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Arvika arbetarekommun 
 

M1: Mobil mammografi 

 
Bröstcancer är den cancersjukdom som drabbar flest kvinnor. Var tionde kvinna riskerar 
att få bröstcancer innan 75 års ålder. Chansen att överleva ökar stort om cancern upptäcks 
tidigt och i detta sammanhang spelar mammografin en stor roll.  
 
Av alla 21 regioner är Stockholm den region där flest kvinnor inte går när man kallats. Andra 
regioner beskriver att en av tre kvinnor väljer att inte gå på sin mammografiundersökning. 
Förklaringen är enkel, för den som bor i regionens ytterområde kan en hel arbetsdag gå förlorad 
samt att det för äldre inte alltid är så lätt att transportera sig till mammografin. 
 
Därför yrkar vi: 
 
Att Socialdemokraterna verkar för att mobil mammografi ska erbjudas i region och 
nationellt. 
 
Skriven av: 
 
Ann-Sofie Alexandersson och Maria Rönnehäll,  
Kommunals S-förening Arvika 
 
Motionen har behandlats vid Arvika arbetarekommuns representantskap den 13/12 – 

2022 som beslutade att anta den som sin egen. 
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Distriktsstyrelsens utlåtande 

M1: Mobil mammografi 

 
Distriktsstyrelsens föredragande: Daniel Schützer 

Motionärerna har helt rätt i att det är viktigt att så många som möjligt får del av 

mammografiverksamheten. Värmland ligger statistiskt sett bra till jämfört med andra regioner 

men det som är bra kan alltid göras bättre. Dock ser vi inte lösningen med en mammografibuss 

som en resurseffektiv åtgärd. Det är inte så att det är de som har längst till Karlstad som uteblir 

från mammografiundersökning utan snarare ser vi socioekonomiska orsaker. Att då låta värdefull 

arbetstid gå åt till att transportera personal och utrustning är slöseri med personalens arbetstid när 

hela sjukvården i Värmland har stora problem med rekrytering. Däremot vore det lämpligt med 

åtgärder för att informera och stötta kvinnor i de grupper där vi ser ett lägre deltagande.  

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att  avslå motionen 
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Eda arbetarekommun 
 

M2: Barns rätt till hjälpmedel  
 

Att ett barn, ska hindras från att delta i ”normala” aktiviteter för att de antingen är födda med ett 

funktionshinder eller blivit drabbat av en sjukdom eller skada, tycker vi inte är rätt. Det är inte 

föräldrarnas plånbok, eller om det finns en privat försäkring, som ska styra ett barns möjlighet att 

vara så delaktigt som det kan vara i samhället. Inte heller, är det rätt, att denna kostnad läggs över 

på kommunerna, utan vi anser att det är regionen som är den rätta att bära denna kostnad. 

Regionen är dessutom den som har de bästa kunskaperna om vad som är bäst, för individen det 

gäller, och kan därmed snabbare hitta de materiella och individuella resurser som behövs. 

Sverige har tillsammans med nästan 200 länder anslutit sig till Förenta nationernas konvention 

om barns rättigheter (barnkonventionen). Barnkonventionen slår fast att alla barn och ungdomar 

under 18 år har samma rättigheter. 

I tillägg till barnkonventionen har Sverige också undertecknat funktionsrättskonventionen, med 

andra ord har vi förpliktat oss att följa båda dessa konventioner antagna av FN. 

Många familjer i landet, lever idag inte kvar som den kärnfamilj som fanns förr. Man splittras och 

startar om. Då är det inte heller rätt att man ska ta ut en avgift på det extra hjälpmedel som blir i 

den andra bostaden. Barnets rätt till båda föräldrarna, ska inte stoppas för en sådan sak. Landet 

Sverige, Region Värmland kan bättre än så och det är hög tid att vara solidariska mot denna 

grupp i samhället. För detta är tyvärr verkligheten om vad som sker i region Värmland av idag. 

 

Därför anser vi: 

Att Region Värmland ska införa ett avgiftsfritt system, för de individer som behöver 

hjälpmedel, i åldern till och med 18 år fyllda. 

Att detta system ska gälla samtliga hjälpmedel, om barnet har två hem, ska varje bostad 

behandlas lika och ställas i ordning för barnets bäst. 

 

Koppom 

2022-12-18 

 

Mikael Ensson   Bo Sundbäck 
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Distriktsstyrelsens utlåtande 

M2: Barns rätt till hjälpmedel  
 

Distriktsstyrelsens föredragande: Sofia Magnusson 

Motionärerna tar upp en viktig fråga: rätten för alla barn att ha samma möjligheter och rättigheter 

att leva sina liv på likvärdiga villkor och att kunna delta i utbildning, socialt liv, idrott och kultur 

utifrån sina förutsättningar och en funktionsnedsättning ska aldrig hindra barn att vara delaktiga i 

samhället. Barn med funktionsnedsättning ska ges rätt att med olika hjälpmedel kunna delta i 

såväl utbildning som sociala aktiviteter och idrott. 

Motionärerna menar att det ska vara regionerna som ska bära kostnaden för hjälpmedel till barn 

upp till 18 år. Vidare menar motionärerna att barn som har två hem utifrån att vårdnadshavare 

kan bo på skilda ställen ska ha möjlighet att ha hjälpmedel också hos båda vårdnadshavarna.  

Hjälpmedel är idag helt avgiftsfritt för barn upp till 18 år i Region Värmland. Redan idag är det så 

att det förskrivs samma hjälpmedel till två hem och ibland även till ytterligare platser, till exempel 

till skola eller ett avlastningshem. Även det är då helt avgiftsfritt.  

Grunden man utgår från är att det ska förskrivas ett hjälpmedel av varje sort men ofta görs 

undantag när det gäller tyngre hjälpmedel som är svåra att transportera mellan två hem. Det gäller 

t ex sängar, lyftar, hygienstolar, tippar etc. Dock förskrivs inte tex. två rullstolar eftersom det går 

att transportera en rullstol mellan två hem och mellan andra platser där barnet vistas. Detsamma 

gäller även mindre hjälpmedel som till exempel kommunikationshjälpmedel och gånghjälpmedel.  

I dagsläget finns alltså inte någon fastställd riktlinje kring hur bedömningar ska göras rörande om 

det finns behov av förskrivning av ett eller flera hjälpmedel och S-gruppen i regionfullmäktige 

bör därför ta med sig frågan och undersöker behovet och möjligheten att ta fram riktlinjer 

rörande detta. Det kan vara svårt att ha en generell riktlinje att alla hjälpmedel alltid ska kunna 

förskrivas till två eller flera hem/platser utan det kan behövas avvägningar av behov samt 

kostnader. Dock kan det finnas behov av tydligare riktlinjer för förskrivningen för att 

bedömningarna ska bli så likvärdiga som möjligt.  

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att  anse motionen besvarad 
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M3: Förskrivning läkemedel inom högkostnadsskyddet 
 

I Sverige har vi ett i stort sett ett bra högkostnadsskydd för läkemedel. 

Men det innehåller tyvärr brister då del av läkare receptförskrivna läkemedel ej hamnar inom 

högkostnadsskyddet. Detta trots att det är ordinerat med avseende på sjukdom och eller skada 

hos patient. Det kan t ex gälla olika krämer/salvor för hudsjukdom samt andra mediciner för 

olika tillstånd/komplikationer. 

Undertecknade hemställer distriktskongressen besluta: 

Att uttala att av läkare ordinerade läkemedel till följd av sjukdom och eller skada ska ingå 

i högkostnadsskyddet. 

Åmotfors 2022-12-27 

Bo Sundbäck 

Mikael Ensson 
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Distriktsstyrelsens utlåtande 

M3: Förskrivning läkemedel inom högkostnadsskyddet 
 

Distriktsstyrelsens föredragande: Mikael Dahlqvist 

Motionären vill att alla ordinerade läkemedel på recept ska ingå i högkostnadsskyddet.  

Bakgrund 

Lagen som hanterar subvention av läkemedelsprodukter bestäms i lagen om läkemedelsförmåner. 

Högkostnadsskyddet minskar stegvis din kostnad för receptbelagda läkemedel. Den maximala 

kostnaden för receptbelagda läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är 2 600 kronor under en 

12-månadersperiod räknat från ditt första inköp. 

Om förskrivaren, farmaceuten eller du själv motsätter dig utbyte av ett läkemedel som inte ingår i 

högkostnadsskyddet får du betala hela kostnaden själv och den räknas inte in i 

högkostnadsskyddet. 

Tandvårds-och läkemedelsförmånverket, TLV är den myndighet som bestämmer vilka läkemedel 

som ska omfattas av högkostnadsskyddet. 

Pris och subvention av läkemedel 

Alla läkemedel ingår inte i förmånssystemet. Läkemedel eller annan behandling kan anskaffas och 

köpas in av regionerna för exempelvis sjukhusvård.  Läkemedel som tillgängliggörs inom ramen 

för regionernas undantagshantering när nationell subvention saknas eller upphört kan läkemedel 

förskrivas och tillhandahålls via apotek men där får patienten stå för kostnaden. 

Ett av TLV:s uppdrag är att pröva vilka läkemedel som ska finnas inom förmånen och därmed 

ingå i högkostnadsskyddet. Vilka läkemedel som ska ingå bestäms utifrån ett värdebaserat 

prissättningssystem som baseras på den etiska plattformen, ekonomiska och medicinska kriterier.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

Att  anse motionen besvarad 

 

 

  



 
 

11 
 

M4: Gör som Norge – gör funktionsrättskonventionen till lag.  
 

Detta är en motion som i tillämpliga delar bygger på en artikel i Alltinget.se 2 december 2022 - 

upplagd på Neuroförbundets sida 5 december 2022. 

Innebörden är att, i likhet med Norge, göra FN:s Funktionsrättskonvention till svensk lag i 

tillämpliga delar. 

Av tidsbrist beroende på sjukdom använder jag mig av denna något enkla metod att hänvisa till 

av andra skriven debattartikel. 

 

Undertecknad hemställer distriktskongressen besluta; 

Att uttala sig för att FN:s Funktionsrättskonvention görs till del av svensk lagstiftning. 

 

Åmotfors 2022-12-28 

Bo Sundbäck 

 

Nedan bifogas artikeln: 

Gör som Norge – gör funktionsrättskonventionen till lag 

Norge kommer att skriva in FN:s funktionsrättskonvention i landets lagar. Vi kräver att Sverige följer den 

norska regeringens exempel, skriver en rad aktivister och ideella organisationer. 

I Norge trädde FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 

funktionsrättskonventionen, i kraft 2013. Nu har regeringen i vårt grannland bestämt att rättigheterna som 

beskrivs i konventionen ska skrivas in i norsk lag. Senast i slutet av nästa år ska juridiska experter ha tagit 

fram förslag om hur det ska gå till. 

Lätt att smita undan 

I Sverige var vi till en början snabbare än Norge. Konventionen trädde i kraft i Sverige 2009. Den gäller 

redan i dag och om den dessutom blir lag skulle det bli svårare att smita undan ifrån den, så som ofta sker 

i dag. Flera riksdagspolitiker har lämnat in motioner om att göra konventionen till lag men deras förslag 

har inte blivit verklighet, de senaste åren har det varit tyst. Svenska politiker har ännu inte beslutat att göra 

funktionsrättskonventionen till svensk lag. 

Alla vi som skriver under är eniga – Sverige måste göra funktionsrättskonventionen till lag. Det skulle öka 

statusen för rättigheter och garantera att det verkligen finns tillgång till dem, det skulle också leda till att 

politiker inte kan ducka för hur beslut påverkar människor med funktionsnedsättning. Politiker och 

myndigheter skulle i varje beslut, i allmänhet och för enskilda individer, behöva ta hänsyn till rättigheterna 

i konventionen. Konventionen skulle få samma status som nationella lagar. Beslut i domstolar skulle inte 

få strida mot den. 

Tillbakagång för rättigheter 

Rent praktiskt kallas det inkorporering, det vill säga att man skriver in konventionen i lag. Men vi vill 

samtidigt fortsätta den transformering som redan påbörjats, det vill säga att man anpassar svensk lag till 
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konventionen. Till exempel är bristande tillgänglighet numera en del i diskrimineringslagen. Men det 

behöver göras på fler områden och i större skala än i dag. 

Vi har sett en tydlig tillbakagång när det gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning under de 

senaste femton åren. 

Det är ofrånkomligt att det inte räcker med att Sverige har skrivit under konventionen. Vi har sett en 

tydlig tillbakagång när det gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning under de senaste 

femton åren. Här är några exempel: färdtjänsten begränsas, personlig assistans dras in och flera regioner 

tar ut avgifter på hjälpmedel. Det är svårt att flytta inom Sverige och få de stöd man behöver för att leva 

ett bra liv präglat av självbestämmande. Sveriges löfte om att följa konventionen bryts gång på gång. 

Struntar regeringen i frågan? 

Därför står flera organisationer i civilsamhället sedan 2019 utanför riksdagen varje torsdag för att 

uppmana beslutsfattarna att göra funktionsrättskonventionen till lag. Sverige gjorde FN:s barnkonvention 

till lag 2020. Sedan dess har vi sett hur samhället, inte minst lokalt, satsat på att öka barn och ungas 

välmående och inflytande. En konkret förbättring är att det nu är obligatoriskt för domstolar att pröva fall 

med hänsyn till barns bästa. Tack vare att barnkonventionen blivit lag har barns rättigheter fått högre 

status i Sverige, även om det såklart finns mycket kvar att jobba med. 

Regeringen kan inte välja att göra en konvention till lag och strunta i en annan. Alla rättigheter behöver 

värderas lika högt. Med tanke på de senaste årens försämringar anser vi att rättigheter personer med 

funktionsnedsättning skyndsamt måste få högre status. Nu behöver Sverige ta efter Norge. Det är dags att 

göra funktionsrättskonventionen till lag också i Sverige. 

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

Funktionsrättsaktivister och ideella organisationer 

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter. 

Samtliga debattörer 

Nora Eklöv 

Generalsekreterare Förbundet Unga 

rörelsehindrade 

Sari Nykvist 

Funktionsrättsaktivist 

Alva Näsström 

Ordförande Unga allergiker 

Andreas Pettersson 

Ordförande Riksföreningen grunden 

Anna Quarnström 

Ordförande Funktionsrätt Stockholm 

Annelie Börjesson 

Ordförande Svenska FN-förbundet 

Frida Karlander 

Ordförande Unga med synnedsättning 

Jamie Bolling 

Independent Living Institute Sweden 

Johan Klinthammar 

Ordförande RBU 

Johanna Forsberg 

Ordförande Unga hörselskadade 

John Stauffer 

Civil Right Defenders 

Jonas Franksson 

Ordförande STIL och Disability Right 

Defenders Sweden 

Lise Lidbäck 

Ordförande Neuroförbundet 
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Noura Berrouba 

Ordförande LSU 

Oscar Sjökvist 

Förbundsordförande Förbundet unga 

rörelsehindrade 

Pia Hammargren 

Ordförande Funkibator 

Riksstyrelsen Stolta magar 

Sophie Karlsson 

Ordförande Intressegruppen för 

assistansberättigade 

Åsa Strahlemo 

Ordförande DHR 

Anna Tenlén 

Funktionsrätsaktivist 

Kai Bergendal 

Funktionsrättsaktivist 

Lena Carlstedt 

Funktionsrättsaktivist 

Onni Karlsson 

Funktionsrättsaktivist 

Sven-Peter Sörensson 

Funktionsrättsaktivist
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Distriktsstyrelsens utlåtande 

M4: Gör som Norge – gör funktionsrättskonventionen till lag.  
 

Distriktsstyrelsens föredragande: Mikael Dahlqvist 

Motionen bygger på en debattartikel från funkisrörelsen där man kräver att konventionen görs till 
lag och får bifall av motionären.  

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft 2009 i 
Sverige. Det innebär att Sverige har åtagit sig att förverkliga konventionen och dess bestämmelser 
i sin helhet. 

År 2006 antog FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige 
ratificerade konventionen i december 2008 och den trädde i kraft i början av år 2009. 

Konventionen innehåller inga nya rättigheter, utan förtydligar vad som krävs för att personer med 
funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. 

