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Program 

8.45-9.15  Ombudsgranskning – Delegationsledarna lämnar in justerade ombudslistor  

 till revisor/PD 

 

9.00 Musik på scenen – Johan Gustavsson 

 (Kaffe och fralla finns från 8.30) 

9.30 Kongressen öppnas av Anders Henriksson, distriktsordförande 

 Arbetarekommunens ordförande Roger Holmberg hälsar välkommen  

 

 Parentation 

 Formalia – punkt 2 – 3 

 Tage Erlanders Hedersmedalj 

 Kongressförhandlingar 

11.30 Partidistriktet 100 år 

11.45 Lunch på Krögers (Larmtorget) 

12.55 Samling vid tältet för aktivitet 

13.00 Utåtriktad aktivitet – Dörrknackning, ringning, rosutdelning 

14.15 Musik på scenen – Isle of you  

14.30 Tal av partistyrelsens representant – Morgan Johansson 

 Kongressförhandlingarna fortsätter 

 Kaffe finns i tältet från kl. 14.00 

 Läggs in i programmet under dagen 

Handslag med LO – Tomas Olsson 

 Gästerna har ordet 

 Avtackningar 

Ca 16.30 Avslutning – Internationalen 
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Dagordning 

1. Kongressen öppnas 

2. Fastställande av dag- och arbetsordning (sid 4) 

3. Val av presidium (sid 4) 

a) Två ordförande 

b) Två sekreterare 

c) En justerare 

d) Tre rösträknare  

e) Redaktionsutskott 

 

4. Fastställande av ombudslista 

 

5. Beslut om kongressens offentlighet  

6. Utdelning av Tage Erlanders Hedersmedalj  

7. Partidistriktet 100 år 

8. Verksamhetsberättelse 2021 (bilaga 1) 

9. Behandling av ekonomisk berättelse (bilaga 1, sid 36) 

 

10. Behandling av revisionsberättelse (bilaga 1, sid 42) 

 

11. Beslut om ansvarsfrihet 

12. Styrelsens förslag (sid 5) 

 

13. Behandling av motioner (sid 6) 

14. Val av kandidat till regionstyrelsens ordförande (sid 18) 

 

15. Val av distriktsstyrelse (sid 19) 

a) Kassör, tillika VU-ledamot  

b) Sex ledamöter i distriktsstyrelsen (2 år) 

c) Tre ledamöter i VU (1 år) 

d) Fem ersättare i distriktsstyrelsen (1 år) 

16. Val av revisorer (1 år) (sid 20) 

 a) Tre ordinarie 

 b) Tre ersättare  

17. Val av valberedning som ska förrättas av regionfullmäktige i november 2022 (sid 21) 

18. Rapport om regionlistor i valkrets 1 – 6 

19. Tid och plats för distriktskongressen 2023 (sid 22) 

20. Kongressen avslutas – Internationalen (sid 23) 
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Förslag till arbetsordning 

- kongressombud skall för att få avvika från pågående kongressförhandlingar meddela 

detta till presidiet. Eventuella avvikelser från kongressen ska föras till protokollet. 

 

- yttrande och förslagsrätt har valda ombud, ledamöter i distriktsstyrelsen, en 

föredragande revisor, ombudsmän, partistyrelsens representant, landstingsgruppens 

representant samt de socialdemokratiska riksdagsledamöterna har yttrande och 

förslagsrätt. Valberedningens ordförande äger yttrande och förslagsrätt i kongressens 

samtliga valärenden. 

 

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

överlåtas.  

 

- Förslag till kongressen ska redovisas muntligt från talarstolen och överlämnas 

skriftligt till tjänstgörande ordförande. Förslaget ska vara undertecknat med 

förslagsställarens namn. 

 

Ändringar kan inte göras i motionernas texter eller att-satser. Ombuden kan inte heller 

föreslå ändringar i distriktsstyrelsens motionsutlåtanden. Yrkanden ställs i form av 

bifall eller avslag till attsatserna i motionerna alternativt att anse motionen besvarad.  

Kongressens offentlighet 

Kongressens förhandlingar föreslås vara öppna.  

