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VI BYGGER LANDET
Svensk text: Karl Fredriksson. Musik: Samuil Jakovlevitj Pakrass

Vi bygger landet i gärning och ord,
röjer dess tegar och plöjer dess jord.
Vi bärgar skörden som åkrarna gav,

timret ur skogen och fångsten ur hav.

Vi är de tusenden, som bygger landet.
Vi bar det fram i nöd och strid,

i trots och längtan, i svält och armod.
Nu bygger vi den nya tid.

Malmen ur berget och milornas kol
stöpte vi järn av och smidde till stål.
Fiskarnas koja och torparens hem

röjde vi plats för och timrade dem.

Vi är de tusenden...

Vi är fabrikens och plogarnas män,
vi reste bygden och värnade den.
Vi är de kvinnor som bördorna bar,
skapade lyckan och höll henne kvar.

Vi är de tusenden...

Hör hur det sjunger från rem och pistong!
Hör hur det växer till arbetets sång,

susar från axen av gulnande säd,
stiger i klangen från släggor och städ.

Vi är de tusenden...
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Arbetsordning
Vid 2023 års distriktskongress.

Distriktsstyrelsen föreslår:

att                distriktskongressen beslutas vara offentlig och att massmedia ges möjlighet att närvara vid kongressen.
 
att                Att yttrande-, förslags- och rösträtt har ombuden. Distriktsstyrelsen, 1:e ombudsmannen, 
  föredragande revisor samt representanter för regiongruppen, riksdagsledamöter och partistyrelsens   
  representant har enbart yttrande- och förslagsrätt.
 
att                motionär som inte är ombud har yttrande- och förslagsrätt vid behandling av den eller de motioner   
  som väckts av motionären.
 
att               förslag ska framställas från talarstolen och vara skriftligen inlämnade samt undertecknade av  
  förslagsställaren.
 
att                yttranderätt har dessutom ledamöter i av distriktsstyrelsen utsedda arbetsgrupper, inbjudna gäster samt  
  representant från LO-distriktet, SSU-distriktet, S-kvinnodistriktet och Socialdemokrater för Tro och   
  Solidaritet.
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Distriktsstyrelsen
DS/VU  ord  Carina Ödebrink, Vaggeryd,   
   ordförande
DS/VU  ord  Ilan De Basso, Jönköping,  
   vice ordförande,  
   internationell ledare
DS/VU  ord  Sebastian Hörlin, Eksjö,  
   kassör
DS/VU  ord  Marie Johansson, Gislaved,  
   studieledare
DS/VU  ord  Johanna Haraldsson, Vetlanda

1:a ers VU, DS ord Niklas Sigvardsson, Jönköping 
2:a ers VU, DS ord Mona Forsberg, Jönköping 
3:e ers VU, DS ord Markus Kauppinen, Gnosjö,  
   jämställdhetsansvarig 

DS ord  Annelie Borgström, Vaggeryd,  
   facklig ledare
DS ord  Per Svenberg, Nässjö
DS ord  Ingalill Dahlgren Nyberg,  
   Jönköping,  
   medlemsansvarig
DS ord  Lars-Olov Englund, Tranås,  
   medlemsansvarig
DS ord  Anders Jansson, Värnamo 

DS ers  Liza Oswald, Mullsjö
DS ers  Niklas Lindberg, Aneby
DS ers  Anna Carlsson, Jönköping
DS ers  Fredrik Johansson, Gislaved
DS ers  Ingrid Ivarsson, Sävsjö
DS ers  Eva Damberg, Habo
DS ers  Arijana Jazic, Aneby
DS ers  Kenth Williamsson, Vaggeryd  

Adjungerade DS Stig Andersson,  
   Seniorutskottet
   Azra Muranovic,   
   S-kvinnodistriktet
   Robert Alkemark,  
   Tro & Solidaritet
   Elisabeth Fransson Malm
   Tro & Solidaritet
   Diana Laitinen Carlsson, 
   riksdagsledamot 
   Rachel De Basso,  
   regionråd
   Marcus Eskdahl,
   regionråd 
   

   Eskil Carlström 
   SSU-distriktet 
   Thomas Olsson,  
   LO-distriktet

Revisorer, ord  Mari Karlsson, Jönköping
   Inger Strandlund, Vaggeryd
   Gisela Brumme, Vetlanda

Revisorer, ers Michael Lindberg, Jönköping
   Gabriella Mohlin, Nässjö
   Susanne Andersson, Värnamo

Verkställande utskottet har sammanträtt tio gånger 
och distriktsstyrelsen har sammanträtt nio gånger 
samt haft ett plan-DS under verksamhetsåret 2022. 
Utöver detta träffades valledningen varje onsdag och 
söndag den sista månaden av valrörelsen.

Distriktsexpeditionen
Följande personer har under året varit anställda på 
distriktsexpeditionen:

1:e Ombudsman
Thomas Gustavsson (tjänstledig aug-sept)
Kommunikationsombudsman 
Simon Johansson
Facklig-politisk ombudsman    
Aneth Amundson (t.o.m. 220430)
Valombudsman
Magnus Engwall (220601-220930)
Valombudsman
Agnetha Lantz (220601-220930)
Verksamhetsssistent 
Johan Söderman 
Politisk samordnare
Christoffer Hägg (t.o.m. 221031)
Politisk samordnare
Elin Bäckström
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Distriktskongressen 2022
Socialdemokraterna i Jönköpings län genomförde sin 
distriktskongress den 9-10 april på Ädelfors folkhög-
skola, Vetlanda kommun. Det var den första fysiska 
distriktskongressen sedan 2019.

Totalt samlades drygt 100 ombud. Stort utrymme på 
distriktskongressen fick det regionalpolitiska handlings- 
programmet för den kommande mandatperioden. 
Under de två dagarna debatterades detta friskt – 
både under så kallade åsiktstorg samt i talarstolen. 
Utöver ett regionalpolitiskt handlingsprogram fattade 
ombuden även beslut om ny distriktsstyrelse, budget 
samt behandlade 17 motioner.

Distriktskongressen gick även i valrörelsens tecken. 
Under de två dagarna gästades kongress av parti-
sekreterare Tobias Baudin som gick igenom partiets 
nationella prioriteringar inför valrörelsen samt 
genomförde valårets största dörrknackning, då drygt 
80 personer knackade dörr på åtta olika platser i 
Vetlanda kommun. För att stärka partidistriktet inför 
valrörelsen genomfördes även fem olika workshops. 

Under distriktskongressen tackades även de tidigare 
riksdagsledamöterna Peter Persson och Thomas 
Strand av för sina insatser för partiet. Avtackades 
gjordes även Marcus Eskdahl, Håkan Rudmark,  
Tobias Gyllensten och Anki Göransson för sina 
insatser i distriktsstyrelsen, som de i samband med 
kongressen även lämnade. 

1 maj
Under de två parollerna Vårt Sverige kan bättre och 
Alla folks frihet demonstrerade över 2 100 personer 
tillsammans med Socialdemokraterna på 1 maj i 
Jönköpings län. Totalt firades 1 maj på 13 olika platser 
i länet. Allra flest deltagare var det i Jönköpings 
kommun där över 700 personer samlades till firanden 
i Norrahammar, Huskvarna och Jönköping. Detta var 
det första fysiska firandet sedan 2019, och jämfört 
med då firades första maj på en plats färre då inget 
firande ägde rum i Sävsjö kommun.

