. 

Motionär – Stig-Ove Andersson, Socialdemokraterna Emmaboda 

Motionen sänds till distriktskongressen antagen av: Emmaboda arbetarekommun 

Utlåtande över motion 15 

Distriktsstyrelsen tackar motionären och Emmaboda arbetarekommun för motionen. Det är av 

stor vikt att vi kan möta både historia och framtid med rak rygg och framåtanda. De att-satser 

som motionären föreslår ser vi som två viktiga verktyg i ett fortsatt utvecklingsarbete med fokus 

på vårt partis egna politik. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att yrka bifall till motionen 
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Motion 16 - Pensioner 

Föredragande: Lena Hallengren 

Det finns drygt 200 tusen personer i Sverige med så låga pensioner att de kallas för 

”fattigpensionärer”. Det är i ett land som under många år tillbaka hållit välfärd och 

levnadsstandard högt. Socialdemokraterna har under alla år varit drivande i välfärdsfrågorna. 

Vi socialdemokrater i Emmaboda Arbetarekommun känner att det är nu vi har möjligheten att 

göra en förändring av den pensionsbilden. Vi är fullt medvetna om att ett stort antal pensionärer 

har rätt till bostadstillägg, vi vet också att det finns en uppgift för oss att upplysa om den 

möjligheten till de ganska många som inte tagit del av den möjligheten. Det är ändå på det viset 

att många har låg pension och inte rätt till bostadstillägg. 

Starkt medvetna om svårigheterna vill vi se en förändring av pensionssystemet så vi får bort de 

närmast konserverade låga pensionerna. Om det sker genom att skattebefria de med de allra 

lägsta pensionerna eller om det finns andra möjligheter att göra det är svårt för oss i en 

Arbetarekommun att lämna konkreta förslag på. Vi har nu fått en regering med Stefan Löfven 

som stadsminister. Det finns många känslor och irritation över den högervridning som JA 

överenskommelsen i flera avseenden innebär. Oavsett vad man tycker om överenskommelsen 

sitter ändå Socialdemokraterna i regeringsställning. 

Vi föreslår distriktskongressen: 

att i det kommande arbetet med ”En omfattande skattereform” som är punkt fyra i 

januariöverenskommelsen tar med frågan om en förändring av skattenivån för de lägsta 

pensionerna. 

Att i det kommande arbetet ”Bättre villkor för Sveriges pensionärer” som är punkt 7 i 

januariöverenskommelsen arbetar för att nivån för den lägsta pensionen höjs till en nivå som 

undanröjer de konserverat lägsta pensioner som gäller idag. 

Att bostadstillägget också finns med i arbetet då det är en helt nödvändig del av pensionen för 

många då det ger möjligheten att kunna skaffa sig eller behålla en bostad. 

Motionär – Stig-Ove Andersson, Socialdemokraterna Emmaboda 

Motionen sänds till distriktskongressen antagen av: Emmaboda arbetarekommun 
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Utlåtande över motion 16 

Vi lever allt längre. Dessutom är det i huvudsak friska år som läggs till livet. Pension är 

uppskjuten lön som grundas på tidigare förvärvsinkomst. Därför blir det allt tydligare att den 

inkomstskillnad som finns i yrkeslivet består och fördjupas bland pensionärer. Allt för många, 

mestadels kvinnor, har en så låg pension att de kategoriseras ”fattigpensionärer”.  

En grupp som socialdemokraterna vill förbättra situationen för. Genom bland annat höjt 

bostadstillägg, höjd garantipension, borttagen pensionärsskatt, höjt grundavdrag, fri sjukvård 

(över 85 år), lägre tandvårdskostnader. 

Förändringar av pensionen ska förankras i pensionsgruppen för att vara långsiktiga. Det har 

resulterat i att socialförsäkringsministern kunnat presentera just höjda garantipensioner och på 

samma gång höjt bostadstillägg för att få verklig förbättring för de med lägst pensioner. 

När det gäller motionärens förslag så är distriktsstyrelsens uppfattning att det också är 

socialdemokraternas inställning att villkoren för de med de lägsta pensionerna måste förbättras.  