 

 

P. 3 Val av presidium 

Valberedningen föreslår distriktskongressen att utse följande funktionärer: 

a) Två ordförande 

Marianne Dahlberg, Kalmar 

Björn Petersson, Torsås 

 

b) Två sekreterare 

Mona Jeansson, Kalmar 

Michael Granstedt, Färjestaden 

 

c) En justerare 

Renée Solstad, Mönsterås 

 

d) Rösträknare  

Jenny Melander, Kalmar 

Anton Sejnehed, Oskarshamn 

Staffan Hederberg, Västervik 

 

e) Redaktionsutskott 

VU:s ledamöter: Anders Henriksson, Helen Nilsson, 

Lena Hallengren, Peter Wretlund, Gunnar Jansson 
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P. 12 Styrelsens förslag 

a) Ekonomi 

 

Distriktskongressen föreslås besluta: 

Att    av resultatet på 541 748,52 kr avsätts 510 000 kr till valfonden och 

          resterande återförs till eget kapital 

b) Politiska prioriteringar 2022 – 2026 (bilaga 2) 

c) Uttalande 
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P. 13 Behandling av motioner 

Motion 1 - Vårbocksjakt 
 

Föredragande: Tomas Kronståhl 

 

Sommaren 2021 beslutade regeringen, i samband med en översyn av jakttiderna, att tillåta 

vårbockjakt i hela landet med start 2022, trots att jägarna inte vill ha jaktformen i södra 

Sverige. Motståndet har varit väldigt stort på Öland angående denna jaktform. 

 

I Sverige har vi en lokal och regional viltförvaltning. Detta är grunden och basen som formar 

och reglerar all jakt. Det innebär att vi utgår ifrån de lokala viltstammarna och hur 

förutsättningarna för dem ser ut. Detta förhållningssätt skapar förståelse och acceptans för 

jakt. Det bör vara självklart att vi ska reglera viltstammarna utifrån kunskap om viltets lokala 

förutsättning och inte efter generella, nationella hypoteser. Därför blir det konstigt när 

regeringen inte lyssnar till vad de lokala företrädarna för jakten säger. 

 

Länsföreningarna, samt lokala föreningar, anser att beslutet om vårbocksjakt i södra Sverige 

ökar trycket på rådjursstammarna på ett sätt som kan vara till skada på rådjursstammen. 

Genom en snedfördelning av jakttrycket med att skjuta fler bockar skapar man en risk för 

snedfördelning i stammen. Det blir en överrepresentation av hondjur. Genom att utöva ett 

jämnt jakttryck under lämpliga tider på året skapar vi en livskraftig viltstam.  

En annan risk som lyfts är att man jagar bockar som behövs i avelssyfte. Alltså att det skjuts 

för många av de bockar som är av kvalité och som ger en god avkomma.    

 

Staten bör alltid – precis som jägarna – sätta viltet i centrum och sträva efter en hållbar 

förvaltning, där jakt är ett av instrumenten. Rådjuren behöver en bättre könsfördelning och en 

klok långsiktig förvaltning – inte en jaktform som snedvrider könsfördelningen ytterligare. 

 

Utifrån det ovan yrkar motionären; 

 

● Att beslutet om vårbocksjakt i hela landet omprövas. 

 

● Att eventuellt nytt beslut om vårbocksjakt ska grunda sig i kunskap om viltets lokala 

förutsättning. 

 

● Att vårbocksjakt inte tillåts där lokala länsföreningar inom jägarkåren motsätter sig det 

utifrån kunskap om det lokala bestånden. 

 

Johan Hellborg 

 

Styrelsens förslag: 

 

● Att Socialdemokraterna Norra Öland antar motionen som sin egen. 

 

● Att vi skickar motionen till Socialdemokraterna i Kalmar läns distriktskongress. 

 

● Att vi ger riksdagsledamöterna Kalmar län i uppdrag att driva frågan.  

 

Socialdemokraterna Norra Öland 
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Utlåtande motion 1 

Motionären tar i denna motion upp den mycket angelägna frågan om hur vi på bästa sätt ska 

förvalta vårt lilla högvilt med eftertanke och långsiktighet. 

Distriktsstyrelsen delar helt motionärens synpunkter både vad det gäller den långsiktiga och 

lokala förvaltningen av våra viltstammar, men även det viktiga konstaterandet att inte införa 

en jakttid som samtliga av jägareförbundets länsföreningar i södra Sverige har sagt nej till. 

Den lokala förvaltningen skapar engagemang och en mycket stor förståelse för jaktens olika 

geografiska förutsättningar i hela vårt land. 

Att införa en jakttid på våren är en oetisk och ur förvaltningssynpunkt en mycket olycklig och 

felriktad åtgärd. 

Våren är en tid för återhämtning och när foder åter börjar att grönska även en tid för att äta 

upp sig och stärka sig inför födslar och kommande brunstperiod. 

Redan idag är tyvärr jakttrycket på vårt lilla högvilt i södra Sverige snedfördelat. 

Den långsiktiga förvaltningen av rådjur rekommenderar en avskjutning motsvarande 25% 

bockar 25% getter och 50% kid. Idag skjuter samtliga länsavdelningar i södra Sverige mer än 

50% bockar och detta kommer med nuvarande lagförslag självklart att snedfördelas 

ytterligare. 