Bland årets talare fanns bland annat dåvarande 
klimat- och miljöministern Annika Strandhäll som 
talade i både Nässjö och Jönköping. I sina tal lyfte 
hon bland annat Rysslands olagliga krig mot Ukraina, 
men också hur Sverige ska vara ledande i klimat- 

Partisekreterare Tobias Baudin gästade distriktskongerssen och pratade om partiets prioriteringar inför valrörelsen.
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omställningen för att skapa framtidens gröna jobb 
med bra villkor.

Valrörelsen 2022
Valresultatet för Socialdemokraterna i Jönköpings 
län är splittrat. Å ena sidan gick partiet bra i riksdags-
valet och lyckades plocka ett fjärde riksdagsmandat. 
Å andra sidan lyckades inte partiet vinna tillbaka 
väljare som lämnade Socialdemokraterna i regionvalet 
2018, utan backade i stället marginellt men behöll 
sina mandat. Kommunalt backade partiet i åtta av 
13 kommuner. Trots det är partiet efter valet med 
och styr i fler kommuner än efter valet 2018. Totalt 
medverkar partiet i styren i åtta av länets kommuner, 
jämfört med fem under föregående mandatperiod. 

Organisatoriskt genomfördes däremot en starkare 
valrörelse. I partidistriktets valplan var den tydligt  
utpekade metoden för att vinna väljare dörrknackning, 
och totalt genomfördes 28 670 dörrknackningssamtal 
i länet. Det kan jämföras med drygt 15 000 dörr- 
knackningssamtal i valet 2018. Totalt innebär detta 
att vi samtalade med drygt 10 procent av väljarkåren 
i dörren. Viktiga draglok i valrörelsen har varit de 
prioriterade kandidaterna till riksdag och region som 
var runt och knackade dörr i hela länet. Även partiets 
centrala företrädare har hjälpt till att mobilisera till 
dörrknackningar.

Under valrörelsen samtalades det med över 28 670 väljare genom dörrsamtal.

En av de som talade på första maj-firandena i Jönköpings län var 
Annika Strandhäll som talade i Nässjö och Jönköping. 
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Under mandatperioden har partidistriktet utvecklat 
metoderna för att ta fram det regionalpolitiska  
programmet. För att göra fler till bärare av den  
regionala politiken har bland annat åtta arbetsgrupper 
tillsatts samt rådslag och remissrundor genomförts i 
arbetarekommunerna. 

Det regionalpolitiska programmet fastställdes av 
distriktskongressen 2022 och följande områden 
prioriterades: 1) Bättre arbetsvillkor och fler anställ-
da i vården, 2) Mer resurser till vårdcentralerna, 3) 
Snabbare vård för barn och unga med psykisk ohälsa, 
4) Fortsätta utveckla länets tre akutsjukhus, 5) Nej 
till privatiseringar av välfärden, 6) Införa ett student-
kort i kollektivtrafiken samt sänka åldersgränsen för 
seniorkortet till 65 år, 7) Ta tillbaka kontrollen över 
Krösatågstrafiken. 

Regional utvecklingsplan
För att stärka partidistriktet inför framtiden antog 
distriktsstyrelsen under 2019 en regional utvecklings-
plan som sträcker sig fram till 2025. Målbilden är att 
partiet då ska vara ett parti i människors vardag och 
för vanligt folk. Antal medlemmar ska öka till 4 000 
och medlemskapet ska kännetecknas av glädje och 
engagemang. Den facklig-politiska verksamheten ska 
stärkas och fler medlemmar ska komma från LO-leden. 

Genom att stärka partiet enligt devisen ››samla, skola, 
påverka‹‹ är fler medlemmar redo att ta debatten med 
politiska meningsmotståndare. 

Den regionala utvecklingsplanen skildrar utmaningar 
och möjligheter inom områdena organisations-, politik- 
och kommunikationsutveckling. Till varje område har 
ett antal åtgärder för utveckling knutits. På grund av 
coronapandemin har det under de senaste verksamhets- 
åren varit svårt att genomföra de åtgärder som 
beskrivits i planen. Distriktsstyrelsen har därför, 
tillsammans med arbetarekommunernas ordförande, 
diskuterat hur planen ska revideras framöver.

Nedan beskrivs några insatser ur den regionala  
utvecklingsplanen som genomförts under valåret 2022.

Regionalpolitiskt program
Den regionala utvecklingsplanen pekar på vikten att 
bredda arbetet med att ta fram det regionalpolitiska 
programmet för mandatperioden 2023-2026. Detta 
är något som har präglat partidistriktets arbete under 
mandatperioden, och arbetet gick i mål i samband 
med distriktskongressen i april då en stor del av kon-
gressen ägnades åt arbete kring det regionalpolitiska 
programmet. Innan distriktskongressen hade också 
programmet under vintern 2021/2022 skickats ut på 
remiss till samtliga arbetarekommuner för inspel.

Flera ministrar gästade partidistriktet under valrörelsen. En av dem var Ardalan Shekarabi som knackade dörr i Smålandsstenar.
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Strategiskt utåtriktat arbete
En del i den regionala utvecklingsplanen är att Social-
demokraterna i Jönköpings län ska arbeta mer strate-
giskt med utåtriktade aktiviteter för att nå fastslagna 
samtals- och medlemsvärvarmål. Under valåret 2022 
har alla länets kommuner genomfört omfattande dörr-
knackningsinsatser. Med hjälp av partiets nationella 
verktyg Ecanvasser har knackningen också genom-
förts i område där det finns stora möjligheter att 
locka nya väljare. Detta har också haft god effekt, då 
Socialdemokraterna gått framåt i riksdagsvalet i tio av 
länets 13 arbetarekommuner. Det gav även resultat 
i antal värvade medlemmar. Totalt tillkom 382 nya 
medlemmar till partidistriktet och medlemstalet  
nettoökade i nio av årets tolv månader.

Stärka folkrörelsen digitalt
Under valåret har partidistriktet växlat upp sin  
kommunikation på sociala medier, och tydligt  
kommunicerat samma budskap i både sociala medier 
och annat kampanjmaterial. I samband med valrörelsens 
slutspurt genomfördes också en kampanj där namn-
underskrifter samlades in för att stoppa privatiseringen 
av sjukvården. Kampanjen kombinerades också med 
tidningsannonser, flygblad och digitala tidnings- 
annonser. Totalt samlades över 700 namnunderskrifter 
in under kampanjperioden. 

Studieverksamheten
Partidistriktet ska samordna den regionala studie-
verksamheten. I detta avseende har det vuxit fram en 
struktur som vi kan kalla Regional studiesamverkan. 
Det genomförs kontinuerligt träffar mellan parti- 
distriktet, arbetarekommunerna, sidoorganisationerna, 
LO samt ABF. Denna grupp är inte formellt vald 
utan utgörs av respektive organisations studieledare, 
och med partidistriktets studieledare som samman-
kallande. Arbetsuppgifterna för denna grupp är att 
diskutera behov av gemensamma aktiviteter som är 
till nytta för hela vårt folkrörelsearbete. Gruppen 
fungerar också som en idéspridare mellan de olika 
organisationerna. Under verksamhetsåret 2022  
genomfördes två träffar. 