Under den S-ledda regeringen gjordes barnkonventionen om till svensk lag. Många 
remissinstanser speciellt från rättsväsendet var kritiska till att omvandla konventionen till svensk 
lag.  Argumenterandet var utifrån konventionen breda ansatser och få konventionen att 
harmonisera med gällande lagtexter. En annan invändning var om lagen skulle kunna göra 
egentlig skillnad. 

Dock ansågs det viktigt att barns rättigheter och synpunkter ska vägas tyngre i olika beslut som 
berör dem.  

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har också diskuterats i 
samma riktning som barnkonventionen. Att det ska ingå i svensk lag.  

Självklart finns det fördelar med motionärens intentioner. Baserat utifrån den process som pågår 
gällande barnkonventionen får frågorna större fokus hos beslutsfattare och allmänhet.  

Distriktsstyrelsen anser att det behövs mer kunskap och erfarenhet utifrån barnkonventionen 
som utvärderas i olika delar innan nästa steg tas. Även arbetet som pågår med att uppnå nya 
nationella mål och inriktning för funktionshinderspolitiken. Som är en del i regeringens arbete för 
ett mer jämlikt och rättvist samhälle. Planen framhåller att funktionshinderspolitiken tar sin 
utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Människors olika 
behov och förutsättningar ska inte avgöra möjligheten till delaktighet. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

Att  anse motionen besvarad 
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Grums arbetarekommun 
 

M5: Motion % av BNP till civila försvaret 
 

Kommande år krävs det stora investeringar i det svenska totalförsvaret enligt rapporten ”Civilt 

försvar mot 2030-ett totalförsvar i balans” (Ju2022/01209/SSK).  

MSB bedömer att anslagen till det civila försvaret kommande år behöver ligga på en hög nivå för 

att nödvändiga investeringar ska kunna göras och därmed att reell förmåga ska kunna byggas. För 

det militära försvaret finns det en tydlig politisk ambitionsnivå med medel som motsvarar två 

procent av bruttonationalprodukten (BNP). Det saknas en motsvarande politisk-ekonomisk 

målsättning för det civila försvaret.  

Därför föreslår jag:  

Att våra värmländska riksdagsledamöter i riksdagsgruppen driver på frågan om att en 

viss procent av BNP ska avsättas till det civila försvaret.  

Att till nästkommande partikongress driva frågan om att en viss procent av BNP ska 

avsättas till det civila försvaret.  

 

Grums Ak genom Erivan Waysi står bakom motionen. 
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Distriktsstyrelsens utlåtande 

M5: Motion % av BNP till civila försvaret 
 

Distriktsstyrelsens föredragande: Linda Larsson 

Det pågår en stor upprustning av vårt totalförsvar. Motionären lyfter vikten av att satsa mer 

statliga medel till det civila försvaret och föreslår att våra riksdagsledamöter ska initiera att 

satsningen ska motsvara en viss procentsats av BNP. Inom NATO finns en förväntan om att 

medlemsländernas militära försvar ska omfatta 2 procent av BNP. 

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning om vikten av att satsa mer resurser på det civila 

försvaret, men förespråkar inte metoden om olika procentsatser i relation till BNP. Varför ska 

detta vara förbehållet försvaret i så fall? Varför inte välfärden? Om vi låser fast oss vid 

procentsatser, så försvinner möjligheten för politiskt förtroendevalda på olika nivåer, att 

omprioritera offentliga medel. Styrelsen tror inte att det är en klok väg att ta sig an framtidens 

utmaningar.  

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att  avslå motionen 
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M6: Motion om elpriset  

 
Höjda elpriser 

Elpriserna skjuter i höjden och kostnadsökningar kommer innebära stora utmaningar för 

kommuner som regioner. Företag, privatpersoner, organisationer -  ja, alla vidtar nu åtgärder för 

att minska sin energianvändning.  

Det behöver nu också region Värmland göra.  

 

Därför menar jag:  

Att regionråden brådskande ger regionstyrelsen i uppdrag att inom region Värmland 

vidta åtgärder för att minska energianvändningen.  

Att regionråden ger i uppdrag till regionstyrelsen att ta fram en åtgärdsplan med förslag 

som politiken kan ta ställning till om priset per KW ökar.   

 

Grums AK genom Erivan Waysi står bakom motionen 
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Distriktsstyrelsens utlåtande 

M6: Motion om elpriset  
 

Distriktsstyrelsens föredragande: Tobias Eriksson 

Motionen ligger helt rätt i tiden och distriktsstyrelsen delar att det är viktigt att alla är med och ser 

över vad som kan göras. 

Region Värmland har under en lång tid jobbat med energifrågor innan energikrisen slog till. 

Jämfört med andra regioner så ligger vi i topp på energieffektivisering.  Detta för att det varit 

fokus på frågan och jobbats över lång tid i förvaltningen med stöd av det politiskt antagna 

miljöplan som gäller fram till 2024. 

Regionen har minskat energiförbrukningen sedan 2021 med 3% per år och det finns en fokus på 

driftoptimering för alla som jobbar inom verksamheten. 

Det pågår även ett arbete om en översyn av lokaler vart vi har verksamhet och hur framtida 

lokalisering skall se ut för att vara så kostnadseffektiv. 

Som motionären belyser att det är viktigt att ha fokus och det har region Värmland. Därav så 

behövs inga fler beslut i dagsläget utan uppföljningsrapporter och det har skett till regionstyrelsen 

under hösten 2022 och fortsättning med rapportering kommer ske under 2023. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att  anse motionen besvarad 
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M7: Motion om fortifikatoriskt skydd  
 

Säkerhetshöjande åtgärder 

I debatter kan det ibland upplevas som att modern vapenutveckling skulle innebära att fysiskt 

skydd inte längre vore relevant för framtidens försvar. Det kan inte vara mer än felaktigt. Fysiskt 

skydd är en av fler metoder som kan skydda en verksamhet, i det civila försvaret kan det vara 

avgörande för funktionaliteten. I Ukraina ser man tydligt hur det sker riktade angrepp mot civil 

infrastruktur som inte har tillräckligt skydd. 

Inom region Värmland arbetar man med samhällsviktig verksamhet. För att dessa samhällsviktiga 

verksamheter ska kunna hållas igång vid händelse av höjd beredskap eller krig krävs det allt från 

ledningsplatser, beredskapslager, elektronisk kommunikation och mycket mer.  

För att få en uppfattning om hur region Värmland arbetar kring vår samhällsviktiga verksamhet 

vill jag:  

 

Att regionråden får i uppdrag att inom region Värmlands verksamhetsområde se över 

vilka verksamheter och/eller anläggningar som har/inte har fysiskt skydd.  

Att regionråden ger region Värmland i uppdrag att kartlägga vilka verksamheter 

och/eller anläggningar inom regionens verksamhetsområde som behöver fysiskt skydd.  

 

Grums AK genom Erivan Waysi står bakom motionen 
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Distriktsstyrelsens utlåtande 

M7: Motion om fortifikatoriskt skydd  
 

Distriktsstyrelsens föredragande: Tobias Eriksson 

Motionären lyfter upp en viktig frågan om fortifikatoriskt skydd, som är en aktuell frågan för 

många verksamheter med samhällsviktiga funktioner. 

Region Värmland har gjort en genom lysning och kartläggning av verksamheten och lokaler vart 

det finns och vart det behövs stärkas upp. 

Denna fråga har förvaltningen fokus på i befintliga och framtida lokaler. Vi ser detta arbete 

används tex under byggnationen nya CSK (Centralsjukhuset Karlstad) där fortifikatoriskt skydd 

kommer att stärkas upp. 

Kartläggningen och sårbarhetsanalys är gjord och den är sekretessbelagd, just för att inte det skall 

visas vart bristerna är i vår verksamhet. 

Där med ligger förvaltningens arbete i linje med motionärens önskan om fokus på kartläggningen 

och belysa frågan. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att  anse motionen besvarad 
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M8: Motion om samhällsviktig verksamhet 

 

Säkra samhällsviktig verksamhet  

Vi lever i en osäker tid där militär som civilt försvar tydligt behöver stärkas. Region Värmland 

måste ta steg för att stärka sin beredskap vid händelse av höjd beredskap eller krig. Som region är 

Värmland beroende av olika aktörer för att kunna leverera en fullständig och god service till alla 

våra värmländska medborgare, men vilka tjänster och varor Värmland är beroende av för att 

upprätthålla en samhällsviktig verksamhet är idag inte tydligt.  

Som politiker och nu i ledande styre är vi ansvarig för att skapa trygga spelregler om något skulle 

hända. 

Därför vill jag:  

Att regionråden driver på region Värmland i att kartlägga vilka varor och tjänster som 

man är beroende av för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet vid händelse av höjd 

beredskap eller krig.  

Att om vissa varor och tjänster inte är tillgängliga vid händelse av krig eller höjd 

beredskap ska region Värmland ha alternativa planer för att upprätthålla den 

samhällsviktig verksamhet.  

Att kartläggningen och åtgärdsplanen presenteras för regionfullmäktige, om det anses 

lämpligt.   

Att regionfullmäktige, regionstyrelsen eller regionråd årligen får en dragning om vilka 

åtgärder som tagits för att stärka region Värmlands beredskap vid händelse av höjd 

beredskap eller krig, om så är lämpligt.  

 

Grums AK genom Erivan Waysi står bakom motionen. 
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Distriktsstyrelsens utlåtande 

M8: Motion om samhällsviktig verksamhet 
 

Distriktsstyrelsens föredragande: Tobias Eriksson 

Motionären lyfter upp en fråga som delvis har testat av verksamheten under pandemin. 
Region Värmland ansvarar för att Värmlands hälso- och sjukvård, smittskydd, kollektivtrafik och 
andra samhällsviktiga verksamheter fungerar även i en krissituation. 
Krisberedskap syftar till att förebygga särskilda händelser och att hantera dessa om de skulle 
inträffa. I en kris ska människors liv, säkerhet och hälsa stå i första rummet. Skador på egendom 
och miljö ska förhindras eller begränsas. 

Förberedelsearbetet omfattar analyser, planering, övning och utbildning. Målet är att skapa 
robusthet och att kunna upprätthålla verksamheter som skulle få allvarliga konsekvenser för 
samhället och enskilda människor om de sattes ur funktion. 

Regionerna, länsstyrelserna, Socialstyrelsen och MSB ska arbeta tillsammans för att öka 
samhällets robusthet och beredskap. Även andra statliga myndigheter som Trafikverket, 
Säkerhetspolisen och Försvarsmakten bidrar i arbetet. En god beredskapsutveckling ska bygga på 
ett nära samarbete mellan staten, SKR samt regionerna. 

Det finns flera planer som det jobbas med och överenskommelser mellan staten och SKR för att 
få till en robusthet. Frågan kommer att komma upp till politiken på vilken i närtid för att ta 
ställning vilken nivå det skall ligga med tex lagerhållning och definition på normalläge. 
SKR har tecknat två olika överenskommelser om regionernas arbete med civilt försvar. Den ena 
överenskommelsen är tecknad med regeringen och gäller hälso- och sjukvårdens arbete med civilt 
försvar. Den andra är tecknad med MSB och utgår från lagen om extraordinära händelser. SKR 
och staten har ingått en överenskommelse om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar. 
Regionerna tilldelas 400 miljoner kronor för att arbeta med följande insatser: 

Krigsorganisation och dess bemanning, Samverkan och ledning, Planeringssamverkan, Utbildning 
och övning, Omhändertagande av många skadade, Försörjningsberedskap, Andra 
robusthetshöjande åtgärder 

Regionerna får prioritera mellan insatserna utifrån sina behov och tillgängliga resurser. SKR 
tilldelas 5,5 miljoner kronor för att stödja den fortsatta uppbyggnaden av hälso- och sjukvårdens 
arbete med civilt försvar. 

SKR och MSB har tecknat en överenskommelse för perioden 2018–2020 om regionernas arbete 
med krisberedskap och civilt försvar. Denna överenskommelse har justerats och förlängts med 
revideringar till och med 2023. Under perioden ska regionerna arbeta med följande uppgifter: 
Kompetenshöjning gällande totalförsvar, Grundläggande förberedelser i frågor av betydelse för 
totalförsvaret och Sveriges säkerhet, Krigsorganisation och dess bemanning. 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att  anse motionen besvarad 
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M9: Motion om utredning av civila försvaret 

 

Stärk det civila försvaret 

I den framtagna rapporten från MSB ”Civilt försvar mot 2030-ett totalförsvar i balans 

(Ju2022/01209/SSK)” lyfter MSB ett flertal åtgärder med grund i det regeringsuppdrag som gavs 

31 mars 2022. Uppdraget var att presentera åtgärder som kan vidtas för att stärka det civila 

försvaret.  

I redovisningen finns förslag för att konkret stärka det civila försvarets förmåga till en uppskattad 

kostnad på 27 miljarder kronor årligen från 2026-2030. Detta är viktigt för att under höjd 

beredskap och krig kunna upprätthålla de viktigaste samhällsfunktionerna, nödvändig försörjning, 

värna civilbefolkningen, bidra till det militära försvaret och stärka försvarsviljan.  

Åtgärderna är ämnade att fungera krigsavhållande och tidigare beslut där det civila försvaret i 

praktiken helt avvecklats innebär nu att behoven är stora de närmaste åren. Genom 

medlemskapet i NATO är det desto viktigare att vi höjer ambitionsnivån – snabbt.  

Därför vill jag:  

Att våra riksdagsledamöter i den socialdemokratiska riksdagsgruppen driver på för att 

åtgärder i utredningen läggs fram som förslag till beslut i riksdagens kammare.  

Grums AK genom Erivan Waysi står bakom motion 
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Distriktsstyrelsens utlåtande 

M9: Motion om utredning av civila försvaret 
 

Distriktsstyrelsens föredragande: Linda Larsson 

Distriktsstyrelsen är positiv till en förstärkning av det civila försvaret. Vi har inte upplevt ett 

liknande säkerhetspolitiskt läge i modern tid och samhällets sårbarhet har blivit tydligt för de allra 

flesta. Sverige kommer att behöva betydande investeringar för att öka det svenska totalförsvaret 

och ett särskilt ansvar kommer att fokuseras mot det civila försvaret.  En stor statlig satsning på 

det civila försvaret innebär stora möjligheter för Värmland, där vi kan stärka vår position 

nationellt. Vi har en stark myndighetsnärvaro inom samhällssäkerhetsområdet och vi har ett 

näringsliv med flera företag som är framgångsrika och redan bidrar till en positiv utveckling. Vi 

har också en stark akademi i form av Karlstads universitet och Försvarshögskolan. Vi ska 

tillsammans i länet utveckla våra styrkor och samarbeta brett inom området.  

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta  

att                       bifalla motionen 
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M10: Stärk den Socialdemokratiska folkrörelsen 
 

Partiernas interna demokrati är en oumbärlig del av den svenska demokratin. Partierna är den struktur via 

vilken vi medborgare kan engagera oss för att påverka politikens utformning och samhällets utveckling, 

och få mandat att utöva offentlig makt. Omfattningen av partiernas interna demokrati påverkar i vilken 

utsträckning människor bosatta i Sverige faktiskt åtnjuter dessa demokratiska rättigheter.  

Därför är det viktigt att hela tiden utveckla och ompröva interna strukturer i vårt eget parti; för att stärka 

beslutsprocesser och höja värdet av partimedlemskap.  

Den interna demokratin i vårt parti har även en naturlig roll i hur vi vill förändra samhället. Det 

Socialdemokratiska Arbetarepartiet är en historisk folk- och arbetarrörelse. Vårt parti grundades i syftet att 

ge folkflertalet en röst i den svenska politiken och en möjlighet att påverka samhället. Det senaste seklet 

har vi tillsammans skapat en av världens starkaste socialdemokratiska folkrörelser.  

Men det går inte att enbart leva på gamla meriter. Partidemokratin måste ständigt utvecklas för att hänga 

med i samhällsutvecklingen. Denna motion syftar till att lägga fram ett antal praktiska förslag som kan öka 

den interna demokratin i vårt parti i praktiken.  

För att nå dit krävs:  

Stärkt partikongress  

Kongressen är vårt partis högsta beslutande organ. Det är också vår enda nationella mötesplats. 