Riksdagsledamöter från Kalmar län jobbar aktivt med att få till en förändring i denna fråga. 

Med anledning av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen besluta  

Att anse motionen besvarad 
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Motion 2 - Algoritmers och AI:s påverkan på demokratin 

Föredragande: Martina Aronsson 

I proposition 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige 

framhåller regeringen att dagens samhällsutveckling drivs och formas av digitaliseringen. 

Digital teknik och kompetens är av mycket stor betydelse för svensk innovationsförmåga och 

näringslivets förmåga att konkurrera globalt. Satsningar på forskning och innovation om 

digital teknik och artificiell intelligens (AI) samt dess användning bör därför genomföras.  

Regeringen framhåller att digitaliseringen medför utmaningar som behöver hanteras på ett 

ansvarsfullt, etiskt, säkert, jämställt och demokratiskt sätt. Exempelvis kommer utvecklingen 

av AI att skapa stora möjligheter, men samtidigt kan det uppstå risker beroende på hur 

tekniken utvecklas och utnyttjas.  

I propositionen framhålls att den digitala omställningen förändrar grundläggande delar av 

samhället, inklusive demokrati och socialt samspel. Förutsättningar finns för en positiv 

samhällsutveckling med hjälp av exempelvis automatisering och AI. Samtidigt finns 

utmaningar i att säkra skyddet av olika värden, till exempel den personliga integriteten. 

Regeringen skriver att Sverige behöver utveckla och stärka förmågan att dra nytta av data och 

nya teknologier.  

Med anledning av propositionen har konstitutionsutskottet konstaterat att den digitala 

omställningen påverkar vårt samhälle och den enskilda individen på många olika sätt. Som 

regeringen framhåller innebär digitaliseringen stora möjligheter, men också utmaningar som 

måste hanteras på ett ansvarsfullt, etiskt, säkert, jämställt och demokratiskt sätt. Exempelvis 

kommer utvecklingen av artificiell intelligens (AI) att skapa stora möjligheter, samtidigt som 

det kan uppstå risker beroende på hur tekniken utvecklas och används. Användningen av AI 

påverkar den enskilda individen redan i dag och kan leda till kränkningar av de 

grundläggande fri- och rättigheterna, t.ex. yttrande- och informationsfriheten, den personliga 

integriteten och rätten till privatliv. 

Konstitutionsutskottet har därför framhållit att det finns ett stort behov av forskning om hur 

användningen av AI påverkar demokratin och de grundläggande fri- och rättigheterna. 

Sociala media bidrar till att skapa skarpa gränser mellan människor, ett ”vi och dom”. Lögner 

i kombination med hat sprids snabbare än fakta och nyanserad meningsutväxling. Detta har 

möjliggjorts av algoritmernas utformning. Denna utveckling riskerar den demokratiska 

grundväven i vårt samhälle. För detta bär de stora IT-bolagen, inklusive sociala medier-

företagen, de som brukar kallas big tech, ett stort ansvar. Det är rimligt att det finns insyn och 

transparens vad gäller de algoritmer och den AI som genom dessa företag har en sådan stor 

påverkan på så väl enskilda människor som hela samhällsutvecklingen. 

Med anledning av ovanstående yrkar jag:  

Att  Socialdemokraterna ska verka för en översyn av forskningsbehov och 

lagstiftning kring ökad insyn vad gäller algoritmer och AI för att säkra så väl 

medborgarnas personliga integritet som det demokratiska styresskicket här i 

landet. 
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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 

Utlåtande motion 2 

Motionären lyfter en otroligt viktig fråga som berör nästan alla människor. Trots detta är det 

ett fåtal som reflekterar över hur det påverkar oss som individer och vårt samhälle. 

Med AI öppnar sig nya världar och en massa data kring hur människor lever, söker 

information och vad individer gillar blir tillgänglig för analyser. Med all denna data kan vi 

finna djupa orsakssamband kring sjukdomar och ohälsa, vi kan hitta okända syskon på andra 

sidan jordklotet, men det är också ett hot mot vår personliga integritet. Datan som samlas in 

kan också användas för riktade informationskampanjer inte alltid grundar sig demokratiska 

värderingar. 