Med anledning av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen besluta: 

Att  anse motionen besvarad 
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P. 11 Val av distriktsstyrelse 

Under förutsättning att distriktskongressen enligt p. 11 antagit förändring av mandatperiod 

föreslår valberedningen distriktskongressen att utse: 

a) Ordförande, tillika ledamot i styrelsen och VU (två år) 

Anders Henriksson, Kalmar, omval 

 

b) Kassör, tillika ledamot i styrelsen och VU (ett år) 

Peter Wretlund, Oskarshamn, omval 

 

c) Fem ordinarie ledamöter i styrelsen (två år) 

Helen Nilsson ,Vimmerby, omval 

Emöke Bokor, Söderåkra, omval 

Robert Rapakko, Mönsterås, omval 

Jonas Erlandsson, Högsby, omval 

Martina Aronsson, Alsterbro, omval 

 

d) Sex ordinarie ledamöter i styrelsen (ett år) 

Gunnar Jansson, Västervik, omval 

Lena Hallengren, Kalmar omval 

Maria Nilsson Ixcot, Emmaboda, nyval 

Mattias Nilsson, Mörbylånga, nyval 

Marie Helen Ståhl, Borgholm, omval 

Nermina Mizimovic, Hultsfred, omval 

 

Övrigt nominerade: 

Peter Högberg, Vimmerby 

Laila Naraghi, Oskarshamn 

Dzenita Abaza, Kalmar 

Tobias Fagergård, Nybro 

 

e) Tre övriga ledamöter i VU (väljs ur styrelsen) 

Helen Nilsson, Vimmerby, omval 

Gunnar Jansson, Västervik, omval 

Lena Hallengren, Kalmar, omval 

 

Övrigt nominerade: 

Jonas Erlandsson, Högsby 

Laila Naraghi, Oskarshamn 

 

f) Fem ersättare (ett år) 

Michael Ländin, Kalmar, nyval 

Angelica Katsanidou, Överum, omval 

Tobias Fagergård, Nybro, omval 

Laila Naraghi, Oskarshamn, nyval 

Peter Högberg, Vimmerby, nyval 

 

Övrigt nominerade: 

Diana Bergeskans, Högsby 

Stig-Ove Andersson, Emmaboda 
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Martina Aronsson, Nybro 

Ilko Corkovic, Borgholm 

Bernt Nykvist, Torsås 

Jarvid Shirzad, Mörbylånga 

 

P. 12 Val av revisorer 

Valberedningen föreslår distriktskongressen besluta att utse följande: 

a) Tre ordinarie  

Herman Halvarsson, Köpingsvik, omval 

Monica Anderberg, Torsås, omval 

Doris Johansson, Kalmar, omval 

 

Tre ersättare 

Owe Kåreberg, Mönsterås, omval 

Diana Bergeskans, Högsby, nyval 

Mathias Karlsson, Färjestaden, nyval 

 

P. 13 Val av valberedning 2019-2023 

Inkomna nomineringar: 

Ordinarie 

Ewa Klase, Mönsterås 

Simon Pettersson, Emmaboda 

Ann-Britt Mårtensson, Torsås 

Yvonne Hagberg, Högsby, sammankallande 

Anton Sejnehed, Oskarshamn 

Krister Örnfjäder, Västervik 

Roger Holmberg, Kalmar 

Eva Flyckt, Norra Öland 

Mikael Svanström, Nybro 

Tommy Rälg, Hultsfred 

Eva Berglund, Vimmerby 

Bength Andersson, Södra Öland 

 

Ersättare 

Renée Solstad, Mönsterås 

Kickie Norrby, Emmaboda 

Sören Bondesson, Torsås 

Carl-Axel Blom, Högsby 

Anita Hultgren, Oskarshamn 

Maud Lindqvist, Västervik 

Marie Simonsson, Kalmar 

Lennart Andersson, Norra Öland 

Catarina Bentsrud, Nybro 

Konny Bogren, Hultsfred 

Kenneth Björklund, Vimmerby 

Margareta Lööf Johanson, Södra Öland 
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P. 14 Tid och plats för distriktskongressen 2020 

Distriktskongressen föreslås besluta: 

Att ge distriktsstyrelsen i uppdrag att besluta om tid och plats för 2020 

 

Internationalen 

 

Upp trälar uti alla stater, 

som hungern bojor lagt uppå. 

Det dånar uti rättens krater, 

snart skall utbrottets timma slå. 

Störtas skall det gamla snart i gruset. 

Slav stig upp för att slå dig fri. 

Från mörkret stiga vi mot ljuset, 

från intet allt vi vilja bli. 

 

Upp till kamp emot kvalen! 

Sista striden det är, 

ty Internationalen 

åt alla lycka bär. 

Upp till kamp emot kvalen! 

Sista striden det är, 

ty Internationalen 

åt alla lycka bär. 

 

Arbetare, i stad på landet, 

en gång skall jorden bliva vår. 

När fast vi knyta brodersbandet, 

då lättingen ej råda får. 

Många rovdjur på vårt blod sig mätta 

men när vi nu till vårt försvar, 

en dag en gräns för dessa sätta, 

skall solen stråla mera klar. 

Upp till kamp 

 