Partikongressen är det enda beslutande forum dit ombud väljs genom öppna direktval, och det enda 

direkta forum för formellt ansvarsutkrävande. Kongressen har en central funktion i vår partidemokrati, 

och att göra den så funktionell, lättillgänglig och demokratisk som möjligt gör stor skillnad för vår interna 

demokrati och vår förmåga att utveckla politik.  

Återinför kongress vartannat år  

På den senaste partikongressen i november 2021 togs beslut om att enbart hålla kongress var fjärde år. 

Tidigare har partiet hållit kongress vartannat år, ett beslut som togs med anledning av att partistyrelsen 

mer ofta än sällan kallat till extrakongresser mellan ordinarie kongresser. Därför ansågs det bättre att ha 

ordinarie kongress vartannat år; åren före och efter nationella val.  

I juli 2022 har redan flera andra kongressbeslut blivit utdaterade och partiet har annonserat att man ska ta 

fram ett nytt internationellt program. Detta beror bland annat på det ryska aggressionskriget i Ukraina, och 

visar på att i en föränderlig tid behöver vårt parti ha mer regelbundna plattformar för att utveckla och 

komma överens om vår politik. Vi behöver därför återinföra systemet med kongress vartannat år. 

Kongress vartannat år ger också möjlighet till uppföljning av genomförandet av kongressbeslut vid en 

tidpunkt där det finns gott om tid att genomföra reformer innan nästa val.  

 

Vi yrkar därför:  

Att Socialdemokraterna verkar för ett återinförande av systemet med kongress vartannat år. 

Grums AK genom Arnthor Thorhallsson står bakom motionen. 
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Distriktsstyrelsens utlåtande 

M10: Stärk den Socialdemokratiska folkrörelsen 
 

Distriktsstyrelsens föredragande: Kenneth Johannesson 

Motionären vill återinföra kongress vartannat år med motiveringen att det behövs regelbundna 
plattformar för att utveckla och komma överens om vår politik och att frekvensen behöver vara 
vartannat år, t. ex för att inte kongressbeslut ska bli utdaterade.  
 
Distriktsstyrelsen tycker det är viktigt med regelbundna plattformar, men ser inte att det behöver 
ske med ökad kongressfrekvens. Dom snabba förändringar som ibland gör kongressbeslut 
utdaterade kräver, när dom inträffar, ännu snabbare hantering. 
 
Distriktsstyrelsen uppskattar viljan och andemeningarna i motionen, men inte den föreslagna 
åtgärden. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att  avslå motionen 
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Hammarö arbetarekommun 
 

M11: Förbjud traditionella aktiebolag att äga skolor 
 

Med marknadsskolan har vi fått ett helt nytt skollandskap där koncernernas andel av alla 

skolformer i Sverige ökar i takt med att skolan blir alltmer segregerad och ojämlik. Frågan om 

likvärdigheten i den utbildning som erbjuds barn och unga har hamnat högst på den politiska 

dagordningen och med den ett stort fokus på kompensatoriska åtgärder av olika slag. En fråga 

som däremot hamnat i bakgrunden är skolans betydelse för integration och som en kulturell 

mötesplats för olika grupper.  

Skolkoncernerna är aktiebolag som har som övergripande syfte att skapa vinst till ägarna och de 

drivs utifrån en lönsamhetslogik som hela tiden riskerar att komma i konflikt med skolans 

ändamål, som förutom att förmedla kunskaper och grundläggande värden enligt skollagen också 

handlar om att främja alla barns allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta 

och ansvarskännande individer och aktiva medborgare. Hänsyn ska tas till barns och elevers olika 

behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Detta 

innebär att det inte finns något tak för insatser i skolan. Det går alltid att göra mer för att nå målet 

att främja alla barns optimala utveckling. Aktiebolagens lönsamhetskrav innebär det motsatta, 

nämligen att minimera de resurser som krävs för att ”framställa produkten”. Koncernskolorna 

skiljer sig från de kommunala både genom större antal elever per lärare och genom andelen 

(mindre betalda) obehöriga lärare.  

En annan aspekt av skolmarknadens framväxt är en förvandling av skolan som en 

samhällsbyggande institution till att bli en serviceinrättning för elever och föräldrar, som 

förvandlas till kunder vars nöjdhet blir viktigare än att verka för att alla elever kan utvecklas så 

långt det är möjligt.  

Ytterligare en aspekt är att lönsamhetskravet påverkar var dessa skolor etableras. Det blir viktigt 

för skolföretagen att hitta ”lönsamma elever” – men framför allt att undvika de ”olönsamma”. 

Högt motiverade elever med stort stöd hemifrån är betydligt mer lönsamma att utbilda än 

svårmotiverade elever med brist på resurser av olika slag. Aktiebolagens inriktning på lönsamma 

elever bidrar till segregering, vilket leder till dränering av de andra skolorna på motiverade och 

resursstarka elever och i förlängningen växande skillnader i kvalitet mellan skolor. Därtill kommer 

att skolornas möjlighet att vara en kulturell mötesplats för olika grupper minskar. Skolan som en 

nyckel när det gäller integration har uppmärksammats alltmer, något som idag kanske är den allra 

viktigaste aspekten av skolan som en samhällsbyggande institution. 

Vi yrkar därför  

Att partidistriktets politiker inom utbildningsområdet och partidistriktets 

riksdagsledamöter ska verka för att avveckla de aktiebolagsdrivna skolorna i Sverige 

Att som ett första steg förbjuda nyetablering av skolor med vinstsyftande driftsformer 



 
 

28 
 

Att uppköp av skolor ska betraktas som nyetablering och innebära en ägarprövning 

 

Karlstad, 29 november 2022 

Lena Skoglund  

Hammarö Arbetarekommun ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen. 

Hammarö Arbetarekommun 2022-12-12 
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Distriktsstyrelsens utlåtande 

M11: Förbjud traditionella aktiebolag att äga skolor 
 

Distriktsstyrelsens föredragande: Gunilla Svantorp 

Motionärerna lyfter en fråga som de senaste mandatperioderna varit i fokus för vårt parti och där 
vi gradvis gjort förflyttningar i arbetet med att motverka det som blivit en skolmarknad men 
tyvärr har vi inte lyckats samla en majoritet i riksdagen för att göra förändringar som hade gjort 
skillnad.  
 
Många är de exempel vi ser på hur marknadiseringen av skolan, som skett sedan 90-talet, ökar 
segregationen och bidrar till orättvis fördelning av våra gemensamma skattemedel avsedda för 
skolan.  
 
Med aktiebolagens intåg i utbildningssektorn ser vi dessutom hur vinstintresset tillåtits ta den 
största rollen, före elevers rätt till kunskap.  
 
Den gångna mandatperioden la s-regeringen fram två propositioner som försökte rätta till delar 
av det felaktiga marknadssystemet i skolan, båda röstades dock ner av riksdagen.  
 
Med den nya borgerliga regeringen kommer vi inte få se några som helst positionsförflyttningar i 
riktning mot ett utbildningssystem med elevernas rättighet i fokus. I stället är det de stora 
bolagens rätt att tjäna pengar som styr de förslag som kommer.  
 
Därför anser distriktsstyrelsen att vårt parti behöver vara än tydligare i frågan om att skolan blivit 
en marknad och ett sätt att vara det på kan vara att tydligt ta avstånd från aktiebolagens närvaro i 
det svenska utbildningssystemet.  
 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att  bifalla motionen 
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M12: Medlemsinflytande över Socialdemokraternas internationella 

program 
 

Den internationella politiken och solidariteten är central i den arbetarrörelse svenska 

Socialdemokraterna är del av. Alla människors frihet, hela världens fred.  

Under åren 2020-2021 utvecklade en särskild arbetsgrupp ett nytt internationellt program för 

Socialdemokraterna. Programmet antogs av partistyrelsen i mars 2021 och lanserades i sociala 

medier, men publicerades inte offentligt. Delar av programmet återfanns i underlaget till 

kongressen i november 2021 och antogs av kongressen. Dock försvårades en öppen diskussion 

och förankring hos medlemmarna före kongressen av att programmet inte funnits tillgängligt 

offentligt.  

Efter att Rysslands krig mot Ukraina inleddes 24 februari 2022 har det internationella 

säkerhetsläget försämrats drastiskt, särskilt i Sveriges närområde. Världsekonomin och 

handelssystemet har satts i gungning. Sveriges internationella samarbeten har förändrats. Många 

länder har tvingats ompröva den internationella politik de drivit de senaste decennierna. Så även 

Sverige. Vi befinner oss i en ny politisk verklighet.  

Under denna vår har också vårt parti gjort avsteg från flera kongressbeslut om den internationella 

politiken, såsom beslutet att ansöka om medlemskap i Nato. Detta förändrar flera utgångspunkter 

i vårt partis internationella politik och säkerhetspolitik.  

Det är därför både välkommet och klokt att partistyrelsen under senvåren 2022 kom med besked 

att ett nytt internationellt program ska tas fram. Vi behöver som parti ta ett nytt helhetsgrepp om 

den internationella politiken. Vi behöver också komma samman som parti efter en utmanande 

politisk process.  

Framtagandet av ett nytt internationellt program innebär samtidigt en positiv möjlighet till 

medlemsinflytande och fördjupad partidemokrati, som bör tas tillvara. Det är av yttersta vikt att 

arbetsprocessen ger faktiska möjligheter för medlemmar att delta och påverka, så att den politik 

som nu tas fram har ordentlig förankring i partiet, och på så sätt också gör vår politik långsiktig, 

hållbar och demokratisk. I tider av internationell osäkerhet är det centralt att vårt parti har en väl 

grundad och förankrad internationell politik.  

I Stockholms partidistrikt har det beslutats att genomföra ett rådslag om det nya internationella 

programmet, för att ta fram ett demokratiskt förankrat underlag till partiets arbetsgrupp.  

Andra partidistrikt borde ge sina medlemmar samma möjlighet till medlemsinflytande. 

Medlemmar bör på distriktsnivå ges möjlighet att delta i möten med arbetsgruppen för att 

diskutera programmets innehåll och överväganden. Mötena bör präglas av öppen diskussion 

mellan medlemmar och arbetsgruppen. Det bör finnas möjlighet att formellt sända förslag till 

arbetsgruppen, som formar arbetsgruppens underlag för utarbetandet av ett programförslag. 

Medlemmar bör också delges arbetsgruppens utkast och kunna framföra korrigerande förslag, 

innan det skickas till partistyrelsen. Allra helst bör medlemmarna få en direkt eller indirekt 

möjlighet att anta programmet.  
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Vi yrkar därför att:  

Att Socialdemokraterna i Värmlands partidistrikt genomför ett rådslag om det nya 

internationella programmet som omfattar medlemsmöten på distriktsnivå, en formell 

process där medlemmar kan sända underlag till arbetsgruppen, samt en direkt eller 

indirekt möjlighet för medlemmarna att anta programmet 

Hammarö Arbetarekommun ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen. 

Hammarö Arbetarekommun 2022-12-12. 
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Distriktsstyrelsens utlåtande 

M12: Medlemsinflytande över Socialdemokraternas internationella 

program 
 

Distriktsstyrelsens föredragande: Kenneth Johannesson 

Motionären vill att partidistriktet genomför ett rådslag om det nya internationella programmet 
med medlemsmöten på distriktsnivå, en formell process där medlemmar kan sända underlag till 
arbetsgruppen, samt en direkt eller indirekt möjlighet för medlemmarna att anta programmet.  
 
Distriktsstyrelsen håller med om att ett rådslag genomförs med en formell process att sända 
underlag till arbetsgruppen och att en indirekt möjlighet genom kommande kongressbeslut ges. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att  bifalla motionen 
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M13: Motion om urvalskriterier för uppdrag i regionen 
 

Efter ett lyckat valarbete 2022 med en för värmlänningen relevant politik, gav de oss förtroendet 

att leda Regionen.  Ett förtroende som bygger på röster från hela Värmland och som borde vara 

en av ledstjärnorna när vi fördelar uppdragen i Regionen.  

Varje arbetarekommun i Värmland ges möjlighet att nominera personer dels från egen 

arbetarekommun dels personer från övriga arbetarekommuner i Värmland till förtroendeuppdrag 

i Regionen.  När sedan valberedningen tar sig an nomineringarna och fördelar uppdragen, beaktas 

både kön och ålder och i viss mån den geografiska spridningen i länet.  Både kön och ålder är 

viktiga kriterier dels som igenkänningsfaktor, dels för att få med en bredare erfarenhet och fler 

perspektiv. Den geografiska spridningen i länet har precis samma betydelse. Med en bättre 

geografisk spridning av förtroendeuppdragen i Regionen än vad som förekommer idag, skulle vi 

kunna få bättre förutsättningar och ökad förståelse för att jobba internt med Regional utveckling, 

som i sin tur påverkar förutsättningarna att skapa bra livsvillkor för värmlänningen. 

 

Därför vill Hammarö arbetarekommun 

Att det tas fram riktlinjer för fördelning av uppdrag i Regionen som innebär att varje 

arbetare- kommun är representerat på ett relevant sätt – dels utifrån valresultat dels att 

samtliga arbetarekommuner garanteras mer än ett uppdrag i Regionen. 
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Distriktsstyrelsens utlåtande 

M13: Motion om urvalskriterier för uppdrag i regionen 
 

Distriktsstyrelsens föredragande: Åsa Johansson 

Distriktsstyrelsen delar motionärernas uppfattning om att både kön, ålder och geografi har 

betydelse och är viktiga igenkänningsfaktorer, dels för att få med en bred erfarenhet och fler 

perspektiv. 

Valberedningen som är vald av Distriktskongressen har kriterier för hur arbetet ska utförs, där 

bland andra dessa tre aspekter finns med. 

Distriktsstyrelsen vill inte begränsa valberedningens arbete till att ett visst antal från varje 

kommun ska föreslås, dock vill vi uppmana alla arbetarekommunen att nominera kandidat. Ju fler 

namn valberedningen har att jobba med desto lättare blir det att få in alla kriterier på ett bra sätt. 

Arbetarekommunerna uppmanas tex oftast att nominera både kvinnor och män till uppdrag, 

vilket inte alltid följs. 

Naturligtvis är målet att alla arbetarekommunen ska känna sig representerade på ett relevant sätt, 

men distriktsstyrelsen är inte beredd att på förhand öronmärka platser till arbetarekommunerna. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att  avslå motionen 
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M14: Stärk den Socialdemokratiska folkrörelsen 

 
Partiernas interna demokrati är en oumbärlig del av den svenska demokratin. Partierna är den 

struktur via vilken vi medborgare kan engagera oss för att påverka politikens utformning och 

samhällets utveckling, och få mandat att utöva offentlig makt. Omfattningen av partiernas interna 

demokrati påverkar i vilken utsträckning svenska medborgare faktiskt åtnjuter dessa demokratiska 

rättigheter. Därför är det viktigt att hela tiden utveckla och ompröva interna strukturer i vårt eget 

parti; för att stärka beslutsprocesser och höja värdet av partimedlemskap.  

Den interna demokratin i vårt parti har även en naturlig roll i hur vi vill förändra samhället. Det 

Socialdemokratiska Arbetarepartiet är en historisk folk- och arbetarrörelse. Vårt parti grundades i 

syftet att ge folkflertalet en röst i den svenska politiken och en möjlighet att påverka samhället. 

Det senaste seklet har vi tillsammans skapat en av världens starkaste socialdemokratiska 

folkrörelser. 

Men det går inte att enbart leva på gamla meriter. Partidemokratin måste ständigt utvecklas för att 

hänga med i samhällsutvecklingen. Denna motion syftar till att lägga fram ett antal praktiska 

förslag som kan öka den interna demokratin i vårt parti i praktiken. 

För att nå dit krävs: 

 • Stärkt partikongress  

 • Tydligare ansvarsutkrävande 

 • Mer transparens och inflytande över val av partiets företrädare 

Stärkt partikongress  

Kongressen är vårt partis högsta beslutande organ. Det är också vår enda nationella mötesplats. 