Sedan flera år irriteras vi ofta av att vi alltid måste godkänna cookies och det är alltid lättare 

att acceptera än att avvisa. Dessa cookies används sedan för att filtera den information vi får 

för att vi ska få träff av sådant som man tror vi är intresserade av. Söker du på fönster på 

webben så får du sedan upp många reklaminslag om fönster i dina sociala medier. Söker du på 

Socialdemokrater ena dagen och på äldreomsorg så påverkar gårdagens sökning. På så vis ger 

cookies oss en smalare världsbild och precis som motionären skriver så skapar detta ett vi och 

dom och minskar möjligheten till förståelse för oliktänkande. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta: 

 

Att  bifalla motionen. 
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Motion 3 - Tänderna är en del av kroppen 

Föredragande: Lena Hallengren 

Tidigare i år presenterades den omfattande utredningen ”När behovet får styra – ett 

tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa” (SOU 2021:8). Den redogör för den svenska 

tandhälsans utveckling och läge idag, samt föreslår finansierade reformer. Utredningar har 

även beräknat att kostnaden för en övergång till högkostnadsskydd inom tandvården, av 

samma modell som i sjukvården, skulle vara 6,5 miljarder. Utredningen har letts av Veronica 

Palm.  

Enligt utredningen har tandhälsan i Sverige förbättrats markant under de senaste etthundra 

åren. Utbyggnaden av folktandvården under 1940- och 1950-talen, en ökad fluoranvändning 

och tandborstning samt en successivt ökad medvetenhet i befolkningen om betydelsen av 

förebyggande insatser har bidragit till detta. Exempelvis minskade antalet personer som var 

helt tandlösa markant under 1970- och 1980-talen. En bidragande orsak till den positiva 

tandhälsoutvecklingen har sannolikt även varit den förbättrade tillgängligheten till tandvård. 

Den positiva utvecklingen av tandhälsan på befolkningsnivå bland dem som besöker 

tandvården har fortsatt under 2000-talets första årtionden. 

Samtidigt som utvecklingen på befolkningsnivå är positiv, finns tydliga socioekonomiska 

skillnader i tandhälsa. Inkomstskillnader förstärker skillnader i tandhälsa. Personer med lägre 

utbildningsnivå har en sämre tandhälsa. Även den självskattade tandhälsan är sämre bland 

personer i en socioekonomiskt utsatt position. Socioekonomi har också betydelse för 

skillnader i barns tandhälsa, mätt som kariesförekomst. Också funktionsnedsättning påverkar 

såväl upplevd som faktisk tandhälsa negativt. 

Ojämlikheten i tandhälsa hänger samman med de höga kostnaderna för tandvårdsbesök. En 

basundersökning hos tandläkare har idag ett referenspris på 865 kronor och för behandling 

kan man behöva betala tusentals och ibland tiotusentals kronor. De höga priserna beror på att 

den statliga prisregleringen av tandvårdstaxan avskaffades 1999 och fri prissättning infördes. 

Sedan dess bestämmer en privattandläkare själv sin taxa och Folktandvårdens priser fastställs 

av regionerna. Det finns en statlig referensprislista som anger vad ett normalpris för en 

behandling kan vara, men Riksrevisionen har konstaterat att systemet inte fungerar eftersom 

de angivna summorna tenderar att utgöra golv för tandläkarnas priser. I tidigare nämnd 

utredning, framgår att inte i någon region följer de privata vårdgivarna denna lista och endast i 

2 av 21 regioner följer den offentliga folktandvården listan.  

Inom den ordinarie sjukvården (d.v.s. exklusive tandvården) gäller den svenska generella 

välfärden. Som person har du rätt till sjukvård efter behov och medicinsk prioritering, och du 

skyddas mot höga kostnader av ett högkostnadsskydd som uppgår till 1150 kronor per år för 

öppenvård. Det finns inga sakliga medicinska skäl till att skilja på hälso- och sjukvård av 

kroppen i stort och av tänderna. Bakgrunden till dagens uppdelning har historiska orsaker. 

Som Henrik Fritzon, ledande regionpolitiker i Skåne, uttryckt det: ”Det är svårt att se att om 

vi idag skulle börjat skissa på ett generellt finansierat välfärdssystem, då skulle komma till 

slutsatsen att för just tänderna borde patienten själv stå för merparten av kostnaden medan 

övrig hälso- och sjukvård huvudsakligen ska betalas via skattsedeln.”  
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Det är dags att Sverige får ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem som behandlar 

kroppen som en helhet, inklusive tänderna som ingår i våra kroppar. Regeringen bör därför 

genomföra en tandvårdsreform för en mer jämlik tandhälsa.  

Som Ann-Marie Lidmark, förbundsordförande för Tandhälsoförbundet, uttryckte det på DN 

Debatt: ”eftersom Sverige har råd med rutavdrag, till en kostnad av 5-6 miljarder per år, borde 

det också finnas utrymme för en tandvårdsreform som gynnar dem med liten plånbok.” 

Med anledning av ovanstående yrkar jag:  

Att  Socialdemokraterna verkar för att en nationell tandvårdsreform genomförs för 

en mer jämlik tandhälsa.  

