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P. 3 Val av presidium 

Valberedningen föreslår distriktskongressen att utse följande funktionärer: 

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

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

c) En justerare 
Jarkko Pekkala, Emmaboda 
 

d) Tre rösträknare 
Eva Berglund, Vimmerby 
Tommy Rälg, Hultsfred 
Eva-Lena Israelsson, Köpingsvik 
 

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

 

P. 9 Styrelsens förslag 

a) Ekonomi – bokslut 2019 

 

Distriktskongressen föreslås besluta: 

Att av resultatet på 903 174 kr avsätts 500 000 kr till valfonden och resterande

 403 174 kr återförs till eget kapital 

b) Rött miljöprogram för Kalmar län (bilaga 3) 

 

Distriktskongressen föreslås besluta: 

Att godkänna Rött miljöprogram för Kalmar län enligt bilaga 3 

c) Motion från distriktskongressen 2019 angående valkonferens för regionala 

uppdrag 

Distriktskongressen föreslås besluta: 

Att motionen hänskjuts till distriktskongressen 2021 
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d) Förslag från valberedningen om förtydligande i valberedningens riktlinjer 

Valberedningen föreslår distriktskongressen att riktlinjer till valberedningen förändras från: 

”Valberedningen intervjuar samtliga nominerade till uppdrag och har en dialog om uppdragets 

åtagande” till: Valberedningen kan intervjua samtliga nominerade till uppdrag och har en dialog om uppdragets 

åtagande. 

Distriktskongressen föreslås besluta: 

Att godkänna förslaget till ändring  
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P. 10 Behandling av motioner 

Motion 1 - BankID som åldersverifiering på sajter där innehållet är olämpligt 

för minderåriga 

Föredragande: Martina Aronsson 

En mera trygg uppväxt för våra barn och unga är möjlig. Idag kan alla minderåriga med 

tillgänglighet till internet se våldsporr, och annat direkt olämpligt material som finns, bara några 

få klick bort. Den våldsporr som barn och unga ser idag innehåller ett våld som många vuxna inte 

känner till. Ofta med inslag där en eller flera män tvingar sig till våldsamt sex med kvinnor. I 

övrigt i samhället så skyddas barn och unga mot porr. På internet finns inget sådant skydd alls.  

Nyligen kunde vi läsa att i gruppen unga män 15–24 år ökar användandet av potenshöjande 

medel på ett oroväckande sätt. Tillgången till våldsam nätporr och annat våldsamt material med 

ett innehåll som skadar unga mäns syn på sex och sexualitet kan vara en förklaring. I 

förlängningen riskerar vi att generationer av barn och unga går miste om att upptäcka hur kärlek, 

sex och relationer kan berika livet. Det är inte rimligt. 

Porrfilter på skoldatorer är bra men det är ingen garant för en porrfri barndom. Vi behöver göra 

mera.  

Tekniken finns och nu gäller det bara att se till att lagstiftningen i Sverige uppdateras och gör 

åldersverifieringen till ett faktum. 

Vi föreslår distriktskongressen: 

Att riksdagsledamöterna i Kalmar län får i uppdrag att driva på så att Sverige så snabbt 

det bara är möjligt inför åldersverifiering via BankID för nätporr.  

Att Utreda vilket material i övrigt som kan vara lämpligt att stoppa för minderåriga 

med samma metod. 

Daniel Nestor, Vimmerby arbetarekommun 

Motionen är antagen av Vimmerby arbetarekommun. 

 

Utlåtande  

Många nätleverantörer och antivirusprogram erbjuder idag porrfilter till sina kunder där du med 

inställningar kan styra på vilka enheter man ska filtrera bort tex barnens mobiler osv. detta ger 

verktyg till familjen. Många organisationer har filter och region Kalmar var tidigt ute med filter 

mot flera informationsmängder. Dock finns det dem som ifrågasätter hur effektiva dessa filter är 

och om de är ett falsk skydd.   

Då porr inte är ett väldefinierat område så blir det värderingar som ska av göra vad som ska 

klassas som porr och kräva identifiering. Vem ska bestämma vad som är vad? Vilken typ av 

information om sex och samlevnad ska få passera? Vilken nakenskildring är konst och vilken är 

pornografi? 

Storbritannien pekas ut som ett föregångsland både vad gäller filter och åldersverifiering. Där 

sköts identifieringen av porrföretagen som skapat egna identifieringssystem, tjänster som de 
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också säljer vidare till tredje part. Det innebär att åldersverifieringen inte bara har bidragit till 

porrindustrins ökade inkomster, utan också att hanteringen av känsliga personuppgifter lämnas 

till kommersiella aktörer. 

Vi i vuxenvärlden ska göra vad vi kan för en porrfri uppväxt även om vi inte lyckas hela 

vägen.  Detta ska dock ställas mot det integritetshot det kan vara om alla som surfar in på sidan 

ska identifiera sig. Generellt sett är jag personligen för åldersverifiering men känner att det finns 

många frågetecken som jag gärna ser att man tittar närmare på för ett gemensamt 

ställningstagande.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

Att anse motionen besvarad 

Samt att ge våra riksdagsledamöter uppdraget att arbeta för att initiera en utredning om hur man 

skulle kunna skapa bättre skyddsmekanismer som tex åldersverifiering 

 

Motion 2 - Sjukersättningen måste höjas 

Fördragande: Tomas Kronståhl 

Alla människor har rätt till ett liv där inte rädsla och oro för att pengarna inte ens ska räcka till det 

allra mest nödvändiga är central. Dagens ersättningsnivåer för den som har helt eller delvis 

permanent nedsatt arbetsförmåga är låga eller rent av mycket låga. Det är inte värdigt ett land där 

generell välfärd är viktigt. Vi socialdemokrater ska inte acceptera nuvarande låga nivåer för den 

som får sjukersättning.  

Idag får den som har arbetat 64,7 procent av sin genomsnittliga inkomst de senaste åren före 

beslutet om sjukersättning, som mest 18 803 kronor i månaden före skatt. Om du inte har arbetat 

eller om du har haft låg inkomst så finns det en garantiersättning som hamnar mellan 8 641 kr 

och 9 804 kr beroende på hur gammal du är. 

Även med rätten till bostadstillägg så har personer med sjukersättning på tok för liten inkomst.  

Priser och levnadskostnader ökar stadigt men sjukersättningen kvarstår på samma låga nivå. Det 

innebär i praktiken att för varje år som går så får den som har nedsatt arbetsförmåga det sämre 

och sämre. Det är hög tid att göra något åt detta. 

Vi föreslår distriktskongressen: 

Att  summorna för lägstanivån i ersättningssystemet skall höjas 

Att  procentsatsen för ersättning höjs till minst 80 procent 

Att riksdagsledamöterna från Kalmar län får i uppdrag att driva förslaget i riksdagen 

 

Kenneth Björklund, Vimmerby arbetarekommun 

Motionen är antagen av Vimmerby arbetarekommun. 
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Utlåtande 

Motionären tar i denna motion upp den mycket viktiga frågan om vikten av en fungerande 

sjukersättning. Sverige har historiskt värnat alla människors rätt till ett drägligt liv och ett starkt 

samhälle, ett samhälle som finns vid din sida när du behöver det som mest. 

Dagens nivåer i sjukersättningen är för låga och dagens bedömningar när det gäller sjukersättning 

är av Försäkringskassan för rigida och leder till onödigt mänskligt lidande som i många fall även 

leder till sämre möjligheter till rehabilitering och tillfrisknande. 

Vi delar därmed motionärens synpunkter som även delas av partiet och den nu sittande 

regeringen. Regeringen har tillsatt en utredning med ambition och målsättning att se över dagens 

ersättningsnivåer och även dess regelsystem. 

Vi måste få tillbaka en sjukersättning som möjliggör en ekonomiskt tryggad tillvaro där den 

drabbade inte ovanpå sin sjukdomsbild även ska drabbas av ekonomisk utsatthet och oro. 

Målsättningen är att vi ska få en sjukförsäkring som människor känner tillit till och som inte leder 

till ett ekonomiskt och socialt utanförskap. 

Vi socialdemokrater vill bygga upp förtroendet för välfärdssamhället och i det samhället ingår det 

en fungerande och pålitlig sjukförsäkring, därför kommer regeringen inom kort att presentera 

utredningens slutsatser och lägga fram förslag för riksdagen om förbättringar både vad gäller 

ersättningsnivåer och hur regelverket ska fungera. 

Riksdagsgruppen fick den 2020-01-28 en dragning om vissa delar i utredningen och där 

välkomnades det faktum att den snart ska redovisas och förslag till beslut ska tas fram. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

Att  bifalla attsats 1 och 3 

Att  anse attsats 2 vara besvarad 
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Motion 3 - Utred regelverk för blodgivning 
 

Föredragande: Angelica Katsanidou 

Tidvis är bristen på blodgivare i Sverige stor. Det innebär att människor med allvarliga skador 

riskerar dö för att Sverige har ett regelverk för blodgivning som är stelbent och har en 

ålderdomlig syn på vissa grupper.  

Dagens regelverk för blodgivning tar formellt sett ingen hänsyn till sexuell läggning, utan tar i 

stället sikte på riskbeteenden hos vissa grupper. Den som tillhör en sådan grupp kan hindras från 

att ge blod under ett års tid. En av de grupper som inte tillåts lämna blod, om de inte lever i 

celibat under ett års tid, är den så kallade MSM-gruppen, det vill säga män som har sex med män. 

I praktiken innebär det att sexuellt aktiva homosexuella män helt nekas möjligheten att lämna 

blod på grund av sin sexuella läggning oavsett om de är friska eller inte. 

Enligt Socialstyrelsen löper MSM-gruppen 50 gånger högre risk för att bära blodsmitta än övriga 

befolkningen. I stället för att se till varje individs riskbeteende så diskvalificerar man alla. Det är 

ett märkligt sätt att agera på. I praktiken så kan alla andra bete sig riskfyllt, men ändå få lämna 

blod.  

Eftersom allt blod ändå testas fullt ut innan det används i vården så känns detta ännu mera 

märkligt. 

Vi tycker att sexuellt riskbeteende bedömas i varje enskilt fall när en människa erbjuder sig att 

lämna blod. Då höjer vi patientsäkerheten samtidigt som vi slutar diskriminera grupper. 

Vi föreslår distriktskongressen: 

Att Socialdemokraterna driver på för att nuvarande regelverk kring blodgivning utreds 

så att ingen dold diskriminering finns och att vi därmed tar tillvara allas vilja att 

bidra i samhället. 

Eva Berglund, Vimmerby arbetarekommun 

Stig Jaensson, Vimmerby arbetarekommun 

Helen Nilsson, Vimmerby arbetarekommun 

Lennart Nygren, Vimmerby arbetarekommun 

 

Motionen är antagen av Vimmerby arbetarekommun. 

 

Utlåtande 

Motionen tar upp den viktiga frågan om blodgivning och föreslår en översyn av nuvarande 

regelverk för blodgivning för att utreda förekomsten av dold diskriminering. 

I Sverige behövs i snitt en blodpåse i minuten, dygnet runt, året runt. Omkring 100 000 

människor behöver få blod varje år. Grundkraven för att bli blodgivare är att man har fyllt 18 år, 

väger minst 50 kg, är frisk, har giltig ID-handling och svenskt personnummer samt talar och 

förstår svenska. Det finns därutöver mycket som påverkar om man kan ge blod, till exempel 

sjukdomar, resor, läkemedel eller om man blivit utsatt för risk för blodsmitta. 
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Varje gång man ger blod fyller personen i en hälsodeklaration. Där berättar personen om man på 

något vis kan ha varit utsatt för blodsmitta. Blodcentralen kan då bedöma om personen måste 

vänta en tid eller avstå helt från att ge blod. För att vara säkra på att blodet som ges till patienten 

är fritt från smitta tar blodcentralen också prover varje gång man ger blod. Testet görs för att 

bland annat utesluta gulsot, syfilis och hiv. 

Alla personer som vill donera blod måste uppfylla samtliga urvalskriterier. Det är inte ovanligt att 

personer som anmäler intresse för att donera blod inte uppfyller alla kriterier. Personen måste då 

vänta en tid eller avstå helt från att ge blod.  

Vissa kriterier syftar till att skydda donatorns egen hälsa medan andra syftar till att skydda en 

mottagare av blod eller blodkomponenter. Exempel på kriterier för att skydda mottagaren är 

infektioner och andra sjukdomar, riskhändelser som till exempel kirurgiska ingrepp, 

riskbeteenden som till exempel injektionsmissbruk, sexuellt riskbeteende eller sexuellt umgänge 

med personer som har eller har haft ett sexuellt riskbeteende, samt utlandsvistelse i länder där 

vissa infektionssjukdomar är vanliga. 

Riskbeteende definieras av hur stor risken är att exponeras för smitta som kan överföras via blod. 

Beräkning av denna risk görs utifrån den kunskap som Socialstyrelsen har om hur många 

personer som smittas varje år och hur många som idag lever med sjukdomar som kan överföras 

via blod och blodkomponenter. Till denna grupp av sjukdomar hör exempelvis hiv, hepatit B, 

hepatit C samt syfilis. 

År 2012 beräknades risken för män som har sex med män att smittas med hiv vara minst 50 

gånger högre än risken för män som har sex med kvinnor. En aktuell skattning hamnar idag 

troligen lite lägre med hänsyn till förändringar i prevalens och incidens i befolkningen. 

Socialstyrelsens föreskrifter säger att en man som har haft sexuellt umgänge med en annan man 

måste vänta i 12 månader innan han får ge blod. Socialstyrelsens föreskrifter innehåller ingen 

regel om att heterosexuella måste vänta tre månader med att lämna blod efter sexuellt umgänge 

med en ny eller tillfällig partner eftersom det inte kan hänföras till sexuellt riskbeteende. 

Blodcentralerna har däremot gjort en bedömning att det behövs tre månaders karens från senaste 

nya sexuella kontakt. 

Undersökningar visar att kvinnor som har sex med kvinnor är den grupp i befolkningen där 

förekomsten av smitta som kan överföras via blod är lägst. Sexuellt umgänge mellan kvinnor 

räknas därför inte som ett riskbeteende. 

Under hösten 2018 inleddes en översyn av Socialstyrelsens föreskrifter om blodverksamhet och 

transfusion av blodkomponenter. I detta arbete ingår bland annat att se över vilken typ av 

testmetoder som används för att påvisa smittor som kan överföras via blodtransfusioner, att 

utifrån aktuellt kunskapsläge bedöma längden på karenstider efter riskexponering, och se över 

åldersgränser för blodgivare och blodgivningsintervall. Socialstyrelsen har i detta arbete en nära 

dialog med vårdens professioner om effekterna av förslagen. Socialstyrelsen planerar att remittera 

ett förslag till ny föreskrift i slutet av mars 2020. Nya föreskrifter beräknas vara klara under andra 

halvan av 2020. 

 

Med ovan som bakgrund anser distriktsstyrelsen att motionärernas förslag redan är tillgodosett.  
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Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

Att  anse motionen besvarad 

 

Motion 4  –  Statligt ansvar för läkemedelsförsörjning  

Föredragande: Lena Hallengren 

Sedan den förra moderatledda regeringen avskaffade apoteksmonopolet har ingen myndighet 

längre uppdraget och ansvaret att ha en beredskap för läkemedelsförsörjning i kris och krig. Detta 

har uppmärksammats av riksrevisionen och regeringen har tillsatt en utredning;  

- Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och 

höjd beredskap. 

Utredningen ska rapporteras senast den 31 december 2020.  

Förmåga och beredskap i kris och krig bygger på att det finns en robust förmåga med tydliga 

uppdrag även i vardag och fredstid. Allt oftare läser vi om restnoterade mediciner och att till och 

med sjukvårdsmateriel som saknas. Enligt Aftonbladet den 11 januari 2020 var 397 mediciner 

restnoterade. Denna verklighet skadar inte bara landets förmåga och beredskap i kris och krig 

utan det är ett tydligt exempel på något som skadar medborgarnas tillit till samhällets förmåga att 

klara centrala samhällsuppgifter.  

Som socialdemokrater vill vi bygga det starka samhället där medborgaren kan känna trygghet när 

krisen inträffar. Grunden för denna förmåga bygger vi i vardagen därför vill jag att se ett tydligt 

statligt ansvar för att garantera tillgång till läkemedel och sjukvårdsmateriel i hela landet.  

Förslag till beslut:  

Att distriktskongressen beslutar att socialdemokraterna i Kalmar län skall verka för ett 

statligt ansvar för en säkerställd läkemedelsförsörjning i hela landet.  

 

Motionär: Henrik Nilsson Bokor, Torsås Arbetarekommun  

Motionen är antagen av Torsås arbetarekommun 

 

Utlåtande 

Motionären beskriver behovet av beredskap för läkemedelsförsörjningen i kris och krig. En fråga 

som kommit att uppmärksammas vid flera tillfällen. Sedan apoteksmonopolet upphört verkar 

statligt ägda Apoteket AB på apoteksmarknaden på samma villkor som övriga apotek.  

Att läkemedel är slut på apoteket är problematiskt och kan innebära att den som är i behov av ett 

visst läkemedel behöver boka det i förväg eller ringa runt till olika apotek för att vara säker på att 

få tag på det. Den som är ansvarig i fredstid har också ett beredskapsansvar, så fungerar hela 

samhällets krisberedskap. Det betyder att varje apotek har ett beredskapsansvar, att hålla lager 

och ha framförhållning. Detsamma gäller vårdaktörer i kommun/region.  

Förbrukningsmateriel till sjukvården kan inte produceras och lagras centralt, det är en orimlig 

situation. Varje huvudman måste ta sitt ansvar. 
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Men när ett läkemedel är restnoterat innebär det att leverantören inte har läkemedel att leverera, i 

flera fall på grund av att själva substansen som krävs för produktion är slut. Det i sin tur beror på 

att flera vanliga substanser tillverkas i ett fåtal länder, vilket i sin tur bidrar till stor sårbarhet. Här 

krävs internationellt samarbete för att lösa problem som drabbar oss alla. 

Ansvaret är delat och den beredskapsutredning för hälso- och sjukvården som motionären 

hänvisar till är viktig och kommer spela stor roll för kommande beslut som stärker Sveriges 

krisberedskap på hälso- och sjukvårdsområdet.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

Att  anse motionen besvarad   

 

Motion 5 - Riksdagen behöver skärpa sitt  

ersättningssystem vid längre frånvaro 

Föredragande: Jonas Erlandsson 

Idag möter vi ett politikerförakt som många gånger bottnar i människors ilska över de 

ersättningssystem som finns i Sveriges riksdag. Vi har sett allt för många exempel på hur 

folkvalda riksdagsledamöter väljer att öppet berätta att de inte har för avsikt att delta i riksdagens 

arbete samtidigt som de tar ut fullt arvode.  

Det finns idag ingen möjlighet att reglera deras arvode utifrån deras personliga närvaro. I nuläget 

kan du väljas in till Sveriges riksdag och månaden efter åka hem och kvittera ut arvode under fyra 

år. Det är inte rimligt. 

Att vara folkvald riksdagsledamot är ett hedersamt förtroendeuppdrag som inte ska missbrukas. 

De riksdagsledamöter som väljer bort riksdagsarbetet kan inte avsättas från sitt uppdrag eftersom 

de är valda av folket. Det borde ändå vara möjligt att besluta om att den som inte deltar i 

riksdagens arbete på ett regelbundet sätt behåller sin plats men inte sitt arvode. Det borde vara ett 

incitament för de ledamöter som är aktuella att antingen delta i arbetet eller lämna sin plats till 

någon som vill bidra till landets utveckling på ett aktivt sätt. 

Vi föreslår distriktskongressen: 

Att riksdagsledamöterna i Kalmar län får i uppdrag att driva på för ett regelverk som 

innebär att en riksdagsledamot som inte aktivt deltar i riksdagens arbete utan giltigt 

skäl blir oarvoderad riksdagsledamot. 

 

Daniel Nestor, Vimmerby arbetarekommun 

Motionen är antagen av Vimmerby arbetarekommun. 
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Utlåtande 

Distriktsstyrelsen instämmer i det motionären skriver: att vara riksdagsledamot är ett hedersamt 

förtroendeuppdrag. Det är rimligt av medborgarna att förvänta sig att riksdagsledamöter ska delta 

aktivt i riksdagsarbetet. De riksdagsledamöter som gör som motionären beskriver – d.v.s. 

deklarerar att de inte ska delta i arbetet, men ändå fortsätter uppbära riksdagsarvodet – bidrar till 

ökat politikerförakt och i förlängningen en försvagad demokrati. Det är naturligtvis mycket 

provocerande.  

Sedan i somras pågår en utredning i riksdagen som är en översyn om vissa frågor som gäller 

riksdagens arbete. En av frågorna som ses över är just åtgärder mot ledamöter som inte deltar i 

riksdagsarbetet. Talmannen leder utredningen. Samtliga partier ingår.  