Medlemsutbildning del 2
Under verksamhetsåret genomförde partidistriktet, till-
sammans med partidistriktet i Kronoberg en medlems- 
utbildning del 2 som är den andra delen av partiets 
grundläggande medlemsutbildning. Den hölls den 
8-9 oktober på värdshuset Rådmannen, Alvesta. 

Under del 2 får deltagarna möjlighet att lära sig mer 
om maktanalys, socialdemokratins strategi, retorik 
och organisering via samtal.  

Ledarutveckling Sydöstra
Under hösten/vintern 2022 slutfördes den ledar- 
utvecklingsutbildningen som startade hösten 2021. 
Utbildningen har varit ett samarrangemang mellan 
partidistrikten i Blekinge, Kronborg, Kalmar län, 
Gotland och Jönköpings län. Syftet med utbildningen 
har varit att utveckla nya ledare för partiet som står 
redo att ta sig an kommande uppdrag. 

De två sista internaten hölls helgerna 12-13 november 
samt 3-4 december. Temat har varit strategi, folkrörelse, 
att styra en kommun/region över mandatperioden 
samt ledarskap i praktiken, strategisk kommunikation 
och mediehantering. Totalt har drygt 80 personer  
deltagit i utbildningen. Av dessa har ett 30-tal varit 
från partidistriktet. 

Kandidatutbildning
Under våren 2022 genomförde partidistriktet en  
kandidatutbildning med syfte att stärka partiets  
prioriterade kandidater till riksdag och region. 
Inbjudna att delta var också, för mandatperioden, 
nya kommunalråd. Utbildningen var uppdelad på tre 
tillfällen med olika teman. Under utbildningen fick 
kandidaterna trimma sig politiskt, lära sig mer om 
hur de stärker sin närvaro digitalt samt tips och trix 
när det gäller mediehantering. Gästföreläsare under 
utbildningen var bland annat Ola Möller, social- 

I Värnamo arrangerades en gårdsfest som gästades av bland annat 
Tomas Eneroth. 
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demokratisk riksdagsledamot från Skåne, samt Viktor 
Nordström, pressekreterare på partistyrelsens kansli. 

Studiekonferens
Den 12-13 november hölls den årliga studiekon-
ferensen på Bommersvik. Partidistriktet tilldelades 
tre platser, men hade enbart möjlighet att skicka två 
deltagare. Syftet med samlingen är att inspirera och 
ge utrymme för nätverkande mellan partiet och ABF. 
Under konferensen ägnades mycket utrymme åt 
medlemsutbildningarna steg 1, 2 och 3 samt vikten 
av att aktivt arbeta tillsammans med ABF för att 
stärka varandra. 

Digitala medlemsmöten
Som ett led att ställa om verksamheten har parti- 
distriktet genomfört sex digitala medlemsmöten 
under 2022. Temat för dessa träffar har bland annat 
varit energipolitik, argumentationstrimning inför val-
rörelsen, regeringens vårbudget, partiets oppositions-
budget samt två regionala säkerhetspolitiska dialoger. 

Bland de som gästat mötena kan nämnas länets riks-
dagsledamöter, dåvarande energi- och digitaliserings-
ministern Khashayar Farmanbar samt utrikesutskottets 
tidigare ordförande Kenneth G Forslund. 

Antal deltagare har varierat från möte till möte. 

Medlemsstatistik
Arbetarekommun 2019 2020 2021 2022
Aneby  101 77 81 71
Eksjö  188 161 173 193
Gislaved  308 262 243 233
Gnosjö  118 88 84 88
Habo  83 64 70 85
Jönköping  1146 1093 897 963
Mullsjö  72 52 59 64
Nässjö  251 203 202 216
Sävsjö  103 65 68 76
Tranås  153 106 112 126
Vaggeryd  180 147 152 177
Vetlanda  221 209 199 208
Värnamo  296 267 222 223
Totalt  3220 2794 2562 2723

Under 2022 värvade partidistriktet 382 nya medlemmar, 
jämfört med 237 nya medlemmar året innan. Totalt 
ökade medlemstalet med 161. Det kan jämföras med 
valåret 2018 då medlemstalet ökade med 237  
medlemmar totalt.

Under kommande verksamhetsår kommer insatser 
att behöva göras. Dels för att fortsätta säkerställa att det 
tillkommer nya medlemmar till partiet. Dels för att de 
som är medlemmar i dag ska fortsätta vara det.

Fackliga utskottet
Utskottet har haft tre fysiska träffar. Under valrörelsen 
fokuserade alla förbund på utåtriktade aktiviteter.
Handslaget börjar bli känt, och det fackliga utskottet 
ser fram emot fortsättningen. Utmaning framåt med 
att koppla ihop arbetarekommunerna med de lokala 
LO-facken. 

Generellt har vi många av våra organisationer som 
ligger i topp i sina respektive förbund och en snabb- 
analys är att det är färre som gör mer. De som har 
varit aktiva har varit väldigt aktiva och på några håll 
har det hänt ganska lite, men överlag ett jättefint 
arbete.

LO:s mål var att samtala med 57 000 medlemmar i 
distriktet och vi har samtalat med 75 000 medlemmar. 
På Helasvaret.se har vi haft över 60 fackliga företrä-
dare från vårt distrikt. På sociala medier har LO haft 
egna Facebook-inlägg sponsrade och vi har priori-
terat kommunerna Jönköping och Värnamo. Totalt i 
distriktet har LO haft över 800 000 visningar i val- 
rörelsen vilket är mycket bra. LO-distriktet har även 
köpt in oss i media i länet där våra fackliga kandidater 
har synts. 

LO-förbunden har även nått vår högsta andel fackliga 
medlemmar som röstar på S sedan 2015. Det är något 
bättre än förra valet och som av många beskrevs att 
det var det som avgjorde valet då. LO:s egna trend-
mätningar ser att det är färre som pratar politik på 
jobbet och att det är ganska tyst på arbetsplatserna. 
Det var också en av anledningarna till satsningarna 
på maktutbildningarna. 

Diskussion hur arbetet i det fackliga utskottet ska 
utvecklas framöver. Två viktiga faktorer är att alla 
förbund skickar representanter, men vi ser även att vi 
behöver få till en ombudsman med ansvar för facklig- 
politiska frågor efter Aneth Amundsson. Fackliga 
utskottet vill skicka ett särskilt tack till Aneth för 
hennes engagemang. Vi vill även skicka ett tack för 
ett gott samarbete genom våra förbund och lokala,  
regionala och riksdagspolitiker för alla positiva företags- 
besök. 