Att  Socialdemokraterna verkar för att ett nationellt högkostnadsskydd, likt det inom 

övrig hälso- och sjukvård, införs inom tandvården.  

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 
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Utlåtande motion 3 

Det går inte annat än instämma i att tänderna är en del av kroppen. Glädjande nog fortsätter 

tandhälsan att förbättras på befolkningsnivå i Sverige. Samtidigt kvarstår stora skillnader 

mellan olika grupper. Det är ett faktum att tandhälsan i Sverige fortfarande är en tydlig 

klassfråga.  

Regeringen har vidtagit flera åtgärder i syfte minska dessa skillnader. Det är nu billigare att gå 

till tandläkaren – särskilt för pensionärer och unga vuxna som ofta har sämre ekonomi. Det 

har blivit lättare att jämföra priser mellan olika tandläkare genom en nationell 

prisjämförelsetjänst på webben, den så kallade ”tandpriskollen”. Trots att regeringen har 

stärkt stöden är de ekonomiska trösklarna till tandvården för många fortsatt höga. Mer behövs 

göras. 

I mars 2018 tillsatte regeringen en utredning som fick till uppgift att se över hela 

tandvårdssystemet med det huvudsakliga syftet att komma med förslag om hur tandhälsan kan 

bli mer jämlik. Utredningen lämnade sitt betänkande i mars 2020. Utredningen föreslår bland 

annat att en undersökning hos tandvården ska kosta 200 kronor per besökstillfälle. De med 

störst risk för tandsjukdomar ska få mest stöd och tätare kontroller hos tandvården. 

Betänkandet har remissbehandlats och bereds nu inom regeringskansliet.  

Socialdemokraterna har kongressbeslut på att ”det ska tas ytterligare steg för en jämlik 

tandvård där tandhälsa inte är en klassfråga. De ekonomiska trösklarna till tandvården ska 

sänkas. På sikt bör tandvården omfattas av ett högkostnadsskydd liknande hälso- och 

sjukvårdens. Tandvårdens resurser måste gå till det de är avsedda för.” I den riktningen avser 

socialdemokraterna också gå under kommande mandatperiod. 

Med anledning av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen besluta  

Att anse motionen besvarad 
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Motion 4 - Ny flygstrategi för Sverige. 
 

Föredragande: Peter Wretlund 

 

Sverige är beroende av att vi har en väl utvecklad infrastruktur. Jag vill här ta upp en väsentlig 

del av denna. 

 

1998 (24 år sedan, mycket har hänt sedan dess) togs ett beslut där man hade lagt ett förslag 

om ett sammanhållet flygplatssystem för hela Sverige. 

Där framhöll den dåvarande Socialdemokratiska regeringen att: 

 ” Luftfartens infrastruktur måste ur transportpolitisk synvinkel betraktas som ett 

sammanhållet system – en flygplats förutsätter en annan. Staten har enligt de allmänna 

transportpolitiska principerna ett ansvar för detta system av interregionala och internationella 

förbindelse. I många regioner med dålig alternativ trafikförsörjning spelar dessutom flyget en 

avgörande roll för de transportpolitiska målen om tillgänglighet”. 

Regeringen föreslog vidare ” Staten skulle ta ett ökat ansvar för driften av de kommunala 

flygplatserna”. 

Ovanstående citat speglar enligt min åsikt den verklighet som vi lever i idag. Inte minst i 

Kalmar län. 

 

På partikongressen i Göteborg den 3-7 november 2021 så beslutade kongressen att nya 

riktlinjer skulle tas. Dessa innehåller många olika områden men jag tänker hålla mig till vad 

som sägs om det som berör flygplatser. 

 

I inledningen på skriften ”Vi bygger landet - Antagna riktlinjer” så betonas att ” Klyftorna 

mellan stad och land har vuxit. Klyftorna måste minska och Sverige ska hållas samman.” 

I avsnittet En hållbar infrastruktur som bygger samman Sverige kan man läsa följande citat : 

” Transportslagen hänger ihop och är beroende av varandra. Investeringar sluter klyftor 

mellan stad och land. Ett välfungerande nät för beredskapsflygplatser för ambulansflyg, 

brandflyg och höjd beredskap ska vidmakthållas. Det ska finnas en hållbar och tillgänglig 

flyginfrastruktur i hela landet.” 

Allt som har nämnts i ovanstående kan jag ställa upp på till 100%. Eftersom det inte råder 

några motsättningar om detta så handlar det nu om att gå från ord till handling. 

 

Jag föreslår därför att en ny flygstrategi skyndsamt utreds, där man tar hänsyn till de 

synpunkter som finns i motionen så att vi kan säkerställa, att det även i framtiden finns ett 

välfungerande nät av flygplatser i Sverige. 