I utredningsdirektiven står bl.a.:  

”Eftersom ledamotsuppdraget är ett förtroendeuppdrag från väljarna är det också, enligt 

grundläggande konstitutionella principer, väljarna som i slutet av valperioden avgör om 

ledamoten har utfört uppdraget på det sätt som förväntats. Ett sådant ansvarsutkrävande äger 

dock normalt endast rum vart fjärde år i samband med valet till riksdagen. Det kan då framstå 

som provocerande om en riksdagsledamot dessförinnan under lång tid på eget initiativ tydligt har 

valt att inte alls delta i riksdagsarbetet, utan att det påverkat ledamotens arvode eller medfört 

andra ekonomiska konsekvenser. Frågan har därför lyfts fram om det vore möjligt och lämpligt 

att införa någon form av ekonomisk sanktion för dessa fall. Enligt bestämmelser i Lagen 

(2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter kan inkomstgaranti och ekonomiskt 

omställningsstöd jämkas om förmånstagaren döms för brott av viss svårighetsgrad. Det skulle 

exempelvis kunna övervägas att införa en möjlighet att på liknande sätt kunna jämka ersättningen 

till ledamöter som har valt att ställa sig utanför riksdagsarbetet.  En ordning med ekonomiska 

sanktioner mot ledamöter väcker dock principiella frågeställningar om ledamöternas möjligheter 

att utföra sitt uppdrag på ett fritt och obundet sätt, utan påtryckningar från andra. Det är viktigt 

att ekonomiska sanktioner inte innebär att väljarnas möjligheter till politiskt ansvarsutkrävande 

minskar och att det i stället blir partigrupperna i riksdagen eller någon annan som bedömer och 

värderar hur en ledamot utför sitt uppdrag från väljarna.  Med dessa utgångspunkter ska 

utredningen överväga om det ur ett konstitutionellt perspektiv är önskvärt och möjligt att reglera 

frågan om ekonomiska sanktioner mot ledamöter som under lång tid väljer att inte delta i 

riksdagsarbetet och vid behov föreslå förändringar.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

Att  bifalla motionen 
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Motion 6 - En svensk green new deal 

Föredragande: Michael Ländin, Peter Wretlund 

Värmeböljor, ökenspridning, stigande havsnivåer, stormar och andra förödande väderfenomen 

orsakade av globala temperaturökningar är det allvarligaste existentiella hotet som både 

mänskligheten och livet på ̊ jorden som vi känner det någonsin ställts inför. En enig forskarkår 

skriker sig hes för att uppmärksamma världens beslutsfattare om en förestående samhällskollaps 

orsakad av klimatförändringar. Klimatkrisen är därför vår tids ödesfråga. De åtgärder som har 

vidtagits har till sin omfattning varit otillräckliga. Den avgörande faktorn för att världen ska klara 

av att lösa klimatkrisen är att omställningshastigheten ökar markant. Det krävs gemensam politisk 

handling för att ställa om. Vår vision om det hållbara samhället är att var och en bidrar efter 

förmåga och att det ekonomiska systemet drar år samma håll som de ekologiska och sociala 

behoven, istället för att som idag undergräva dem. 

Risken för att fler människor än någonsin tvingas på flykt är uppenbar, och de fulla 

konsekvenserna av en temperaturhöjning på över 1,5 grad är närmast oöverblickbara. Effekterna 

och konsekvenserna kommer slå hårdast mot de grupper som idag har minst resurser. Det är 

arbetarklassen och särskilt kvinnor och barn som kommer drabbas hårdast av ett förändrat 

klimat. Därför är den globala uppvärmningen också det enskilt största hotet mot jämlikheten, 

både i Sverige och i världen. Den mest rättvisa och jämlika klimatpolitiken kommer därför alltid 

vara den som är mest ambitiös.  

70 procent av de globala utsläppen kopplas till 100 företag. Den rika eliten orsakar mångdubbelt 

större utsläpp än den globala arbetarklassen. Om klimatomställningen ska lyckas måste 

klimatpolitiken utgå från ett klass- och landsbygdsperspektiv. Stödet för en offensiv klimatpolitik, 

och därmed möjligheterna för att den ska bli verklighet, riskerar att urholkas om politiken inte 

uppfattas som rättvis. Därför ska åtgärderna för att ställa om bekostas av de stora företagen och 

den rika eliten, det vill säga de som idag tjänar mest på utsläppen av växthusgaser. Det är de 

gemensamma lösningarna som kommer ta oss ur klimatkrisen. Det är inte den enskilda som ska 

ha klimatångest för att företag gör stora utsläpp i vår miljö. De företag som står för de stora 

utsläppen, och som tjänar på att göra dem, är de som ska betala för lösningarna. 

Statens och kommunernas generella investeringsbehov är betydande och det krävs en omfattande 

omställning för att samhället ska bli hållbart. Utöver de akuta behoven i välfärden har vi eftersatt 

investeringar i vägar, järnvägar och bostadsområden. Kollektivtrafiken måste byggas ut samtidigt 

som biljettavgifterna fasas ut för att bli tillgänglig för alla. Elnätet står inför en kommande 

kapacitetsbrist som inte kommer lösas av marknaden ensamt. Det här är utmaningar som står i 

vägen för svensk konkurrenskraft, för den gröna omställningen och för att människor ska kunna 

leva fria liv. För att kunna minska utsläppen från transportsektorn måste stora delar av person- 

och godstransporterna flyttas från väg och flyg till räls. Ska inrikesflyget i södra Sverige ersättas av 

tågresande måste restiderna minska kraftigt, därför behövs stambana för höghastighetståg. 

Eftersom 70 procent av Sveriges klimatpåverkan har fossilt ursprung måste omfattande åtgärder 

vidtas för att de fossila bränslena ska fasas ut. Tillgången till trygg och stabil energiförsörjning är 

viktig för både industrin och välfärden. För att dessa välståndsskapande verksamheter ska kunna 

fortsatta utvecklas måste andelen förnybar energi öka och de fossila energikällorna fasas ut. Det 

kräver ett politiskt ledarskap som vågar reglera marknaden och sätta människan och planeten 

framför kortsiktiga och fossila vinstintressen.  
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Det vi konsumerar i Sverige orsakar stora utsläpp globalt. Vårt sätt att producera, konsumera, 

använda och slänga saker kan inte fortsätta om vi vill ha ett hållbart samhälle. Sverige ska bli 

världens första cirkulära ekonomi, det vill säga en ekonomi där förbrukade produkter 

återanvänds och återvinns i så hög grad som möjligt. För att det ska kunna genomföras behöver 

ett antal åtgärder vidtas. En koldioxidmärkning av produkter och tjänster som säljs i Sverige 

skulle möjliggöra mer klimatmedvetna val. En åtgärd som skulle ta Sverige mot en cirkulär 

ekonomi är införandet av fler pantsystem samt gemensamma pantsystem i EU. Målet måste vara 

en helt cirkulär ekonomi. 

Förmågan att genom kollektiv handling och gemensamma system möjliggöra individuell 

frigörelse har länge varit socialdemokratins styrka. Den förmågan behövs mer än någonsin för att 

rusta människor för förändring samt ingjuta mod, hopp och tillförsikt om att ingen ska lämnas 

efter. Detta är av avgörande betydelse för att omställningen ska vara möjlig att genomföras. 

Vi kan inte sätta vårt hopp till att kapitalister ska prioritera samhällsnytta före vinstmaximering. 

Staten behöver påskynda omställningstakten genom stora investeringar i innovation och grön 

teknik. Klimatkrisen ska mötas med gemensamma lösningar. Investeringar i den gröna 

omställningen kommer även stärka vår konkurrenskraft och skapa tusentals nya gröna jobb. På så 

sätt kan vi lyckas höja människors levnadsstandard samtidigt som vi möter klimatkrisen med full 

kraft. 

Socialdemokratin måste axla rollen som grön samhällsbyggare. Den roll som förenar en 

miljömässig omställning med social och ekonomisk rättvisa, samtidigt som vi skapar 

förutsättningar för nya innovationer, stärkt välfärd och ökad livskvalitet. 

Jag föreslår distriktskongressen: 

Att Socialdemokraterna verkar för att staten ger regionerna ekonomiska förutsättningar att successivt 

fasa ut biljettavgifterna och att kraftigt bygga ut kollektivtrafiken. 

Att Socialdemokraterna verkar för kraftigt ökade investeringar i forskning och innovation som bidrar 

till industrins klimatomställning. 

Att Socialdemokraterna verkar för byggandet av en ny stambana för höghastighetståg med kapacitet 

för 320 km/h. 

Att Socialdemokraterna verkar för att produktionen av förnybar energi byggs ut så att 

energianvändningen i Sverige blir 100% förnybar senast år 2040. 

Att Socialdemokraterna verkar för att produktionen av förnybar energi byggs ut så att 

energianvändningen i Sverige är 100% fossilfri senast år 2030. 

Att Socialdemokraterna verkar för att fler varor omfattas av pantsystem samt verka för gemensamma 

pantsystem i EU. 

Att Socialdemokraterna verkar för en cirkulär ekonomi genom att alla varor och produkter som säljs 

i Sverige ska kunna återvinnas alternativt komma från förnybara råvaror år 2030, med samma 

målsättning i EU år 2035. 

*Att Socialdemokraterna verkar för statliga investeringar i energieffektiva 

hyresrätter och inrättandet av ett statligt allmännyttigt bostadsbolag. 
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Att Socialdemokraterna verkar för införandet av en koldioxidmärkning av produkter och tjänster som 

säljs i Sverige. 

Att Socialdemokraterna verkar för införandet av en progressiv flygskatt som gör det dyrare för de som 

flyger ofta. 

Att motionen skickas till Socialdemokraternas ordinarie partikongress 2021. 

 

Daniel Nestor, Vimmerby arbetarekommun 

Motionen sänds till distriktskongressen där samtliga att-satser är antagna förutom att-

sats *8 som besvaras av: Vimmerby arbetarekommun 

Kalmar arbetarekommun har beslutat att skicka motionen vidare till distriktskongressen 

och därmed anse den besvarad. 

 

Utlåtande 

Motionären lyfter ett oerhört angeläget ämne i sin motion. Det är också en fråga som är akut i 

hela världen. Miljö- och klimatkrisen är mycket riktigt vår tids största utmaning. Forskningen 

säger att vi kan avvärja hotet, men då behövs kraftfulla åtgärder redan nu.  

Det är en mycket vacker vision att fasa ut biljettavgifter samtidigt som vi skall bygga ut 

kollektivtrafiken. Men detta är inte ekonomiskt realistiskt. Det skulle kräva stora ekonomiska 

omfördelningar från andra viktiga politikområden exempelvis sjukvården. 

Redan idag finns kommunala bostadsbolag inom ramen för det kommunala självstyret. Att ha 

ytterligare ett bolag som med statliga medel från AP-fonder eller liknande bygger bostäder ser vi 

som mycket svårt. 

Progressiv flygskatt har varit uppe till diskussion flera gånger. Varje resa beskattas idag med en 

skatt på varje resa vilket redan innebär att den som flyger mest också betalar mest skatt. Ur 

administrativ synvinkel är det oerhört svårt att hålla reda på resenärer och hur mycket de reser. 

Inte bara i ett flygbolag utan alla. 

Mycket håller vi med om men inte allt. Vi väljer därför att avge följande svar på motionen.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

 

1. På att-satsen om att göra kollektivtrafiken avgiftsfri yrkar vi avslag. 

2. På att-satsen om investeringar i forskning och innovation yrkar vi bifall. 

3. På att-satsen byggandet av stambana med höghastighetståg yrkar vi bifall. 

4. Att-satsen om 100% förnybar energianvändning till 2040 anser vi vara besvarad 

och behandlas i remissarbetet.   
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5. Att-satsen om 100% fossilfri energianvändning till 2030 anser vi vara besvarad och 

behandlas i remissarbetet. 

6. På att-satsen om att verka för gemensamma pantsystem i EU yrkar vi bifall. 

7. Att-satsen om cirkulär ekonomi 2030 anser vi vara besvarad och behandlas i 

remissarbetet. 

8. a) På den delen i att-satsen om statliga investeringar i hyresrätter yrkar vi bifall.  

 

b) Däremot i samma att-sats kring inrättandet av statligt bostadsbolag yrkar vi avslag. 

9. På att-satsen om koldioxidmärkning yrkar vi bifall. 

10. På att-satsen om att verka för en progressiv flygskatt yrkar vi avslag. 

 

Motion 7 – Om vår miljö 
 

Föredragande: Michael Ländin 

Under 2019 har landets ungdomar på ett kraftfullt sätt givit uttryck för den starka oro de känner 

med tanke på hotet från de vetenskapligt belagda miljöförändringar som hotar deras framtid. De 

kräver att vuxna, samhället och inte minst politiken behöver vidta omedelbara och riktade 

åtgärder för att minska den fortsatta miljöförstöringen. Deras oro ska tas på allvar. Vi som vuxna 

politiker måste tydligt bekräfta deras krav och visa vilka åtgärder vi tänker vidta i lokalsamhället 

och i våra politiska församlingar. 

• Vi föreslår därför att kongressen fattar beslut om att varje arbetarkommun upprättar en 

åtgärdsplan för hur det arbetet kan bedrivas lokalt i nämnder och fullmäktigeförsamlingar som 

tillmötesgår ungdomarnas krav och i samarbete med dem.  

• Att distriktskongressen stödjer och bifaller deras motion En svensk green-new-deal som SSU 

lämnat in med att-satser om hur ett sådant arbete kan genomföras.  

 

Mörbylånga 20200112 Margaretha Lööf-Johanson Pontus Svensson  

Motionen är inskickad som enskild. 

 

Utlåtande 

Vi delar motionärernas oro för klimat och miljö. Däremot vill vi inte styra upp exempelvis 

arbetarekommunerna med skall-krav som vi menar mera hämmar än inspirerar till egna initiativ. 

 

Motionärerna visar stöd för motion nummer 6 - En svensk green new deal. Distriktsstyrelsen ger 

denna motion stöd i flera av att-satserna men inte alla. Motionärerna pekar dock på ett viktigt 

moment när det gäller uppföljning och vidare arbete med motion nummer 6.  
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Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

Att  avslå attsats 1 

Samt bifall i de delar som kongressen fattat beslut tidigare i motion nummer 6 - En svensk 

green new deal både när det gäller att-sats 1 och 2 

 

Motion 8 – Jämlikhetslöftet 

Föredragande: Helen Nilsson, Björn Petersson 

Socialdemokratins vision om ett jämlikt samhälle är kärnan i vår ideologi. Det jämlika samhället 

där alla kan uppnå sina drömmar är så tätt förknippat med de nordiska socialdemokraternas 

framgångsrika samhällsbygge att det kommit att kallas den nordiska modellen. Genom en 

solidarisk och jämlik finansiering av en generell välfärd och starka fackförbund blev Sverige 

världens mest jämlika och konkurrenskraftiga land. 

Under 1980-talet vände utvecklingen, sedan dess har klyftorna vuxit i Sverige och omvärlden. I 

Sverige har klyftorna ökat snabbare än något annat OECD-land de senaste fyrtio åren. Våra 

samhällen slits isär i en rasande takt. Det är konsekvensen av aktiva politiska beslut. Under denna 

period har arbetsrätten luckrats upp, fackförbunden försvagats, socialförsäkringssystemet och 

arbetslöshetsförsäkringen urholkats. Resultatet blir en negativ lönepress på arbetsmarknaden. 

Samtidigt har finanssektorn avreglerats, med storföretagen och den rika eliten som vinnare på alla 

andras bekostnad. På så vis har arbetskraften och skattesystemen konkurrensutsatts globalt när 

kapital kunnat flöda fritt dit lönerna och skatterna är lägst. I Sverige ökade inkomsterna för den 

tiondel med störst inkomster med mer än dubbelt så mycket som för alla andra. Den främsta 

förklaringen är de ökade kapitalinkomsterna hos den mest förmögna procenten svenskar som 

äger företag och fastigheter. Växande klyftor har byggts in i det rådande ekonomiska systemet. 

Den generella välfärdens klassutjämnande uppgift har försvagats av privatiseringar och 

marknadisering. På en privat välfärdsmarknad skapas incitament för fusk och resursallokering dit 

behoven är som minst men där köpkraften är som störst. Att allmännyttan måste drivas på 

marknadsmässiga grunder har gett upphov till en bostadsmarknad som förstärker segregationen 

även inom skolan och sjukvården. Politikens möjligheter att organisera välfärden och öka 

jämlikheten har steg för steg avskaffats. 

Sverige upplever idag flera systembrister som byggts upp under en lång tid av växande klyftor. 

Bostadsbrist, eftersatt infrastruktur, personal- och kompetensbrist trots hög arbetslöshet hotar 

Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och välfärd. Den ojämlika ansvarsfördelningen i 

flyktingmottagandet belastar kommunernas redan ansträngda ekonomi. Tiden det tar för 

nyanlända att få ett första jobb är mycket längre än perioden kommunerna får statlig ersättning 

för etableringen. Behoven finns, men köpkraften har koncentrerats hos en liten grupp väldigt 

förmögna individer som endast investerar i det som kan ge kortsiktig avkastning. 

Ska trenden brytas krävs en offensiv politik för ökad jämlikhet. Det förutsätter investeringar i det 

gemensamma, återställd maktbalans på arbetsmarknaden, ekonomisk trygghet för sjuka och 

arbetssökande. Bostadssegregationen ska byggas bort och skolsegregationen motverkas. 

Ekonomiska möjligheter till eftergymnasiala studier behöver stärkas. Den lilla kapitalägarelit vars 

rikedomar ökat lavinartat måste bidra mer till den generella välfärden. 
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En hög facklig organiseringsgrad är den främsta garanten för god löneutveckling och goda 

arbetsvillkor. Därför måste trenden med sjunkande anslutningsgrad vändas. De som är nya på 

arbetsmarknaden måste få kunskap om arbetsmarknadens parter och funktionssätt. Ingen ska 

behöva välja bort fackligt medlemskap av kostnadsskäl. 

Sveriges konkurrenskraft och medborgarnas köpkraft förutsätter ekonomisk trygghet i 

omställning. För individens ekonomiska trygghet och för att motverka att lönenivåer sänks när 

arbetare blir mer desperata efter en inkomst måste ersättningsnivåerna och taken i 

arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen höjas. 

Alldeles för många hamnar i glappet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Den 

som är arbetslös, eller för sjuk för att jobba, behöver en inkomst för att kunna fokusera på 

rehabilitering eller deltagande i arbetsmarknadsprogram. De hårda gränserna mellan 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan måste reformeras bort. 

Om dagens utveckling fortsätter kommer de flesta som jobbar endast få omkring hälften av sin 

lön i pension. Ingen ska bli fattig av sjukdom, arbetslöshet eller ålderdom. Därför måste 

inbetalningarna till pensionssystemet kraftigt öka. Den allmänna löneavgiften bör fasas ut för att 

finansiera förstärkningar av socialförsäkringssystemet och höjda pensioner. 

Skattesystemet måste bidra till ökad jämlikhet. Höginkomsttagare i välmående rika kommuner har 

idag låga kommunala skatter. Förmögna kapitalägare betalar platt skatt på kapitalvinster och ingen 

arvs- eller gåvoskatt. Skatterna på värdepapper som aktier och fastighetstillgångar måste öka om 

välfärden ska finansieras, ges högre ambitioner och kommunala skatteintäkterna fördelas mer 

jämlikt. För att förhindra skatteflykt måste EU förstärka arbetet mot skatteflykt genom kraftiga 

sanktioner mot stater som gör det möjligt för den rika eliten att slippa göra rätt för sig. 

För att alla unga ska kunna få samma möjligheter i livet oavsett bakgrund måste skolan bli mer 

jämlik, bostadssegregationen byggas bort och fler måste ha råd med eftergymnasiala studier. För 

att flyktingmottagandet som är en nationell angelägenhet inte ska bli en kommunal olägenhet 

behöver statens ekonomiska åtagande förlängas. Idag är förutsättningarna för barns 

språkutveckling alltför olika beroende på om barnens föräldrar är nyanlända eller inte. Det är ett 

problem att barn med ett stort behov av förskolan påbörjar förskoleutbildning senare än andra 

barn eller i värsta fall inte alls. Förskolan behöver bli obligatorisk från två års ålder och tillgänglig 

oavsett föräldrarnas ekonomi. Det skulle även gynna de utrikesfödda kvinnor som stannar 

hemma med sina barn eftersom de då kan delta i verksamheter som stärker språk och integration.  

Ett nytt integrerande skolval som förändrar skolors upptagningsområden och antagningskriterier 

skulle främja elevsammansättningar som gynnar integration. Långsiktigt måste våra städer bli 

mindre segregerade genom nybyggnation som bidrar till blandade upplåtelseformer och 

stadsbyggnadsprinciper som ökar sammanhållningen. 

Möjligheten till högskolestudier ska inte begränsas av ens ekonomiska situation. Det är särskilt 

viktigt när det råder kompetensbrist i välfärden. Kraftigt höjda studiebidrag skulle minska social 

snedrekrytering och få fler att välja välfärdsyrken. 

Oavsett din bakgrund, oavsett de sociala och ekonomiska förutsättningarna du får vid födseln, så 

ska du kunna leva ett gott liv och uppnå dina drömmar. Det har socialdemokratin lyckats 

åstadkomma förut - det kan vi göra igen. Det är hög tid att socialdemokratin kraftsamlar bakom 

ett jämlikhetslöfte. 
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Jag föreslår distriktskongressen: 

*Att Socialdemokraterna verkar för höjda pensioner och förbättringar av 

socialförsäkringssystemet finansierat av en utfasning av den allmänna 

löneavgiften. 