Fackliga utskottet genom Annelie Borgström
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Seniorutskottet
Efter val på Distriktsårskongressen med efterföljande 
kompletteringar består utskottet av 
Stig Andersson, ordförande  Eksjö 
Pia Schelin,    Eksjö 
Katarina Karlsson,  Mullsjö 
Lenny Elf,    Mullsjö  
Magnus Carlestav,   Habo  
Stellan Carlström,  Habo  
Greger Johansson,  Jönköping 
Ibrahim Hajdarevic,   Nässjö 
Anita Sjöberg,   Nässjö  
Bengt Holmgren,   Nässjö  
Inger Strandlund,   Vaggeryd 
Jan Gustavsson,   Vaggeryd 
Börje Andreasson,   Vetlanda 
Lars-Erik Widell,   Aneby  
Anders Forssblad,   Aneby  
Yvonne Johansson,   Värnamo 
Ingmar Johansson,   Värnamo 
Ulf  Johannesson,   Gnosjö  
Göte Stigemyr,   Gnosjö  
Pentti Pietilä,   Gnosjö  
Bengt-Göran Johansson,  Gnosjö

Under juni månad hölls ett sammanträde/semi-
narium där Gunnar Hansson, Eksjö, medverkade. 
Gunnar som fortfarande är knuten till Linné- 
universitetet har bland annat skrivit flera böcker om 
Ernst Wigforss. Stöttepelarna i Eksjö där Gunnar är 
en av ledamöterna har under våren genomfört tre  
seminarier där Wigforss tankar användes som 
utgångspunkt för det politiska samtalet under 
kommande valrörelse. Under Seniorutskottets 
sammanträde redovisades erfarenheterna från de tre 
seminarierna i Eksjö och Mariannelund.

Under oktober månad hölls ett sammanträde där 
erfarenheterna från valrörelsen och valresultatet 
regionalt och lokalt diskuterades. Simon Johansson 
redovisade den regionala valrörelsen och valresultatet 
i Regionvalet. Ledamöterna från respektive kommun 
redovisade från den lokala valrörelsen och valresultatet, 
men även här understödda av Simon Johansson.

Under december månad hölls ett sammanträde som 
planerats ursprungligen till december 2021, därefter 
våren 2022. Vid sammanträdet som hölls i Ryhovs 
Herrgård medverkade regionrådet Rachel De Basso 
och Per Svenberg från regionstyrelsen. Vi fick en bra 
genomgång av överenskommelsen i det nya styret 

med M och BA. Även frågor om vård- 
centralerna diskuterades. Håkan Sandgren informerade 
från Länspensionärsrådet bland annat om ökad  
digitalisering och skriften Livet som 90-åring, som ska 
finnas ute i pensionärsorganisationerna.

På decembersammanträdet planerades också verk-
samheten under 2023 där vi under våren träffar 
företrädare för partigrupperna i Eksjö och Nässjö på 
ett sammanträde i Nässjö. I december träffar vi på 
nytt Regiongruppens företrädare men avsikten är att 
träffa företrädare för partigrupper i Habo/Mullsjö 
samt GGVV-området tidigare under hösten. Syftet 
med träffarna är att utbyta erfarenheter som senio-
rerna tar med sig hem till sin Arbetarekommun men 
också att seniorerna kan bidra med kunskaper från 
sin hemkommun till de vi träffar.

Seniorutskottet genom Stig Andersson

Centrala besök
Under 2022 har följande ministrar och nationella 
företrädare besökt Jönköpings län och deltagit i  
aktiviteter tillsammans med partidistriktet.  

Engagemangen från statsråden att kampanjarbeta i 
partidistriktet har varit stort och det har haft en bra 
mobilserande effekt.

9 april
Tobias Baudin, partisekreterare, Vetlanda
19 april
Lina Axelsson Kihlblom, skolminister, Jönköping
1 maj
Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister,  
Nässjö och Jönköping
12-13 maj
Lena Hallengren, socialminister, Jönköping, Nässjö, Eksjö
17-18 maj
Khashayar Farmanbar, energi- och digitaliseringsminister, 
Eksjö, Jönköping och Gnosjö
30 maj
Johan Danielsson, bostads- och biträdande  
arbetsmarknadsminister, Nässjö och Sävsjö
1 juni
Anna-Caren Sätherberg, landsbygdsminister, Jönköping
8 juni
Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister,  
Vetlanda och Värnamo
15 juni
Morgan Johansson, justitieminister, Jönköping
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5 juli
Magdalena Andersson, statsminister och Tobias Baudin, 
partisekreterare, Gnosjö och Jönköping
9-10 augusti
Ann Linde, utrikesminister, Nässjö, Eksjö och Jönköping
15 augusti
Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister,  
Nässjö, Jönköping och Gislaved
16-17 augusti 
Anna Hallberg, utrikeshandelsminister,  
Habo och Jönköping
22 augusti
Lina Axelsson Kihlblom, skolminister,  
Vaggeryd och Nässjö
22-23 augusti
Johan Danielsson, bostads- och biträdande  
arbetsmarknadsminister, Jönköping, Aneby och Värnamo

23 augusti
Tomas Eneroth, infrastrukturminister,  
Jönköping, Habo och Mullsjö
29 augusti
Lina Axelsson Kihlblom, skolminister, Tranås
1-2 september
Anna-Caren Sätherberg, landsbygdsminister,  
Nässjö, Sävsjö, Vetlanda
3-4 september
Lena Hallengren, socialminister, Jönköping och Eksjö
4 september
Tomas Eneroth, infrastrukturminister, Värnamo
5 september
Anna Ekström, utbildningsminister, Jönköping

Landsbygdsministern gästade parti-
distriktet i valrörelsen och knackade 
bland annat dörr i Malmbäck.
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Slutord
Verksamhetsåret 2022 har varit omvälvande. Coronapandemin, som i två år 
hållit världen i ett hårt grepp, såg ut att börja klinga av. Men ljuset i tunneln 
förmörkades i februari av Rysslands invasion av Ukraina. Rysslands agerande 
är ett brott mot folkrätten och länders suveränitet att själva välja sin framtid. 
Det förändrade säkerhetspolitiska läget innebar också att frågan om ett NATO- 
medlemskap hamnade i ett nytt ljus. Tillsammans med Finland lämnades en 
ansökan om medlemskap in.

Det allvarliga säkerhetspolitiska läget har präglat året och naturligtvis  
valrörelsen. Kraftigt höjda energi- och bränslepriser, räntehöjningar och  
stigande inflation skapar oro och pressar hushåll och företag. 
 
Trots en bra valrörelse där vi i landet gick fram i riksdagsvalet så förlorade vi 
regeringsmakten, med knapp marginal. I stället fick vi en högerkonservativ 
regering, där Sverigedemokraterna är de som håller i taktpinnen.

Tillsammans i partidistriktet lyckades vi genomföra en stark valrörelse i hela 
länet. Aldrig har så många dörrar knackats och samtal förts. Grunden för val-
rörelsens verksamhet var en god planering och i sammanhanget vill distrikts-
styrelsen rikta ett stort tack till personalen på partiexpeditionen för ett gott 
arbete. I länet lyckades vi att öka med ett riksdagsmandat från tre till fyra. 
Vi fortsätter styra i regionen samt i fler kommuner än tidigare. Valresultatet 
innebar dock att det blev en hel del nya samarbetskoalitioner.

Nu börjar vår valrörelse för att socialdemokratin ska återta makten i riksdagen, 
senast 2026 men också att stärka oss som rörelse i det kommande Europa- 
parlamentsvalet och kyrkovalet.

I tider när vi ser att arbetarrörelsens idéer utmanas av nationalism och populism 
är det viktigare än någonsin att vi som rörelse kan förmedla och sprida hopp 
och tilltro till att samhället går att förändra och att social demokrati aldrig blir 
omodernt utan i stället är förutsättningen för hållbar tillväxt, jämställdhet, 
frihet och rättvisa.