 

Med stöd av ovanstående föreslår jag 

 

att  en ny flygstrategi för Sverige skyndsamt utreds 

 

att  Kalmar läns Socialdemokratiska riksdagsledamöter får i uppdrag att driva frågan 

i Riksdagen 

 

att  Västerviks Socialdemokratiska Arbetarekommun ställer sig bakom motionen 

 

att  motionen skickas vidare till Kalmar läns partidistrikts årskonferens 

 

Motionen skriven av Krister Örnfjäder och antagen av Västerviks ak 2022-01-17 
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Utlåtande motion 4 
 

Motionären lyfter ett mycket viktigt ämne för svenskt flygs framtid. Inte minst för stora delar 

av vårt län är flyget ännu ett avgörande transportmedel. Flyget har stor betydelse för Sveriges 

ekonomi och konkurrenskraft och spelar en viktig roll genom att tillgodose människors och 

näringslivets behov av långväga resor och transporter, såväl inrikes som utrikes. Flyget är en 

del av transportsystemet vilket innebär att flyget måste utvecklas i samverkan med övriga 

trafikslag för att skapa ett effektivt och hållbart transportsystem. Sverige behöver en 

flygstrategi som bidrar till ett hållbart flygresande, en minskad miljö- och klimatpåverkan 

samt sunda och rättvisa konkurrensvillkor. Vi som socialdemokrater behöver se till att minska 

klyftorna mellan stad och land och möjliggöra för en hållbar flyginfrastruktur i landet.  

Den nu rådande flygstrategin lanserades januari 2017. Sedan dess har myndigheter, 

representanter från flygbranschen, turism, miljörörelser och näringsliv fått återkoppling och 

uppföljning av arbetet med genomförandet av strategin. Flygstrategin innehåller idag följande 

sju fokusområden:  

• Tillgänglighet inom Sverige och internationellt 

• Stärk Arlanda flygplats som nav och storflygplats 

• Flygets miljö- och klimatpåverkan ska minska 

• Hög flygsäkerhet med målbaserade regelverk 

• Rättvisa villkor och sund konkurrens 

• En forskningsstark och innovativ flygindustrination 

• Ökad export av svenska varor och tjänster 

Pandemin har medfört att flygplatserna gjort omfattande underskott och en ny flygstrategi 

behövs framöver. En flygstrategi behöver vara ständigt uppdaterad inte minst utifrån det som 

sker i omvärlden idag och vår senaste partikongress. 

Distriktsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta: 

 

Att bifalla motionen 
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Motion 5 - Veterinärutbildning i Hultsfred, en länsangelägenhet 

 

Föredragande: Helen Nilsson 

 

Vi känner alla till att tillgången på veterinärer är begränsad för oss på landsbygden och då 

även så klart för oss som bor i Kalmar län. 

Det är lika känt att när behoven uppstår så är det ofta akut och inte helt ovanligt att det är på 

obekväma tider, det vill säga kvällar och helger och det är då bekymren tilltar med snabba 

ryck, ofta väldigt långa resor som följd, vilket också i sig ställer till bekymmer och kanske 

tråkigheter som följd. 

En orsak till detta är ju att det helt enkelt är brist på veterinärer för alla slags djur och 

framförallt då husdjur, därför bör vi satsa på att i alla fall långsiktigt kunna lösa problemet 

genom att skapa en gedigen utbildning så det även går att bo och verka i vårat landsbygdslän 

och att även kunna ha en trygg tillvaro för våra husdjur. 

Med anledning av ovanstående föreslår undertecknade  motionärer att: Distriktsstyrelsen med 

stöd av våra riksdagsledamöter genom alla möjliga och omöjliga  kanaler får uppdraget  att  se 

över möjligheten att en utbildning förverkligas i motionens syfte. 

Att: undersöka om nämnda utbildning kan förläggas i Hultsfred i samarbete med Linne 

universitetet i Kalmar. 

Hultsfreds arbetarkommun 2022-01-27 
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Utlåtande motion 5 

Problemen med tillgång på veterinärer som motionärerna beskriver är kännbara. Vi vet att 

tillgången på veterinärer betyder mycket för landsbygden, inte minst för jordbrukets 

utveckling och djurhälsa men också för alla oss som valt att ha ett husdjur. 

För lantbrukaren är veterinärens närvaro och tillgänglighet en kostnadsfråga. Långa avstånd 

till hjälp för djuren kostar. Både lidande för djuren och i reda pengar för lantbrukaren. I vår 

region finns en stor andel nötkreatur, fjäderfä och svin. För att inte tala om alla husdjur. Så 

nog vore det på sin plats att utbilda fler veterinärer på distans. 