 

Att Socialdemokraterna verkar för att alla gymnasieelever ska ha rätt till information om 

arbetsmarknaden från parterna, att alla arbetstagare ska ha rätt till facklig introduktion under 

arbetstid på nya arbetsplatser och full avdragsrätt på facklig medlemsavgift. 

 

Att Socialdemokraterna verkar för en utredning om Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans 

organisering för att sjuka och arbetslösa inte ska drabbas av glapp mellan myndigheternas 

ansvarsområden. 

 

Att Socialdemokraterna verkar för en höjning av ersättningsnivåer och tak i arbetslöshetsförsäkringen 

och sjukförsäkringen till 90% av förvärvsinkomsten för 80% av löntagarna. 

 

Att Socialdemokraterna verkar för att utreda det kommunala skatte- och utjämningssystemet och 

statsbidragen, för ett mer jämlikt skatteuttag och en jämlik fördelning efter behov över hela landet. 

 

Att Socialdemokraterna verkar för införandet av progressiv kapitalvinstbeskattning. 

 

Att Socialdemokraterna verkar för att EU:s frihandelsavtal förhindrar skatteflykt. 

 

Att Socialdemokraterna verkar för att EU inför kännbara sanktioner mot länder som möjliggör 

skatteflykt. 

 

Att Socialdemokraterna verkar för införandet av en arvs- och gåvoskatt riktad mot de individerna 

med störst kapitaltillgångar. 

 

Att Socialdemokraterna verkar för att genom förändrade upptagningsområden och urvalskriterier 

skapa en blandad elevsammansättning på skolor. 

 

Att Socialdemokraterna verkar för att kraftigt höja studiebidragen till nivåer som går att leva på för 

dem som studerar på yrkes- och högskoleutbildningar inom bristyrken. 
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Att Socialdemokraterna verkar för att alla kommuner har en bostadsplanering bestående av blandade 

upplåtelseformer och bebyggelse som främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik. 

 

Att Socialdemokraterna verkar för att staten kompenserar kommuner för kostnader kopplat till 

flyktingmottagande under de fem första åren efter att uppehållstillstånd beviljats. 

 

*Att Socialdemokraterna verkar för avgiftsfri och obligatorisk förskola från två års 

ålder. 

 

Att motionen skickas till Socialdemokraternas ordinarie partikongress 2021. 

 

Daniel Nestor, Vimmerby arbetarekommun 

 

Motionen sänds till distriktskongressen där samtliga att-satser är antagna förutom att-

sats *1 och *14 som besvaras av: Vimmerby arbetarekommun 

Kalmar arbetarekommun har beslutat att skicka motionen vidare till distriktskongressen 

och därmed anse den besvarad. 

 

Utlåtande 

Det är ingen tvekan om att socialdemokratin och vi socialdemokrater vill se ett jämlikt samhälle.  

Vägen till ett jämlikt samhälle skulle vara spikrak om vi socialdemokrater styrde Sveriges riksdag 

med egen majoritet. Det gör vi ju som alla vet inte. Valresultatets 28 procent påverkar naturligtvis 

våra möjligheter att påverka politikens innehåll. Vi har fått ge och ta. Resultatet i det 73-

punktsprogram som ligger till grund för samverkan med Liberalerna och Centerpartiet innehåller 

en stor mängd sossepolitik men även inslag som vi aldrig skulle införa om vi fick bestämma helt 

själva. Avskaffandet av värnskatten är ett sådant exempel. 

När det gäller ersättningar i våra trygghetssystem så är det en ständigt aktuell fråga. Hög 

sysselsättning och låg arbetslöshet är ett av de viktigaste redskapen för att uppnå ett jämlikt 

samhälle där varje invånare kan känna sig fri och få tillgång till trygghet och välfärd. Idag är det 

ett faktum att det mål vi har om 80 procent inte uppnås trots att det under ett antal år varit en 

tydlig målsättning. Därför behöver vi fortsätta kämpa för att ta nya beslut om höjt tak i 

ersättningssystemen så att flera verkligen får ut 80 procent. 

Under Framtidskongressen 2013 fattades beslutet att målet är att införa allmän förskola till alla 

barn från två års ålder. Vi förstår tanken och i grunden håller vi med motionärerna om att det 

fortfarande är en aktuell målsättning. Dock tror vi inte att samhället är moget att driva ett ska i 

denna fråga, ännu. 
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Just för att ett jämlikt samhälle är så viktigt så händer det just nu massor på området.  

Regeringen tillsatte 2018 en jämlikhetskommission, under ledning av Magdalena Andersson, vars 

huvudsakliga uppgift är att ta fram förslag som långsiktigt minskar klyftorna. Kommissionen 

prioriterar frågor inom fyra områden: förbättrad styrning av välfärden, effektivt nyttjande av 

offentliga resurser, hållbar kompetensförsörjning och en god arbetsmiljö i välfärdssektorn samt 

digitaliseringens möjligheter att frigöra resurser till välfärden. Det gäller bland annat åtgärder som 

bidrar till att utjämna skillnader i uppväxtförhållanden samt i möjligheter till god utbildning och 

arbete med goda arbetsvillkor. Alla dessa områden är av största vikt för att vi ska nå ett jämlikt 

samhälle. Det arbetet ska redovisas den 31 maj i år. 

Helt nyligen så presenterade även LO sin stora jämlikhetsutredning med 115 skarpa förslag om 

hur vi ska nå ett jämlikt samhälle. 

Sammanfattningsvis visar detta att frågan har tyngd, är angelägen och minst sagt högaktuell. Vi 

känner stor nyfikenhet inför att kunna se både LO:s konkreta förslag tillsammans med det som 

regeringens jämlikhetskommission föreslår och vill av den anledningen vänta in de förslag som 

kan ge andra dimensioner till jämlikhetsdiskussionerna. Frågan om hur vi ska nå målet om ett 

jämlikt samhälle kommer vara central på Socialdemokraternas partikongress 2021, det ser vi fram 

emot. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

Att anse att-satserna 1, 6, och 11 därmed vara besvarade 

Att bifalla att-sats 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 och 13 

Att avslå att-sats 4 och 14 

Samt att skicka motionen vidare till partikongressen 

 

Motion 9 - Bort med Drogerna i Samhället 

Föredragande: Emöke Bokor 

Jag tycker att det är för mycket droger i samhället. Vi måste sätta stopp för det. 

enligt mig ska alla droger tex. tabletter, sprutor, rökning, sniffning osv. Vara förbjudna att inneha 

om du inte har ett recept från en läkare att du behöver den. 

allt ska beslagtas, den som har påkommits med droger ska straffas.  

• Att samhället ska verka att sprida information om skadeverkningarna på person och 
samhället från Åk 3- Gymnasiet. 

• Att Tull och Polis får de befogenheter och förutsättningar de behöver för att beslagta alla 
droger. 

• Att lagarna skrivs om och att straffvärdet höjs väsentligt 
• Att man ska få en prick i belastningsregistret om man har droger på sig och är under 18 

år. Drogerna tas om hand på plats. gäller även alkohol under 3.5% och tobak.  
 

Motionär - Erik Fors, Emmaboda 20191231 
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Motionen är inskickad som enskild  

Jarkko Pekkala för Arbetarekommunens styrelse: 

Vi kan se antalet personer med svårt substansbrukssyndrom till följd av konsumtion av narkotiska preparat har 

ökat jämfört med tidigare.  

Alkoholkonsumtion bland skolelever har minskat kontinuerligt sedan slutet av 1990-talet. Andelen i årskurs 9 

som anger att de har druckit alkohol det senaste året har minskat från åtta av tio 1999 till fyra av tio 2018. 

Hos gymnasieelever i årskurs 2 har konsumtionen under samma period minskat med 60 procent. 

Andelen ungdomar (årskurs 9) som uppger att de prövat narkotika ligger sedan 1990-talet ganska stabilt, 5–10 

procent av ungdomarna har någon gång använt narkotika. Två procent av eleverna i årskurs 9 och nära fem 

procent av eleverna i gymnasiets årskurs 2 har använt narkotika under de senaste 30 dagarna. 

Det är viktigt att bibehålla denna positiva trend och inte medverka till olika liberaliseringar av alkoholpolitiken 

eller narkotikaanvändningen. Den nationellt framtagna ANDT-strategin för 2016–20 har varit ett viktigt 

instrument för att arbeta med de nationella målen. Regeringen har aviserat att den har för avsikt att ta fram en ny 

strategi för de kommande fem åren 2021–25. I den nya strategin kommer fokuset att ligga på narkotikafrågorna. 

Från 1/1 2019 gäller en ny lag som snabbar upp och effektiviserar klassificeringsprocessen för nya psyko aktiva 

substanser, så kallade nätdroger. Polisen får också möjlighet att göra anonyma inköp för att snabbare komma 

över nya substanser. 

Den socialdemokratiskt ledda regeringen genomför en rad lagändringar för att försvåra för organiserad kriminalitet 

bla har straffen för narkotikabrott skärpts. Det är av yttersta vikt att fortsätta arbeta förebyggande tex genom att 

skolinformation samt att ge snabb möjlighet till rehabilitering för den enskilda individen. System med prickar i 

straffregistret för minderåriga som motionären förslår riskerar att belasta individen hårt och stänga ute denna från 

tex arbetsmarknaden då ett allt fler arbetsgivare kräver utdrag ur belastningsregister vid anställning. 

• Medlemsmöte för Socialdemokraterna Emmaboda beslutade att inte ställer sig bakom motionen 

• Att motionär ges möjlighet att skicka in motionen som sin egen 

Utlåtande 

Vi delar motionärens oro för de skadeverkningar som droger har i samhället. Emmaboda 

arbetarekommun har i ett utförligt svar ändå kunnat peka på att det sker mycket positivt som 

direkt påverkar droganvändande och exempelvis lagstiftning.  

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

Att  anse attsats 1 och 2 därmed vara besvarade samt 

Att  avslå attsats 3 och 4 

 

  



22 
 

Motion 10 - Minska matsvinnet -- sälj den mat som blir över i Region Kalmar 

län 

Föredragande: Angelica Katsanidou 

Varje dag tillagas tusentals måltider i Region Kalmar läns verksamhet. De flesta av dessa äts upp 

men några förblir oätna. 

I Avesta kommun har skolpersonalen numera möjlighet att köpa den mat som blir över varje dag. 

Socialdemokraterna i Region Kronoberg har uppmärksammat detta och driver att deras region 

ska göra detsamma.  

Detta är ett mycket bra sätt för att försöka minska vårt matsvinn och samtidigt låta fler ta del av 

den fantastiska mat som tillagas i Regionens kök. 

Med anledning av ovanstående yrkar jag:  

 

Att  Socialdemokraterna verkar för att minska matsvinnet i Region Kalmar län genom 

att den mat som blir över säljs.  

Att  Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun antar motionen som sin egen och 

sänder den vidare till Kalmar läns partidistrikts årskonferens.  

Att  Socialdemokraterna i Kalmar län antar motionen som sin egen.  

 

Laila Naraghi 

Motionen är antagen av Oskarshamns arbetarekommun. 

 

Utlåtande 

Motionen tar upp den viktiga frågan om att minska matsvinnet och föreslår att Region Kalmar 

län ska sälja den mat som blir över. 

Vad vi äter och hur maten produceras har stor klimatpåverkan. Region Kalmar län arbetar 

ständigt med dessa frågor för att hitta bättre och effektivare sätt att servera sjukhusmaten och 

undvika att mat slängs. Att detta arbete är högt prioriterat beror på att livsmedelsproduktionen 

står för hela 25 procent av den totala klimatpåverkan.  

Regionen arbetar framför allt förebyggande för att minska matsvinnet så tidigt som möjligt i 

livsmedelskedjan. Exempel på detta är matsedelsplanering, höga upphandlingskrav, bakning av 

eget bröd, vattenautomater i stället för glasflaskor, stopptid/beställningstider för avdelningar, 

satsning på Sveriges bästa sjukhusmat, skapa lugna förutsättningar för patienter ska kunna att äta i 

sin egen takt med mera.  

Regionens arbete hänger samman med FN:s arbete med de 17 globala målen till år 2030 för att 

avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt att lösa 

klimatkrisen. Ett av den 17 målen är ”Ingen hunger”. Regionens arbete med detta mål handlar 

dels om att minska matsvinnet, dels att öka andelen ekologiska och klimatsmarta livsmedel i 

verksamheterna. För att följa upp arbetet rapporterar Region Kalmar län årligen in nyckeltal till 

Sveriges kommuner och regioner för miljöområdet till Öppna jämförelser. Det finns ett särskilt 

http://navet.lkl.ltkalmar.se/Om-landstinget/Organisation/Serviceforvaltningen/Basenheter/Kost-Transport-Lokalvard/Livsmedelsupphandling/
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nyckeltal som avser avfallsåtervinning inklusive matavfall (procent av total mängd avfall). Region 

Kalmar län har förbundit sig att minska mängden matsvinn till 16 procent inom 

kostverksamheten under året. Förra året var matsvinnet i snitt 17,8 procent på länets sjukhus.  

I regionens Verksamhetsplan för miljö och hållbar utveckling (2019-2021) slås det också fast att 

regionen ska bedriva ett förebyggande arbete för att minska avfallsmängderna. Särskilt ska 

avfallsfrågan prioriteras utifrån lägsta miljöpåverkan i varje led. Arbetet för att minimera mängden 

avfall har ett särskilt fokus på matavfall. 

I regionens särskilda Klimatstrategi slås det även där fast att utsläppen från livsmedelsproduktion 

ska minska genom att minimera mängden matsvinn. Regionen ska vidare göra klimatberäkningar 

på inköpta livsmedel en gång per år. Detta är till hjälp för regionens medarbetare som arbetar 

med recept och planering av inköp. Genom klimatberäkningar följer mer medvetna val och 

justeringar i recepten för att minska regionens samlade koldioxidutsläpp. Genom detta arbete 

bedöms en minskning om cirka 150-200 ton CO2e kunna genomföras på sikt. 

Motionärernas förslag att regionen ska sälja överbliven mat sker redan idag. Efter lunchservering 

går det att köpa mat för avhämtning för endast 40 kronor. Restaurangerna erbjuder således 

dagens lunchmat som finns kvar i serveringsdisken till ett billigare pris. Detta sker under 15 

minuter. Regionen kallar det för Glada kvarten. Att tiden är satt till 15 minuter beror på att maten 

som finns i kantinerna ska kunna garanteras som säker. Mat som därefter ändå finns kvar 

används för att bli biogas till bland annat regionens fossilfria kollektivtrafik.  

Glada kvarten är tillgänglig för avhämtning i regionens sjukhusrestauranger under följande tider: 

 

Kalmar, 14.00–14.15 

Oskarshamn, 13.30–13.45 

Västervik, 14.00–14.15 

Livsmedelsverket har givit kommuner och regioner klartecken till att sälja överbliven mat. 

Kommuner i Kalmar län som inte säljer överbliven mat kan därför göra detta till exempelvis 

föräldrar och lärare i skolan. Detta givetvis förutsatt att maten som säljs är garanterat säker att äta.    

Med ovan som bakgrund anser distriktsstyrelsen att motionärernas förslag redan är tillgodosett.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

Att  anse motionen besvarad 
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Motion 11 - Verka för flera valkretsar i valet till regionfullmäktige 

Föredragande: Angelica Katsanidou 

I Kalmar län har vi en tradition av att ha flera valkretsar till regionfullmäktige, tidigare 

landstingsfullmäktige. Det senaste valet hade vi sex valkretsar med sju valsedlar.  

Som ett stort parti med relativt högt valresultat i hela länet så gynnas vi av ett system med flera 

valkretsar. Ett system med flera valkretsar och flera valsedlar gör att vi som parti kan arbeta efter 

att alla arbetarekommuner får representation i regionfullmäktige.  

Om vi istället går mot ett system där vi har en valkrets och flera valsedlar så kommer de små 

arbetarekommunerna ha svårt att få en plats i regionfullmäktige eftersom deras andel av 

befolkningen är mindre. Enda sättet att kompensera för det vid en valkrets är att ha en gemensam 

valsedel där alla arbetarekommuner får varsin plats och någon fler. En gemensam valsedel skulle 

dock också innebära att totalt sätt färre personer kunde stå på vår valsedel jämfört med om vi har 

flera valsedlar. Det innebär också att färre socialdemokrater kommer finnas med på listorna och 

därmed är det mindre chans att personer utanför partier känner någon som står på vår valsedel.  

Småpartier brukar generellt vilja att det är färre antal valkretsar, men som ett parti med stort 

lokalt engagemang och aktiva medlemmar i hela länet bör vi sträva efter att ha flera valkretsar. I 

första hand bör vi hålla fast vid dagens valkretsar och i andra hand bör vi verka för att det blir 

minst tre valkretsar.  

Därför yrkar jag: 

  

Att Socialdemokraterna i första hand verkar för att det i valet 2022 ska vara oförändrade antal 

valkretsar och i andra hand vara minst tre valkretsar till regionfullmäktige.   

Att Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun antar motionen som sin egen och sänder den 

vidare till Socialdemokraterna i Kalmar läns distriktskongress. 

Att Socialdemokraterna i Kalmar län antar motionen som sin egen. 

 

Anton Sejnehed 

Oskarshamns arbetarekommun 

Motionen är antagen av Oskarshamns arbetarekommun. 

 

Utlåtande 

Motionen tar upp frågan om antalet valkretsar i valet till regionfullmäktige. Distriktsstyrelsen 

delar helt och hållet motionärens uppfattning och kommer inför kommande diskussioner om 

valkretsindelning fortsatt att arbeta för och sträva efter sex valkretsar. 

Det finns flera starka skäl för detta. Det tyngsta är att alla delar av regionen ska bli representerade 

i fullmäktige. Att regionfullmäktiges ledamöter hämtas ifrån och representerar väljarna i samtliga 

länets kommuner är demokratiskt mycket eftersträvansvärt. För regionens trovärdighet och 

styrka är förankringen i hela länet grundläggande. Region Kalmar län är dessutom ett geografiskt 

långsträckt län. Även detta talar för att ha flera valkretsar. Ur medborgarsynpunkt är viktigt att 
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känna närhet till de förtroendevalda och det är en styrka att det i regionfullmäktige finns lokal 

kännedom om hela länet.  

Det är regionfullmäktige som beslutar om regionen ska vara uppdelad i en eller flera valkretsar. 

Regionfullmäktige beslutar också om hur många mandat som hela fullmäktige ska ha, men det är 

länsstyrelsen som beslutar om antalet mandat för varje valkrets. I Region Kalmar län är 9 av 10 av 

mandaten fasta valkretsmandat och resten är utjämningsmandat. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

Att  bifalla motionen 

 

Motion 12 - Lyxlivsskatt  

Föredragande: Tomas Kronståhl 

Sedan 2008 beskattas fastigheter med en skattesats 0,75 procent av taxeringsvärdet. Skatten kan 

dock maximalt uppgå till ett tak, som år 2018 låg på 7 812 kronor. Det gör att ägare till högt 

värderade fastigheter betalar en mycket låg genomsnittlig skatt, medan ägare av fastigheter med 

ett taxeringsvärde under en miljon betalar 0,75 procent av taxeringsvärdet i genomsnittlig skatt.  

Denna beskattning, som tillkom under M, KD, C och L-regeringen som leddes av Fredrik 

Reinfeldt, gynnar inte minst rika och välbesuttna i storstadsregionerna.  

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) har i en rapport1 nyligen lagt fram ett 

förslag om en progressiv fastighetsskatt, där den genomsnittliga skatten tvärtom ökar med 

taxeringsvärdet.  

För taxeringsvärden under 1 000 000 är skatten noll (grundavdrag). I de övriga intervallen varierar 

skattesatsen mellan 0,75 procent och 1,75 procent av taxeringsvärdet. Deras förslag innebär att 

många som äger lågt värderade villor får sänkt fastighetsskatt jämfört med dagens situation, 

medan de med stora villaförmögenheter i många fall skulle få höjd skatt, det vill säga precis så 

progressiv beskattning fungerar.  

En skattesats på 1,75 procent kan uppfattas som mycket hög. Men faktum är att den 

proportionella fastighetsskatten på småhus var 1,7 procent av taxeringsvärdet beskattningsåren 

1996 och 1997, så siffran är knappast tagen ur luften.  

Expertgruppen skriver följande om att ekonomer ofta föreslår höjda fastighetsskatter:  

 

”Ekonomer tenderar ofta att föreslå höjda fastighetsskatter – och det raljeras inte sällan över 

denna benägenhet i den allmänna debatten. Ekonomers argument varierar emellertid. Den 

vanligaste motiveringen i offentliga utredningar om fastighetsskatten har varit att investeringar i 

fastigheter bör beskattas likformigt med investeringar i andra kapitaltillgångar. Annars kommer 

investeringar, som i annat fall skulle haft högre marginell avkastning i andra sektorer, att 

allokeras till bostäder, vilket är samhällsekonomiskt ineffektivt. Men det finns också en 

uppfattning bland ekonomer att fastighetsskatter har lägre effektivitetskostnader än andra 

kapitalskatter, vilket skulle tala för högre skatter på fastigheter än övriga tillgångar. Skälet till 

 
1 ”Skillnad på marginalen  – en ESO-rapport om reformerad inkomstbeskattning” 
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detta är att tillgången på mark är helt oelastisk, och förändringar i markvärdet beror inte på 

gjorda investeringar. Hur man än resonerar föreligger starka ekonomiska argument för att 

förändra den nuvarande svenska fastighetsbeskattningen.   