Partikongressen är det enda beslutande forum dit ombud väljs genom öppna direktval, och det 

enda direkta forum för formellt ansvarsutkrävande. Kongressen har en central funktion i vår 

partidemokrati, och att göra den så funktionell, lättillgänglig och demokratisk som möjligt gör 

stor skillnad för vår interna demokrati och vår förmåga att utveckla politik. Underlätta kontakt 

och idéutbyte mellan valda kongressombud  

Syftet med kongressen är att ombud från hela landet ska kunna mötas, utbyta idéer och komma 

överens om vår gemensamma politik. Mötet och kontakten mellan ombuden är centralt. Det 

finns få, om några, andra mötesplatser där medlemmar från hela landet möts. Samtidigt är tiden 

under kongressen knapp och det är helt nödvändigt att kunna göra ett ordentligt förarbete inför 

kongressen för att kunna samarbeta. Det är därför önskvärt att partiet gör det så lätt som möjligt 

för alla kongressombud att etablera kontakt med varandra så snart ombudsvalen färdigställts. Det 

bör ske genom att alla ombud får tillgång till nödvändig kontaktinformation till varandra. Detta 

kan och ska självfallet ske i enlighet med GDPR genom att alla ombud ger sitt medgivande. Så 

sker på många fackförbunds kongresser med goda resultat och utan några problem med GDPR.  

Ett tydligare ansvarsutkrävande  
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Ansvarsutkrävande är centralt i en representativ demokrati. Ett av de viktigaste instrumenten för 

ansvarsutkrävande i vårt parti är verksamhetsberättelsen, samt granskningsutskottets arbete med 

att granska både partiets arbete och ekonomi inför kongressen och avge rekommendation för 

ansvarsfrihet eller ej. 

 Partiets verksamhetsberättelse fokuserar i nuläget i stor utsträckning på vad som gjorts och skett 

i partiet under året, men har ingen tydlig utgångspunkt i kongressens riktlinjer och motionsbeslut. 

Vad som gjorts och skett ställs alltså inte i relation till vad kongressen beslutat. Detta gör det svårt 

och tidsödande för medlemmar och kongressombud att följa upp och utkräva ansvar för 

huruvida den politik som kongressen beslutat om faktiskt genomförts av partiledningen under 

mandatperioden.  

Verksamhetsberättelsen behöver tydligt redogöra för vilka av kongressens beslut som 

partiledningen drivit och/eller genomfört, och vilka beslut som inte genomförts och isåfall 

varför. Verksamhetsberättelsen behöver bli mer mål- och resultatstyrd i dess bästa och mest 

transparenta bemärkelse. På så sätt blir det möjligt för medlemmar, kongressombud och 

partiledning att ha en dialog om partiets förda politik med utgångspunkt i kongressens riktlinjer 

och motionsbeslut.  

Mer transparens och inflytande över val av partiets företrädare  

I jämförelse med flera andra svenska partier, europeiska systerpartier och Socialdemokraternas 

ungdomsförbund SSU präglas vårt partis val av partiordförande och partisekreterare av mindre 

transparens och medlemsinflytande. Många andra partier gör det möjligt för flera personer att 

ställa sig till förfogande och kandidera öppet till olika förtroendeposter. Detta gör det möjligt för 

fler medlemmar i partiet att skapa sig en uppfattning om olika möjliga företrädare och 

viljeinriktningar som finns, och för en bredare förankring i valberedningens arbete. Ett sådant 

tillvägagångssätt ger också de förtroendevalda ett starkare demokratiskt mandat.  

Kongressen är förvisso partiets högsta beslutande organ, och våra förtroendevalda ska 

genomföra partiets politik. Samtidigt är det självklart att personliga övertygelser och erfarenheter 

också påverkar vilka tolkningar eller prioriteringar som partiets företrädare gör av kongressens 

beslut. I och med de långa tidsfristerna mellan kongresser, tillsammans med den snabbt 

föränderliga samhällsutvecklingen, koncentreras makt till partiets centrala företrädare. Vilka som 

företräder vårt parti har därför omfattande betydelse. Mot den bakgrunden bör transparensen öka 

och medlemmarna få större möjlighet till deltagande och inflytande över dessa processer.  

Även om formella hinder saknas för kandidater att offentliggöra sin kandidatur finns det murar i 

partiets internkultur som gör en sådan kandidatur i praktiken omöjlig. För att bryta den kulturen 

krävs en förändring i processen för hur partisekreterare och partiledare väljs.  

Partidistriktet bör därför genomföra en medlemsundersökning för att undersöka hur valet av 

partiordförande och partisekreterare förra året upplevdes av medlemmar samt undersöka hur 

processerna kan förbättras genom alternativa förslag som skulle kunna bryta de internkulturella 

murar som finns för fler än en kandidat att ställa upp. Partidistriktets styrelse ska återrapportera 

till [partidistriktets representantskap] för att diskutera och besluta hur undersökningens resultat 

och förslag ska tas vidare i partiet.  
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Vi yrkar därför att:  

1. att Socialdemokraterna i Värmlands partidistrikt verkar för att kontaktinformation till 

alla kongressombud alltid delges alla ombud vid socialdemokratiska partikongresser så 

snart ombudsvalen är färdiga.  

2. att Socialdemokraterna i Värmlands partidistrikt verkar för att utformningen av partiets 

verksamhetsberättelse förändras med ökat fokus på genomförandet av kongressens 

beslut.  

3. att Socialdemokraterna i Värmlands partidistrikt genomför en medlemsundersökning 

för att undersöka hur valet av partiordförande och partisekreterare förra året upplevdes av 

medlemmar samt undersöka hur processerna kan förbättras genom alternativa förslag 

som skulle kunna bryta de internkulturella murar som finns för fler än en kandidat att 

ställa upp. 

Hammarö Arbetarekommun ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen. 

Hammarö Arbetarekommun 2022-12-12 
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Distriktsstyrelsens utlåtande 

M14: Stärk den Socialdemokratiska folkrörelsen 
 

Distriktsstyrelsens föredragande: Kenneth Johannesson 

Motionären lyfter vikten av att kongressombud får kontaktinformation så snart ombudsvalen är 
färdiga med motiveringen att det är viktigt att kunna utbyta information mellan ombuden.  
 
Distriktsstyrelsen är orolig för att när dessa kontaktuppgifter kommer ut så blir delegationerna 
helt nedringda och utsatta för lobbying och det kan underminera delegationernas förarbete. 
 
Motionären vill att verksamhetsberättelsen ska ha ett ökat fokus på genomförandet av 
kongressens beslut med motivet att underlätta uppföljning och ansvarsutkrävande.  
 
Distriktsstyrelsen anser att det är viktigt med uppföljning och ansvarsutkrävande av 
kongressbeslut, men ser inte behov av att ändra i verksamhetsberättelsens upplägg för att 
åstadkomma det. 
 
 
Distriktsstyrelsen delar motionärens syn att få till en process om hur val av partiordförande och 
partisekreterare kan utvecklas, men delar inte uppfattningen att metoden ska vara en 
medlemsundersökning av förra årets val.  
 
Distriktsstyrelsen uppskattar viljan och andemeningarna i motionen, men inte dom föreslagna 
åtgärderna. 
 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att  avslå motionen 
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Karlstad arbetarekommun 
 

M15: Tryggare och mer tillgängliga könssjukdomstest 
 

Att kunna testa sig för sexuellt överförbara sjukdomar är en förutsättning för en god hälsa. Idag 

finns möjligheten att beställa hem ett självtest från apotek samt att ungdomsmottagningar runt 

om i Sverige erbjuder testning av könssjukdomar på plats. Detta innebär att personen i fråga 

måste ha möjlighet att beställa hem testet eller testa sig på en ungdomsmottagning. Långt ifrån 

alla har en miljö i hemmet som möjliggör att ett sådant test kan levereras till hemmet. Vissa tillåts 

inte vara sexuellt aktiva av olika skäl och andra har inte en öppen dialog om ämnen som berör sex 

och könssjukdomar. Detta innebär att många inte kan eller vill beställa hem ett sådant test av 

flertalet anledningar. Att testa sig på en ungdomsmottagning innebär att personen i fråga ska var 

bekväm att vistas på en ungdomsmottagning. Det finns en stor grupp unga som inte kan vistas 

tryggt på en ungdomsmottagning på grund av kulturella, religiösa anledningar eller andra skäl. 

Det är ett faktum att vissa personer riskerar att bestraffas om det framkommer att hen är sexuellt 

aktiv. Detta innebär en risk för vissa att vistas på ungdomsmottagningen.  

I och med problematiken kring att beställa hem ett test eller att testa sig på en 

ungdomsmottagning bör dessa tester även levereras till postombud. Att hämta ut testet via 

postombud innebär att personen i fråga kan testa sig där hen känner sig trygg samt att personen 

slipper oroa sig för att träffa på någon som kan sprida informationen till andra. Att testerna 

levereras till postombud skulle öka tillgängligheten för en stor grupp unga i samhället. Det är inte 

tryggt för alla att beställa hem ett test eller att besöka en ungdomsmottagning, test via postombud 

skulle lösa en stor del av denna problematik.  

Med anledning av ovanstående yrkar S-studenter Karlstad: 

Att Socialdemokraterna i Värmland verkar för att självtester för könssjukdomar ska kunna 

hämtas ut via postombud.  

Att partidistriktets riksdagsledamöter verkar för att motionen drivs i riksdagen. 

Att motionen skickas vidare till partikongressen.  

Motionär: Moa Andersen 

Motionen antogs på Karlstads arbetarekommuns representantskap den 15 december 2022 

för att skickas till distriktskongressen. 
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Distriktsstyrelsens utlåtande 

M15: Tryggare och mer tillgängliga könssjukdomstest 
 

Distriktsstyrelsens föredragande: Daniel Schützer 

Som motionsskrivaren slår fast är möjligheten att kunna testa sig för sexuellt överförbara 

sjukdomar är en förutsättning för en god hälsa. Tyvärr omöjliggör dagens posthantering den 

lösning som motionsskrivarna föreslår. Det är alltså inte våra vårdande instanser utan Posten som 

bestämt att så mycket som möjligt ska levereras till brevlåda. Dock vill vi också påpeka att utöver 

att undersöka sig på en ungdomsmottagning kan man också gå till en vårdcentral och man 

behöver inte gå till vårdcentralen eller ungdomsmottagningen på hemorten. Utöver detta finns 

också möjligheten att beställa hemprovtagning till någon annan än sig själv. Den behöver alltså 

inte gå till folkbokföringsadressen. Med tanke på att vi helt delar motionsskrivarens intentioner 

anser distriktsstyrelsen att motionen ska anses besvarad. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att                       anse motionen besvarad 
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M16: Grönsaker gör dig stor och stark 
 

Fler och fler skolor får förfrågningar om att servera veganska kostalternativ, hur detta tas emot på våra 

skolor runt om i landet skiljer sig åt. Runt om i Sverige nekas idag barn och unga en vegansk kost på 

flertalet skolor. Att Sveriges skolor går bakåt i utvecklingen och tar bort veganska alternativ är obegripligt. 

En vegansk kost är enligt forskning både bättre för miljön och hälsan. Sveriges livsmedelsverk står bakom 

forskningen och har fastslagit att rött kött ökar risken för flertalet cancerformer. I Sverige råder en 

köttnorm och kompetensen kring tillagning av vegetarisk och vegansk mat kan behöva utvecklas på vissa 

skolor, detta för att vego alternativen ska innehålla alla de vitaminer och mineraler som kroppen behöver. 

Med detta sagt avråder inte livsmedelsverket från en vegansk kost.  

Idag ska alla elever i grundskolan erbjudas “näringsriktiga skolmåltider” där hänsyn tas till allergi och 

trosuppfattning. En välplanerad, växtbaserad kost innehåller optimal näring och är en fullgod kosthållning 

oavsett ålder. En vegansk kost är i flertalet fall att rekommendera över en kost som innehåller animaliska 

produkter då den veganska kostens miljöpåverkan är påtagligt lägre än den animaliska kosten (kräver 

betydligt mindre mängd miljöresurser och vatten). En vegansk kost innehåller även färre komponenter 

som exempelvis kolesterol, mättat fett, hormoner och antibiotika som är ohälsosamma aspekter och delar 

av en kost som innehåller animaliska produkter.  

Utöver miljö och hälsoaspekter väljer många en vegansk kost på grund av etiska skäl. Djurhållning är även 

en grogrund för virus och sjukdomar och har legat till grund för en majoritet av de pandemier som 

människan fått utstå.  

Att beröva barnen en vegansk kost är oansvarigt och visar på bristande kunskap. Alla ska ha rätten att 

bestämma över sin egen kost och en vegansk kost bör erbjudas på samtliga skolor i Sverige där sådan kost 

efterfrågas. Det har en hälsofrämjande effekt på befolkningen i Sverige att minska intaget animaliska 

produkter. Förutom den egna fysiska hälsan påverkar produktionen av animaliska livsmedel vår miljö 

negativt. Ett flertal specialkoster faller även in under en helvegetarisk kost, på sådant vis kan skolans 

kocker lägga mindre tid på att laga flertalet olika rätter och erbjuda alternativ som passar fler specialkoster.  

Med anledning av ovanstående yrkar S-studenter Karlstad: 

Att Socialdemokraterna i Värmland verkar för att en vegansk kost erbjuds på samtliga 

skolor där det efterfrågas. 

Att Socialdemokraterna i Värmland driver frågan om en mer miljövänlig kost på Sveriges 

skolor.  

Att Socialdemokraterna i Värmland driver frågan om kompetensökning i vegetarisk 

matlagning för Sveriges skolkockar.  

Att partidistriktets riksdagsledamöter verkar för att motionen drivs i riksdagen. 

Att motionen skickas vidare till partikongressen.  

Motionär: Moa Andersen 

Motionen antogs på Karlstads arbetarekommuns representantskap den 15 december 2022 

för att skickas till distriktskongressen. 
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Distriktsstyrelsens utlåtande 

M16: Grönsaker gör dig stor och stark 
 

Distriktsstyrelsens föredragande: Sofia Skönnbrink 

Motionären lyfter en högst aktuell fråga som är starkt kopplad till vår tids största ödesfråga – 

klimatet. För om vi ska klara av att nå Parisavtalets mål och hålla den globala temperaturökningen 

under 1,5 grader så måste vi minska våra utsläpp. En viktig del av utsläppsminskningen är att äta 

mindre rött kött och ost.  

Att äta mindre animaliska produkter är inte bara bra för klimatet, utan precis som motionären 

skriver, också hälsosamt. Däremot får vi inte glömma att betande djur i Sverige har en positiv 

påverkan på miljön i form av ökad biologisk mångfald.  

Motionären menar att det är viktigt med valfrihet och att veganska alternativ ska erbjudas på de 

skolor där det finns en tydlig efterfrågan. Vidare menar motionären att det är problematiskt att 

tillgången till veganska alternativ skiljer sig så mycket åt mellan svenska skolor.   

Distriktsstyrelsen ser stora fördelar med att lyfta den vegetariska maten i offentliga sammanhang. 

Däremot kommer inte Distriktsstyrelsen att kunna bifalla motionen eftersom det är en fråga för 

kommunerna. Distriktsstyrelsen uppmanar dock socialdemokratiska företrädare i våra 

värmländska kommuner att verka för motionens intentioner. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att  besvara att-sats 1, 2 & 3 

att avslå att-sats 4 & 5 
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M17: Det anonyma geniet 
 

Icke anonyma tentor och inlämningar har visats missgynna studenter med utländsk bakgrund. Att 

inför anonyma tentor och inlämningar på universiteten skulle minska risken för diskriminering på 

grund av personens namn. Mekanismerna som påverkar diskriminerande beteende behöver inte 

vara medvetet hos examinatorn men påverkar ändå studenten negativt. Studentens betyg är 

viktigt för den akademiska självuppfattningen, akademiska karriären och framtida arbeten i vissa 

fall. Alla studenter i Sverige ska känna sig likvärdigt bedömda.  

Att införa anonyma tentor och inlämningar skulle stärka rättssäkerheten för studenter. Betyg ska 

endast grundas på studentens prestation inget annat.  

Med anledning av ovanstående yrkar S-studenter Karlstad: 

Att, Socialdemokraterna i Värmland ska verka för att anonyma tentor och inlämningar 

blir standarden på Sveriges universitet. 

Att, partidistriktets riksdagsledamöter verkar för att motionen drivs i riksdagen. 

Att, motionen skickas vidare till partikongressen.  