Distriktsstyrelsen vill tacka för ett gott samarbete under verksamhetsåret. 
Ett särskilt tack riktas till alla verksamma i arbetarrörelsen; Unga örnar, SSU, 
S-kvinnor, Tro och Solidaritet, HBT-S, LO, ABF samt Ädelfors folkhögskola.

Carina Ödebrink  Ilan De Basso  Marie Johansson
Sebastian Hörlin  Johanna Haraldsson Niklas Sigvardsson
Mona Forsberg   Markus Kauppinen Annelie Borgström
Per Svenberg   Ingalill Dahlgren Nyberg Lars-Olov Englund
Anders Jansson
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Rapport från riksdagsgruppen
2022 var det val och länsbänken har i mångt och 
mycket haft fokus på detta. Under första halvåret 
lades mycket tid på förberedelser och genomförande 
av valrörelse.

Rysslands orättfärdiga krig i Ukraina har satt sin 
prägel på 2022. Sedan invasionen i februari så har 
EU aktiverat massflyktsdirektivet och Sverige har för 
första gången sedan andra världskriget skickat vapen 
till ett land i krig efter ett beslut i Sveriges riksdag. 
Socialdemokraterna bytte efter en kortare process 
uppfattning i frågan om NATO-medlemskap och 
Sverige är i dagsläget på väg in i försvarsalliansen. 
Turkiets krav på Sverige och Finland för att godkänna 
länderna som medlemmar har också tagit stor plats i 
den politiska debatten under året.  

Ökade el- och bränslepriser och inflationen som 
följde i krigets spår har i stor utsträckning påverkat 
människors vardag och politikens fokus. Valrörelsen 
handlade till stor del om just detta och löftena om 
högkostnadsskydd för elpriser och sänkta bränsle-
priser från de högerkonservativa skulle senare visa 
sig vara svåra att hålla, men ändå i stor utsträckning 
bidra till att de efter valet kunde bilda regering. 

Vårt socialdemokratiska arbetareparti gick framåt i 
valet, men vårt alternativ fick inte tillräckligt många 

mandat i riksdagen för att kunna bilda regering. 
Glädjande är dock att vi efter valet återigen har fyra 
ledamöter som representerar Socialdemokraterna i 
Jönköpings län i Sveriges riksdag, efter en mandat- 
period med tre ledamöter.

Den socialdemokratiska riksdagsbänken har under 
året varit representerade i följande utskott:
Johanna Haraldsson   Arbetsmarknads-  
    utskottet
Carina Ödebrink  Justitieutskottet t.o.m  
    september, 
    Trafikutskottet fr.o.m  
    september 
Diana Laitinen Carlsson  Utrikesutskottet t.o.m  
    september
Niklas Sigvardsson  Utbildningsutskottet  
    fr.o.m september
Azra Muranovic  Utrikesutskottet fr.o.m  
    september

Efter riksmötets öppnande och den följande regerings- 
bildningen så har ledamöterna fått ställa om från 
att vara en del av regeringsunderlaget till att vara 
i opposition. Arbetet i opposition skiljer sig en hel 
del från det vi har varit vana vid under de två föregåen-
de mandatperioderna. Utrymmet för varje ledamot 
är större och möjligheten till interpellationer och 
skriftliga frågor till regeringen är viktiga verktyg i 
arbetet. Ledamöterna har kommit i gång bra och har 

Våra toppkandidater i valet till 
riksdagen: Carina Ödebrink, Ilan De 
Basso, Johanna Haraldsson, Niklas 
Sigvardsson, Azra Muranovic.
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lämnat in ett flertal skriftliga frågor och deltagit i sina 
första interpellationsdebatter i riksdagens kammare.

Bänken har under året lämnat in ett 20-tal gemen-
samma motioner som kommer att hanteras i riksdagen 
under våren 2023. Dessa har berört dels frågor som 
tidigare tagits upp på distriktskongresser samt sådant 
som är särskilt viktigt för vårt län. Våra motioner har 
berört områden som arbetsmiljö, tandvård, skola och 
socialförsäkringar. Även Vätterns vatten, infrastruktur 
och Jönköpings University är frågor som uppmärk-
sammats i bänkens motioner. 

Länets riksdagsledamöter har också tillsammans 
med fackliga organisationer genomfört ett stort antal 
arbetsplatsbesök. Länets riksdagsledamöter har också 
medverkat på arrangemang i arbetarekommuner, 
föreningar och fackliga organisationer. Bänken har 
arrangerat digitala medlemsmöten för att till- 
sammans med distriktets medlemmar diskutera aktuella 
politiska frågor.  Kontinuerligt skrivs debattartiklar, 
insändare och pressmeddelande för att synliggöra 
vårt politiska alternativ. 

Vetlanda i januari 2023
Johanna Haraldsson
Carina Ödebrink
Niklas Sigvardsson
Azra Muranovic

Rapport från regiongruppen
Det som utmärker verksamhetsåret 2022 är val- 
rörelsen. Valrörelsen kan sammanfattas i tre delar: 
1) gruppmöten med program för mobilisering och 
utåtriktad aktivitet, 2) verksamhetsbesök,  
3) kommunikationsinsatser med debattartiklar, inlägg 
i sociala medier och pressträffar där fyra regionala 
vallöften har presenterats. Under verksamhetsåret har 
regiongruppen besökt alla länets vårdcentraler för 
att få en bättre uppfattning om primärvården. Efter 
valet kunde Socialdemokraterna tillsammans med 
Moderaterna och Bevara akutsjukhusen presentera 
sig som den nya politiska ledningen, under namnet 
Samverkan Region Jönköpings län. I slutet av året la 
Samverkan Region Jönköpings län fram budget för 
2023 med fokus på en hälso- och sjukvård i topp-
klass och ett levande län. 

Valrörelsen
Redan innan årsskiftet påbörjades ett omfattande 
arbete i partidistriktet med att ta fram ett regional-
politiskt handlingsprogram som har varit vägledande i 

kommunikationen. Den 19 mars bjöds alla region- 
kandidater in till Hooks Herrgård. Vid detta tillfälle 
fick regionkandidaterna en inblick i Region Jönköpings 
läns arbete och fick också ta del av olika workshops. 
Tillsammans har regiongruppen och region- 
kandidater bidragit i utåtriktade aktiviteter på framför- 
allt gruppmötena, som placerats särskilt i Värnamo och 
Eksjö, då S i valet 2018 tappade många röster där. På 
samtliga gruppmöten har fokus legat på mobilisering 
och utåtriktade aktiviteter. Utöver gruppmötena har 
regiongruppen tillsammans med regionkandidaterna 
haft två frukostutdelningar i samband med region-
fullmäktige. När valdagen närmade sig, anordnades 
ett koncept med ”aktiva fredagar” där regiongruppen 
och regionkandidater under fem fredagar deltog i 
utåtriktade aktiviteter runt om i alla kommuner i 
länet. 

Från den 1 augusti verkade våra fyra toppkandidater 
på heltid under valrörelsen, regionrådskandidaterna 
Rachel De Basso och Thomas Gustavsson tillsam-
mans med toppkandidaterna Desiré Törnqvist och 
Per Svenberg. Toppkandidaterna ägnade mycket tid 
till att föra ut de politiska budskapen, dörrknackning 
och verksamhetsbesök både i välfärden och på före-
tag. Regiongruppen genomförde verksamhetsbesök 
på samtliga av länets vårdcentraler. S-ledamöterna i 
ANA-gruppen genomförde företagsbesök runt om i 
länet. 