Även om de som sitter på stora villaförmögenheter i genomsnitt också har högre arbetsinkomster 

finns det naturligtvis gott om exempel på hushåll som kombinerar höga taxeringsvärden med låga 

inkomster. När man utformar fastighetsskatten är det angeläget att beakta potentiella 

likviditetsproblem och icke-avsedda negativa fördelningskonsekvenser. Därför föreslår vi en 

begränsningsregel av den typ som var i bruk före 2008 års reform och som är identisk med den 

begränsningsregel som idag gäller för individer över 65 år eller med sjuk- och aktivitetsersättning. 

Begränsningsregeln innebär att fastighetsskatten maximalt kan uppgå till fyra procent av 

hushållets samlade beskattningsbara förvärvsinkomst och överskott av kapital.”  

Expertgruppens förslag är intressant och pekar tydligt på den orättvisa beskattning som idag 

gäller. Det är till exempel orimligt att lyxbostäder beskattas så lågt jämfört med lågt värderade 

fastigheter.  

Men som expertgruppen själva framhåller så är deras förslag ofullständigt vad gäller förhållandet 

till beskattningen av bostadsrätter. De menar att det är önskvärt att villor och bostadsrätter 

beskattas någorlunda symmetriskt: ”Om man ökar skatteuttaget på dyra villor bör man göra 

detsamma även för dyra bostadsrätter.”  

Men även om Expertgruppens förslag som sådant inte är fullständigt så lyfter det behovet av en 

bättre beskattning av fastigheter i allmänhet, och lyxfastigheter i synnerhet.  

Ett annat, måhända enklare, alternativ skulle kunna vara att införa en årlig skattesats på två 

procent för villor och bostadsrätter beräknat på det värde som överstiger fem miljoner kronor. 

Det vill säga, har man en villa värd tio miljoner blir den årliga skatten 100 000 kr ((10 000 000 kr - 

5 000 000 kr) x 2%).  

Den ekonomiska ojämlikheten har ökat i Sverige de senaste decennierna. Kommuner, regioner 

och myndigheter skriker efter mer pengar.  

I regeringens budgetproposition som presenterades tidigare i höstas framgår tydligt skatteuttagets 

andel av vår samlade ekonomi, alltså BNP, har sjunkit mycket kraftigt de senaste decennierna. 

 

För att citera Östra Smålands sista politiska chefredaktör Peter Akinder:  

”I början på 90-talet flöt mer än varannan omsatt krona i ekonomin in i den gemensamma 

kassan innan den användes till välfärd: antingen för offentlig vård, skola och omsorg och 

investeringar eller betalades ut i pension, arbetslöshetsförsäkring eller olika former av bidrag. 

Nästa år kommer emellertid den så kallade skattekvoten att vara nere på 43,2 procent. Och den 

fortsätter, enligt regeringen, att sjunka. 

Sett till storleken på svensk ekonomi motsvarar varje procentenhet nästan 50 miljarder. Det 

betyder alltså att vi skulle kunna ha flera hundra miljarder kronor mer för välfärdsutgifter med 

samma skatteuttag som för ett par decennier sedan.”2 

 

 
2 Östra Småland, 27 september 2019 
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Den gemensamma verksamheten har fått en allt mindre del av det som vi tjänar ihop. De 

offentliga utgifterna som andel av ekonomin har också minskat. 

Peter Akinder igen:  

”Utvecklingen har inte skett över en natt. Successivt fördelar vi om allt mindre. Bland annat 

därför har också den ekonomiska och sociala ojämlikheten ökat. 

Här finns delvis svaret på frågan om varför det saknas pengar i den gemensamma verksamheten. 

Vi betalar helt enkelt inte lika höga skatter idag som förut. Framför allt gäller det de som tjänar 

och äger mest.” 

Ska vi klara av att försvara vår svenska välfärd och det starka samhället så måste staten ha 

ekonomiska muskler att göra det med. Då går det inte att skatteuttaget och de offentliga 

utgifterna, som andel av BNP, hela tiden justeras ner. Istället behöver vi ta sats för att skapa en 

utveckling som går åt andra hållet – särskilt eftersom vi ju inte enbart vill upprätthålla det som 

redan finns, utan också höja kvaliteten på skolan, omsorgen och vården samt förbättra 

förutsättningarna för dem som arbetar där. För det behöver vi mer skattepengar. Självklart ska vi 

fortsätta arbeta för full sysselsättning så att skatteintäkterna även ökar på det sättet, men det är 

inte tillräckligt. Den senaste åren har vi haft en låg arbetslöshet och den andel av befolkningen 

som betalar skatt har alltså varit relativt hög, men det har ändå inte räckt. Vi behöver helt enkelt 

mer pengar till välfärden.  

För att klara det krävs många insatser. En är att de som lever lyxliv får bidra med mer – principen 

är enkel: Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.  

Med anledning av ovanstående yrkar jag:  

Att  Socialdemokraterna verkar för en förändrad beskattning av lyxbostäder införs.  

Att  Socialdemokraterna verkar för att tillsätta en utredning om en förändrad 

fastighetsbeskattning med sikte på att öka beskattningen av mycket högt värderade 

villor, bostadsrätter, fritidshus och fastigheter.  

Att  Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun antar motionen som sin egen och 

sänder den vidare till Kalmar läns partidistrikts årskonferens samt till 

partikongressen.  

Att  Socialdemokraterna i Kalmar län antar motionen som sin egen och sänder den 

vidare till partikongressen.  

 

Laila Naraghi 

Motionen är antagen av Oskarshamns arbetarekommun. 
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Utlåtande 

Motionären tar i denna motion upp frågan kring beskattning av fastigheter, och hur man kan göra 

denna skatt mer progressiv med syfte att öka statens intäkter samt bidra till bättre 

inkomstutjämning. 

Att öka intäkter till staten genom ökad fastighetsskatt är en frestande tanke som ofta återkommer 

i diskussioner, både bland ekonomer och politiker när önskan om större intäkter till staten är 

aktuellt. Fastigheter är och förblir på svensk mark oavsett skattetryck vilket naturligtvis i sig gör 

det till en stabil ej flyttbar intäkt. 

Fastighetsskatten var när den förra regeringen valde att förändra den en illa omtyckt skatt som 

många ansåg orättvis i breda folkgrupper.  

Ska vi lyckas långsiktigt att stärka statens intäkter är det helt avgörande att vi lyckas få till skatter 

som har en bred folklig acceptans, annars riskerar vi att urgröpa skattesystemets legitimitet samt 

minska förtroendet för själva systemet. Därför anser partistyrelsen, och jag delar den 

uppfattningen att vi inte bör återinföra en sådan fastighetsskatt som riskerar att uppfattas som 

orättvis och underminera förtroendet för skattesystemet. 

Att köpa en bostad idag är för de allra flesta ett av livets största ekonomiska beslut och 

åtaganden. Därför är det viktigt och helt avgörande att vi har långsiktiga och förutsägbara regler o 

förutsättningar, annars riskerar vi få en situation där många inte vågar ta steget till köp av egen 

bostad. Vi ser idag stora skillnader på bostadspriser runt om i landet, på vissa orter får du en fin 

villa för långt under 1 miljon kronor medan i storstäder som exempelvis Stockholm kan du få 

betala 5 miljoner för en trerummare i en bostadsrätt. Frågan är då vad är en lyxvilla eller ett lyxliv?  

Att införa stora skatter på bundet ej tillgängligt kapital är och det vet vi sedan tidigare en mycket 

svår ekvation att få folkligt stöd för. 

Just nu pågår en omfattande skatteöversyn där fastighetsskatten är en del. Landet behöver en 

bred och stabil skattebas för att garantera framtiden välfärd. Distriktsstyrelsen vill inte föregå den 

skatteöversyn som pågår. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

Att  anse motionen besvarad 

 

Motion 13 - Återinför övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (värnskatt) 

Föredragande: Tomas Kronståhl 

Efter en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och 

Centerpartiet avskaffades den övre skiktgränsen för statliga inkomstskatten, den i folkmun 

kallade värnskatten inför 2020 på initiativ av Liberalerna. För oss socialdemokrater har 

avskaffandet av den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt varit plågsam och går i direkt 

motsats mot vad vi vill se för utveckling av samhället. Avskaffandet av den övre skiktgränsen för 

statlig inkomstskatt bidrar på intet sätt till att skapa en bättre fördelningspolitik i Sverige, utan 

bidrar istället till att flera års insatser för att förbättra fördelningspolitiken går om intet.  
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Socialdemokraterna har tidigare varit emot avskaffandet av den övre skiktgränsen för statlig 

inkomstskatt och har nu motvilligt varit med och avskaffat densamma. Därför bör det för oss 

Socialdemokrater vara självklart att nu inta en position där vi kräver att den övre skiktgränsen för 

statlig inkomstskatt återinförs.  

Svenska dagbladet gjorde under hösten 2019 en granskning om hur mycket olika personer kan få 

i skattesänkning när den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatten avskaffas. Martin Lundstedt 

som 2018 hade en taxerad inkomst från tjänst om 41 805 191 kronor, kommer få en sänkt skatt 

om 2 550 109 kronor om han nästa år tjänar lika mycket.  

Avskaffandet av den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt kostar Sverige ca 6 miljarder, det 

är resurser som vi istället kan använda till välfärden såsom skola, sjukvård och äldreomsorg.  

Därför yrkar jag:  

Att Socialdemokraterna verkar för att den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt, kallad 

värnskatten, återinförs.  

Att Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun antar motionen som sin egen och sänder den 

vidare till Socialdemokraterna i Kalmar läns distriktskongress samt till Socialdemokraternas 

partikongress.  

Att Socialdemokraterna i Kalmar län antar motionen som sin egen och sänder den vidare till 

Socialdemokraternas partikongress.  

 

Anton Sejnehed 

Oskarshamns arbetarekommun 

Motionen är antagen av Oskarshamns arbetarekommun. 

 

Utlåtande 

Motionären tar i denna motion upp frågeställningen kring borttagandet av den statliga 

inkomstskatten (värnskatten) om fem procent på den övre skiktgränsen alltså på inkomster 

exempelvis år 2019 på över 689,300 kr/år. Detta efter överenskommelsen med L och C i det så 

kallade januariavtalet. 

Motionären anser att den vid införandet tillfälliga värnskatten på fem procent har varit 

inkomstutjämnande och progressiv i sin utformning och inbringat statskassan ca sex miljarder 

kronor per år. 

Vi delar motionens intention och anser därmed att vi ska verka för ett återinförande av en 

permanent övre skiktgräns på statlig inkomstskatt liknande den vi tidigare hade. 

Skillnaden ska enligt vår bedömning vara att denna inte ska benämnas värnskatt vilket är och ska 

vara en tillfällig skatt att införa vid särskilt behov. Benämningen bör vara en övre skiktgräns för 

statlig inkomstskatt på exempelvis fem procent. 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

Att  bifalla motionen 
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Motion 14 - Utred ett mer jämlikt uttag av kommunalskatten  
 

Föredragande: Gunnar Jansson  

I Sverige har vi en ordning där mycket av den verksamhet som ligger närmast människors vardag 

såsom skola, sjukvård och äldreomsorg bedrivs av kommuner och regioner. Kommunernas och 

regionernas möjlighet att finansiera välfärden är därför avgörande för utvecklingen av densamma.  

Skillnaden mellan vad en person i Dorotea betalar i kommunalskatt och vad en person i 

Österåkers kommun betalar i kommunalskatt är idag 6 kronor och 75 öre per intjänad 

hundralapp. Om vi jämför vad en person i Dorotea och Österåkers kommun betalar totalt till 

både kommun och region så är skillnaden 5 kronor och 97 öre. Av detta borde vi alla kunna 

utläsa att invånarna i Dorotea får väldigt mycket bättre välfärd än invånarna i Österåkers 

kommun. Tror vi det är så?  

Inom Kalmar län skiljer det sig år 2019 1 krona och 20 öre mellan kommuninvånaren i 

Vimmerby och kommuninvånaren i Västervik. Är det för att Vimmerby har så mycket bättre 

service? Eller är det så att vi som socialdemokrater tror att det är andra saker än ambitionsnivån 

hos de lokala politikerna som påverkar vilken skatt kommunen har?  

Vi har som parti drivit på frågan om att förändra det kommunala kostnadsutjämningssystemet, 

vilket är bra, men inte tillräckligt. Kostnadsutjämningssystemet kompenserar inte fullt ut för det 

faktum att strukturer och förutsättningar gör att kostnader är dyrare i en kommun än i en annan. 

Och kostnadsutjämningssystemet förändrar inte heller det faktum att det skiljer 5 kronor och 97 

öre mellan den som betalar mest per intjänad hundralapp och den som betalar lägst 

kommunalskatt.  

Om vi som parti menar allvar med att hela landet ska leva och att vi ska ha jämlika förutsättningar 

att leva i hela landet så bör vi också utreda hur skillnaden mellan kommunalskatterna i olika delar 

av Sverige kan minska. Ett alternativ där är att de generella statsbidragen i högre utsträckning 

fördelas efter parametrar som bidrar till att minska det ojämlika skatteuttaget i Sverige. En annan 

modell är att införa en enhetlig kommunalskatt och med mer utjämning mellan kommunerna.  

Därför yrkar jag:  

Att Socialdemokraterna verkar för att en utredning om hur ett mer jämlikt uttag av 

kommunalskatten kan ske.  

Att Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun antar motionen som sin egen och sänder den 

vidare till Socialdemokraterna i Kalmar läns distriktskongress samt till Socialdemokraternas 

partikongress.  

Att Socialdemokraterna i Kalmar län antar motionen som sin egen och sänder den vidare till 

Socialdemokraternas partikongress.  

 

Anton Sejnehed 

Oskarshamns arbetarekommun 

Motionen är antagen av Oskarshamns arbetarekommun. 
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Utlåtande 

Motionen tar upp ett problem och det är att alla kommuner ska ha möjligheten att erbjuda den 

service till medborgarna som borde vara givet oavsett vart man bor i Sverige.  

När man tittar på hur uttaget av kommunalskatt ser ut så ser man att det till stor del är de små 

och glest befolkade kommunerna som har en hög kommunalskatt. De har också ofta en hög 

kostnad för den verksamhet som är avgiftsfinansierad vilket gör att det blir en ännu högre 

kostnad för den som bor och skattar i en sådan kommun. 

 

Vi har ett system med starkt kommunalt självstyre och det tror jag de flesta slår vakt om. Det   

bidrar till en utveckling som på många sätt är positivt. Ska man i våra kommuner välja vilka som 

ska vara företrädare måste det ju finnas en möjlighet att kunna prioritera olika behov i kommuner 

och regioner. Det finns nog inget perfekt lösning för huvudmannaskapet men att vara för centralt 

styrd brukar ju inte så många av de lokala företrädarna föredra. 

Det som på något sätt måste garanteras är att oavsett vart man bor har rätt till en välfärd som är 

likvärdig i hela landet. 

Att man från staten skulle gå in och reglera i de skatter som kommuner och regioner förfogar 

över är nog inget vi vill. 

 

Det som behöver göras i framtida kostnadsutjämningssystem och även när det gäller statsbidrag 

är att ännu bättre analysera och ta större hänsyn till det skatteuttaget i kommuner och regioner 

för att få ett mer jämlikt samhälle.  

Genom att i framtidens kostnadsutjämningssystem ta större hänsyn till den skattekraft som finns 

i kommunerna så borde det vara möjligt att åstadkomma en mer likvärdig kommunalskatt än den 

vi har idag. 

I motion nummer 6 ställer sig distriktsstyrelsen positiv till att vi ska verka för att utreda det 

kommunala skatte- och utjämningssystemet och statsbidragen, för ett mer jämlikt skatteuttag och 

en jämlik fördelning efter behov över hela landet. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

Att  anse motionen besvarad 

 

Motion 15 - Gå från riktade statsbidrag till generella statsbidrag   

Föredragande: Anders Henriksson 

I Sverige har vi en ordning där mycket av den verksamhet som ligger närmast människors vardag 

såsom skola, sjukvård och äldreomsorg bedrivs av kommuner och regioner. Kommunernas och 

regionernas möjlighet att finansiera välfärden är därför avgörande för utvecklingen av densamma. 

Av de riktade statsbidragen till kommunerna utgörs en stor del av bidragen till skolan. Det finns 

många små statsbidrag och stora statsbidrag med detaljstyrande regler. Bidragen kräver också att 

det finns medarbetare som arbetar med att söka och redovisa hur bidragen har använts, vilket gör 

att alla kommuner inte har råd att söka statsbidragen.  
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Sveriges kommuner och regioner (SKR) har länge påtalat att de riktade statsbidragen till stor del 

bör ersättas av generella statsbidrag. SKR föreslår att statsbidragen ska utformas i tre kategorier 

enligt följande:  

”Generella statsbidrag 

Till gruppen generella bidrag kan sådana statsbidrag föras som till exempel syftar till att förstärka 

eller förbättra verksamheten och som riktar sig mot alla kommuner. Istället för att vara riktade 

stimulansbidrag kan de på så sätt bli en del av den generella finansieringen av sådan verksamhet 

som kommunen bedriver inom ramen för den lagstiftning och övrig reglering som redan finns på 

olika områden. Verksamheten kan därmed i högre grad bedrivas och utvecklas utifrån den 

enskilda kommunens behov och förutsättningar. Ett väl utformat kostnadsutjämningssystem ska 

säkra att kommunernas strukturella och socioekonomiska situation utjämnas på ett adekvat sätt. 

Statens uppföljning kan koncentreras på kvalitet och resultat av verksamheten, snarare än på hur 

medlen används och på kostnaderna. I den mån staten bedömer att särskilda krav bör ställas på 

verksamheten, bör i första hand lagreglering övervägas framför nya, riktade statsbidrag. 

Utgångspunkten för en avveckling av de befintliga statsbidragen är i första hand att de slås 

samman och att bidragsvillkoren tas bort. Eftersom en övergång till generella bidrag skulle 

innebära inte helt obetydliga omfördelningseffekter behövs en övergångslösning. 

Klustrade utvecklingsbidrag 

Till gruppen klustrade utvecklingsbidrag kan föras sådana statsbidrag som inrättats för att 

regeringen särskilt velat stimulera utveckling kopplad till en specifik skolform, verksamhet eller 

målgrupp. Beteckningen klustrade stimulansbidrag används här för att illustrera att det är fråga 

om att befintliga stimulansbidrag inom en specifik skolform, verksamhet eller målgrupp, skulle 

kunna sammanföras till ett antal kluster eller grupper. Inom respektive kluster ska en kommun 

kunna söka medel för att utveckla den berörda verksamheten utifrån lokala behov och 

förutsättningar i stället för utifrån ett detaljerat regelverk. Det skulle möjliggöra förenklingar och 

rensningar av bidragsreglerna och även ge huvudmännen bättre förutsättningar för ett mer 

långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete. 

Riktade statsbidrag 

Till gruppen riktade statsbidrag kan sådana bidrag föras som på grund av syfte och målgrupp bäst 

lämpar sig att även framgent vara just riktade, till exempel om syftet är väldigt specifikt och det 

riktar sig till ett fåtal kommuner/huvudmän.” 

Riksrevisionen har granskat de riktade statsbidragen till skolans huvudmän och funnit brister i det 

nuvarande systemet. Riksrevisionen skriver bland annat att det nuvarande systemet med en 

mängd olika riktade statsbidrag inte är effektivt och ändamålsenligt givet att syftet med 

statsbidragen är att bistå huvudmännen i deras skolutveckling. 

Riksrevisionen rekommenderar bland annat regeringen ”att överväga att ersätta det breda utbudet 

av riktade stimulansbidrag med en fördelning av medel som utgår från huvudmännens behov. Vi 

föreslår att för ändamålet avsatta medel fördelas i form av en bidragsram till varje huvudman 

utifrån elevantal, och eventuellt socioekonomiska förutsättningar. Huvudmännen söker medel 

inom bidragsramen för lokalt utformade insatser. Varje ansökan ges en individuell bedömning” 

Runt om i hela Sverige har vi socialdemokrater som utifrån de lokala förutsättningarna försöker 

förbättra förskolan och skolan för att alla barn och unga ska få bästa möjliga förutsättningar i 

livet. Behoven för att kunna ge barn och unga bästa möjliga förutsättningar i livet via en förskola 

och skola av god kvalitetet skiljer sig åt mellan olika kommuner och mellan olika skolor i en och 
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samma kommun. Att då tro att den effektivaste och mest träffsäkra skolutvecklingen ska ske med 

hjälp av riktade statsbidrag där alla ska göra samma är en godtrogen inställning. I en kommun kan 

det finnas behov av att minska barngrupperna, i en annan att säkerställa en god 

kompetensförsörjning och i en tredje att utveckla arbetet med särbegåvade barn för att ge några 

exempel. Dessa tre exempel kan lika gärna vara tre skolor i samma kommun.  

 

Staten bör istället för att arbeta med riktade statsbidrag istället ge generella statsbidrag som 

förskolorna och skolornas huvudmän får rekvirera efter att ha gjort en analys om vad som 

behövs hos huvudmannens förskolor och skolor.   