Motionär: Moa Andersen 

Motionen antogs på Karlstads arbetarekommuns representantskap den 15 december 2022 

för att skickas till distriktskongressen. 
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Distriktsstyrelsens utlåtande 

M17: Det anonyma geniet 
 

 

Distriktsstyrelsens föredragande: Gunilla Svantorp 

Att bekämpa diskriminering är så viktigt och något vi alla oavsett vilken arbetsplats eller annan 
mötesplats vi är på alltid reflexmässigt borde göra. Motionären lyfter den viktiga frågan om 
studenters rätt att slippa bli diskriminerad på grund av olika orsaker. Frågan om anonymisering av 
examinationer har diskuterats i sektorn i många år.  
 
Examination vid ett lärosäte är myndighetsutövning som måste vara rättssäker. Många svenska 
lärosäten har via rektorsbeslut infört en avidentifierad tentamensprocess.  
 
Motionären vill att partiet på nationell nivå ska driva frågan om att samtliga lärosäten tillämpar 
avidentifierade examinationer och vi kan instämma i vikten av detta om det bidrar till att minska 
diskriminering. Det dagliga arbetet, rutiner och regler vid ett lärosäte är dock inte något som 
bestäms på nationell nivå. Varje lärosäte är autonomt.  
 
Därför menar distriktsstyrelsen att det är svårt att driva en fråga nationellt som i praktiken avgörs 
på respektive lärosäte och föreslår därför distriktskongressen besluta 
 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att  anse att-sats 1 & 2 besvarade 

att  avslå att-sats 3 
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M18: Det rättvisa mensskyddet 
 

Mens är inte valbart eller frivilligt, det är något de flesta fertila livmoderbärare får stå ut med i 30–

40 år av livet. Mensskydd är ett nödvändigt sanitetsprojekt som behövs för hygienens skull och 

för att ha ett fungerande liv under menstruationen. Alla ska kunna välja det mensskydd de önskar 

utan att behöva tänka på kostnad. Alla ska ha råd och tillgång till mensskydd, oavsett inkomst! 

Det är inte rimligt att staten tar 25 procent extra i skatt på en produkt så pass nödvändig för en 

grupp i samhället. Menstruation innebär mindre och större konsekvenser för den som 

menstruerar. Menstruation kan orsaka svåra smärtor som kan orsaka inkomstbortfall på grund av 

frånvaro från jobbet. I och med att kostnaden för mensskydd endast drabbar en grupp i samhället 

och att menstruationen kan bidra till komplikationer i det vardagliga livet är det inte skäligt att 

personens privatekonomi även ska drabbas. I de flesta fallen infaller menstruationen för första 

gången när personen i fråga inte är gammal nog att ha en egen ekonomi, personen är alltså 

beroende av andra för inköp av mensskydd.  

Mens går inte att välja bort och därför bör frågan om mensskydd vara högt prioriterad och 

momsen måste sänkas från Sveriges höga 25 procent. Hur mycket momsen på mensskydd ska 

sänkas bör utredas vidare för att komma fram till en skälig moms på mensskydd. Det som är 

säkert är att momsen på mensskydd behöver sänkas markant.  

Med anledning av ovanstående yrkar S-studenter Karlstad: 

Att Socialdemokraterna i Värmland ska verka för att momsen på mensskydd sänks. 

Att partidistriktets riksdagsledamöter verkar för att motionen drivs i riksdagen. 

Att motionen skickas vidare till partikongressen.  

Motionär: Moa Andersen 

Motionen antogs på Karlstads arbetarekommuns representantskap den 15 december 2022 

för att skickas till distriktskongressen. 
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Distriktsstyrelsens utlåtande 

M18: Det rättvisa mensskyddet 
 

Distriktsstyrelsens föredragande: Sofia Skönnbrink 

Motionären lyfter en viktig fråga som är avgörande för att kvinnor och män ska kunna delta på 

lika villkor i samhället. Att ha mens är ingenting en väljer och för hälften av Sveriges befolkning 

är det en del av vardagen som måste hanteras. Precis som motionären skriver bör därför frågan 

om mensskydd vara högt prioriterad.  

Motionären lyfter problematiken kring att momsen på mensskydd är så hög i Sverige och att det 

inte är rimligt eftersom det endast drabbar en grupp i samhället. Vidare menar motionären att det 

bör utredas vad som är en skälig nivå på moms för mensskydd men att den bör sänkas markant.  

Moms på mensskydd är en aktuell fråga runt om i världen. År 2020 gick Skottland i bräschen och 

fattade beslut om gratis mensskydd till samtliga kvinnor. I Kanada, Storbritannien och Irland har 

moms på mensskydd slopats helt och i Frankrike har momsen sänkts från 20 procent till 6 

procent.  

 

Trots att Sverige klassificeras som ett av de mest jämställda länderna i världen har vi fortfarande 

en av de högsta momssatserna på mensskydd. Som motionären skriver ligger den i dagsläget på 

25%, även fast mensskydd är nödvändiga produkter för flickor och kvinnor. Det här går att 

jämföra med att du betalar 12% i moms när du äter ute på restaurang och 6 % om du väljer att 

träna med en personlig tränare. Till skillnad från restaurangbesök och träningspass är inte mensen 

och inköp av tillhörande mensskydd något som du kan välja bort. 

Distriktsstyrelsen delar motionärens bild av att kvinnor och flickor inte ska hindras från att delta i 

samhällslivet på grund av sin menstruation. Alla ska ha råd och tillgång till mensskydd oavsett 

inkomst. Därför menar Distriktsstyrelsen liksom motionären att en översyn av beskattningen på 

mensskydd bör genomföras eftersom det är ett viktigt steg för att bidra till ökad ekonomisk 

jämställdhet. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att  bifalla motionen 
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M19: Blodet rinner lika hos alla 
 

Från och med 1 maj 2021 får män som har sex med män lämna blod efter en karenstid på 6 

månader i stället för 12. Mannen ska alltså avstå helt från sex med andra män på 6 månader. Trots 

att en man som har sex med män lever i en fast relation begärs 6 månaders karens. För kvinnor 

som har sex med kvinnor eller olikkönade par gäller att man ska vänta 3 månader efter ny 

sexpartner. Vid fast relation gäller inte den totala karensen som gäller för homosexuella män. Det 

råder alltså en dold diskriminering som begränsar människors möjlighet att donera blod.  Det 

handlar inte om riskbeteende eller om hur frekvent en person byter sexpartner, det handlar om 

vem som har sex med vem.  

Antalet aktiva blodgivare minskar år för år i Sverige, men det finns många som vill hjälpa till och 

ge blod. Utan att äventyra patientsäkerheten bör utgångspunkten vara att vi behöver alla som vill 

bli blodgivare. Allt blod som tappas kontrolleras noggrant för att säkerställa patientsäkerheten 

vilket gör att män som har sex med män borde få lämna blod på samma premisser som 

olikkönade par eller kvinnor som har sex med kvinnor. I och med den forskning som gjorts inom 

området är det inte rimligt att en man måste vänta med att ge blod ett halvår efter att han haft sex 

med en man. 

Det behövs även mer forskning för att undersöka huruvida uppdelningen i olika riskgrupper och 

riskbeteenden är relevant i Sverige. Det behöver även utredas om män som har sex med män 

behöver särskilda regler eller ej.  

Med tanke på den bristande forskningen kring området och det faktum att allt blod som tappas 

måste testas för att patientsäkras är det inte rimligt att män som har sex med män inte kan ge 

blod på 6 månader sedan senaste samlaget med en man. 

Med anledning av ovanstående yrkar S-studenter Karlstad: 

Att, Socialdemokraterna i Värmland ska verka för att män som har sex med män ska få 

donera blod 3 månader efter ny sexpartner utan total karens. 

Att, Socialdemokraterna i Värmland driver frågan om mer forskning gällande uppdelning 

av riskgrupper när det gäller donering av blod. 

Att, partidistriktets riksdagsledamöter verkar för att motionen drivs i riksdagen. 

Att, motionen skickas vidare till partikongressen.  

Motionär: Moa Andersen 

Motionen antogs på Karlstads arbetarekommuns representantskap den 15 december 2022 

för att skickas till distriktskongressen. 
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Distriktsstyrelsens utlåtande 

M19: Blodet rinner lika hos alla 
 

Distriktsstyrelsens föredragande: Johannes Fransson 

Flera länder, däribland Storbritannien, USA och Frankrike har slopat sina lagar som reglerat 

huruvida MSM (män som har sex med män) får lämna blod eller inte och i stället övergått till ett 

regelverk som är lika för alla, oavsett sexuell läggning. Detta eftersom lagarna ansetts daterade 

och baserade på gammal forskning.  

På Socialstyrelsens hemsida står att läsa att MSM utsätter sig för så kallad sexuell riskexposition 

varje gång de har sex med någon och att det därför finns en karenstid på 6 månader där mannen 

som vill lämna blod måste leva i totalt celibat för att kunna lämna blod. Det gäller även kvinnor 

som haft sex med män som har sex med män. Det finns däremot ingen rekommendation på 

karenstid för personer som enbart har sex med personer av motsatt kön från Socialstyrelsens 

sida. Den karenstid på 3 månader som finns idag är inrättad av blodcentralerna själva. 

Reglerna för MSM möjligheter att lämna blod infördes under AIDS-epidemin under 80-talet och 

forskningen har gått oerhört långsamt framåt. Först 2021 ändrade Socialstyrelsen sina 

rekommendationer så att det över huvud taget blev möjligt för MSM att lämna blod, dock efter 

ovannämnda karenstid. Alltså gick det nästan 40 år innan regelverket sågs över. Trots detta är det 

betydligt fler personer som bara har sex med andra av motsatt kön som fått HIV de senaste 10 

åren (de flesta smittas utomlands). 2020 passerade också sex med person av annat kön samkönat 

sex mellan män som vanligaste orsak till att smittas av HIV i Sverige. 

I Sverige testas allt blod som lämnas för att så långt som möjligt säkerställa att blodet inte 

innehåller bakterier eller virus som kan överföra infektioner. Nya blodgivare får lämna blodprov 

vid första tillfället. Först vid nästa besök kan personen lämna blod. Inför varje blodgivning gör 

blodcentralen en intervju med alla blodgivare. Allt blod som tappas testas vid varje tillfälle för 

hiv, syfilis, hepatit B och hepatit C. 

Distriktsstyrelsen ställer sig bakom motionens intentioner om en evidensbaserad vård och utökad 

forskning inom området för att komma till bukt med den dolda diskriminering som förekommer. 

 

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att  bifalla motionen 
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M20: En klasslös menstruation 
 

Hälften av Sveriges invånare har en livmoder och många av dom kommer under ca 30 år av sina 

liv att få mens ungefär en gång i månaden. Trots detta föreligger stor tabu kring ämnet, speciellt 

unga kan känna skam och tycka att det är pinsamt att prata om eller synas med mensskydd i 

handen.  

Runtom i världen erbjuds mensskydd utan kostnad på grundskolorna. Flertalet kommuner i 

Sverige har valt att införa avgiftsfria mensskydd på grundskolorna. Detta är något som vi i hela 

Sverige borde ta efter för att öka tillgängligheten och minska skammen kring mens och 

mensskydd. Mellan- och högstadieelever borde ha fri tillgång till mensskydd på skolans toaletter 

för att öka tillgängligheten och minska skammen. På vissa skolor erbjuds mensskydd avgiftsfritt 

hos skolsköterskan, men mens är ingen sjukdom och mensskydd borde finnas tillgängligt på 

toaletterna. Mens måste normaliseras så att det inte är ett problem ifall mensen kommer under 

skoldagen. Att mensskydd ska erbjudas på skolans toaletter borde vara lika självklart som att den 

finns toalettpapper.  

De flesta får sin första mens när de går i grundskolan och det är viktigt att personer som har 

mens känner sig trygga om de råkar få mens under skoltid Mensskydd utgör en kostnad som kan 

bli svår att klara av för familjer med låga inkomster. Att unga inte har tillgång till eller har råd med 

mensskydd har visat sig vara ett problem i Sverige. Att inte ha råd med mensskydd blir ett hinder 

för frihet, många väljer att stanna hemma från skolan. Mellan- och högstadieelever saknar i stort 

en egen inkomst vilket gör att de är i en beroendeposition, någon annan måste införskaffa 

mensskydd åt dem. Skolorna borde under skoltid vara den som förser barnen och ungdomarna 

med mensskydd. Mensskydd ska inte vara en klassfråga, alla ska ha tillgång till de 

sanitetsprodukter som är nödvändiga under mensen.  

För att undvika att vissa skolors ekonomi belastas mer än andras bör det utredas hur detta ska 

finansieras.  

Med anledning av ovanstående yrkar S-studenter Karlstad: 

Att Socialdemokraterna i Värmland ska verka för att Sveriges grundskolor ska erbjuda 

avgiftsfritt mensskydd till dess elever. 

Att Socialdemokraterna i Värmland driver frågan om att undersöka hur gratis mensskydd 

i grundskolan ska finansieras. 

Att partidistriktets riksdagsledamöter verkar för att motionen drivs i riksdagen. 

Att motionen skickas vidare till partikongressen.  

Motionär: Moa Andersen 

Motionen antogs på Karlstads arbetarekommuns representantskap den 15 december 2022 

för att skickas till distriktskongressen. 
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Distriktsstyrelsens utlåtande 

M20: En klasslös menstruation 
 

Distriktsstyrelsens föredragande: Sofia Skönnbrink 

Alla barn har rätt till en likvärdig utbildning oavsett kön, ursprung eller klassbakgrund. En faktor 
som påverkar tjejer och unga kvinnors möjlighet att tillgodogöra sig sin utbildning är att de har 
mens. Förutom kroppsliga obehag medför det en löpande kostnad för stor del av livet. Varje 
kvinna i fertil ålder lägger i genomsnitt 150 kronor per månad på mensskydd.  

För de allra flesta infaller första menstruationen när personen i fråga inte är gammal nog att ha en 

egen ekonomi, vilket innebär att den är beroende av andra för att få tillgång till mensskydd.  

Vi befinner oss just nu i en svår tid med krig i vårt närområde, skyhöga el- och drivmedelspriser 

och en rusande inflation som trissar upp kostnaderna och gör det svårt för människor att klara 

sin privatekonomi. I den här pressade situationen behövs flera prioriteringar göras och det finns 

då en risk för att föräldrar inte har råd att köpa mensskydd till sina döttrar. Det här är ytterst 

allvarligt eftersom mensskydd är en nödvändig sanitetsprodukt som behövs för att 

menstruerande flickor och unga kvinnor ska kunna ha en fungerande vardag.   

Precis som motionären skriver upplevs fortfarande mensen som något skamligt och tabubelagt 

för många unga flickor. Det gör att många också undviker att köpa eller låna mensskydd, vilket 

leder till att de använder samma skydd längre än rekommenderat eller tar till nödlösningar såsom 

att använda toalettpapper. Det ökar risken för att blöda igenom och skapar därmed en osund 

stress.  

Skolan är elevernas arbetsmiljö och ska vara inkluderande, jämlik och trygg. Ett sätt att uppnå det 

här för unga flickor är precis som motionären lyfter, att tillse att det finns mensskydd tillgängligt 

på skolans toaletter. Ingen elev ska behöva stanna hemma från skolan för att de själva eller deras 

föräldrar inte har råd med mensskydd.  

Precis som motionären skriver är det dock viktigt att utreda hur fria mensskydd på skolor ska 

finansieras så att inte skolornas ekonomi i övrigt blir lidande.  

Baserat på ovanstående ställer sig Distriktsstyrelsen bakom det som anförs i motionen om en 

utredning kring hur fria mensskydd ska kunna tillhandahållas på svenska skolor. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att  bifalla motionen 
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M21: Den bortglömda slicklappen 
 

Säkert sex är något som brett uppmanas till alla som ingår i sexuella aktiviteter, dels för att minska 

risken för oönskade graviditeter samt för att minska risken att bli smittad eller smitta någon med 

en sexuellt överförbar könssjukdom. Kondomer erbjuds i många fall gratis på 

ungdomsmottagningar och hos skolsköterskan på grund- och gymnasieskolor runt om i landet. 

Något som dessvärre ofta glöms bort är slicklappen. En slicklapp är en liten duk av latex (gummi) 

eller plast och kan användas som extra skydd vid slicksex. En slicklapp används för att kunna 

utföra säkert slicksex på både anus och vagina. En förutsättning för att alla ska kunna utöva 

säkert sex är att det skydd som delas ut inte bara är till för oralsex eller penetrativt sex med det 

manliga könsorganet. Ungdomsmottagningar och skolsköterskor bör i största möjliga mån 

erbjuda kondomer såväl som slicklappar. Detta för att minska risken för sexuellt överförbara 

sjukdomar i all typ av sexuell aktivitet.  