Sveriges Akademiker, SACO, uppger att det årligen utexamineras 90 veterinärer i Sverige 

samt att ytterligare några som får svensk legitimation tillkommer från andra EU-länder. Detta 

räcker uppenbarligen inte till. Idag utbildas alla veterinärer vid SLU, Sveriges 

lantbruksuniversitet i Uppsala. Söktrycket är hårt. Vi ser idag att det finns de som vänder sig 

till exempelvis Danmark för att gå en veterinärutbildning. 2021 beslutade s-ledda regeringen 

att uppdra åt SLU att utöka antalet studieplatser. En tidplan för utökningen ska redovisas 

framöver och resurser finns avsatta. Nu om någonsin kan möjligheten att hitta 

samarbetsformer för en utbildning knuten till SLU i Uppsala finnas. I Hultsfred finns lämpliga 

lokaler och stor erfarenhet av högskoleutbildning på Campus Hultsfred. Möjligheter till 

praktik bör inte saknas. Upptagningsområde för sökande bör kunna omfatta stora delar av 

södra Sverige. 

Det är angeläget att våra universitet förlägger flera utbildningar ute på olika platser i länet och 

ute i landet. När vi säger att hela Sverige ska leva så menar vi socialdemokrater vad vi säger. 

Vi ser att vi ska hitta samverkan med SLU som idag är anordnare och inte Linneuniversitetet. 

Distriktsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta: 

Att  bifalla att-sats ett 

Att  besvara att-sats två 
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Motion 6 - Utbildning på landsbygden 

 

Föredragande: Gunnar Jansson 

 

För att hela landet ska leva måste det finnas möjlighet att utbilda sig till olika yrken även på 

landsbygden, i de mindre kommunerna. Det har pågått ett arbete på landets olika lärcenter i 

många år för att få till en utbildningsform, där mindre kommuner kan vara satelitort i 

exempelvis en YH utbildning (Yrkeshögskoleutbildning}. Det har också arbetats mot 

universitet och högskolor, för att förlägga ett antal platser från utbildningen på olika lärcenter 

i mindre kommuner. 

Ofta är det så att det endast behövs ett fåtal platser (4-5} i en liten kommun, men denna 

möjlighet är avgörande om medborgarna ska bo kvar i kommunen och att orten inte avfolkas. 

Vi har märkt att om man är tvungen att flytta till en större ort för att utbilda sig kommer man 

sällan tillbaka till den lilla kommunen. 

Det är också viktigt att utvidga möjligheterna för att starta YH-utbildningar. Begränsningen 

för tilldelning och godkännande av ansökningar är alldeles för snäv för att gynna hela 

Sveriges framtid. 

Vi föreslår: 

att distriktet ger riksdagsledamöterna i uppdrag att verka för en stark satsning på möjligheten 

till satelitutbildningsplatser både på YH-utbildningar och Högskole-/Universitetsutbildningar 

att distriktet ger riksdagsledamöterna i uppdrag att verka för en större och bredare satsning på 

YH utbildningar, där fler ansökningar kan godkännas. 

Hultsfreds arbetarkommun 
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Utlåtande motion 6 

Hultsfreds Arbetarekommun tar i sin motion upp ett viktigt ämne och det är möjligheten till 

utbildning och därmed kompetensförsörjning i hela landet. 

För att möjliggöra att fler ska kunna studera YH-utbildningar eller Högskole-

/Universitetsutbildningar så behöver man ha en väl fungerade lokal organisation i form av ett 

lokalt Campus eller motsvarande. Man behöver också ha en väldigt bra samverkan med det 

lokala näringslivet och närliggande kommuner. 

 

När det gäller YH-utbildningar är steg 1, ett aktivt medverkande från näringslivet både när det 

gäller ansökan och framför allt genomförandet om man tilldelas utbildningar. 

 

När det gäller möjligheterna att vara satelitort vid YH-utbildningar så behöver man bygga 

kontakter med utbildningsanordnare som kan erbjuda den möjligheten. Hultsfred har i dag en 

utbildning som bedrivs just på detta sätt, det är en 2-årig utbildning till redovisningsekonom. I 

detta fall är utbildningsanordnaren TUC (Tranås Utbildnings Center). 

När det gäller en del utbildningar som kan bedrivas på distans förutsätter ändå en vill volym 

när det gäller studiegrupper, ett exempel på detta är förskollärarutbildning där möjlighet till 

att få tillräckligt stor grupp gör att det inte genomförs något nytt intag. 

Det som är allra viktigaste är att de utbildningar man genomför håller en minst lika hör kvalité 

som det gör i de som bedriver utbildningar med större grupper. 

Distriktsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta: 

  

Att                 yrka bifall till att-sats 1 och 2 

 

P. 14. Val av kandidat till regionstyrelsens ordförande 
 

Valberedningen föreslår distriktskongressen besluta att föreslå: 

 

Angelica Katsanidou, Överum 
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P. 15 Val av distriktsstyrelse 
 

a) Kassör, tillika VU-ledamot  

Valberedningen föreslår distriktskongressen besluta att utse: 

Peter Wretlund, Oskarshamn, omval 

 

b) Sex ledamöter i distriktsstyrelsen (2 år) 

Valberedningen föreslår distriktskongressen besluta att utse: 

Gunnar Jansson, Västervik, omval 

Lena Hallengren, Kalmar, omval 

Nermina Mizimovic, Hultsfred, omval 

Matilda Wärenfalk, Mörbylånga, omval 

Ilko Corkovic, Borgholm, omval 

Jarkko Pekkala, Emmaboda, nyval 

Övrigt nominerade: 

Simon Josefsson, Hultsfred, Laila Naraghi, Oskarshamn, Michael Ländin, Kalmar, Johan 

Hellborg, Löttorp 

 

c) Tre ledamöter i VU (1 år) 

Valberedningen föreslår distriktskongressen besluta att utse: 

Gunnar Jansson, Västervik, omval 

Helen Nilsson, Vimmerby, omval 

Lena Hallengren, Kalmar, omval 

Övrigt nominerade: 

Jonas Erlandsson, Högsby, Robert Rapakko, Mönsterås 

 

d) Fem ersättare i distriktsstyrelsen (1 år) 

Valberedningen föreslår distriktskongressen besluta att utse: 

Michael Ländin, Kalmar, omval 

Angelica Katsanidou, Överum, omval 

Tobias Fagergård, Nybro, omval 

Laila Naraghi, Oskarshamn, omval 

Daniel Nestor, Vimmerby, nyval 
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Övrigt nominerade: 

Marcus Fridlund, Västervik, Simon Josefsson, Hultsfred, Lejla Radovic, Mönsterås, Fredrik 

Jämtin, Färjestaden 

 

P. 16 Val av revisorer 

Valberedningen föreslår distriktskongressen besluta att utse följande: 

a) Tre ordinarie (1 år) 

Monica Anderberg, Torsås, omval 

Ylva Hällblad, Kalmar, omval 

Michael Granstedt, Färjestaden, nyval 

Övrigt nominerade: Doris Johansson, Kalmar 

 

b) Tre ersättare (1 år) 

Doris Johansson, Kalmar, nyval    

Owe Kåreberg, Mönsterås, omval 

Diana Bergeskans, Högsby, omval 

Övrigt nominerade: Ylva Hällblad, Kalmar 
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P. 17. Val av valberedning som ska förrättas av regionfullmäktige 

i november 2022 

Valberedningen föreslår distriktskongressen besluta att utse: 

Valkrets 1 – Västervik 

Ordinarie - Marcus Fridlund, Västervik 

Ersättare – Gunilla Ekström, Västervik 

Valkrets 2 – Vimmerby-Hultsfred 

Ordinarie – Eva Berglund, Vimmerby 

Ersättare – Mikael Lång, Hultsfred 

Valkrets 3 – Högsby-Mönsterås-Oskarshamn 

Ordinarie – Anton Sejnehed, Oskarshamn 

Ersättare – Ewa Klase, Mönsterås 

Valkrets 4 – Torsås-Emmaboda-Nybro 

Ordinarie – Ann-Britt Mårtensson, Torsås 

Ersättare – Tobias Fagergård, Nybro 

Valkrets 5 – Kalmar 

Ordinarie – Roger Holmberg, Kalmar 

Ersättare – Marie Simonsson, Kalmar 

Valkrets 6 – Norra Öland – Södra Öland 

Ordinarie – Olle Hjertqvist, Mellböda 

Ersättare – Margareta Lööf Johanson, Mörbylånga 

Från distriktsstyrelsen: 

Ordinarie, tillika sammankallande– Gunnar Jansson, Västervik 

Ersättare – Anders Henriksson, Kalmar 

Från fackliga utskottet: 

Ordinarie – Jussi Gröhn, Kalmar 

Ersättare – Mahlin Bergman, Degerhamn 

Från regiongruppen: 

Ordinarie – Mattias Adolfson, Kalmar och Lena Segerberg, Västervik 

Ersättare – Peter Wretlund, Oskarshamn och Gunilla Johansson, Borgholm 

Adjungeras: SSU Kalmar län 
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P. 19 Tid och plats för distriktskongressen 2023 

Distriktskongressen föreslås besluta: 

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

distriktskongressen 2023 
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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 

 