Därför yrkar jag:  

Att Socialdemokraterna verkar för att i det nuvarande statsbidragssystemet med många riktade 

statsbidrag inom skolans område ersättsav mer generella statsbidrag till förskola och skolan som 

huvudmannen kan använda utifrån sina förutsättningar.  

Att Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun antar motionen som sin egen och sänder den 

vidare till Socialdemokraterna i Kalmar läns distriktskongress samt till Socialdemokraternas 

partikongress.  

Att Socialdemokraterna i Kalmar län antar motionen som sin egen och sänder den vidare till 

Socialdemokraternas partikongress.  

 

Anton Sejnehed 

Oskarshamns arbetarekommun 

Motionen är antagen av Oskarshamns arbetarekommun. 

 

Utlåtande 

Motionärernas önskan att gå från riktade statsbidrag till mera generella statsbidrag inom skola och 

förskola är viktigt. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har mycket riktigt förordat ett enklare 

förfarande som ger kommuner och regioner större frihet att arbeta med statsbidrag utifrån sina 

egna förutsättningar i skola och förskola.  

Vi har sett en utveckling under de senaste åren att det har kommit allt fler riktade statsbidrag, då 

särskilt inom skolans område. Vi är de första att se det som positivt att det sker satsningar på 

skolan, som behöver mer resurser och fokus. Dock kan tillfälliga satsningar få negativa effekter 

och skapa utmaningar istället för den lättnad de var syftade till. Vi har sett exempel på kommuner 

som inte söker riktade statsbidrag också till områden där pengar behövs, då de skapar tids- och 

kostnadskrävande administration. Det kan till och med vara svårt för kommuner att hinna ta del 

av alla satsningar. 

Vissa riktade statsbidrag har en konstruktion som kräver en medfinansiering från kommunens 

sida eller på andra sätt medför merkostnader, vilket även det kan göra det svårt för en del 

kommuner att ta del av satsningarna när pengarna för medfinansiering inte finns eller behövs på 

annat håll. Vi ser också projekt finansierade med tillfälliga pengar som upphör när den statliga 

satsningen tar slut, för att pengarna för att bibehålla verksamheten inte längre finns. 
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Riktade statsbidrag har sin roll, men i tider när välfärden står inför de utmaningar de gör med 

kommande rekryteringsbehov och allt fler barn och äldre är det generella satsningar som krävs. 

Riktade statsbidrag som ingen har tid eller möjlighet att söka för att personella resurser saknas 

lokalt ger ju inte någon effekt. Motionären framför att en inventering och en lokal analys måste 

göras utifrån var resurserna ger mest nytta, vilket distriktsstyrelsen också instämmer i. Att kunna 

inventera och bedöma behov gör det också möjligt att följa upp och mäta resultat. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

Att  yrka bifall till motionen 

 

Motion 16 - Höj de generella statsbidragen 

Föredragande: Anders Henriksson 

I Sverige har vi en ordning där mycket av den verksamhet som ligger närmast människors vardag 

såsom skola, sjukvård och äldreomsorg bedrivs av kommuner och regioner. Kommunernas och 

regionernas möjlighet att finansiera välfärden är därför avgörande för utvecklingen av densamma.  

Sveriges kommuner och regioner står inför stora utmaningar där kostnaderna för att bedriva den 

lokala välfärden stiger snabbare än vad inkomsterna för att finansiera densamma gör. 

Konsekvensen av att kommuner och regioners kostnader blir högre än intäkterna blir att 

kommuner och regioner behöver höja skatten alternativt minska kostnaderna. Den största 

kostnaden är på flera ställen inom välfärden de medarbetare som ser till att det finns någon 

välfärd att tala om. 

De generella statsbidragen är utöver skatteintäkterna den viktigaste inkomsten för kommunerna 

och regionerna. De är en inkomst som fullmäktige lokalt kan besluta om hur den ska användas 

utifrån vilka förutsättningar som finns i den aktuella kommunen eller regionen. I en kommun är 

det kanske äldreomsorgen som behöver mer resurser och i en annan är det kanske förskolan, och 

i en tredje förebyggande arbete såsom fritidsgårdar eller föräldrautbildningar. De generella 

statsbidragen är bra på så sätt att vi lokalt kan fördela det till den delen av välfärden som behöver 

det bäst just hos oss.  

Socialdemokraterna bör prioritera att de generella statsbidragen höjs kraftigt så att kommun- och 

regionpolitiker runt om i landet kan genomföra Socialdemokratisk välfärdspolitik i sina 

kommuner och regioner. I dag tvingas istället socialdemokratiska kommun- och regionpolitiker 

till stora besparingar. 

Utöver att önska att Socialdemokraterna kraftigt höjer de generella statsbidraget så är det 

åtminstone en rimlig hållning att de generella statsbidragen alltid bör öka utifrån den 

kostnadsökning som är känd, det vill säga löneutvecklingen i kommuner och regioner.  

Därför yrkar jag:  

Att Socialdemokraterna verkar för att de generella statsbidragen varje år ska höjas med minst 

genomsnittet av löneökningar inom offentlig sektor.  
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Att Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun antar motionen som sin egen och sänder den 

vidare till Socialdemokraterna i Kalmar läns distriktskongress samt till Socialdemokraternas 

partikongress.  

Att Socialdemokraterna i Kalmar län antar motionen som sin egen och sänder den vidare till 

Socialdemokraternas partikongress.  

 

Anton Sejnehed 

Motionen är antagen av Oskarshamns arbetarekommun. 

 

Utlåtande  

Kommunernas och regionernas ekonomi kommer inom en överskådlig framtid stå inför ett flertal 

utmaningar. Precis som motionären skriver så är det ute i människors vardag som försämringar i 

kommunal och regional ekonomi märks tydligt. Det kan handla om färre personer i hemtjänsten, 

snävare scheman och färre lärare i skolan. Åtgärder som både syns och känns.  

De generella statsbidragen är en viktig del i det ekonomiska pussel som ska läggas. Just av den 

anledningen som motionären beskriver – olikheterna i kommunernas och regionernas behov, 

som också varierar över tid. Av precis samma anledning vill vi avvisa motionen.  

Vi ser, som motionären också efterlyser, ett behov av mera generella statsbidrag men automatiska 

uppräkningar ser vi inte som en bra lösning. Detta då det minskar framtida generationers 

möjlighet att göra politiska prioriterar utifrån rådande läge. 

Att oavkortat höja de generella bidragen utan att från statens sida samtidigt titta på olikheter och 

behov ute i regioner och kommuner skulle få konsekvenser. En konsekvens är att fördelningen 

mellan regioner och kommuner av de generella bidragen skulle cementeras med automatiska 

uppräkningar. Det skulle också ta bort möjligheten att bedriva en aktiv fördelningspolitik mellan 

kommuner och regioner med olika behov och förutsättningar. 

Några skulle med andra ord få mera än de faktiskt behöver samtidigt som andra aldrig skulle 

kunna få tillräckligt och framtida politiska satsningar skulle bakbindas. Det är inte en solidarisk 

fördelningspolitik. Vi bedömer att det även i framtiden är viktigt att utjämningssystemet kan 

hantera behov i olika delar av landet samt att det ska finnas en lyhördhet som gör att de riktade 

statsbidragen blir till gagn för de kommuner/regioner som uppfyller kriterierna. 

Vi ser heller inte att det är en möjlig väg att låsa höjningen av statsbidragen till löneutvecklingen, 

då behoven och utmaningarna är mer komplicerade än så.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

Att  avslå motionen 
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Motion 17 - Förändra lagen om proportionellt valsätt 

Föredragande: Lena Hallengren 

Under hösten 2018 arbetade vi i alla kommuner och regioner 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 Kalmar 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.  

Efter valet 2018 flera 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. Valet överklagades på andra grunder och upphävdes.  

I Oskarshamns kommun 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.  

 

Förvaltningsrätten i Jönköping lämnade 2019-11-08 en dom i ett valärende ” Namn Namnsson har 

anfört att valet är olagligt eftersom hans namn har förts upp på Sverigedemokraternas valsedelsgrupp utan 

samtycke. Förvaltningsrätten konstaterar dock att någon bestämmelse om att sådant samtycke krävs varken finns 

i kommunallagen eller i lagen om proportionellt valsätt. Det överklagade beslutet kan därmed, av denna 

anledning, inte anses olagligt på någon sådan grund som anges i 13 kap. 8 § kommunallagen och Namn 

Namnssons överklagande ska därför avslås.”  

Som jämförelse så framgår det i Vallag (2005:837) 2 kap. 9 § ”Ett parti som vill anmäla samtliga sina 
kandidater för ett visst val ska skriftligen göra detta hos den centrala valmyndigheten eller, i den utsträckning som 
regeringen bestämmer, länsstyrelsen. 
Tillsammans med anmälan ska partiet lämna en egenhändigt undertecknad förklaring från varje kandidat att 
han eller hon samtycker till anmälan.” 
Syftet med lagen om lagen om proportionella valsätt är att ett parti ska få de platser i styrelser och 

nämnder som valresultatet medger. Lagstiftningens utformning som medger att man kan ta andra 

partiers valsedelsnamn eller föra fram kandidater utan samtycke är absurd.  

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.   

Med anledning av ovanstående föreslår jag:  
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- Att Socialdemokraterna verkar för att lag (1992:339) om proportionellt valsätt förändras så att 

ett parti inte kan döpa om sin valsedel eller skriva upp kandidater mot dess vilja på sina valsedlar.  

- Att Socialdemokraterna verkar för att lag (1992:339) om proportionellt valsätt förändras så att 

det är möjligt att göra fyllnadsval även när valen är genomförda enligt lag (1992:339) om 

proportionellt valsätt.  

- Att Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun antar motionen som sin egen och sänder den 

till Socialdemokraterna i Kalmar läns distriktskongress samt Socialdemokraternas partikongress.  

- Att Socialdemokraterna i Kalmar län antar motionen som sin egen och sänder den till 

Socialdemokraternas partikongress. 

 

Anton Sejnehed, Oskarshamns arbetarekommun 

Motionen är antagen av Oskarshamns arbetarekommun. 

 

Utlåtande 

Motionären beskriver ett par olika situationer som uppkommit efter valet 2018 med anledning av 

att Sverigedemokraterna hittat kryphål för att åstadkomma en representation som översteg deras 

valresultat. Vi var många som upprördes över agerandet.  

Proportionella val har vi sett som en självklarhet och som en viktig del i den svenska demokratin. 

Kommunerna överklagade därför men gavs inte rätt, tvärtom. Överklagandena avslogs.  

Distriktsstyrelsen delar motionärens oro för vad detta kan leda till och menar att det är viktigt att 

lagen om proportionella val förändras.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

Att  bifalla motionen i sin helhet 
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Motion 18 - Ny ekonomisk politik 

Föredragande: Tomas Kronståhl 

Vi har råd att arbeta, konstaterade Ernst Wigforss under 1930-talets depression. Idag är den 

underliggande frågan än mer knivskarp: Har vi råd med framtiden? Svaret är självklart; ja.   

Under de senaste decennierna har klyftorna och högerpopulismen vuxit på nytt. Samma blinda 

marknadstro som under 1930-talet har fjättrat politiken. Dessutom har vår tids marknadsliberala 

era också lett oss till randen av en ekologisk katastrof. Vi vet mycket väl att färdriktningen är 

ohållbar – ekologiskt och socialt. De ekonomiska dogmerna som präglat de senaste decennierna 

har diskvalificerats av världens ledande expertis – från OECD och IMF till FN:s klimatpanel. Men 

av någon anledning släpar politiken ängsligt efter. Världen behöver återigen en New Deal. Och den 

här gången måste den vara grön. 

Grunden för att skapa ett bättre samhälle är – precis som på Wigforss och Roosevelts tid – en ny 

ekonomisk politik som möjliggör handling.   

Det är därför dags att reformera dagens finanspolitiska ramverk. Regelverket är otidsenligt och 

utgör ett hinder för den ekonomiska, sociala och klimatmässiga utvecklingen i Sverige. Dagens 

ramverk kan närmast likställas med att bakbinda statens händer och gör oss oförmögna att på ett 

adekvat sätt kunna hantera framtida kriser.  

Det nya och förändrade ekonomiska ramverket bör innebära:  

● att överskottsmålet tas bort 

● att det inom ramen för statsbudgeten görs en separation mellan en investeringsbudget där 
lånefinansiering tillåts och en driftsbudget där ett balansmål över konjunkturcykeln styr 

 

Överge överskottsmålet 

Idag ligger överskottsmålet endast på 0,33 procent av BNP (cirka 16 miljarder kronor 2018). 2018 

uppgick den totala offentliga bruttoskulden (alltså när även kommuner, regioner och 

pensionssystem inkluderas) till historiskt låga 38,8 procent och enligt prognoserna i senaste 

budgetpropositionen väntas den krympa till omkring 34,8 procent år 2019 och 29,6 procent till år 

2022. Riksdagen har beslutat om ett skuldankare på 35 procent som den totala offentliga 

bruttoskulden bör röra sig mot. Om det finanspolitiska målet med ett skuldankare ska kunna 

uppnås måste överskottsmålet alltså upphöra helt, och till och med ersättas med en möjlighet att 

gå med underskott.   

Anta olika underskottsregler för investeringar och drift 

Idag tvingas politiken och berörda myndigheter till samhällsekonomiskt bristfälliga prioriteringar 

och investeringsbeslut eftersom staten i ytterst få lägen lånefinansierar nödvändiga investeringar. 

Istället anslagsfinansieras i regel infrastrukturinvesteringar direkt över skattsedeln, vilket medför att 

investeringar i t.ex. tåg och bostäder måste ställas mot satsningar på skola, sjukvård eller pensioner. 

Denna situation är problematisk, inte minst eftersom det är ekonomiskt rationellt att lånefinansiera 

samhällsekonomiskt lönsamma investeringar. Att staten kan låna till negativ realränta gör det än 

mer logiskt att lånefinansiera investeringsutgifter.  
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Det nya ekonomiska ramverket bör därför skilja mellan offentliga investeringar (investeringsbudget) 

och löpande drift av det offentliga (driftsbudget) och att dessa bör styras av olika underskottsregler 

inom ramen för statsbudgeten. 

Driftsbudgeten bör liksom idag finansieras av de skatteintäkter som staten tar in, dvs styras av ett 

“balansmål” över konjunkturcykeln. Det betyder att vi kan spendera mer i lågkonjunktur och 

mindre i högkonjunktur, men att driftsbudgeten på sikt ska gå plus minus noll. Investeringsbudgeten 

bör i sin tur tillåtas finansieras både av skatteintäkter och långsiktig upplåning. Dessa separata 

underskottsregler tydliggör att löpande kostnader såsom löner, välfärdssatsningar och 

transfereringar inte betalas med lånade pengar samtidigt som det är möjligt att gå med underskott 

i statsbudgeten totalt sett. Detta är inte bara tillåtet inom ramen för gällande EU-regler utan är 

också  nödvändigt för att hålla den nivå på den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld som 

riksdagen beslutat om (det så kallade “skuldankaret”). Att nå upp till skuldankaret är viktigt inte 

minst på grund av att tillgång på statsskuldväxlar och statsobligationer är avgörande för att 

kapitalmarknaderna ska fungera väl.  

Investeringsbudgeten kan bestå av tre delar. För det första bör Regeringens nuvarande 

investeringsplan lånefinansieras i högre grad. Detta frigör utrymme för välfärdssatsningar inom 

driftsbudgeten. För det andra bör nya infrastruktursatsningar som är lämpade att finansieras genom 

Riksgälden även ingå i investeringsbudgeten. För det tredje kan det kapital som staten tillför en 

investeringsbank som säkerhet finansieras genom investeringsbudgeten. 

Vi yrkar: 

Att Socialdemokraterna verkar för att överskottsmålet för de offentliga finanserna nationellt tas 

bort. 

Att Socialdemokraterna verkar för att inom ramen för statsbudgeten separera en 

investeringsbudget där lånefinansiering tillåts och en driftsbudget där ett balansmål över 

konjunkturcykeln styr.  

Att  Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun antar motionen som sin egen och sänder den 

vidare till Socialdemokraterna i Kalmar läns distriktskongress samt socialdemokraternas 

partikongress. 

Att  Socialdemokraterna i Kalmar län antar motionen som sin egen och sänder den vidare till 

Socialdemokraternas partikongress.  

 

Motionär: Jonas Brorsson Innerstadens s-förening Socialdemokraterna Oskarshamn.  

Motionen är antagen av Oskarshamns arbetarekommun. 
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Utlåtande 

Motionären tar i denna motion upp två frågeställningar kring den statliga ekonomiska politiken.  

Dels det statliga överskottsmålet som från starten låg på två procent och vars syfte var att 

långsiktigt få ner den statliga låneskulden samt skapa ordning och reda i statens finanser. 

Motionären tar även upp frågeställningen kring att möjliggöra lånefinansiering för statliga 

investeringar i angelägna projekt, såsom infrastruktursatsningar eller större byggnationer etc. 

Båda dessa synpunkter har vid flera tillfällen på senare år diskuterats ofta och ingående, inte minst 

av den anledningen att de svenska statsfinanserna är i bra ordning och statsskulden bland de 

lägsta i värden. Överskottsmålet har ur den aspekten verkligen tjänat oss väl och säkerställt att vi, 

om vi skulle hamna i en smärtsam lågkonjunktur har resurser att satsa för att landet och dess 

befolkning inte ska behöva drabbas akut eller i en allt för hård omfattning. 

Bedömningen som distriktsstyrelsen delar är att vi åtminstone tillfälligt kan avstå eller åtminstone 

minska överskottsmålet när vi nu ser ett allt större behov av satsningar på välfärden hos 

kommuner o regioner. Det måste dock vara balans i statens budget, kostnaderna för att bedriva 

kärnuppdragen får aldrig överstiga intäkterna till staten, då hamnar vi i ett läge där vi ej längre har 

kontroll över utgifterna och snabbt ökar låneskulden. Vid återställandet av en ansvarslös 

ekonomisk politik vet vi, att det alltid slår hårdast mot de svagaste grupperna i samhället. 

Vid partikongressen 2015 beslutade vi att ersätta överskottsmålet med ett balansmål, precis som 

motionären efterlyser. Regeringen har efter det lyckats förhandla fram en sänkning av 

överskottsmålet till endast 0,35 procent över en konjunkturcykel, vilket har lett till ökade 

möjligheter till investeringar samt en aktivare finanspolitik.  

Kongressen 2015 beslutade även att möjliggöra för lånefinansiering vid större investeringsprojekt 

i infrastruktur etc. För att möjliggöra tidigareläggning av viktiga nationella investeringsprojekt. Vi 

har även diskuterat och partiet stödjer att exempelvis låta AP-fonderna i sin placeringsportfölj få 

möjlighet att göra långsiktiga investeringar i infrastruktur och bostadsbyggande med vårt 

pensionskapital. 

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tack vare goda finanser lyckats, om inte helt 

genomföra så i vart fall påbörja samtliga av motionärens intentioner, även en statlig 

investeringsplan är framtagen och redovisas under samma period som utgiftstaken fastställs.  

Där inte motionärens intentioner redan är på gång, anser distriktsstyrelsen att partiets tidigare 

beslut ligger väl i linje med motionen och dess intention. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

Att  anse motionen besvarad 
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Motion 19 - Konkurrensneutralitet mellan medieföretag verksamma i Sverige 

Föredragande: Michael Ländin 

Globala digitala reklam- och medieplattformar verksamma på den svenska reklammarknaden 

beskattas här ofta i mindre utsträckning än svenska och andra nordiska mediebolag. Det 

huvudsakliga skälet till att Facebook, Google, Youtube och liknande bolag betalar så lite skatt i 

Sverige är att de skattetekniskt inte anses vara permanent etablerade i landet.  

Dagens skattelagstiftning, som bolagen följer, utgår från affärsmodeller som bygger på att bolag 

har behov av fysisk närvaro på en marknad för att tjäna pengar. Men de globala digitala aktörerna 

kan med hjälp av sin teknik bedriva lukrativ affärsverksamhet i Sverige, eller ett annat land, trots 

att de inte har någon fysisk närvaro i landet eller enbart liten sådan. Dessutom använder dessa 

företag ofta koncernstrukturer där de för över vinster från det land där vinsterna skapas till en 

annan del av koncernen – verksamt i ett land där skatten är lägre.  

Enligt PwC-rapporten Unequal taxation in a digital world – a challenge for the Nordic media 

industry från maj 2017, beställd av de nordiska mediernas branschorganisationer, bland andra 

TU, slår detta hårt mot Norden. För verksamhetsåret 2016 betalade till exempel Google enbart 

5,5 miljoner kronor i skatt i Sverige på en uppskattad omsättning om mer än sex miljarder 

kronor. Det är betydligt lägre än vad till exempel enbart Aftonbladet betalade samma år på en 

mycket lägre omsättning. Googles teoretiskt beskattningsbara vinst från företagets svenska 

intäkter kan uppskattas till cirka 1 miljard kr, enligt beräkningar utförda av nyhetssajten breakit.se.  