Under verksamhetsåret har all kommunikation kretsat 
kring valrörelsen vilket har skett i nära samarbete med 
partidistriktet. Regiongruppen har skrivit debatt- 
artiklar och insändare, något även toppkandidaterna 
har gjort. Vi har synts mycket i våra egna kanaler i 
sociala medier. När vi under valrörelsen presenterade 
våra regionala vallöften fick vi en del medie- 
utrymme. Under valrörelsen presenterades fyra  
regionala S-vallöften. Det första löftet presentera-
des den 13 maj där Rachel De Basso tillsammans 
med dåvarande socialminister Lena Hallengren gav 
vallöftet om att stärka länets vårdcentraler. Under 
en annan pressträff  i Värnamo presenterades den 
gemensamma facklig-politiska handslaget mellan 
Socialdemokraterna och LO, där även dåvarande 
biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson 
medverkade, med vallöftet om 500 fler medarbetare 
inom vården. I slutet av valrörelsen pågick kampanjen 
”Stoppa privatiseringen av sjukvården”, en kampanj 
som både användes vid dörrknackning likväl som i 
sociala medier.   

Regiongruppen
Under 2022 har regiongruppen haft tio gruppmöten, 
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varav ett var digitalt på grund av pandemin. På 
det första gruppmötet diskuterade regiongruppen 
målbilden inför valet och vilka budgetsatsningar 
regiongruppen såg behov av att göra för 2023. På 
årsmötet den 3 februari återvaldes Anki Göransson 
som ordförande i regiongruppen och Håkan Sand-
gren som vice ordförande. Vidare under året hölls 
gruppmöten på bland annat på Höglandssjukhuset, 
Värnamo sjukhus, Mullsjö hotell och Spira. Under 
våren och sommaren hölls utåtriktad aktivitet på 
samtliga gruppmöten. Bland annat den 5 maj när 
regiongruppen hade ett gruppmöte på Höglandssjuk-
huset och la eftermiddagen på att knacka dörr runt 
om i Eksjö. Budskapet var tydligt: Alla tre akutsjuk-
hus ska fortsätta att utvecklas. Regiongruppen har 
även på gruppmötena fått diskutera bland annat hur 
vi skulle arbeta under valrörelsen, fått diskutera hur 
vi besvarar svåra politiska frågor, fått workshop i 
att skriva debattartiklar och att vara aktiv på sociala 
medier. Regiongruppen deltog även i Blodomloppet 
som ägde rum den 16 augusti. 

Under verksamhetsåret har regiongruppen besökt 
alla länets vårdcentraler på verksamhetsbesök för att 
få en bättre uppfattning om arbetet i primärvården och 
om de anställdas situation. Efter besöken samman-
ställdes slutsatserna som bland annat visade på att 
vårdcentralerna generellt är i behov av ökade resurser 
för att kunna genomföra sina uppdrag. Vårdcentraler 
på landsbygden och i mindre orter har stora problem 
med att anställa personal och att andra faktorer som 
tillgänglig kollektivtrafik och goda levnadsvillkor 
lokalt kan vara avgörande för att rekrytera mer  
personal. 

Gruppstyrelsen
Gruppstyrelsen har under verksamhetsåret haft 11 
möten, varav två har varit digitala möten och resterande 
har varit förlagda på Qulturum. Gruppstyrelsen har 
även haft ett gemensamt möte med partidistriktets 
verkställande utskott för att diskutera gemensamma 
frågor. Gruppstyrelsen träffade i slutet av året  
Seniorutskottet där budget för 2023 presenterades.   

Gruppstyrelsen började under våren att arbeta fram 
en arbetsbeskrivning för kassör, som regiongruppen 
sedan ställde sig bakom. Gruppstyrelsen tog fram 
ett förslag till arbetsgrupp som under våren har arbetat 
fram ett remissvar på remissgåvan av den nya regionala 
kulturplanen som både gruppstyrelsen och region- 
gruppen ställde sig bakom att anta. 

I början av våren arbetade gruppstyrelsen fram idéer 
till en handlingsplan för valrörelsen. Gruppstyrelsen 

fattade beslut om att beställa en väst med partiloggan 
till alla ledamöter i regiongruppen. Gruppstyrelsen 
har även fattat en rad andra beslut kopplat mer direkt 
till valrörelsen, som ekonomisk ersättning under val-
rörelsen och beslut gällande personvalsfoldrar. 

Gruppstyrelse som valdes på årsmötet 3 februari 
2022:
Gruppledare:   Marcus Eskdahl
Vice gruppledare:  Rachel De Basso
Ledamöter:   Per Svenberg, Desiré  
    Törnqvist, Kjell   
    Ekelund, Anki 
    Göransson och Håkan  
    Sandgren 
Adjungerad från 25 feb: Thomas Gustavsson 

Politiskt arbete inför 2023  
För att gemensamt diskutera budgetsatsningar för 
2023 hölls en Storträff  budget den 5 februari. Inbjudna 
var regiongruppen, distriktsstyrelsen, riksdagsleda-
möter, ordförande i arbetarekommuner, kommunal-
råd, Kommunal och LO. På grund av pandemin kom 
storträffen att hållas digitalt men vi fick medverkan 
av dåvarande landsbygdsministern Anna-Caren  
Sätherberg som höll ett tal om att hela landet ska 
leva. Medskicken från Storträffen togs med till  
budgetberedningen. 

Den 23 februari hade Koalitionen i nämnden för 
Folkhälsa och sjukvård en gemensam pressträff. 
Där presenterades det att nämnden har antagit en 
definition av vad ett akutsjukhus är och vilka funk-
tioner som ska ingå. Beslutet var en tydlig markering 
från politiken att länets tre akutsjukhus ska fortsätta 
utvecklas på lång sikt.

Under maj 2022 presenterade Koalition för Region 
Jönköpings län nämndsbudgetar. Koalitionen pre-
senterade aldrig någon fullständig budget. Under en 
pressträff  på måndagen den 24 oktober presenterades 
den nya politiska ledningen i Region Jönköpings län 
bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och 
Bevara akutsjukhusen. Tillsammans samlar den nya 
majoritetsledningen 44 av 81 mandat i regionfull-
mäktige. Socialdemokraterna får posten som region-
styrelsens ordförande efter 17 år. Den 21 november 
presenterade Samverkan Region Jönköpings län sin 
gemensamma budget för 2023. Trots det osäkra om-
världsläget innehåll budget för 2023 flera satsningar 
för en hälso- och sjukvård i toppklass, nya riktade 
lönesatsningar, ökad bemanning och fler vårdplatser 
för att förbättra för personal och patienter. Läns- 
trafiken fick ett extra tillskott med anledning av 
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ökade drivmedelspriser samt för att upprätthålla en 
tillgänglig kollektivtrafik i hela länet. 
 