Med anledning av ovanstående yrkar S-studenter Karlstad: 

Att, Socialdemokraterna i Värmland ska verka för att Sveriges grund- och gymnasieskolor 

ska erbjuda gratis slicklappar i de fall kondomer redan erbjuds.  

Att, Socialdemokraterna i Värmland ska verka för att Sveriges ungdomsmottagningar ska 

erbjuda gratis slicklappar i de fall kondomer redan erbjuds.  

Att, partidistriktets riksdagsledamöter verkar för att motionen drivs i riksdagen. 

Att, motionen skickas vidare till partikongressen.  

Motionär: Moa Andersen 

Motionen antogs på Karlstads arbetarekommuns representantskap den 15 december 2022 

för att skickas till distriktskongressen. 
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Distriktsstyrelsens utlåtande 

M21: Den bortglömda slicklappen 
 

Distriktsstyrelsens föredragande: Mikael Dahlqvist 

Motionen handlar om att införa slicklapp gratis till Sveriges grund – och gymnasielever. Frågan 
om säker sex i syfte att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskad graviditet är 
viktiga folkhälsofrågor. Det som används mest och är säkrast är kondom och femidom. Däremot 
är slicklappens effekt mot att förhindra överförbara könssjukdomar omdiskuterat. 
Sexlivsforskaren Juliet Richters konstaterar i en forskningsartikel 2010 att slicklappen troligtvis 
inte släpper igenom smittämnen. Tyvärr går det inte dra några större slutsatser då underlag var 
litet och fler studier måste göras.  

RFSU rekommenderar inte slicklapp 

Slicklappen kan vara användbar när någon har synliga sår eller blåsor vid exempelvis herpes, men 
RFSU rekommenderar generellt inte slicklapp vid oralsex då oralsex är en ganska säker typ av sex 
och risken att få eller överföra könssjukdomar är låg. 

Slicklappar är inte säkerhetstestade 

Slicklappar är inte utprovade och testade på samma noggranna sätt som kondomer och de 
uppfyller inte den säkerhetsstandarden som krävs för STI-prevention, alltså standard för att 
hindra sexuellt överförbara sjukdomar. Troligen erbjuder de ett visst skydd från kontakt med 
kroppsvätskor under oralsex. 

Hur säkert är slicklapp? 

Att drabbas av könssjukdomar vid oralsex är liten även utan skydd. Men en del vill använda 
slicklapp för att känna sig extra säkra. Det har hänt en hel del inom området sexuell hälsa de 
senaste åren. Exempelvis vid en välbehandlad hivinfektion så är risken att smittas extremt låg. 
Men samtidigt ökar spridningen av gonorré och syfilis då fler människor slarvar med att använda 
kondom.  

Men samtidigt är det viktigt upplysa människor om säker sex och att använda skydd. Här kan 
slicklappen ha ett värde men distriktsstyrelsen anser att det är viktigare att prioritera kondom och 
femidom användning i första hand så att användningen ökar genom olika åtgärder    

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

Att avslå att sats 1,  2 & 3 

Att  bifalla att-sats 4 
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M22: Förbjud traditionella aktiebolag att äga skolor 
 

Med marknadsskolan har vi fått ett helt nytt skollandskap där koncernernas andel av alla 

skolformer i Sverige ökar i takt med att skolan blir alltmer segregerad och ojämlik. Frågan om 

likvärdigheten i den utbildning som erbjuds barn och unga har hamnat högst på den politiska 

dagordningen och med den ett stort fokus på kompensatoriska åtgärder av olika slag. En fråga 

som däremot hamnat i bakgrunden är skolans betydelse för integration och som en kulturell 

mötesplats för olika grupper.  

Skolkoncernerna är aktiebolag som har som övergripande syfte att skapa vinst till ägarna och de 

drivs utifrån en lönsamhetslogik som hela tiden riskerar att komma i konflikt med skolans 

ändamål, som förutom att förmedla kunskaper och grundläggande värden enligt skollagen också 

handlar om att främja alla barns allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta 

och ansvarskännande individer och aktiva medborgare. Hänsyn ska tas till barns och elevers olika 

behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Detta 

innebär att det inte finns något tak för insatser i skolan. Det går alltid att göra mer för att nå målet 

att främja alla barns optimala utveckling. Aktiebolagens lönsamhetskrav innebär det motsatta, 

nämligen att minimera de resurser som krävs för att ”framställa produkten”. Koncernskolorna 

skiljer sig från de kommunala både genom större antal elever per lärare och genom andelen 

(mindre betalda) obehöriga lärare.  

En annan aspekt av skolmarknadens framväxt är en förvandling av skolan som en 

samhällsbyggande institution till att bli en serviceinrättning för elever och föräldrar, som 

förvandlas till kunder vars nöjdhet blir viktigare än att verka för att alla elever kan utvecklas så 

långt det är möjligt.  

Ytterligare en aspekt är att lönsamhetskravet påverkar var dessa skolor etableras. Det blir viktigt 

för skolföretagen att hitta ”lönsamma elever” – men framförallt att undvika de ”olönsamma”. 

Högt motiverade elever med stort stöd hemifrån är betydligt mer lönsamma att utbilda än 

svårmotiverade elever med brist på resurser av olika slag. Aktiebolagens inriktning på lönsamma 

elever bidrar till segregering, vilket leder till dränering av de andra skolorna på motiverade och 

resursstarka elever och i förlängningen växande skillnader i kvalitet mellan skolor. Därtill kommer 

att skolornas möjlighet att vara en kulturell mötesplats för olika grupper minskar. Skolan som en 

nyckel när det gäller integration har uppmärksammats alltmer, något som idag kanske är den allra 

viktigaste aspekten av skolan som en samhällsbyggande institution. 

Vi yrkar därför  

Att partidistriktets politiker inom utbildningsområdet och partidistriktets 

riksdagsledamöter ska verka för att avveckla de aktiebolagsdrivna skolorna i Sverige 

Att som ett första steg förbjuda nyetablering av skolor med vinstsyftande driftsformer 

Att uppköp av skolor ska betraktas som nyetablering och innebära en ägarprövning 

 

Karlstad, 30 november 2022 
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Lena Skoglund 

Birgitta Barrefors Ivansson 

Sara Johansson 

Lena Johansson 

Jan Kardemark 

Anders Johansson 

Mats Nylöw 

Monica Åhlén 

Carl-Axel Hederos 

Chadi Toprak  

Anna-Lena Rudberg 

Staffan Barrefors 

Moa Andersen 

 ordförande S-studenter 

Arnthor Thorhallsson 

 Grums 

Harris Stikas 

 Hammarö 

Daniel Blixt  

 Kristinehamn 

 

Motionen antogs på Karlstads arbetarekommuns representantskap den 15 december 2022 

för att skickas till distriktskongressen. 
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Distriktsstyrelsens utlåtande 

M22: Förbjud traditionella aktiebolag att äga skolor 
 

Distriktsstyrelsens föredragande: Gunilla Svantorp 

Motionärerna lyfter en fråga som de senaste mandatperioderna varit i fokus för vårt parti och där 
vi gradvis gjort förflyttningar i arbetet med att motverka det som blivit en skolmarknad men 
tyvärr har vi inte lyckats samla en majoritet i riksdagen för att göra förändringar som hade gjort 
skillnad.  
 
Många är de exempel vi ser på hur marknadiseringen av skolan, som skett sedan 90-talet, ökar 
segregationen och bidrar till orättvis fördelning av våra gemensamma skattemedel avsedda för 
skolan.  
 
Med aktiebolagens intåg i utbildningssektorn ser vi dessutom hur vinstintresset tillåtits ta den 
största rollen, före elevers rätt till kunskap.  
 
Den gångna mandatperioden la s-regeringen fram två propositioner som försökte rätta till delar 
av det felaktiga marknadssystemet i skolan, båda röstades dock ner av riksdagen.  
 
Med den nya borgerliga regeringen kommer vi inte få se några som helst positionsförflyttningar i 
riktning mot ett utbildningssystem med elevernas rättighet i fokus. I stället är det de stora 
bolagens rätt att tjäna pengar som styr de förslag som kommer.  
 
Därför anser distriktsstyrelsen att vårt parti behöver vara än tydligare i frågan om att skolan blivit 
en marknad och ett sätt att vara det på kan vara att tydligt ta avstånd från aktiebolagens närvaro i 
det svenska utbildningssystemet.  
 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att  bifalla motionen 
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M23: Avskaffa karensavdraget 
 

 

Många som arbetar inom framförallt kvinnodominerade yrken går till jobbet fast de är sjuka. 

Detta då de inte anser sig ha råd att stanna hemma. Det innebär att det finns en hög sjuknärvaro 

inom dessa yrken. Att karensdagen ersattes med ett karensavdrag var ett steg i rätt riktning för ett 

mer jämställt samhälle, men det räcker inte.  

Coronapandemin och dess följdverkningar har tydligt visat vad det kan få för konsekvenser om 

man inte stannar hemma när man är sjuk. Risken för att smitta andra har varit stor, och för 

personer i riskgrupper har det visat sig kunna bli ödesdigert. Regeringens satsning på att tillfälligt 

avskaffa karensavdraget har haft effekten att fler valt att stanna hemma.  

För att de som arbetar inom de kvinnodominerade yrkena även fortsättningsvis ska kunna känna 

sig säkra på jobbet så måste karensavdraget avskaffas permanent. Alternativt att det ska gå att 

förhandla bort i kollektivavtal. 

 

Därför yrkar vi 

att Socialdemokraterna verkar för att karensavdraget ska avskaffas permanent. 

att Socialdemokraterna verkar för att karensavdraget ska bli möjligt att 

förhandla bort i kollektivavtal. 

 

Kommunals Socialdemokratiska förening Karlstad 

Karlstad 2022-11-29 

Motionen antogs på Karlstads arbetarekommuns representantskap den 15 december 2022 

för att skickas till distriktskongressen. 
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Distriktsstyrelsens utlåtande 

M23: Avskaffa karensavdraget 
 

Distriktsstyrelsens föredragande: Lars Mejern Larsson 

Distriktsstyrelsen delar motionärens bild av karensavdraget. Så som karensavdraget är utformat i 

dag slår det hårdast mot alla de arbetare som varje dag går till jobbet och som aldrig kan jobba 

hemifrån. De yrkesgrupper som inte kan arbeta på distans vid exempelvis en lättare förkylning 

straffas ekonomiskt, samtidigt som det också är en hälsorisk. Att gå till jobbet sjuk kan göra att 

ett sjukdomstillstånd förlängs eller att skador förvärras. Dessutom finns risk för att man smittar 

sina kollegor, som också behövs för att samhället ska gå runt. 

I mars 2022 tillsatte S-regeringen en utredning för att undersöka om reglerna kan utformas så att 

inkomstbortfall under sjukdom bärs på ett mer solidariskt sätt. Under valrörelsen gick vi på 

nationellt plan fram med att under nästa mandatperiod genomföra en miljardreform för att 

förändra karensavdraget och öka rättvisan för alla som inte kan jobba hemifrån. 

I januari 2023 beslutade den moderatledda regeringen med stöd av SD att skrota 

karensutredningen. Att regeringen lägger ner utredningen är ett svek mot alla de människor som 

varje dag går till sina jobb och ser till att samhället fungerar —busschaufförer, undersköterskor, 

butiksbiträden och elektriker—och som inte kan jobba hemifrån vid en lättare förkylning. 

Socialdemokraterna i socialförsäkringsutskottet kommer ta ett initiativ om att utredningen ska 

återupptas. Oberoende av vad beslutet i socialförsäkringsutskottet blir kommer arbetet för ett 

rättvisare karensavdrag fortsätta. 

I dagsläget finns inga hinder för att göra kollektiva lokala överenskommelse om karensavdraget. 

Det är upp till arbetsmarknadens parter. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att  bifalla att-sats 1 

Att avslå att-sats 2 
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M24: Miljönätverk inom partidistriktet 
 

Socialdemokraterna har höga ambitioner vad gäller miljöpolitiken. Klimatförändringarna är ett 

framtidshot och en ödesfråga. Vi ser i omvärlden det extremväder som blivit allt vanligare och 

som hotar både människor och djur. 

Med en stark och trovärdig klimatpolitik skapar vi framtidstro, ett starkare långsiktigt hållbart 

samhälle och ett tryggare Sverige. 

Till exempel vill Socialdemokraterna: 

- att Sverige ska driva på i EU och FN för att världens länder ska öka sina åtaganden för att 

göra verklighet av Parisavtalets ambitioner 

- att kollektivtrafiken utökas, mer gods transporteras på järnväg, med fartyg och att flygets 

utsläpp minskas 

- öka investeringar i klimatåtgärder och ge stöd för nya innovationer inom industrin som 

minskar utsläppen 

- minskade utsläpp från vägtrafiken genom ytterligare höjda krav på att blanda in förnybart 

i bensin och diesel, genom en bonus till den som köper miljöbil och att EU sätter ett 

slutdatum för bensin och dieseldrivna bilar 

- få ordentlig fart på återvinning och återanvändning så att vi får en mer hållbar 

konsumtion och en cirkulär ekonomi  

- ökad satsning på förnybar energi  

Våra arbetarkommuner inom Värmlands partidistrikt har mycket gemensamt. Miljö- och 

klimatarbete, kommunikationer, vägnät, arbetsmarknad och utbildning. Samarbete och nätverk 

kring miljömålen, strategierna och den hållbara klimatpolitiken är vägen till framgång.  

Vi yrkar därför: 

att Värmlands partidistrikt aktivt arbetar för att bilda ett miljöpolitiskt nätverk där 

samtliga arbetarekommuner och socialdemokratiska föreningar i Värmland kan ingå.  

Karlstad, 29 november 2022 

Staffan Barrefors, Mats Nylöw, Christer Alnebratt, Lilian Byström, Per-Olof Hallerbäck, 

Bernt-Åke Larsson, Lars Andersson, Inge Lundqvist, Mikael Iderström, Lars-Gösta 

Elofsson, Karin Wahlen, Birgitta Barrefors Ivansson, Lena Johansson 

 

Motionen antogs på Karlstads arbetarekommuns representantskap den 15 december 2022 

för att skickas till distriktskongressen. 
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Distriktsstyrelsens utlåtande 

M24: Miljönätverk inom partidistriktet 
 

Distriktsstyrelsens föredragande: Åsa Johansson 

Motionärerna lyfter Socialdemokraternas höga ambitioner vad gäller miljöpolitiken och att vi 

genom stark och trovärdig klimatpolitik skapar framtidstro.  

Man lyfter vidare att samarbete och nätverk kring miljömålen, strategierna och den hållbara 

klimatpolitiken är vägen till framgång vilket är en uppfattning som distriktsstyrelsen delar. 

Det har tidigare funnits en grupp som jobbat med hållbarhet utifrån agenda 2030, som inte är 

aktiv längre. Dock kan ett nytt miljöpolitiskt nätverk öka intresset och engagemanget i dessa 

viktiga och för framtiden helt avgörande frågorna. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att  bifalla motionen 
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M25: Bättre förutsättningar för personalen inom äldreomsorgen 
 

Det är en sorg för de flesta äldre när man inte längre klarar av sin vardag och får begränsningar i 

sitt livsutrymme. Livets förutsättningar är inte längre detsamma. Enklaste vardagsbestyr kan vara 

en stor utmaning. De som har insatser genom äldreomsorgen har det på grund av sjukdom 

och/eller nedsatt hälsotillstånd. När livsrummet begränsas skapar det också risker för ensamhet, 

depressioner, minskad matlust, minskade sociala kontakter, sorg – man förlorar nära vänner, 

anhöriga ju äldre man blir.   

Utbildad personal som kan bemöta, kommunicera, entusiasmera, motivera med god 

personkännedom, som kan analysera allmäntillstånd, riskfaktorer, skapa delaktighet i vardagen är 

nödvändigt för en äldreomsorg av god kvalitet. 