I dag går uppskattningsvis närmare 65 procent av de digitala annonsinvesteringarna i Sverige till 

utomnordiska plattformar i form av annonsering i sociala medier och sökmotorer, enligt den av 

Nordiska ministerrådet beställda forskarrapporten Kampen om reklamen från Nordicom. Det 

slår hårt inte minst mot dagspressen runt om i landet. De utomnordiska bolagen svarade 

dessutom för nästan hela den samlade tillväxten i de digitala reklaminvesteringarna mellan 2014 

och 2016.  

Konsekvenserna påverkar medielandskapet och Sverige. Samtidigt som de globala it-företagen 

bedriver en omfattande affärsverksamhet i Sverige, och konkurrerar med medieföretag 

nödvändiga för den svenska demokratin, skattar de inte för vinsterna de skapar här.  

Andra länder möter samma problem. De senaste åren har globala it-företag utsatts för hård kritik 

runt om i Europa på grund av sin omfattande verksamhet med ringa skattebetalning. 

Storbritannien har till exempel infört en diverted profits tax (populärt kallad Google tax) för att 

komma åt konstruerade arrangemang där vinster flyttas till lågskatteländer. Förutom att 

skatteintäkterna förväntas öka har det bidragit till att Facebook beslutat ändra sin affärsmodell. 

Även i andra EU-länder pågår liknande diskussioner.  

Det är inte rimligt att globala it- och medieföretag verkar i Sverige med mer fördelaktiga villkor 

än sina svenska konkurrenter. Dels innebär det drastiskt minskade annonsintäkter för svenska 

tidningar, något som rejält försvagar förutsättningarna för den svenska lokaljournalistiken, vilket i 

förlängningen slår mot vår demokrati här i landet. Dels innebär det mångmiljardbelopp i 

förlorade skatteintäkter.  
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Det är dags att vi täpper igen denna lucka och tillämpar en gemensam regelbok för de aktörer 

som konkurrerar på den svenska reklammarknaden. Därför måste globala digitala reklam- och 

medieleverantörer kunna beskattas i Sverige baserat på faktiska intäkter och vinst för den 

verksamhet de bedriver här.  

Med anledning av ovanstående yrkar jag 

Att  Socialdemokraterna verkar för att globala digitala reklam- och medieleverantörer 

ska beskattas i Sverige baserat på faktiska intäkter och vinst för den verksamhet de 

bedriver här.  

Att  Socialdemokraterna verkar för denna fråga i den omfattande skattereform som 

omnämns i januariavtalet.  

Att  Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun antar motionen som sin egen och 

sänder den vidare till Kalmar läns partidistrikts årskonferens samt till 

partikongressen.  

Att  Socialdemokraterna i Kalmar län antar motionen som sin egen och sänder den 

vidare till partikongressen.  

Laila Naraghi 

Motionen är antagen av Oskarshamns arbetarekommun. 

 

Utlåtande 

Motionären lyfter ett oerhört angeläget ämne i sin motion. Det är också ett ämne som varje år 

ökar i omfång. 2018 beräknas Facebook omsätta 2 miljarder i Sverige. Google över 9 miljarder. 

Båda företagen har mycket stora marginaler och vinster. På detta betalar företagen en mycket låg 

skatt. En skatt som borde betalas då det är det svenska samhället och välfärden som gör det 

möjligt för företag att annonsera i Sverige och sälja sina produkter. Vinsterna ska således 

självklart beskattas i samma land verksamheten sker. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

Att  bifalla motionen i sin helhet  
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Motion 20 – Ökade resurser till arbetsmiljöverket 

Föredragande: Nermina Mizimovic 

Arbetsmiljöverket har regeringens uppdrag att se till att arbetsgivare tillsammans med sina 

anställda bedriver ett aktivt och effektivt arbetsmiljöarbete så att ingen skadas eller blir sjuk 

till följd av förhållandena i arbetet. 

Efter att svart 1980-tal då över 100 000 arbetsplatsolyckor inträffade varje år, så resulterade 

nya rutiner och stärkt lagstiftning i en tydlig förbättring av säkerheten på svenska 

arbetsplatser. År 2009 hade antalet olyckor som krävde sjukfrånvaro minskat till knappt 26 

000. 

Sedan regeringen år 2016 införde en nollvision för dödsfall på svenska arbetsplatser har 

dödsfallen ÖKAT för varje. Samtidigt kan vi se att i Sverige sker årligen cirka 34 000 olyckor 

på arbetsplatser som är så allvarliga att den drabbade tvingas stanna hemma från jobbet 

enligt uppgifter 2019. 

De branscher som pekats ut specifikt är främst inom byggindustri, transport, 

tillverkning och skogsbruk. 

Hur det kan se ut på arbetsplatserna kan exemplifieras med en undersökning som 

presenterades 2019. Arbetsmiljöverket hade då under två års tid inspekterat hanteringen av 

kemikalier på 3 600 arbetsplatser och av dem så hade 2 900 så allvarliga brister så att 

myndigheten var tvungen att utfärda krav på åtgärder. 

Denna negativa utveckling kan inte tillåtas fortsätta. Det mänskliga lidandet tillsammans med 

den negativa påverkan på vårt samhälle kräver åtgärder. 

Vi behöver därför ha ökade anslag till Arbetsmiljöverket så att myndigheten i ökad 

grad kan utföra sina förebyggande kontroller och ge det stöd i form av utbildning och 

information till arbetsgivare och arbetstagare som är nödvändigt för att bryta dagens 

negativa trend. 

 

Med stöd av ovanstående föreslår jag 

 

att partidistriktets årskonferens ger riksdagsledamöterna i uppdrag att verka för ökade 

resurser till Arbetsmiljöverkets förebyggande arbetsmiljöarbete 

 

Västervik 2020-01-05 

Krister Örnfjäder 

Motionen är antagen av Västerviks arbetarekommun. 
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Utlåtande 

Motionären tar upp ett mycket viktigt ärende och precis om det står i motionen har dödsfallen 
ökat för varje år sedan regeringen införde nollvision för dödsfall på svenska arbetsplatser.  
Statsminister Stefan Löfven slog fast i regeringsförklaringen att antalet arbetsmiljöinspektörer ska 
öka. Vår nya arbetsmarknadsminister Eva Nordmark har gått ut med att arbetsmiljö är en av 
hennes prioriterade frågor.  
Arbetsmiljöverket får 677 miljoner under 2020, vilket är 10 miljoner mindre än vad myndigheten 
själva bedömer att den behöver för att upprätthålla kvaliteten. Den totala ökningen av anslaget är 
mindre än två tredjedelar av vad Arbetsmiljöverket begärt.    
Skyddsombudsverksamheten får knappt 112 miljoner, vilket är oförändrat jämfört med 
föregående år. Januariavtalet tar inte upp arbetsmiljöfrågorna specifikt däremot 
arbetsvillkorfrågor. Därmed finns viktiga skillnader mellan regeringens förda politik och 
socialdemokraternas politik. 
Vi behöver därför ha ökade anslag till arbetsmiljöverket för att inte riskera kvaliteten i 
genomförandet av uppdragen 
 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

 
Att  yrka bifall till motionen 
 

 

Motion 21 –  Rätten att överleva arbetsdagen  

Föredragande: Björn Petersson 

“Regeringens arbetsmiljöstrategi för 2016–2020 innebär nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet. 

Ett mål som kan upplevas som självklart, samtidigt som tidningsrubriker ger oss en annan bild. 

Trots att dödsolyckor minskat med 90 procent sedan 1950 har trenden brutits efter 2015 och 

antalet har ökat. Bara under 2018 omkom 50 personer i direkta olyckor på arbetet. Nio av tio 

omkomna är män och då ofta äldre erfarna.  

Men arbetsmiljöverket visar även på en annan mer komplex bild. Varje år dör tusentals personer 

av arbetsrelaterad stress, nattarbete, buller, avgaser och ihållande fysiskt tungt arbete. Och av 

dessa är det ca. 700 personer som dör av ren stress på jobbet. Inte lika synligt, inte lika offentligt. 

Men helt klart kommer arbetsrelaterad stress att vara en allt vanligare orsak till att människor dör 

av sitt arbete i framtiden. Och här hittar vi kvinnorna, i hårt pressade kvinnodominerade yrken 

med bristande resurser och stora krav. Psykosociala risker och arbetsrelaterad stress är ett par av 

de största problemen inom arbetsmiljöområdet. De har en betydande påverkan på individens 

hälsa, liksom på organisationen och samhället i stort. Men samtidigt omgärdas ofta psykisk ohälsa 

och stress av missförstånd och stigmatisering. Inte sällan lyfts brister hos individen snarare än att 

problemet ligger på organisationen och arbetsplatsen. (...)” (Källa/citat: Heike Erkers, 

Förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR skriver såhär i Akademikern, i oktober 2019)  
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Jag föreslår distriktskongressen:  

- Att distriktskongressen uppmanar regeringen att komplettera nollvisionen så att den även 

omfattar psykosociala risker och arbetsrelaterad stress i arbetet mot död i arbetslivet.  

- Att distriktskongressen uppmanar regeringen att den i sitt arbete för ett hållbart arbetsliv tydligt 

inkluderar och lyfter fram kvinnodominerade yrken och deras arbetsvillkor.  

 

Motionär: Emöke Bokor, Torsås Arbetarekommun  

Motionen är antagen av Torsås arbetarekommun 

 

Utlåtande 

Motionären tar upp ett mycket allvarligt problem. Arbetsmiljöverkets statistik konstatera att 

andelen arbetsplatsolyckor ökar i förhållande till arbetskraftens storlek åren 2006–2017, en 

mycket oroande utveckling. År 2018 gick till historien på grund av rekordmånga dödsolyckor. 58 

personer omkom på sin arbetsplats. En ökning från 55 personer 2017 och 45 personer 2016. 

Alltså 158 människor som mist livet på sin arbetsplats mellan 2016-2018. Detta trots den antagna 

arbetsmiljöstrategin från 2016. Då är inte dödsfall som är arbetsrelaterade inräknat. 

Den psykiska ohälsan är idag ett av de största folkhälsoproblem vi har i Sverige. I väldigt många 

fall är det kopplat till dålig arbetsmiljö, inte minst, som motionären skriver, inom 

kvinnodominerade yrken. Orimliga krav och för hög arbetsbelastning som leder till stress, är en 

stor bidragande orsak till detta. Vilket skapar ett lidande för individen, organisationen och 

samhället. 

Kraven på en bra arbetsmiljö med en acceptabel arbetsbelastning och tillräckligt med resurser 

behöver därför bli mycket tydligare och tuffare.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

Att  bifalla motionen 

 

Motion 22 – Reseavdrag 

Föredragande: Björn Petersson 

Resor till och från arbetet skall vara fullt avdragsgilla från första kronan. 

Inte som det är nu när man skall komma upp till en viss summa innan man f'år yrka 
på avdrag. 

 

Det måste även bli en rättvisa i avdragen. Idag är effekten att en höginkomsttagare f'ar 
ett större avdrag än en låginkomsttagare. 

 

Därför vill vi att reseavdragen blir ett direkt skatteavdrag från första kronan. 
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Vi yrkar därför: 

Att riksdagmännen arbetar för fullt skatteavdrag för resor till och från arbetet.  

 

Norra s föreningen Hultsfred 

Tommy Rälg 

 

Motionen är antagen av Hultsfreds arbetarekommun. 

 

Utlåtande 

Motionen belyser vikten av förändrat reseavdrag. I december 2017 tillsattes en utredning, 

reseavdragskommittén, för att se över hur systemet för avdrag för resor mellan bostad och 

arbetsplats borde omarbetas för att på ett bättre sätt gynna resor med låga utsläpp av 

växthusgaser och luftföroreningar och samtidigt vara enklare än nuvarande system att tillämpa, 

administrera och kontrollera. En utgångspunkt för förslaget till ett förändrat reseavdrag var att 

det skulle bidra till regionförstoring och därigenom underlätta rörligheten på arbetsmarknaden 

samtidigt som utformningen av reseavdraget skulle bidra till klimatmålet för transportsektorn 

2030. 

I juni 2019 lämnade reseavdragskommittén sitt betänkande till regeringen. Kommittén föreslår att 

reseavdraget avskaffas i sin nuvarande form. Det ersätts av en avståndsbaserad och 

färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor. Förslaget har varit på remiss till den 1 

november och regeringen ser nu över förslaget som mött en hel del kritik även i partiet. 

Regeringen kommer bland annat att göra en fördjupad analys av konsekvenserna av kommitténs 

förslag för personer som bor och arbetar i glesbygd. Justeringar kommer alltså att göras jämfört 

med utredningsförslaget. Lagändringen är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2021.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

Att  anse motionen besvarad 
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Motion 23 – S – medlemskap för alla oavsett inkomst 

Föredragande: Tobias Fagergård 

Vi har flera medlemmar som lämnar oss på grund av att de känner att medlemsavgiften 

är för hög. För att tillhöra ett politiskt parti skulle det inte behöva innebära en hög avgift. 

Tanken måste vara viljan att tillhöra ett politiskt parti inte ska styras av plånboken . 

Därför föreslår vi : 

Att S i Kalmar län driver frågan att alla kan vara medlem i Socialdemokraterna för en 

billig penning. Förslagsvis en hundralapp! Då kommer vi att få fler medlemmar och 

supportrar  i våra föreningar. Att Si Kalmar län blir försökslän med detta förslag! 

 

Tommy Rälg 

Motionen är antagen av Hultsfreds arbetarekommun. 

 

Utlåtande (samma utlåtande som till motion 24) 

Distriktsstyrelsen har förståelse för motionärernas tankar bakom motionerna. Vårt parti liksom 

flera andra partier och föreningar i stort har idag svårt att både få nya, och behålla gamla 

medlemmar. I vissa fall beror det på att man inte upplever sig ha tid att engagera sig och i andra 

fall för att medlemsavgiften upplevs vara för hög.   

Partiet har tidigare testat att ha olika nivåer av medlemskap vilket på den tiden fick kritik. Man 

hade därför en process för att uppnå en rättvis och enhetlig medlemsavgift. Detta tog man beslut 

om på partikongressen 2016.  

Att bli medlem i ett politiskt parti är ett medvetet val där man i de allra flesta fall har målet att 

partiet ska ha rätt förutsättningar för att på ett tydligt och kraftfullt sätt kunna driva våra politiska 

frågor.  

Vi anser att medlemsavgifterna är en viktig faktor för att vi skall kunna erbjuda ett innehållsrikt 

medlemskap med t ex avgiftsfria utbildningar och aktiviteter i Socialdemokratins anda både på 

riksnivå och lokal nivå. 

Idag finns möjligheten att betala sitt partimedlemskap via autogiro. Där kan man som medlem 

välja att dela upp betalningen per månad, kvartal, halvårsvis eller en gång per år och 

förhoppningsvis på så sätt hitta den summa och det betalsätt som passar bäst. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

Att  avslå motion 23 

Att  anse motion 24 som besvarad 
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Motion 24 – Stärka rörelsen 

Föredragande: Tobias Fagergård 

Socialdemokratin som rörelse bygger på ett stort medlemsantal. 

Att värva medlemmar är det många som är bra på, men att behålla medlemmar är vi inte lika bra 

på. 

De passiva medlemmarna är många som påpekat att avgiften är alldeles för hög. En medlem som 

försvinner behöver inte per automatik betyda att en röst försvinner, ej heller motsatt. Men 

risken/chansen att man som medlem i ett parti faktiskt röstar på det partiet är markant större. 

HÖGSBY arbetarkommun yrkar att 

Det införs ett stödmedlemskap 

Det införs ett familjemedlemskap 

Det blir möjligt att bara vara medlem i den lokala arbetarkommunen 

Denna motion skickas vidare till S-kongressen 

Magnus Gabrielsson  

Medlem HÖGSBY arbetarkommun 

Motionen är antagen av Högsby arbetarekommun. 

Utlåtande (samma utlåtande som till motion 23) 

Distriktsstyrelsen har förståelse för motionärernas tankar bakom motionerna. Vårt parti liksom 

flera andra partier och föreningar i stort har idag svårt att både få nya, och behålla gamla 

medlemmar. I vissa fall beror det på att man inte upplever sig ha tid att engagera sig och i andra 

fall för att medlemsavgiften upplevs vara för hög.   

Partiet har tidigare testat att ha olika nivåer av medlemskap vilket på den tiden fick kritik. Man 

hade därför en process för att uppnå en rättvis och enhetlig medlemsavgift. Detta tog man beslut 

om på partikongressen 2016.  

Att bli medlem i ett politiskt parti är ett medvetet val där man i de allra flesta fall har målet att 

partiet ska ha rätt förutsättningar för att på ett tydligt och kraftfullt sätt kunna driva våra politiska 

frågor.  

Vi anser att medlemsavgifterna är en viktig faktor för att vi skall kunna erbjuda ett innehållsrikt 

medlemskap med t ex avgiftsfria utbildningar och aktiviteter i socialdemokratins anda både på 

riksnivå och lokal nivå. 

Idag finns möjligheten att betala sitt partimedlemskap via autogiro. Där kan man som medlem 

välja att dela upp betalningen per månad, kvartal, halvårsvis eller en gång per år och 

förhoppningsvis på så sätt hitta den summa och det betalsätt som passar bäst. 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

Att  avslå motion 23 

Att  anse motion 24 som besvarad 

 



49 
 

Motion 25 – Bygg ut viltstängselnätet 

Föredragande: Peter Wretlund 

Trafikverkets uppdrag att arbeta för en säkrare trafikmiljö med 0-visionen som målsättning 

för olyckor med svåra personskador har under 2019 kunnat notera ett sjunkande antal. 

Däremot ökar antalet anmäiaa viltolyckor från 63 500 under 2018 till närmare 65000 under 

2019. 

En kollision med vilt utgör ett stort riskmoment i trafiken och med ett snabbt ökande 

antal viltsvin i allt större delar av landet, tillsammans med övrigt vilt som hjort, älg och 

ren, ökar också riskerna i trafiken. 

Angelägenhetsgraden av att viktiga regionala och kommunala vägar ges prioritet för att 

skyndsamt förses med viltstängsel blir då avgörande för att förebygga en fortsatt ökning av 

viltolyckorna med allvarliga personskador som följd. 

Jag föreslår därför 

-att trafikverket får i uppdrag att förse ovan nämnda vägar med viltstängsel  

- att motionen överlämnas till länets riksdagsmän med uppdrag att driva frågan. 

 

Målilla 20200109  

Inger Lord 

Motionen är antagen av Hultsfreds arbetarekommun. 

 

Utlåtande 

Det är viktigt att vi utnyttjar vår infrastruktur på ett säkert sätt. Tyvärr finns det vägpartier som 
inte alltid uppnår full säkerhet utav olika skäl. 

Viltolyckor är ett sådant, dvs. olyckor i form av kollisioner mellan fordon och djur, är ett stort 
problem ur ett trafiksäkerhetsperspektiv men som även genom sin förekomst medför stora 
samhällsekonomiska kostnader. 

På vägar med mittbarriär, utan viltstängsel, uppstår problem i och med att det bildas ett hinder i 
vägens mitt. Det finns alltså en risk att en del djur uppehåller sig onödigt länge på vägbanan. 

Därför är det viktigt att bygga viltstängsel längs de sträckor där sådant saknas. Viltstängslets syfte 
är att hindra vilt från att komma ut på vägen. Det är av yttersta vikt att socialdemokrater kräver 
viltstängsel i anslutning till de mest olycksdrabbade vägarna i första hand och sedan bygger ut 
successivt på övriga vägar. 
 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

 

Att  bifalla motionen 
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Motion 26 – Skyddsjakt på vildsvin 

Föredragande: Tobias Fagergård 

Enligt Länsstyrelsen i Kalmar län sträcker sig tiden för vildsvinsjakt från 16 april till 15 februari. 

Varje län kan bevilja skyddsjakt enligt jaktlagen. Med den okontrollerat stora ökningen av vildsvin 

i länet måste något göras innan det sker ännu mer skadegörelse på jordbruksmark och viltolyckor. 

Det finns många lantbrukare som har fått så mycket förstört att de är på allvar är beredda att 

lägga ner sina odlingar. Trafikolyckorna har också blivit många fler med allvarlig utgång, 

viltolycka orsakat av vildsvin ligger idag i topp. 

Jägarna ser det som ett ”tungt” arbete med vildsvinsjakten eftersom det tar mycket av både tid 

och pengar. Vildsvinen blir alltmer orädda och är nu ofta nära bebyggelsen. Med motionen vill vi 

se ett positivt bemötande på kongressen. 

Att skyddsjakt tillämpas för vildsvinsjakt i länet hela året 

Att jägare får ersättning för varje skjutet vildsvin 

 

Hultsfred 16/1 2020 

Eva Svedberg Mikael Lång 

Motionen är antagen av Hultsfreds arbetarekommun. 

 

Utlåtande 

Motionärerna har rätt i att vildsvinen de senaste åren har ökat stort. De toppar listan för 

viltolyckor och många jordbrukare har stora problem med förstörda odlingar. Problemet har 

uppmärksammats på nationell nivå och så sent som nu i höstas presenterades ett förslag på 

förändrade möjligheter för jägare att på egen hand kunna sälja vildsvinskött. I flera kommuner 

har det motionerats om att börja servera vildsvin på skolor och äldreboenden för att underlätta 

att få ut köttet på marknaden. Dessutom har det under året beslutats att tillståndet som tidigare 

behövts för att använda mörkersikten samt åtelkameror avskaffats även detta för att underlätta 

för jägarna.  