Folkhälsa och sjukvård - budgetsatsningar
För budget 2023 inom folkhälsa och sjukvård valde 
Samverkan Region Jönköpings län att stärka primär-
vården för att öka bemanningen på vårdcentralen, få 
en utökning av rehabiliteringsresurser, psykosociala 
team och fortsätta omställningen till mer nära vård. I 
budget för 2023 görs ett krafttag mot psykisk ohälsa 
genom bland annat en förstärkning av ungdomsmot-
tagningarna. Fokus i budgeten låg även på att öka 
antalet vårdplatser främst inom dygnet runt verksamhet 
och på vårdcentralerna i glesbygden, satsning på 
intensivvården och att säkra akutvårdkedjan.  

Trafik, infrastruktur och miljö  
- budgetsatsningar
Samverkan Region Jönköpings län valde att fokusera 
på att tillsätta nya resurser för att hålla igång trafiken. 
35 miljoner kronor avsätts för utveckling av kollektiv- 
trafiken för 2023 i enlighet med den regionala transport- 
planen. För att täcka de ökade drivmedelskostnaderna 
kommer Länstrafikens budget för år 2023  
förstärkas ytterligare med 36 miljoner kronor. Ett 
fokus i budgeten är att förbättra arbetspendlingen  
genom att bland annat arbeta fram avsiktsförklaringar 
med kommunerna och skapa knutpunkter. Regionen 
ska föra konstruktiv dialog mellan arbetsmarknadens 
parter inom kollektivtrafikens område. Budgeten 
innehåller satsningar för att påskynda omställningen 
till gröna jobb, bland annat genom fler industriella 
utvecklingscenter och att Naturbruksskolorna inom 
Region Jönköpings län ska utvecklas och få en tydlig 
ställning som utvecklingscenter inom gröna näringar.

Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
- budgetsatsningar
Samverkan Region Jönköpings län valde att i budget 
för 2023 satsa på utbildning och stöd till företag.  
Resurser tillsätts för att skapa en treårig praktisk 
animationsutbildning på Sörängens folkhögskola. 
Resurser tillsätts även till företagsjouren för att fler 
krisande företag ska få stöd och hjälp att kunna 
bedriva vidare sin verksamhet. Dessutom ska Region 
Jönköpings län arbeta fram en regional utbildnings-
strategi och ta initiativ till att skapa ett kompetensråd 
bestående av näringsliv och fackföreningar. Vi ska 
skapa fler kulturupplevelser och tillsätter i budgeten 
6 miljoner kronor till den nya kulturplanen. Region 
Jönköpings län ska ta fram en kulturtrappa för skol-
elever. 

Personal och medarbetare  
- budgetsatsningar
Målet är att vara Sveriges bästa offentliga arbets- 
givare. I budget för 2023 är fokus på att ha ett lokalt 
närvarande ledarskap. Här ska varje arbetsplats 
bidra till att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare, 
alla chefer får nu ett tydligt mandat att leda och 
HR-organisationen ska utredas för att få en bättre 
lokal förankring och bli mer närvarande. Samverkan 
Region Jönköpings län gör nya riktade lönesatsningar. 
50 miljoner kronor enligt lönekartläggning och 20 
miljoner kronor för att underlätta bemanning inom 
nattarbete, bristyrken och på mindre orter. Region 
Jönköpings län ska också göra en översyn av samtliga 
vårdlokaler.

Händelser under året
Den 8 februari fattade regionfullmäktige beslut om 
att satsa över 256 miljoner kronor på nya vårdlokaler 
på Länssjukhuset Ryhov. Regionfullmäktige fattar 
även beslut att investera i nya lokaler på Värnamo 
sjukhus psykiatri, en satsning på 210 miljoner kronor. 
För att långsiktigt utveckla och säkerställa att vi har 
tre akutsjukhus beslutade nämnden för Folkhälsa 
och sjukvård att anta en gemensam definition av 
vad ett akutsjukhus är och vilka funktioner som ska 
ingå. Detta är en tydlig markering från politiken som 
framfördes på en pressträff  den 23 februari. Från 
och med den 28 mars kom seniorkortet att utökas till 
att även gälla för personer som tar emot sjuk- 
ersättning, aktivitetsersättning och handikappersättning. 
Från den 18 april blev det även möjligt att ta med 
cykel kostnadsfritt på regionbussarna och tågen inom 
Region Jönköpings län. Även i april antog region-
fullmäktige policyn för bättre arbetsmiljö och hälsa 
för att intensifiera arbetet med arbetsmiljö. Den 10 
juni meddelar den socialdemokratiska regeringen att 
Jönköping blir nytt järnvägsnät för nya stambanor 
där Marcus Eskdahl tog emot energiminister Tomas 
Eneroth till Jönköping. Den 14 juni antog region-
fullmäktige en ny regional cykelstrategi med syfte att 
få fler av länets invånare att smidigt resa med cykel. 
Regionfullmäktige antar regional transportplan den 
30 augusti. Planen omfattar 1684 miljoner kronor 
som ska göra det mer smidigt och hållbart för fler 
människor och företag att kunna resa och förflytta 
gods inom länet. 

Under verksamhetsåret har Rachel De Basso invigt 
flera familjecentraler: Mullsjö, Nässjö, Norrahammar 
och Gnosjö. Nu har alla kommuner i länet minst en 
familjecentral. Den 9 december var Rachel De Basso 
med och tog första släggslaget och nästa steg i om-
byggnaden och tillbyggnaden av Höglandssjukhuset. 



18

Detta görs för att skapa nya ändamålsenliga lokaler 
för bland annat akutmottagning, dagkirurgi och städ-
central. Detta är en viktig investering för Höglands-
sjukhuset och för länsinvånarna som planeras vara 
klart sommaren 2025. Vi gör nu en stor investering 
på 299 miljoner kronor i Eksjö som ett led i att vi ska 
fortsätta att stärka och utveckla våra tre akutsjukhus.

För den Socialdemokratiska regiongruppen
Marcus Eskdahl
Rachel De Basso
Regionråd i Region Jönköpings län

Rapport från  
Europaparlamentet
Vi socialdemokrater i Europaparlamentet har under 
mandatperioden tagit kampen mot klyftor och 
extremism. Vi har stått upp för arbetstagarnas 
rättigheter, för jämställdhet mellan kvinnor och män, 
för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer 
och vi har kämpat för att rädda klimatet. Genom vårt 
arbete i Europaparlamentet har vi visat på en annan 
framtidsvision än det alternativ som de konservativa 
och högerextrema partierna erbjuder. 
 
En stor del av den första halvan av mandatperioden 
har präglats av Covid-19. Pandemin har lett till att 
arbetet i Europaparlament ändrats och likt stora 
delar av samhället har parlamentet behövt ställa om 
till mer distansarbete för att minska smittan. Inte 
bara Europaparlamentets arbetssätt har påverkats av 
pandemin, utan den sakpolitiska agendan har ändrats 
och parlamentet har fattat en rad beslut om krisåt-
gärder som räddat både liv och jobb. Under 2022 har 
kriget i Ukraina dominerat den politiska dagordningen 
i parlamentet. 