En äldreomsorg av god kvalitet handlar om personalens förutsättningar och den äldres inflytande 

och om personliga relationer med kontinuitet! En struktur och en organisation i äldreomsorgen 

måste bemannas utifrån verklighetens behov, att resurser är kopplade till de faktiska 

arbetsuppgifterna. Det måste finnas balans mellan krav och resurser (Organisatorisk och social 

arbetsmiljö). Dessutom måste resurser finnas för yrkesutveckling, handledning, personalträffar, 

överlämningstid, tid för återhämtning som exempel. 

Den absolut viktigaste förutsättningen för skattefinansierad vård och omsorg om de äldre är att 

oavsett insatser ska dessa utföras av yrkesutbildad personal med tillsvidareanställningar på heltid. 

Detta för att skapa relationer och ge kontinuitet. Det är viktigt att bibehålla autonomin som äldre, 

få stöd i de insatser man är berättigad till, att de genomförs i största möjligaste mån med 

delaktighet av den äldre själv.  

Det är nödvändigt med adekvat utbildning. Arbetsgivare måste ta ansvar att bemanna med endast 

yrkesutbildad personal och ge möjlighet och förutsättningar till fortsatt yrkesutveckling. Därmed 

inte sagt att det kan finnas olika vägar in i äldreomsorgen. När man börjar arbeta och saknar 

utbildning ska man därför endast utföra arbete under handledning till dess att man minst uppnått 

yrkesutbildningsnivån till vårdbiträde som är första steget i yrkesutvecklingstrappan. Nästa steg är 

undersköterska och sen specialistundersköterska inom olika specialistområden. 

Behov och beviljade bistånd måste harmonisera med bemanningssituationen. Minutstyrning och 

minimibemanning måste upphöra. De som arbetar ska ha möjlighet att ge den äldre inflytande 

över insatserna och sin vardag då förutsätter det att personalen har inflytande, påverkan och att 

det finns tillräckligt hög grundbemanning.  

Därför yrkar vi 

 

att  Socialdemokratiska partiet ger rätt förutsättningar för personalen i 

äldreomsorgen så att de får tillsvidareanställningar på heltid 

att  Socialdemokratiska partiet verkar för en bra arbetsmiljö inom 

äldreomsorgen med tillräcklig hög grundbemanning och hållbara 

arbetsscheman. 
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att  Socialdemokratiska partiet möjliggör så att anställda inom äldreomsorgen 

får yrkesutveckling kopplat till yrkesutvecklingstrappan. 

 

Kommunals Socialdemokratiska förening Karlstad 

Karlstad 2022-11-29 

 

Motionen antogs på Karlstads arbetarekommuns representantskap den 15 december 2022 

för att skickas till distriktskongressen. 
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Distriktsstyrelsens utlåtande 

M25: Bättre förutsättningar för personalen inom äldreomsorgen 
 

Distriktsstyrelsens föredragande: Lars Mejern Larsson 

Distriktsstyrelsen delar motionärens bild av att möjligheterna för de äldre att få en omsorg av god 

kvalitet till stor del bygger på att personalen har rätt förutsättningar. Personalen i äldreomsorgen 

behöver både bättre villkor och fler kollegor. Precis som motionärerna lyfter i att-sats 1 så är 

rätten till trygga heltidsanställningar en viktig del i att uppnå dessa goda förutsättningar.  

Socialdemokratiska partiet är dock inte arbetsgivare, och så som att-sats 1 är formulerad kan den 

tyvärr inte bifallas. Distriktsstyrelsen uppfattar dock att-satsens intention som god, och vill 

poängtera att det viktiga arbetet med att sluta överenskommelser om rätten till heltid görs av 

arbetsmarknadens parter runt om i kommunerna. Till stöd för dessa överenskommelser har 

kommunerna Socialdemokraterna i SKR:s Personalpolitiska plattform där det fastslås att heltid 

och tillsvidareanställning ska vara norm. 

I att-sats 2 lyfter motionären tillräckligt hög grundbemanning och hållbara arbetsscheman. 

Distriktsstyrelsen menar att det är en självklarhet att bemanningen ska baseras på verksamhetens 

behov, och att minutscheman och delade turer ska bort. I de positioner socialdemokratiska 

förtroendevalda har inflytande och möjlighet att påverka ska de verka för att-satsens intentioner. 

Att-sats 3 berör omsorgspersonals möjligheter till adekvat utbildning. Distriktsstyrelsen delar 

motionärens uppfattning om vikten av yrkesutbildad personal i omsorgen. Kompetent och trygg 

personal stärker och kvalitetssäkrar verksamheten, och det stärker den enskilde medarbetaren. 

Möjligheten att kompetensutvecklas i sin yrkesroll höjer också status och attraktivitet för yrket 

vilket skapar förutsättningar för att rekrytera fler välbehövliga händer till omsorgen. Som att-sats 

3 är formulerad kan den dock inte bifallas då Socialdemokratiska partiet inte har direkt möjlighet 

att tillse så att personal får yrkesutveckling enligt utvecklingstrappan. Distriktsstyrelsen 

uppmuntrar intentionen bakom att-satsen, och hänvisar till den överenskommelse som finns 

mellan SKR och Kommunal gällande möjligheter till yrkesutveckling.  

  

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

Att anse att-sats 1 besvarad 

Att  bifalla att-sats 2 

Att anse att-sats 3 besvarad 
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M26: Stärk den socialdemokratiska folkrörelsen – stärk interndemokratin 

runt partikongressen 
 

Partiernas interna demokrati är en oumbärlig del av den svenska demokratin. Partierna är den 

struktur via vilken vi medborgare kan engagera oss för att påverka politikens utformning och 

samhällets utveckling, och få mandat att utöva offentlig makt. Omfattningen av partiernas interna 

demokrati påverkar i vilken utsträckning svenska medborgare faktiskt åtnjuter dessa demokratiska 

rättigheter. Därför är det viktigt att hela tiden utveckla och ompröva interna strukturer i vårt eget 

parti; för att stärka beslutsprocesser och höja värdet av partimedlemskap. Den interna 

demokratin i vårt parti har även en naturlig roll i hur vi vill förändra samhället. Det 

Socialdemokratiska Arbetarepartiet är en historisk folk- och arbetarrörelse. Vårt parti grundades i 

syftet att ge folkflertalet en röst i den svenska politiken och en möjlighet att påverka samhället. 

Det senaste seklet har vi tillsammans skapat en av världens starkaste socialdemokratiska 

folkrörelser. 

Men det går inte att enbart leva på gamla meriter. Partidemokratin måste ständigt utvecklas för att 

hänga med i samhällsutvecklingen. Denna motion syftar till att lägga fram ett antal praktiska 

förslag som kan öka den interna demokratin i vårt parti i praktiken. 

Kongressen är vårt partis högsta beslutande organ. Det är också vår enda nationella mötesplats. 

Partikongressen är det enda beslutande forum dit ombud väljs genom öppna direktval, och det 

enda direkta forum för formellt ansvarsutkrävande. Kongressen har en central funktion i vår 

partidemokrati. Att göra den så funktionell, lättillgänglig och demokratisk som möjligt gör stor 

skillnad för vår interna demokrati och vår förmåga att utveckla politik. 

Återinför kongress vartannat år 

På den senaste partikongressen i november 2021 togs beslut om att enbart hålla kongress var 

fjärde år. Tidigare har partiet hållit kongress vartannat år, ett beslut som togs med anledning av 

att partistyrelsen mer ofta än sällan kallat till extrakongresser mellan ordinarie kongresser. Därför 

ansågs det bättre att ha ordinarie kongress vartannat år; åren före och efter nationella val. 

I juli 2022 har redan flera andra kongressbeslut blivit utdaterade och partiet har annonserat att 

man ska ta fram ett nytt internationellt program. Detta beror bland annat på det ryska 

aggressionskriget i Ukraina, och visar på att i en föränderlig tid behöver vårt parti ha mer 

regelbundna plattformar för att utveckla och komma överens om vår politik. Vi behöver därför 

återinföra systemet med kongress vartannat år. Kongress vartannat år ger också möjlighet till 

uppföljning av genomförandet av kongressbeslut vid en tidpunkt där det finns gott om tid att 

genomföra reformer innan nästa val. 

Korta tiden för att kalla till extrakongress 

Under våren 2022 blev det tydligt att vårt parti inte har några välfungerande formella strukturer 

för att hantera snabba men stora beslut mellan kongresser. Den interna förankringsprocessen 

kring frågan om ett svenskt Natomedlemskap lämnade många medlemmar besvikna. Frågan om 

extrakongress väcktes av medlemmar och föreningar, men avslogs av partistyrelsen med 

argumentet att kallelse till extrakongress enligt partistadgan måste sändas sex månader i förväg 
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och den tiden inte bedömdes finnas. Mot bakgrund av den uppstådda situationen är det påkallat 

att ändra partistadgans direktiv om hur lång framförhållning en kallelse till extrakongress måste 

ha. Ska vårt parti kunna hänga med i samhällsutvecklingen och samtidigt vara en demokratiskt 

förankrad folkrörelse så behöver vi kunna vara mer flexibla. Tiden för att kalla till en 

extrakongress bör därför kortas till tre månader i förväg. 

Underlätta kontakt och idéutbyte mellan valda kongressombud 

Syftet med kongressen är att ombud från hela landet ska kunna mötas, utbyta idéer och komma 

överens om vår gemensamma politik. Mötet och kontakten mellan ombuden är centralt. Det 

finns få, om några, andra mötesplatser där medlemmar från hela landet möts. Samtidigt är tiden 

under kongressen knapp och det är helt nödvändigt att kunna göra ett ordentligt förarbete inför 

kongressen för att kunna samarbeta. Det är därför önskvärt att partiet gör det så lätt som möjligt 

för alla kongressombud att etablera kontakt med varandra så snart ombudsvalen färdigställts. Det 

bör ske genom att alla ombud får tillgång till nödvändig kontaktinformation till varandra. Detta 

kan och ska självfallet ske i enlighet med GDPR genom att alla ombud ger sitt medgivande. 

Öka transparensen kring inskickade motioner och yrkanden 

Under föregående kongress var det omöjligt för kongressombuden att ta del av varandras 

motioner och yrkanden, trots att dessa skickats in digitalt och synliggjorts för partistyrelsens 

företrädare och mötets presidium. Ett sådant tillvägagångssätt försämrar delegationernas 

möjlighet till idéutveckling och bidrar till att majoriteten av besluten avgörs utanför plenum. För 

att ta reda på vad kamrater från andra delegationer tycker krävs tidsödande och mödosamma 

sonderingar utanför det faktiska mötet. Kongressens ombud bör undantagslöst ges samma 

överblick över de inskickade yrkandena som presidiet. Ett sådant tillvägagångssätt demokratiserar 

och effektiviserar inte bara partikongressens förhandlingar utan är essentiellt för att kunna stå 

upp som en demokratisk och transparent folkrörelse. 

Skilj på uppdrag för partistyrelsen och partidistrikten 

Det måste vara strikt åtskillnad mellan uppdragen att vara partistyrelsens föredragande och att 

vara kongressombud. Uppgiften i de olika rollerna är olika: kongressombud ska företräda sina 

distrikt och medlemmars motioner och partistyrelsens föredragande företräder partistyrelsens 

förslag. Därför är det en rimlig princip att dessa två roller inte sammanblandas under en kongress. 

Vi yrkar därför: 

1. att Socialdemokraterna i Värmland verkar för ett återinförande av systemet med 

kongress vartannat år. 

2. att Socialdemokraterna i Värmland verkar för att förändra partiets stadga § 4 Moment 3 

om att tiden för kallelse till extrakongress från sex månader till minst tre månader innan 

extrakongress hålls. 

3. att Socialdemokraterna i Värmland verkar för att kontaktinformation till alla 

kongressombud alltid delges alla ombud vid socialdemokratiska partikongresser så snart 

ombudsvalen är färdiga. 
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4. att Socialdemokraterna i Värmland verkar för att ombud, partistyrelse och presidium 

vid partikongressen ges samma tillgång till och överblick över alla motioner och 

yrkanden. 

5. att Socialdemokraterna i Värmland verkar för att uppdraget som partistyrelsens 

föredragande inte kan kombineras med uppdraget som kongressombud. 

6. att Socialdemokraterna i Värmland ställer sig bakom motionen och antar den som sin 

egen. 

7. att Socialdemokraterna i Värmland skickar motionen vidare till övriga partidistrikt och 

partistyrelsen för kännedom. 

Karlstad 

24 november 2022 

 

Staffan Barrefors, Sara Johansson, Birgitta Barrefors Ivansson, Lena Skoglund, Monica 

Åhlén, Mats Nylöw, Calle Hederos, Jan Kardemark 

Motionen antogs på Karlstads arbetarekommuns representantskap den 15 december 2022 

för att skickas till distriktskongressen. 
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Distriktsstyrelsens utlåtande 

M26: Stärk den socialdemokratiska folkrörelsen – stärk interndemokratin 

runt partikongressen 

 
Distriktsstyrelsens föredragande: Kenneth Johannesson 

Motionärerna vill återinföra kongress vartannat år med motiveringen att det behövs regelbundna 
plattformar för att utveckla och komma överens om vår politik och att frekvensen behöver vara 
vartannat år, t. ex för att inte kongressbeslut ska bli utdaterade.  
 
Distriktsstyrelsen tycker det är viktigt med regelbundna plattformar, men ser inte att det behöver 
ske med ökad kongressfrekvens. Dom snabba förändringar som ibland gör kongressbeslut 
utdaterade kräver, när dom inträffar, ännu snabbare hantering. 
Motionärerna vill korta tiden för kallelse till extrakongress utifrån att omvärldsläget kan medföra 
att beslut behöver tas relativt snabbt och partiet behöver kunna svara genom beslut på kongress.  
 
Distriktsstyrelsen vill att partidemokratin ska fungera så bra som möjligt även när tiden kan bli 
knapp, men tror att extrakongress kan vara en för stor apparat för att lyckas klara den snabbhet 
som ibland blir aktuell och ser därför inte ett behov av kortare kallelsetid. 
 
 
Motionärerna lyfter vikten av att kongressombud får kontaktinformation så snart ombudsvalen är 
färdiga med motiveringen att det är viktigt att kunna utbyta information mellan ombuden.  
 
 
Distriktsstyrelsen är orolig för att när dessa kontaktuppgifter kommer ut så blir delegationerna 
helt nedringda och utsatta för lobbying och det kan underminera delegationernas förarbete. 
 
Motionärerna vill att ombud, partistyrelse och presidium vid partikongressen ges samma tillgång 
till och överblick över alla motioner och yrkanden.  
 
Distriktsstyrelsen vill också att det när det är praktiskt möjligt ges samma tillgång till motioner 
och yrkanden, men avvisar detta som ett absolut krav. 
 
 
Motionärerna vill att uppdraget som partistyrelsens föredragande inte ska kombineras med 
uppdraget som kongressombud.  
 
Distriktsstyrelsen tycker inte att partistyrelseledamöter ska uteslutas från att kunna bli valda som 
ombud. 
 
Motionärerna vill att Socialdemokraterna anta motionen som sin egen.  
 
Distriktsstyrelsen uppskattar viljan och andemeningarna i motionen, men inte dom föreslagna 
åtgärderna. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att  avslå motionen 
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Kils arbetarekommun 
 

M27: Organisera och förbättra logistiken för den spårbundna 

kollektivtrafiken i Värmland 
 

I Värmland finns en av Sveriges största knutpunkter för järnvägstrafik, Kil. Från Kil körs tågen i 

5 olika riktningar. Oslo, Göteborg, Stockholm, Gävle och Torsby. Det är få platser som har 

denna storlek på knutpunkt i hela Sverige. Kil som knutpunkt är en stor potential för Värmland 

men också en konkurrensfördel för Värmland och skulle kunna bidra till Värmlands utveckling 

på ett än mer positivt sätt. 

Region Värmland har uppdraget att verka för bl.a. kompetensförsörjningen i hela länet. 

Kollektivtrafik är en viktig del i att kunna säkra framtidens kompetensförsörjning. Som det ser ut 

idag är vår uppfattning att logistiken kan bli bättre , fler skulle kunna åka tåg. Vi tycker att tågen 

kan sammanstråla på ett bättre sätt än det gör idag, Vi borde underlätta för värmlänningarna att 

kunna göra sina linjebyten, det skulle hela Värmland tjäna på. Politik och logik ska gå hand i 

hand. 