 

Vad gäller allmän jakttid på vildsvin är den precis som motionärerna skriver mellan 16 april tom 

15 februari. Dock ska man komma ihåg att jakt på årsgrisar är tillåten året runt.  

När det gäller skyddsjakt på vildsvin står det i Bilaga 4 i jaktförordningen. 

- Vildsvin som kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet får jagas 

den 1 juli-den 30 juni. Jakträttshavare får under samma tid bedriva jakt efter sådana djur     

1. i en anläggning för att där förhindra skada eller annan olägenhet. 

2. på mark med jordbruksgrödor eller som används till yrkesmässig trädgårdsodling om djuren där orsakar skada 

på grödor och odling. 

3. om jakten sker på särskilt uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet. 

De möjligheter till skyddsjakt (jakttider och villkor för när skyddsjakten får användas) som 

föreskrivs i bilaga 4 får användas av jakträttshavaren utan tillstånd från myndighet. 
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Vidare har motionärerna helt rätt i att det är ansträngande för jägare att bedriva vildsvinsjakt då 

natten ofta är den bästa tidpunkten. Här behöver jordbrukare och jägare samarbeta för att få in 

fler som vill vara med och jaga. Svenska jägareförbundet har därför en kampanj under namnet 

vildsvinshjälpen som är ett system för att underlätta att intresserade vildsvinsjägare ska kunna 

finnas till hjälp för skyddsjakt på marker där andra eventuellt har jakträtten.  

Vad gäller motionärernas andra Att-sats att ge jägarna ersättning för varje skjutet vildsvin så har 

även denna fråga varit aktuell på nationell nivå. Men där har utredningar visat att risken finns att 

införande av ersättning kan få motsatt effekt. I sitt remissvar på Livsmedelsverkets förslag till 

ökad vildsvinsjakt varnar svenska jägareförbundet för effekterna av skottpengar. De säger att 

internationell erfarenhet visar på att skottpengar höjer populationer av art istället för att sänka 

den.  Man har sett att man istället utfodrar och vårdar sina vildsvin extra för att få fler och på så 

sätt få mer inkomster i form av skottpengar. Jägareförbundet arbetar istället aktivt med att få till 

en subventionering av kostnader för trikintester för jägare vilket de anser kommer stimulera till 

ökad jakt. Jägare kan också idag välja att sälja sina fällda vildsvin till viltslakteri vilket i sig kan ses 

som en form av ersättning.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

Att   anse motionen besvarad 

 

Motion 27 – Ökat statligt ansvar för fiber i hela Sverige 

Föredragande: Peter Wretlund 

- Staten bör ta större ansvar för fiberutbyggnaden!  

Regeringens vision är ett helt uppkopplat Sverige 2025.  

Enligt den nationella bredbandsstrategin är utgångspunkten en fortsatt marknadsstyrd utveckling 

kompletterad med offentliga insatser. Efter en period med intensiv utbyggnad av marknadens 

aktörer, märker vi på landsbygden en avmattning där marknadslösningar för stora delar av 

Sveriges landsbygder fortfarande saknas. I Torsås kommun kom marknaden till allmännyttans 

lägenheter och till villafiber i våra tre största tätorter. Nu tvingas vi som kommun ta i anspråk en 

avsevärd del av vårt investeringsutrymme för att med kommunala medel garantera samtliga 

invånare tillgång till bredband via ett kommunägt fibernät på landsbygden. Bredband är en 

förutsättning för en likvärdig tillgång till de tjänster och möjligheter som kommer med 

digitaliseringen.  

Regeringen avsätter allt mer resurser till digitalisering men vi förväntar oss nu att regeringen 

också satsar betydligt mer pengar till bredbandsstödet i landsbygdsprogrammet då det fortfarande 

finns stora behov av fiberutbyggnad och marknadens aktörers intresse svalnar i takt med allt 

sämre lönsamhet på landsbygden.  
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Jag föreslår;  

- att distriktskongressen uppdrar till riksdagsgruppen och distriktsstyrelsen att framföra en 

begäran om ökade medel till bredbandsstödet i landsbygdsprogrammet i kommande budgetar.  

 

Motionär.  

Henrik Nilsson Bokor, Torsås Arbetarekommun  

Motionen är antagen av: Torsås Arbetarekommun 

 

Utlåtande 

Motionären belyser en mycket viktig fråga, det är i många stycken en helt avgörande fråga för vår 

nation. Vi socialdemokrater vill att alla skall kunna ta del av samhällsutvecklingen. Utav den 

anledningen är det nödvändigt att bredbandet kommer alla till del. Vi lever i en tid där 

digitaliseringen blir allt viktigare i vårt samhälle, sambandet är tydligt: inget bredband, ingen 

digitalisering. Lyckas vi inte med denna utmaning så kommer en del av oss att hamna utanför i 

samhället. Men vi får inte glömma att bredband är ett medel för att kunna nå ett mål. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

Att bifalla motionen                                                  

 

Motion 28 – Seniorkort även för pensionärer utanför tätorterna 

Föredragande: Peter Wretlund 

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 kl 

18.00. 

Syftet med detta är att stimulera resandet på de tider på dagen när vi har färre resande och 

därmed bättre ta tillvara den trafik vi har. Detta är ju en vinst för den enskilde, länstrafiken och 

miljön. 

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

seniorkort då det är glest mellan bussturerna och de turer som finns inte går under de angivna 

tiderna. 

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

Nybro en timma senare. 

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

kl 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 kl 20.55 vilket kan bli en dryg väntan efter att affärerna stängt. 
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 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 kl 08.30 då 

kortet först är giltigt kl 09.00. 

Denna problematik gäller på många orter i vårt län där det är en gles busstrafik. Detta bygger på 

ojämlikheten ytterligare mellan landsbygden och staden där det är en mycket turtätare 

kollektivtrafik. 

Det finns olika sätt att angripa problemen och att öka jämlikheten. Här kommer några förslag 

men vi är öppen för andra så länge de gynnar motionens intentioner. 

- Öka turtätheten och lägga till fler turer vardagar eller  

- Ändra avgångstiderna så de matchar regelverket 

- Se över regelverket för seniorkortet på linjer där det är få turer 

Det första förslaget är givetvis önskvärt och ska göras där det är rimligt men kommer drastiskt att 

öka kostnaderna för regionen och kommer inte vara möjligt att genomföra på flertalet orter då 

det är få resande. 

Det andra förslaget är att justera avgångstiderna så att det blir möjligt att använda seniorkortet på 

de turer som finns. Detta är fullt möjligt men det finns många faktorer att ta hänsyn till och det 

gäller att olika turer synkroniserar med varandra.  Ändringar av avgångstider riskerar ge andra 

problem tex att försämra möjligheten att kunna resa vidare men även ur ett ekonomiskt 

perspektiv där det gäller att kunna nyttja fordon och chaufförer på ett bra sätt. 

Det tredje förslaget kommer inte att öka kostnaderna nämnvärt, men kommer ge ett ökat resande 

och bättre utnyttjande av de turer som finns. Det innebär en översyn av regelverket på de linjer 

där det är en låg turtäthet. De turer där vi har trångt på bussen tex när som används till skolor ska 

kortet inte användas. 

Vi yrkar 

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

gles trafik 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 

Motionen är antagen av Nybro arbetarekommun. 
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Utlåtande 

Vi socialdemokrater är mycket stolta över vårt seniorkort som ger seniorer goda möjligheter att 
resa för en billig peng. Men ingen reform är så bra att man inte kan göra den bättre. 

Vi är fullt medvetna om den obalans som råder för möjlighet att resa med seniorkortet i glesbygd 
och i städerna. 

Det finns olika möjligheter för att förbättra resmöjligheten i glesbygden. 

Det vi kan göra är att hitta alternativa regler för dess giltighet. Med alternativ giltighet krävs stöd i 
biljettsystemet för våra förare. 

Den möjlighet kommer att finnas när vi får igång det nya biljett- och betalsystemet senare i år. 
Vad dessa justeringar kan innebära är något vi socialdemokrater får återkomma till när vi ser vilka 
möjligheter som systemet kommer att ge oss. 

Den tekniska utvecklingen ger oss möjlighet att styra dagalternativ och tid per dag. Om det går att 
geografiskt indela länet skulle ge oss ytterligare en möjlighet. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

Att  anse motionen besvarad 

 

Motion 29 – Nollvision för sexualbrott 

Föredragande: Maria Ixcot Nilsson 

 
I en ny studie av Folkhälsomyndigheten framkommer att 6 av 10 unga kvinnor har utsatts för 
sexuella trakasserier. Det är en siffra som borde få Sverige att skaka i sina grundvalar. Det innebär 
att bortåt en miljon unga kvinnor växer upp i ett Sverige där detta är normaltillståndet. Där män 
tafsar på kvinnor så fort de kommer åt eller får möjlighet. Och där kvinnor som anmäler kallas 
lättkränkta och hånas på sociala medier.  
Ett av problemen är att de flesta brott lämnas utan påföljd. Till exempel leder bara fem av hundra 
anmälda våldtäkter till dom. Sexuellt ofredande leder ytterst sällan till fängelse utan bara till några 
tusenlappar i böter om man överhuvudtaget fälls.  
Mitt förslag är att Sverige inför en nollvision mot sexualbrott. Nollvision innebär att man arbetar 
systematiskt med alla inkomna händelser. Precis som med trafikolyckor skulle man då kunna göra 
djupstudier av det som hänt. Man analyserar då varje delhändelse för att få fram vad som hände, 
varför det hände och vad som kan göras för att det aldrig ska kunna ske igen.  
Det är dags att ta metoo på allvar. En kvinna måste ha samma frihet som en man. Att inte 
behöva vara rädd att bli överfallen eller nerdrogad. Att kunna åka bussen en sen kväll eller att 
kunna säga nej fastän man följt med någon hem efter en utekväll. För oss män är dessa saker 
självklara. Låt oss se till kvinnor också får uppleva den här friheten.  
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag  
- att Socialdemokraterna i Kalmar beslutar att anta motionen.  

- att Socialdemokraterna i Kalmar överlämnar motionen till partidistriktet och uppmanar 
distriktskongressen att anta den.  
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- att Socialdemokraterna ska verka för en nollvision för sexualbrott i Sverige.  

- att distriktskongressen ger länets riksdagsledamöter i uppgift att driva frågan på nationellt plan.  

- att Socialdemokraterna i Kalmar och partidistriktet ställer sig bakom motionen och skickar in 
den till partikongressen.  
 
 
Michael Ländin 

Motionen är antagen av Kalmar arbetarekommun. 

 

Utlåtande 

Distriktsstyrelsen tackar motionären för att han lyfter ett mycket angeläget ämne. Vi är ett 
feministiskt parti som sätter jämställdhetsfrågorna i centrum. Vi socialdemokrater har lagt 
grunden för att Sverige idag är ett av världens mest jämställda länder. Vi tar frågan på största 
allvar och har t.ex. under den senaste tiden tagit initiativ till att sätta ytterligare fokus på 
jämställdhet. 2018 inrättades Jämställdhetsmyndigheten, en myndighet som ska säkerställa att 
regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar blir verklighet.  I Kalmar län står vi också bakom 
den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. 
I länet jobbar vi också tillsammans efter strategin Ett jämställt Kalmar län 2017-2027. 
 
Med det sagt så finns det naturligtvis än mer att göra. Vi kan inte vara nöjda förrän alla 
människor känner sig inkluderade, fria och trygga.  
 
 
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

 
Att  bifalla motionen 

 
Motion 30 – Motion angående moms på fotokonst 

Föredragande: Peter Högberg 

Det finnas många olika konstnärliga riktningar man kan ägna sig åt. En är fotokonst. Vissa 

konstnärer inom detta konstnärliga uttryck tar bilder med sin kamera och gör sedan sitt konstverk 

via en dator och därefter utskrift. Fotokonst räknas inte som konst även om man gör vissa saker 

själv, utan man får betala 25% moms. Det blir knepigt med vad som är konst och vad som är 

kommersiellt. Att verka som konstnär med foto som underlag blir lite orättvist mot andra uttryck.  

Med detta som bakgrund föreslår jag: 

 Att en översyn av momssystemet göras så konstnärer med fotokonst som uttryck får lika villkor 

som övriga konstnärer.  

Att länets riksdagsledamöter får i uppdrag att verka i motionens anda. 

  

Färjestaden 2020-01-09 Carina Adolfsson Elgestam  

Motionen är antagen av Södra Ölands arbetarekommun. 
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Utlåtande 

Vi socialdemokrater tror på kulturen som en viktig del i samhället. Vi tror att kulturen är en av 
grunderna i välfärden. Ett samhälle där kulturen tillåts att ta plats är ett samhälle där människor 
växer och demokratin utvecklas.   
Som motionären påpekar i motionen så finns det många olika konstnärliga inriktningar och 
uttryck. Det går snabbt i utvecklingen av vad som idag kan sägas räknas som konst och det är inte 
politikens uppgift att uttala sig om detta. Här handlar det om att upprätthålla armlängds avstånd. 
Att då staten ska gå in och ha olika beskattningar på de olika konstformerna är märkligt.  
Idag så är den fotografiska konsten på stark frammarsch. Med den moderna digitala tekniken är 
det möjligt för allt fler att både göra fotokonst och ta del av den. Vi socialdemokrater gläds åt att 
den nya tekniken ger fler möjligheter att ta del av kultur. 
Utifrån detta tycker vi det är viktigt att undanröja hinder. Kan man då som motionären så tydligt 
påtalar rätta till befintliga orättvisor i momssatser mellan olika konstformer så är det en viktig 
åtgärd.  
 
 
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

Att  bifalla motionen 

 

Motion 31 – Krav på skriftligt godkännande av lottköp vid telefonförsäljning 

Föredragande: Tomas Kronståhl 

Krav på skriftligt godkännande av lottköp vid telefonförsäljning Idag ringer vissa bolag upp 

konsumenter och säljer lotter. Därefter får man lotter hemskickade till sig och en prenumeration 

är igångsatt. Ett exempel är bingolotter och folkspel som ringer upp och har man då sagt ja till att 

köpa lotter så är prenumerationen bindande. För den breda gruppen i vårt samhälle är detta inget 

större problem men för en person som är delvis dement lätt rycks med och upprepar vad som 

sägs blir detta ett stort problem. Om inte anhöriga då är uppmärksamma så kan lätt dessa lotter 

dels bli liggande någonstans och fakturan inte betalad och därmed risk att det går till inkasso. För 

att få bukt med detta bör en översyn göras av konsumentköplagens så att innan en 

prenumeration påbörjas ska det godkännas med en underskrift. Huruvida det sker med 

traditionell underskrift eller godkännande via bankId är en generationsfråga.  

Undertecknad föreslår: 

Att en översyns görs av konsumentköplagen och att det införs krav på skriftligt godkännande av 

prenumeration av lotter vid telefonförsäljning.  

Att riksdagsledamöterna får i uppdrag att verka i motionens anda. 

 

 Färjestaden 2020-01-09 Carina Adolfsson Elgestam  

Motionen är antagen av Södra Ölands arbetarekommun. 
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Utlåtande 

Motionären tar i denna motion upp den mycket angelägna frågan om att stärka konsumenter i 

allmänhet och givetvis de äldre och kanske även de funktionsnedsatta i synnerhet vid i detta fall 

telefonförsäljning av olika sorters lotterier. 

Vi delar helt motionärens oro över hur den idag gällande konsumentlagen hanteras vid olika 

sorters försäljningar över telefon, där överenskommelsen oftast sker via inspelning och 

upprepande av godkännande muntligen i samtalet över telefon. Detta är inte tillfyllest och 

bevisligen sker det alltför ofta onödiga missförstånd med ekonomiska konsekvenser för den 

enskilde som följd. 

Uppdraget från motionären i denna motion var följande. 

”Att en översyn görs av konsumentköplagen, samt att det införs krav på skriftligt godkännande 

vid lotteriköp på telefon. Att riksdagsledamöterna får i uppdrag att verka i motionens anda.” 

Vi skulle vilja föreslå motionären att godkänna en ny lite bredare attsats och uppdrag. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

Att  bifalla motionen 

Samt ställa sig positiv till att riksdagsledamöterna får i uppdrag att verka för att en översyn sker i 

syfte att stärka konsumentens rätt vid all telefonförsäljning. Målet bör vara att alltid kräva 

verifiering antingen via bankId eller namnunderskrift för affärsuppgörelser som sker via 

telefonförsäljning. 

 

Motion 32 – Bättre villkor för lån till bostad  

Föredragande: Gunnar Jansson 

För några år sedan ändrades lånevillkoren för blivande husägare och de som behöver låna pengar 

till en bostadsrätt, villkoren blev betydligt tuffare. Att man ska amortera på sitt lån är helt ok, 

även om det kanske under år ett skulle kunna vara amorteringsfritt om det görs en ekonomisk 

bedömning att den blivande husägaren/ bostadsrättsinnehavare har mycket andra utgifter för 

boendet just under år ett. Det som är det stora problemet är kravet på kontantinsats på 15% och 

att man inte får låna till den och i de fall man hittar en finansiär till kontantinsatsen så blir det 

dyra blanco-lån. Konsekvensen av de tuffare kraven för lån vid köp av bostad gör att de som av 

olika anledningar inte har flera hundra tusen i sparkapital får betala allt dyrare för sin bostad. De 

som kommer mest i kläm är unga människor som ska sätta bo och inte har sparkapital eller 

föräldrar som kan hjälpa dem. Det blir en klassfråga. Det är oacceptabelt att vi i vårt samhälle har 

ett lånesystem för köp av bostad som gör att vissa grupper får tuffare villkor än andra. Att ha ett 

system där man som köpare av sin bostad har möjlighet till ett bottenlån och ett topplån där det 

är rimliga villkor för räntor och amortering är ett måste för ökad valmöjlighet i boendet. Att ha 

en bra inkomst men inte sparade pengar på banken, kan vara många unga människors situation, 

det får inte vara ett hinder för köp av sin första bostad om man kan betala för sig.  
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Undertecknad föreslår: 

Att en översyn av bolånereglerna görs så fler får möjlighet till lån på mer rättvisa villkor.  

Att länets riksdagsledamöter får i uppdrag att verka i motionens anda. 

 

 Färjestaden 2020-01-09 Carina Adolfsson Elgestam  

Motionen är antagen av Södra Ölands arbetarekommun. 

 

Utlåtande 

Motionären tar upp en effekt som förstärktes när kraven på 15 procent i kontantinsats vid köp av 

villa eller bostadsrätt infördes. Det fans/finns säkert goda skäl till att ha en kontantinsats vid köp 

av bostad, detta för att minska risken till att det blir ett ekonomiskt läge med högre räntor och en 

sämre arbetsmarknad som drabbar de som är högt belånade. 

De som redan innan förändringen hade svårt att komma in på bostadsmarknaden, och det gäller 

ju framför allt unga som ska kunna skaffa sig sin första bostad, har genom förändringen fått det 

ännu svårare att skaffa sig ett boende. 

Eftersom det inte finns tillgängliga hyresrätter för alla som söker boende kommer många vara 

beroende av att låna till en bostadsrätt eller en villa. Det är relativt få av de unga som har så stora 

besparingar att det räcker till att kunna betala kontantinsatsen. Samtidigt är det krav på ett 

betydligt högre amorteringsbelopp på de lånade pengarna till bostadslån.  

Bostadsmarknaden får inte vara sådan att den segregering av samhället som vi kan se idag 

förstärks när det gäller möjligheten att kunna skaffa ett bra boende. 

Det måste vara samhället som ansvarat för att det ska var möjligt för alla att kunna få flytta 

hemifrån när man är vuxen. Det kan inte var föräldrarnas ansvar att ställa upp ekonomiskt för 

sina vuxna barn. 

Staten borde efter den tid som gått med de nya reglerna kunna ta fram en möjlighet att till rimliga 

villkor kunna erbjuda någon form av statliga lån eller garantier för att göra bostadsmarknaden 

mer rättvis. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

Att        bifalla motionen 
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Motion 33 –  Avskaffa de statliga bidragen för ränteavdrag  

Föredragande: Robert Rapakko 

Ränteavdraget innebär att 30% av den totala räntekostnaden av samtliga lån utom CSN-lån kan 

dras av som skattereduktion på inkomstdeklarationen. Något övre tak finns inte för 

ränteavdraget. Den med högst lån får alltså mest bidrag.  

Ränteavdragen kostar statskassan över 30 miljarder kronor årligen och Konjunkturinstitutet har 

beräknat att de år 2027 kan komma att kosta statskassan 65 miljarder kronor per år vid ett högre 

ränteläge. Fördelningsprofilen på denna statliga subvention är ur ett socialdemokratiskt 

perspektiv högst problematisk. Då de med lägst inkomster sällan äger sin bostad får de ingen del 

av stödet. De allra flesta hushållen får bara låga summor medan 85 procent av stödet går till den 

rikare hälften av alla hushåll. Ränteavdragen driver upp bostadspriserna och ökar utlåningen och 

kostar statskassan stora summor som behövs bättre inom andra utgiftsområden.  

Staten belönar alltså hushåll med höga lån i en tid då hushållens ökande skuldsättning framhålls 

som ett av de stora orosmolnen för svensk ekonomi.  