Yrkande  

Att våra regionpolitiker ges uppdraget att tillse så att en utredning görs för att se 

möjligheten att förbättra logistiken avseende personresor inom järnvägstrafiken i 

Värmland. Detta så att fler ska kunna nyttja kollektivtrafiken och byta linje och därmed 

förbättra kompetensförsörjningen i länet. 

Kils arbetarkommuns medlemsmöte 2022-11-10 ställer sig bakom motionen i dess helhet. 
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Distriktsstyrelsens utlåtande 

M27: Organisera och förbättra logistiken för den spårbundna 

kollektivtrafiken i Värmland 
 

Distriktsstyrelsens föredragande: Thomas Schultz 

Distriktsstyrelsen delar uppfattning att logistiken inom järnvägstrafiken är viktig för persontrafik 

som motionären skriver men den är även viktig för godstrafik. Det behövs en utveckling av 

spårtrafiken för att Värmland ska stärka konkurrenskraften och kunna utöka 

arbetsmarknadsområdet för värmlänningarna. Utöver logistiken krävs investeringar för att rusta 

befintliga sträckor men även för att lägga dubbelspår på hela Värmlandsbanan. Det är en mycket 

viktig pusselbit för att kunna öka kapaciteten. Tex sträckan Kil-Karlstad. Inför valet 2022 togs ett 

Regionalpolitiskt program fram, i det programmet beskrivs flera viktiga områden för att stärka 

tillväxt, kompetensutveckling, ökade arbetsmarknadsområden och att bo och leva i hela 

Värmland. Det finns ett helt avsnitt om vilka prioriteringar som behöver göras inom 

kollektivtrafiken. Prioriteringar som möjliggör att man ska kunna bo vart som helst i länet och 

inom en rimlig restid för resvägen använda sig av kollektivtrafik för att ta sig till arbete, skola mm 

helt i motionens andemening. 

I det Regionalpolitiska programmet beskrivs följande punkt. 

• Skapa bättre samsynkning av befintlig tåg- och busstrafik och tidtabeller inom 
länstrafiken och mellan den regionala och nationella tågtrafiken. 
 

Det som motionären beskriver i sin motion är alltså något som redan ligger som ett uppdrag för 

de valda i kollektivtrafiknämnden. Utifrån ovan beskrivning anser styrelsen att motionen ska 

besvaras. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att  anse motionen besvarad 
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M28: Utred zonindelningen för kollektivtrafiken i länet 
 

Idag finns zonindelning när det gäller kollektivtrafiken i länet. Vår uppfattning är att långa resor 

med kollektivtrafiken har större konkurrensfördelar mot bilen medan korta resor med 

kollektivtrafiken har konkurrensnackdelar gentemot bilen. Vår upplevelse är att detta borde 

kunna ses över så att alla som väljer kollektivtrafik känner att de är vinnare av att just välja 

kollektivtrafik. Detta av flera aspekter, bl.a. egna plånboken, miljön och fler som betalar för resan. 

Vad vi förstått är att fördelningen av finansieringen av kollektivtrafiken ser ut på följande sätt. 70 

procent är skattefinansierat och 30 procent finansieras av de resande.  Målet är 50/50 procents 

finansiering, men så verkar det ju inte vara utan tenderar ju att snedfördelas allt mer. Om vi får 

fler resande per buss- tågavgång torde vi få upp biljettintäkterna och därmed höja 

biljettintäktsnivån och därmed sänka skattefinansieringsgraden. Det kan bli fler resande genom 

att se över zon systemet som idag tillämpas. Vi tror det.  

 

Vi yrkar 

Att: Våra regionpolitiker begär att en utredning görs för att se över zon systemet 

avseende kollektivtrafiken i Värmland. Syftet att få fler att välja kollektivtrafiken. Närma 

oss målet om 50% skattefinansiering och 50% finansiering av de resande.  

 

Kils arbetarkommuns medlemsmöte 2022-11-10 ställer sig bakom motionen i dess helhet 
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Distriktsstyrelsens utlåtande 

M28: Utred zonindelningen för kollektivtrafiken i länet 

 

Distriktsstyrelsens föredragande: Thomas Schultz 

Precis som motionären belyser är det väldigt viktigt att vi tar ansvar för miljön och att det 

dessutom är gynnsamt både för privatekonomin och för verksamhetens resultat. Det som ändå är 

oerhört glädjande är att Värmland har landets nöjdaste kollektivtrafikkunder 2022, fast de kan 

alltid bli fler. 

För att skapa en tillgängligare och attraktivare kollektivtrafik för så många som möjligt är det flera 

aspekter man behöver ta hänsyn till. Kollektivtrafiken var väldigt hårt drabbad av pandemin då 

resenärer uppmanades att välja bil eller andra enskilda fordon, arbeta hemma, umgås endast med 

familjen och undvika onödiga resor. Det är nog den enskilt största anledningen till att resandet 

gått ner och det är något som all kollektivtrafik varit lidande av oavsett om man tittar på lokal, 

regional, nationell eller internationell trafik. Att få resenärerna att återigen välja kollektivtrafik är 

något som Kollektivtrafiknämnden arbetar med för att förändra resvanorna för värmlänningarna.  

En stor utmaning för kollektivtrafiken är att konkurrera med bilen vilket inkluderar att få gamla 

som nya resenärer att välja tåg eller buss som färdmedel. En av åtgärderna som redan är beslutad 

är en resvaneundersökning som Region Värmland tillsammans med Region Örebro tagit initiativ 

till för att genomföra i bägge länen. Resultatet kommer vara ett viktigt underlag för kommande 

beslut i Kollektivtrafiknämnden. 

Det har under senaste mandatperioden genomförts flera åtgärder med fler stationer, stopp och 

turer och under hösten sänktes biljettpriserna. Vad de åtgärderna ger för resultat är det för tidigt 

för att kunna utvärdera. Det behöver gå ytterligare en tid innan man kan få någon uppfattning 

över om det gett önskad effekt. Att begära ytterligare utredningar innan redan vidtagna åtgärder 

är utvärderade är något som styrelsen inte anser ska göras. Utifrån ovan beskrivning anser 

styrelsen att motionen ska avslås. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att  avslå motionen 
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Kristinehamns arbetarekommun 
 

M29: Förbjud traditionella aktiebolag att äga skolor 
 

Med marknadsskolan har vi fått ett helt nytt skollandskap där koncernernas andel av alla 

skolformer i Sverige ökar i takt med att skolan blir alltmer segregerad och ojämlik. Frågan om 

likvärdigheten i den utbildning som erbjuds barn och unga har hamnat högst på den politiska 

dagordningen och med den ett stort fokus på kompensatoriska åtgärder av olika slag. En fråga 

som däremot hamnat i bakgrunden är skolans betydelse för integration och som en kulturell 

mötesplats för olika grupper.  

Skolkoncernerna är aktiebolag som har som övergripande syfte att skapa vinst till ägarna och de 

drivs utifrån en lönsamhetslogik som hela tiden riskerar att komma i konflikt med skolans 

ändamål, som förutom att förmedla kunskaper och grundläggande värden enligt skollagen också 

handlar om att främja alla barns allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta 

och ansvarskännande individer och aktiva medborgare. Hänsyn ska tas till barns och elevers olika 

behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Detta 

innebär att det inte finns något tak för insatser i skolan. Det går alltid att göra mer för att nå målet 

att främja alla barns optimala utveckling. Aktiebolagens lönsamhetskrav innebär det motsatta, 

nämligen att minimera de resurser som krävs för att ”framställa produkten”. Koncernskolorna 

skiljer sig från de kommunala både genom större antal elever per lärare och genom andelen 

(mindre betalda) obehöriga lärare.  

En annan aspekt av skolmarknadens framväxt är en förvandling av skolan som en 

samhällsbyggande institution till att bli en serviceinrättning för elever och föräldrar, som 

förvandlas till kunder vars nöjdhet blir viktigare än att verka för att alla elever kan utvecklas så 

långt det är möjligt.  

Ytterligare en aspekt är att lönsamhetskravet påverkar var dessa skolor etableras. Det blir viktigt 

för skolföretagen att hitta ”lönsamma elever” – men framförallt att undvika de ”olönsamma”. 

Högt motiverade elever med stort stöd hemifrån är betydligt mer lönsamma att utbilda än 

svårmotiverade elever med brist på resurser av olika slag. Aktiebolagens inriktning på lönsamma 

elever bidrar till segregering, vilket leder till dränering av de andra skolorna på motiverade och 

resursstarka elever och i förlängningen växande skillnader i kvalitet mellan skolor. Därtill kommer 

att skolornas möjlighet att vara en kulturell mötesplats för olika grupper minskar. Skolan som en 

nyckel när det gäller integration har uppmärksammats alltmer, något som idag kanske är den allra 

viktigaste aspekten av skolan som en samhällsbyggande institution. 

Vi yrkar därför 

Att partidistriktets politiker inom utbildningsområdet och partidistriktets 

riksdagsledamöter ska verka för att avveckla de aktiebolagsdrivna skolorna i Sverige 

Att som ett första steg förbjuda nyetablering av skolor med vinstsyftande driftsformer 
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Att uppköp av skolor ska betraktas som nyetablering och innebära en ägarprövning 

 

Kristinehamn 6 december 2022 

David Andergard  

Daniel Blixt 

 

Medlemsmötet den 12 december, 2022 beslutade att anta motionen som sin egen. 

 

Johannes Fransson   Inga-Lill Röhr 

Ordförande AK   Sekreterare AK 
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Distriktsstyrelsens utlåtande 

M29: Förbjud traditionella aktiebolag att äga skolor 
 

Distriktsstyrelsens föredragande: Gunilla Svantorp 

Motionärerna lyfter en fråga som de senaste mandatperioderna varit i fokus för vårt parti och där 
vi gradvis gjort förflyttningar i arbetet med att motverka det som blivit en skolmarknad men 
tyvärr har vi inte lyckats samla en majoritet i riksdagen för att göra förändringar som hade gjort 
skillnad.  
 
Många är de exempel vi ser på hur marknadiseringen av skolan, som skett sedan 90-talet, ökar 
segregationen och bidrar till orättvis fördelning av våra gemensamma skattemedel avsedda för 
skolan.  
 
Med aktiebolagens intåg i utbildningssektorn ser vi dessutom hur vinstintresset tillåtits ta den 
största rollen, före elevers rätt till kunskap.  
 
Den gångna mandatperioden la s-regeringen fram två propositioner som försökte rätta till delar 
av det felaktiga marknadssystemet i skolan, båda röstades dock ner av riksdagen.  
 
Med den nya borgerliga regeringen kommer vi inte få se några som helst positionsförflyttningar i 
riktning mot ett utbildningssystem med elevernas rättighet i fokus. Istället är det de stora 
bolagens rätt att tjäna pengar som styr de förslag som kommer.  
 
Därför anser distriktsstyrelsen att vårt parti behöver vara än tydligare i frågan om att skolan blivit 
en marknad och ett sätt att vara det på kan vara att tydligt ta avstånd från aktiebolagens närvaro i 
det svenska utbildningssystemet.  
 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att  bifalla motionen 
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Ullerud—Forshaga arbetarekommun 
M30: Den framtida kollektivtrafiken i Värmland 

 
Vi Socialdemokrater anser det angeläget att säkerställa en effektiv och kvalitetsmässigt god 

kollektivtrafik i Värmland. Kostnadsutvecklingen för kollektivtrafiken och specialtrafiken har 

dock över tid haft en betydande högre ökningstakt än kommunernas egna verksamheter. Detta 

skapar oro. 

Det är att förvänta en än högre takt då faktorer som ex. dels en ny bussupphandling är nära 

förestående, byggnation av nya bussdepåer, nytt resecentrum i Karlstad samt stora 

ambitionsökningar i Region Värmlands trafikförsörjningsprogram med tillhörande 

visionsdokument föreligger. 

Kvalitetsutbudet framför allt i linjetrafiken har lett till dyra biljettpriser som ger konsekvensen att 

endast ett fåtal använder systemet, varefter skattesubventionen läggs på tomkörning vilket i sin 

tur ger negativ miljöpåverkan. De utförda resvaneundersökningarna visar också på lågt använde 

av kollektivtrafikutbudet. Det är dåligt använda skattemedel. 

Kollektivtrafik ska vara billig att använda sig av, är biljettpriset för dyrt väljer resenärerna andra 

färdsätt. De stora upphandlingarna har också slagit hårt mot alla mindre taxi och bussbolag, vilket 

har försämrat servicen på mindre orter, och skapar oligopollikanade situationer som ger högre 

prisutveckling vid upphandling. 

Kommunerna har 2019 skatteväxlat kollektivtrafiken till Region Värmland vilket innebär att 

nuvarande zonbaserade biljettsystem de facto är obsolet. Systemet upplevs därför som än mer 

orättvist för resenärerna och är svårförklarat. 

Flertalet av kollektivtrafikmyndigheterna i Sverige har en mix av enhetspris och avståndsbaserat 

pris, på så sätt att alla betalar en lika grundersättning och därutöver en taxa per rest kilometer.  

Kommunerna och Regionen behöver följaktligen finna en samsyn och koordination mellan 

lämplig ambitionsnivå kopplat till en finansierad kostnadsutveckling, och ett biljettsystem som är 

mer rättvist. 

Ett större utredningsuppdrag bör därför initieras för att utreda den framtida kollektivtrafiken i 

Värmland utifrån dessa olika perspektiv och utgångspunkter. 

Med stöd och med utgångspunkt av ovan hemställes att Socialdemokratiska 

Distriktskongressen beslutar: 

Att initiera ett utredningsuppdrag för den framtida kollektivtrafiken 

Per Lawén//Ullerud & Forshaga Arbetarekommun medlemsmöte 2022-12-20 antog 

motionen som sin egen. 
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Distriktsstyrelsens utlåtande 

M30: Den framtida kollektivtrafiken i Värmland 
 

Distriktsstyrelsens föredragande: Hans Jildesten 

Kollektivsystemet i Värmland har ett utbud av flera olika trafikslag som har utvecklats efter 

behov under många år. Behovet för arbetspendling tillsammans med kostnadsutvecklingen är 

några av de delar som har varit grundläggande för de olika kollektivtrafikplanerna som vi 

tillsammans i länet har arbetat fram. Några vägledande punkter vi har haft är att det skall finnas 

timmestrafik mellan de olika kommunhuvudorterna och Karlstad samt att restiden skall vara max 

1 timma mellan huvudorterna. Dessa mål är nästan uppnådda. 

En annan vägledande inriktning har varit att kollektivtrafiken skall vara till hälften finansierad av 

resenärerna. Detta inriktningsmål är Värmland långt ifrån att uppnå. Det finns stora svårigheter 

att uppnå denna kostnadstäckning i ett län som Värmland med stora avstånd och att alla 

medborgare skall servas på samma sätt. I de befolkningstäta områdena är det enklare att få 

kostnadstäckning. 

 

Det motionen också nämner är att det är olyckligt att använda skattepengar till att köra med 

tomma platser på fordonen. Vi behöver öka resandet och förbättra resvanorna hos Värmlands 

invånare. Detta kan troligen bara ske genom sänkning av biljettpris samt att fordonen går när 

invånarna vill resa. Det kanske är så att de tidigare upphandlingarna med i stort sett likadana 

fordon behöver omvärderas och att andra mindre fordon med en lägre driftkostnad skall trafikera 

vissa sträckor.  

Detta är frågor som verkligen behöver klargöras på ett strukturerat och systematiskt sätt. Att 

initiera ett utredningsuppdrag för den framtida kollektivtrafiken kan vara ett sätt. Men att göra 

detta ser vi är en del i det arbete som görs vid varje uppdatering av Region Värmlands 

kollektivtrafikplan. Att våra ledamöter i kollektivtrafiknämnden bevakar och aktivt arbetar för att 

de frågor som motionen berör är med i arbetet med nästa plan ser vi som en förutsättning för att 

nästa plan skall vara hållbar över tid och att ledamöterna i kollektivtrafiknämnden bevakar 

kommande utveckling i enlighet med motionen. Vi hoppas också att alla kommuner aktivt tar 

med motionens inriktning vid kommunernas remissvar vid uppdateringen av nästa plan. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att  anse motionen besvarad 

 