Att bidragen inte skulle gå att tas bort då hushållen räknar med dem i sina kalkyler går att möta 

med en långsiktig och stegvis nedtrappning tills dess bidraget är avskaffat. Den låga räntan med 

långsiktiga prognoser om högre kommande räntelägen talar också för att snarast besluta om 

borttagandet av ränteavdraget.  

Jag föreslår;  

- att distriktskongressen beslutar föreslå partikongressen besluta att avskaffa ränteavdraget genom 

en stegvis nedtrappning.  

 

Motionär: Henrik Nilsson Bokor, Torsås Arbetarekommun  

Motionen är antagen av Torsås arbetarekommun. 

 

Utlåtande 

Styrelsen delar till fullo motionärens analys och stödjer förslaget om en stegvis nedtrappning av 

ränteavdraget. Sverige behöver ta steg för en mer rättvis fördelningspolitik och behovet av pengar 

till välfärden och andra prioriterade områden är stort. Ränteavdragen är ett för staten 

oförutsägbart ekonomiskt instrument som endast kommer delar av befolkningen till del, en rabatt 

på lån som riskerar att driva upp bostadspriser utan grund och därmed skuldsättning hos 

hushållen. Åtgärden med sänkning av ränteavdraget har också stöd av Konjunkturinstitutet, 

Internationella valutafonden och Riksbanken.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

Att  riksdagsledamöterna i Kalmar län ska arbeta för att en översyn görs som innebär en 

stegvis nedtrappning av ränteavdraget. 

Att  motionen därmed är besvarad 
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Motion 34 – Den demografiska utvecklingen 

 

Föredragande: Jonas Erlandsson 

 

Jag tror inte att det har undgått någon att vi står inför en ganska stor utmaning som i grunden 

handlar om att vi lever allt längre. Färre ska försörja och ta hand om fler och alla dessa människor 

behöver också någonstans att bo. Det brukar kallas för Den Demografiska Utvecklingen. Det 

kommer gradvis att kosta mer och mer för oss att upprätthålla samma standard som vi är vana 

vid. Det är ganska enkelt att skriva flera spaltmeter om vad vi står inför men jag ska försöka fatta 

mig kort, troligtvis kommer varenda person som eventuellt läser ett sådant här dokument veta 

precis vad jag menar, sen innan. Vi har en åldrande befolkning. Andelen människor i samhället 

som är mer än 60 år gamla ökar stadigt och vi kommer att leva längre än vad vi gjorde förut, 

vilket gör att vi kommer behöva bygga ut äldre-omsorgen. Vi har redan rekryteringsproblem och 

kommer att tvingas minska bemanningen, vare sig vi vill det eller inte, oavsett hur mycket pengar 

vi har. Vi behöver jobba med olika typer av nya lösningar på problemet och det kommer att 

behövas ekonomisk hjälp från Staten på flera olika sätt. Det här är en idé som kan underlätta 

situationen för många kommuner. Jag kommer från en kommun som är väldigt skuldsatt. Det är 

något jag delar med många och det ses inte längre som något konstigt att en kommun har en 

enorm skuld. Det spelar dock ingen roll om vi ser det som normalt eller ej, det får ändå effekten 

att allting om handlar om ekonomi ständigt är en utmaning. I min Kommun behöver vi bygga 

nytt för att erbjuda personal en bra arbetsmiljö samtidigt som vi av ekonomiska skäl behöver få 

ut så många platser som möjligt från varje enhet. Vi klarar av att stå för driften av boendet, även 

om det också kan vara en utmaning, men vi har svårare att få råd med ny-byggnation. I vårt fall 

tittar vi på lösningar där en privat aktör lånar pengar medan kommunen går in som säkerhet och 

sen hyr byggnaden som del i en lösning där varje boende får en plats i en styrelse så att en inte 

blir maktlös i situationen. Vi kommer behöva många olika sorters boendeformer inom 

äldreomsorgen och det här är en som jag tror nog kommer a+ fungera. Vi kommer behöva titta 

på alla sorters lösningar vi kan komma på. Bland annat så finns det ett ökat intresse bland äldre 

att bo i kollektiv tillsammans, i längden kanske bemanningskrisen delvis kan lösas genom a+ de 

också kan ta hand om varandra. Det är sådant som måste lösas från fall till fall men den generella 

sanningen för alla fall är a+ det behövs en byggnad för att kunna ordna ett boende.  

 

Därför yrkar jag på att Socialdemokratiska Arbetarepartiet ska verka för att:  

• Staten ska finansiera nybyggnation av olika boendeformer inom äldreomsorgen om kommunen 

kan stå för driften.  

 

Södra Öland. Pontus Svensson  

Motionen är antagen av Södra Ölands arbetarekommun. 
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Utlåtande 

Motionären anser här att staten skall finansiera byggnationer av äldreboenden om kommunen 

kan stå för driften. Distriktsstyrelsen konstaterar att staten redan idag har bidrag som finansierar 

boende i olika upplåtelseformer vilket gjort att bostadsbyggandet satt fart i Sverige, dessutom så 

finns det bidrag för särskilda boenden på upp till 3600kr/m2 och max 50m2 för 2 personer eller 

35m2 för 1 person som gör att staten redan är med och minskar kostnaderna för byggnationer av 

äldreboenden. Det är trots detta en stor kostnad för en kommun att bygga äldreboenden och här 

behöver kommunerna samarbeta för att hitta standardiserade byggnationer som kan minska 

kostnaderna vilket borde vara en fråga för Sveriges kommuner och regioner, SKR.   

Men att som motionären tycka att staten helt ska finansiera byggnation om kommunen klarar 

driften ser inte distriktsstyrelsen som något positivt. Kommuner och regioner är idag hårt 

ansträngda vad det gäller att få ekonomin i balans och flera kommuner i länet har tvingats att höja 

skatten för att få balans i ekonomin. Distriktsstyrelsen ser att staten ökar de generella 

statsbidragen till kommuner och regioner och låter varje kommun själva stå för finansieringen av 

byggnationer av äldreboenden.  

  

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

Att  avslå motionen        

 

Motion 35 –  Barns säkerhet eller brottsmisstänktas integritet?  

Föredragande: Lena Hallengren 

Socialtjänsten behöver få förutsättningar till att trygga utsatta barn. De ska kunna garantera dessa 

barns trygghet, inte riskera att utsätta dem istället. Det händer tyvärr, när barn placeras i 

olämpliga hem hos brottsmisstänkta, eftersom socialnämnden endast får begränsad information 

som underlag till sin bedömning, vid utdrag ur register.  

Styrdokumenten lyfter fram barnets bästa som ledande princip. Socialtjänstlagen säger att vid 

åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder som rör 

vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. (1 kap. 2§ 

SoL) FN:s barnkonvention, som sedan första januari 2020 är svensk lag, stärker barnets rätt och 

de som arbetar med barn i utsatta situationer får skarpare juridiskt verktyg. Oro avseende 

tillämpning av lagen kvarstår, eftersom den juridiska möjligheten genom Socialtjänstlagen finns 

där sedan tidigare och trots att barnets bästa är en viktig grundpelare i lagstiftningen har det visat 

sig att barnets bästa inte alltid tillgodoses. Ett specifikt problemområde enligt IVO:s rapporter 

och sammanställning är socialtjänstens myndighetsutövning. Kommunerna har haft problem att 

tillgodose de behov som de familjehemsplacerade barnen har. Det är dessutom en målgrupp som 

har svårt att göra sin röst hörd. Källa: Barns rätt till familjehemsvård av god kvalitet Granskning 

av socialtjänstens myndighetsutövning rörande familjehemsplacerade barn (Artikelnummer | 

IVO 2017-15)  

Innan socialnämnden fattar beslut om vård av ett barn i ett familjehem eller jourhem enligt 6 kap. 

6 § socialtjänstlagen (2001:453) ska socialnämnden inhämta uppgifter från belastningsregistret 
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som förs enligt förordningen (1999:1134) om belastningsregister och uppgifter från 

misstankeregistret som förs enligt förordningen (1999:1135) om misstankeregister avseende den 

eller dem som nämnden avser att anlita för vård av ett barn i ett familjehem eller jourhem. 

Förordning (2016:516).  

I dag krävs det att en person har åtalats för ett brott för att socialtjänsten ska få reda på att 

personen är misstänkt, när den begär ut uppgifter ur polisens misstankeregister. Den personliga 

integriteten och att man är oskyldig tills dess man är dömd har varit invändningar vid förslag på 

ändring av reglerna.  

Två starka intressen står emot varandra och det är inte rimligt att brottsmisstänktas integritet ska 

gå före barns säkerhet. Socialnämndens samlade bedömning av hur boendet skulle vara för ett 

barn eller ungdom och att man också följer upp den vård de unga får, är viktigt men saknar 

tillräckliga förutsättningar. För att förebygga istället för att korrigera utsatthet i efterhand, 

behöver reglerna ses över.  

Jag föreslår;  

- att värna den enskildes integritet och samtidigt stärka barnets rätt genom en stärkt 

myndighetssamverkan mellan polis och socialtjänsten vid lämplighetsbedömning av familjehem 

och jourhem.  

- att socialtjänstens bedömning kompletteras med polisens lämplighetsbedömning utifrån den 

kompletta informationen som finns tillgängligt hos polismyndigheten, men som inte i sin helhet 

kan lämnas till socialtjänsten.  

- att översynen av Socialtjänstlagen förtydligar ökade möjligheter för socialnämnden att 

implementera barnets bästa och barnets rätt i samband med placering i familjehem och jourhem.  

 

Motionär: Emöke Bokor, Torsås Arbetarekommun  

Motionen är antagen av Torsås arbetarekommun. 

 

Utlåtande 

Barnkonventionen är sedan den 1 januari 2020 svensk lag. Ett viktigt beslut som understryker det 

långa arbete som bedrivits sedan konventionen ratificerades1990.  

Också när det gäller barn placerade av socialtjänsten ska barnets bästa komma i främsta rummet. 

På olika sätt behöver socialtjänsten försäkra sig om att det tillfälliga hem (familjehem) som barnet 

ska placeras i är tryggt och erbjuder det stöd som krävs. Det är viktigt att på många olika sätt 

skaffa en så komplett bild som möjligt av familjehemmet. Det kan handla om referenser, samtal, 

utvärderingar, hembesök med mera. 

Motionären beskriver svårigheten för socialtjänsten att garantera kvaliteten och tryggheten i 

placeringen när det inte är möjligt att få insyn i misstankeregistret. Dagens lagstiftning möjliggör 

registerkontroll i brottsregistret först när åtal väckts, dock behöver inte personen vara dömd.  

Men om insyn i misstankeregistret skulle tillåtas och spela roll för lämplighetsbedömningen, då 

skulle samhället värdera en misstanke som om den vore bekräftad, oavsett om anmälan är 

grundlös. Det är inte rimligt. 
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Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

Att  anse motionen besvarad 

 

Motion 36 –  Skyddet av Sveriges demokrati 

Föredragande: Laila Naraghi 

Det demokratiska Sverige har erövrats och växt fram av generationers vilja till ett skapa ett gott 

samhälle. Ett samhälle där folkets rätt är grunden, ett samhälle som bygger på alla människors lika 

värde och den enskilda människans rätt och värdighet.  

Våra fyra grundlagar är ett viktigt fundament för detta.  

Idag saknar vi ett stabilt skydd för våra grundlagar och vår demokrati i jämförelse med många 

andra länder.  

Grundlagarna kan idag ändras med två identiska beslut, och enkel majoritet i vår riksdag, med ett 

val emellan. Detta behöver inte vara ett ordinarie val utan kan vara ett extraval.  

Vi ser idag hur flera partier frångår praxis och att en bred konsensus kring våra grundlagar i 

Sveriges riksdag är dess bästa skydd.  

De flesta andra länder tillämpar kvalificerad majoritet och två ordinarie val. Den kvalificerade 

majoriteten kan var exempelvis 2/3 majoritet eller 3/4 majoritet.  

I Sverige har vi en stark tradition av att förankra viktiga frågor i blocköverskridande diskussioner 

och beslut. Med en kvalificerad majoritet får vi ett liknande arbetssätt gällande vår demokrati och 

våra grundlagar  

Vårt grannland Finland kräver ett ordinarie val och 3/4 majoritet för att göra en förändring. I 

Norge går det inte att förändra grundlagen utom detaljer.  

Jag föreslår distriktskongressen: 

 Att distriktskongressen ställer sig bakom det som anförs i motionen  

Att distriktskongressen uppdrar till riksdagsgruppen att verka för beslut som stärker våra 

grundlagar genom starkare konsensus i Sveriges riksdag. 

  

Motionär  

Kåre Holgersson, Torsås Arbetarekommun  

Motionen är antagen av Torsås Arbetarekommun 
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Utlåtande 

Distriktsstyrelsen instämmer i motionärens beskrivning av demokratins framväxt här i landet och 

att våra grundlagar är ett viktigt fundament för vår demokrati.  

Distriktsstyrelsen ser med stor oro på hur andra partier har valt att frångå praxis och på så vis 

försvårat och försämrat riksdagens, och därmed demokratins, funktionssätt.  

Socialdemokraterna har historiskt verkat för breda blocköverskridande överenskommelser när det 

gäller grundlagsfrågor och distriktsstyrelsen anser att vårt parti ska fortsätta verka enligt denna 

tradition. I konstitutionsutskottet bereds samtliga frågor med intentionen att nå så breda 

ställningstaganden som möjligt. Distriktsstyrelsen välkomnar motionärens förslag om konsensus i 

riksdagen kring våra grundlagar.  

När det gäller det som lyfts i motionen angående kvalificerad majoritet, finns det anledning att 

påminna om att detta redan finns i viss utsträckning. I Regeringsformen (RF), krävs sådan 

majoritet i främst två fall.  

- En lag som begränsar grundläggande fri- och rättigheter blir på yrkande av tio 

riksdagsledamöter vilande i ett år, om den inte stöds av minst fem sjättedelar av de 

röstande.  

- För riksdagsbeslut om överlåtande av viss beslutanderätt inom EU-samarbetet, krävs att 

minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar för 

det. Riksdagens beslut kan också fattas i den ordning som gäller för stiftande av grundlag.   

Distriktsstyrelsen vill erinra om att partistyrelsen tidigare har anfört (senast vid partikongressen 

2017) att för att underlätta regeringsbildandet och göra det lättare för minoritetsregeringar att 

styra landet, har man valt att begränsa frågor som ska beslutas med kvalificerad majoritet till just 

ett fåtal beslut av grundlagsnära karaktär. Mot bakgrund av utformningen av vår grundlag och 

den tradition vi har i Sverige med minoritetsstyre, menade partistyrelsen att ytterligare införande 

av kvalificerad majoritet vid beslut väsentligen skulle försvåra rikets styrning.   

Distriktsstyrelsen vill ta tillfället i akt och understryka att arbetarrörelsen ständigt måste bedriva 

ett aktivt demokratiarbete på alla nivåer: lokalt, regionalt och nationellt, liksom i EU och globalt. I 

grunden handlar det om att demokratins ideal måste genomsyra hela samhället. Självklart måste vi 

arbeta för grundlagar och andra lagar som går i linje med demokratins principer och som 

motionären skriver om, även är till välfungerande skydd för demokratin. Men vi får inte blunda 

för det faktum att antidemokratiska krafter sällan bryr sig om grundlagar, rättsstatens principer 

och mänskliga rättigheter. De gör som de vill – oavsett tidigare praxis och fattade beslut. Därför 

är det av största vikt att hela tiden verka för en deltagande och inkluderande demokrati vars 

främsta värn är engagerade och upplysta medborgare som står emot populism, extremism, 

antidemokratiska strömningar och påverkan från främmande makt.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

Att  bifalla motionen  
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Motion 37 – Vård efter behov!  

Föredragande: Lena Hallengren 

Vårdgivare prioriterar patienter med privata sjukvårdsförsäkringar framför patienter med remiss 

från regionerna. Att få gå före i kön och minska den långa väntetiden är den vanligaste 

anledningen till tecknandet av en försäkring.  

Lagens intentioner om att vård till försäkringspatienter inom den offentligt finansierade vården 

enbart skall få ges ”om man inte åsidosätter principerna om människovärde, behov och 

solidaritet” framgår inte tillräckligt tydligt och lagen framstår därför som otillräcklig. Redan idag 

finns dessa uppställda principer. Hälso- och sjukvårdslagen är en ramlag, som anger 

intentionerna: vård efter behov. Men rådande lagstiftning reglerar inte vårdbolagens 

prioriteringar, även om det strider mot hälso- och sjukvårdslagens intentioner.  

Jag föreslår att distriktskongressen beslutar föreslå partikongressen besluta:  

- Att lagen ska förtydligas och vara vägledande för hur man bygger upp sjukvårdssystemet.  

- Att tydligare reglera och begränsa offentligt finansierade vårdgivares sätt och möjlighet att ta 

emot försäkringspatienter.  

- Att lagen förtydligas så att lagstiftningens grundläggande intentioner i systemet ska följas.  

 

Motionär: Emöke Bokor, Torsås Arbetarekommun  

Motionen är antagen av Torsås kommun 

 

Förslag till utlåtande 

Motionären oroas över utvecklingen med privata sjukvårdsförsäkringar med konsekvensen att 

vård inte ges efter behov, vilket är tydligt i hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En berättigad oro 

när vi ser allt fler exempel på hur patienter med en sjukvårdsförsäkring just går före patienter i 

den offentligt finansierade vården.  

En trygg hälso- och sjukvård som finns när man behöver är en grundläggande del i den generella 

välfärden och för tilliten till vårt gemensamma samhälle.  

Eftersom vårdens resurser är begränsade, inte minst gäller det tillgång till utbildad personal med 

rätt kompetens, måste vi göra allt vi kan för att förhindra att resurser används ineffektivt och 

utan att ta hänsyn till patientens vårdbehov. Därför var det högst olyckligt att Reinfeldregeringen 

(2006-2014) som ett av de första besluten rev upp den så kallade stopplagen med innebörden att 

en vårdgivare inte fick blanda försäkringspatienter med offentligt finansierade patienter. Privata 

vårdgivare blev helt enkelt tvungna att välja om de ville behandla patienter som var finansierade 

offentligt eller via sjukvårdsförsäkring.  

Inga som helst initiativ togs för att förhindra utvecklingen mot fler försäkringspatienter, tvärtom 

har antalet ökat till att idag vara över 650 000. 2016 la dåvarande S-ledda regering fram en 

proposition till riksdagen med syfte att förtydliga i HSL att behov ska styra. Dåvarande alliansen 

tillsammans med SD röstade ner förslaget. 
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Det är dags att lägga nya förslag. Vi socialdemokrater måste idag på alla sätt stå upp för den 

generella välfärden, där alla behandlas jämlikt och där behoven styr vem som får vård, inget 

annat. I debatten och i samtalen. I regionfullmäktige och i Sveriges riksdag. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: 

Att  besvara attsats 1 

Att  bifalla attsats 2 och 3 

Att  sända motionen vidare till partikongressen 2021 

 

P. 11 Val av distriktsstyrelse 

Ledamöter som valdes på 2 år vid distriktskongressen 2019: 

Anders Henriksson, Kalmar, ordförande/VU 

Helen Nilsson, Vimmerby, tillika VU 

Emöke Bokor, Söderåkra 

Robert Rapakko, Mönsterås 

Jonas Erlandsson, Högsby 

Martina Aronsson, Nybro 

a) Kassör, styrelse och VU-ledamot   väljs på 2 år 

Valberedningen föreslår distriktskongressen att utse: 

Peter Wretlund, Oskarshamn, omval 

b) Sex ordinarie ledamöter i styrelsen   väljs på 2 år 

Valberedningen föreslår distriktskongressen att utse följande: 

Lena Hallengren, Kalmar, omval 

Maria Ixcot Nilsson, Emmaboda, omval 

Gunnar Jansson, Västervik, omval 

Nermina Mizimovic, Hultsfred, omval 

Matilda Wärenfalk, Färjestaden, nyval 

Ilko Corkovic, Borgholm, nyval 

c) Tre ledamöter i Verkställande utskottet (väljs ur styrelsen) väljs på 1 år 

Valberedningen föreslår distriktskongressen att utse följande: 

Lena Hallengren, Kalmar, omval 

Gunnar Jansson, Västervik, omval 

Helen Nilsson, Vimmerby, omval 
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d) Fem ersättare i styrelsen    väljs på 1 år 

Michael Ländin, Kalmar, omval 

Angelica Katsanidou, Överum, omval  

Tobias Fagergård, Nybro, omval 

Laila Naraghi, Oskarshamn, omval 

Peter Högberg, Vimmerby, omval 

 

P. 12 Val av revisorer 

Valberedningen föreslår distriktskongressen besluta att utse följande: 

a) Tre ordinarie    väljs på 1 år 

Herman Halvarsson, Köpingsvik, omval 

Monica Anderberg, Torsås, omval 

Doris Johansson, Kalmar, omval 

 

b) Tre ersättare    väljs på 1 år 

Owe Kåreberg, Mönsterås, omval 

Diana Bergeskans, Högsby, omval 

Mathias Karlsson, Färjestaden, omval 

 

 

P. 13 Tid och plats för distriktskongressen 2021 

Distriktskongressen föreslås besluta: 

Att ge distriktsstyrelsen i uppdrag att besluta om tid och plats för 2021 
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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 

 