Alla svenska socialdemokratiska ledamöter har dess- 
utom haft ansvar som föredragande i viktiga frågor. Vi 
socialdemokrater kan i halvtid se tillbaka och konstatera 
att vi har spelat en viktig roll för att få igenom bra 
politik och där vi redan har lyckats pricka av flera av 
våra vallöften och mål i valmanifestet från 2019.
Ilan De Basso, europaparlamentariker

Rapport från STS
Året som gått har för oss som för alla politiskt aktiva 
mest präglats av valarbete. Distriktets medlemmar 
har via sina grupper varit aktiva på olika sätt i sina 
kommuner i partiorganisationen. Vi är glada för att vi 
har medlemmar som också har partiorganisationens 

förtroende till uppdrag både före och efter valet. 
Det är genom gruppernas arbete som vi bidragit till 
engagemang för socialdemokratin i valet. I valet har 
vi arbetat utifrån våra prioriterade frågor i förbundet. 
”Vi socialdemokrater för tro och solidaritet kämpar 
för ett varmare Sverige på en svalare planet. I en tid 
när både människovärdet och respekten för skapelsen 
naggas i kanterna står vi för radikal klimatpolitik,  
solidariskt flyktingmottagande, ett rättvist samhälle 
fritt från rasism och nedmontering av världens kapacitet 
för förstörelse.” 

Trots valframgångar räckte det inte för att behålla 
regeringsmakten. Sveriges politiska ledning bestående 
av SD, M, KD och L slöt Tidöavtalet. Ett avtal som 
oroar. Socialdemokrater för tro och solidaritet höll 
i slutet av året ett seminarium kring frågorna. Detta 
ledde till att en nyårshälsning sändes till ministrar och 
riksdagsledamöter från Jönköpings län i de 4  
samverkande partierna. En hälsning som innehöll 
såväl Civil Rigth Defenders rapport på Tidöavtalet 
som ett utdrag om barnkonventionen. Vi vädjar om 
att 2 § i Regeringsformen. ”Den offentliga makten 
ska utövas med respekt för alla människors lika värde 
och för den enskilda människans frihet och värdighet” 
ska få vägleda deras politiska arbete. I många frågor 
oroas vi mycket över den utveckling vi kan se komma. 
Vi ska göra vårt yttersta att vara en motkraft och 
visa på en positiv människosyn, framtidshopp och 
utveckling. På så vis blir vi en direkt motkraft till vad 
den nationella politiken nu formar.

När vårt distriktsårsmöte hölls hade Ryssland precis 
påbörjat sin invasion av Ukraina. Vi höll ett  
seminarium på temat En annan värld är möjlig där det 
arbetas med mer än upprustning i tider av ofred. Vi 
tror att en värld behöver också fredliga lösningar i 
konflikter. På årsmötet antogs också ett uttalande där 
vi bad partiledningen och dåvarande Regering tänka 
igenom frågan om NATO. Partiorganisationens  
behandling av frågan upplevdes av medlemmarna 
som ett icke-rådslag. Året som gått har sedan präglats 
av upprustning och NATO-ansökan. Vi kommer 
efter ansökan fortsätta driva viktiga frågor om hur 
NATO-frågan utvecklas, som nej till kärnvapen- 
utsättning och utländska militärbaser i Sverige.

Vi tackar partidistriktet för det stöd vi fått under året. 
Vår tacksamhet är också stor att vi tillsammans fann 
en lösning på frågan om ekonomiadministration när 
vår kassör hastigt avled under året. Vi ser framåt att 
fortsatt få vara en bidragande och aktiv del av  
socialdemokratin i Jönköpings län.

För STS-distriktet // Anci Magnusson
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Rapport från S-kvinnor
Distriktsstyrelsen började verksamhetsåret med 
distriktsårskongress för S-kvinnor där ny styrelse 
valdes och består av Azra Muranovic som ordförande, 
Desiré Törnqvist som vice-ordförande, Ingegerd  
Axell som kassör samt Carina Hanell, Karin  
Wideberg, Jeanette Fredriksson, Diana Laitinen 
Carlsson, Irada Söderberg Alieva och Catarina 
Rönnung som styrelseledamöter, samt Ifra Ali Kirih, 
Maria Hörnsten, Susanne Abrahamsson, Katri 
Strömberg och Monica Toll som ersättare. 

Styrelsen har genomfört 8 möten (inklusive det 
konstituerande mötet) under verksamhetsåret och 
kommer att hålla ytterligare ett styrelsemöte innan 
distriktsårskongressen 2023. Styrelsen beslutade att 
förlägga sina möten antingen digitalt eller fysiskt och 
har varvat mellan de olika mötesformerna. Närvaron på 
styrelsemötena har beklagligt nog varit låg.  Styrelse- 
mötena har fokuserat på valrörelsen, att få till en 
tydlig arbetsordning för styrelsen, att planera för att 
stötta klubbarna, och att planera för studier samt 
digitala utåtriktade event. 

S-kvinnor i Jönköpings län har beslutat att stödja 
partiet under valrörelsen och har därför aktivt arbetat 
i partiets valrörelse men har också profilerat sig 
genom S-kvinnor kläder, ballonger, give-aways, och 
liknande. Under valet passade vi också på att värva 
kvinnor och berätta om vår verksamhet.
 
Vårt län ökade i mandat till riksdagsvalet från tre till 
fyra mandat, och det har resulterat i att vi har tre 
S-kvinnor i riksdagen. Vår distriktsordförande Azra 
Muranovic kom in i riksdagen, Desiré Törnqvist 
fortsätter som ordförande i regionfullmäktige  
Jönköpings län. S-kvinnor är också väl representerade 
på lokala poster så som kommunalråd, kommunfull-
mäktigeordförande och nämndsordförande. Även 
om valet inte gav oss regeringsmakten så har S-kvinnor 
blivit väl representerade på ledande poster. Vi är 
stolta men inte nöjda. 

Studier
Under 2022 har vi haft en Steg 1 utbildning, Steg 2 
utbildning och valberedare utbildning.

Steg 1 utbildningen kördes med tio deltagare med 
en fysisk träff  i Jönköping samt en träff  via Teams. 
Kursledare var Carina Hanell och Karin Widerberg, 
Kvinnor utbildas i S-kvinnors organisation, S-kvinnors 
historia, S-kvinnors roll i politiken och samhället och 
S-kvinnors politiska program.

Steg 2 utbildningen kördes med 15 deltagare på 
Ädelfors Folkhögskola i två dagar. Kursledare var 
från S-kvinnors Förbund, Elin Engdahl och Janette 
Olsson. Kvinnor utbildas i Presentationsövning och 
talarstolsträning, Maktstrategier, rollspel om härskar-
teknikerna, Praktisk politik, fyrhörningsövning om 
föräldraförsäkringen, Kvinnligt och manligt språk, 
talar vi lika?, Synas, påverka och förändra, Besikt-
ningsunderlag och Hemsida och sociala medier.

Valberedare utbildningen var en dag med nio deltagare. 
Kursledare var Karin Widerberg. Den riktar sig till 
de kvinnor som är valberedare i våra klubbar samt i 
S-kvinnordistriktet.

Jämställdhetsarbete
I september 2020 utsågs tre personer ur styrelsen att
vara en del av partidistriktets jämställdhetsgrupp som 
ska ledas av Markus Kauppinen som ansvarig i deras 
styrelse. De tre är Catarina Rönnung, Vetlanda, Maria 
Hörnsten, Jönköping och Azra Muranovic, Värnamo. 
De har sammanställt frågor till Arbetarekommuner 
för att ta reda på hur jämställdhetsarbetet ser ut på 
lokal nivå. Vi väntar fortfarande på att arbetet i  
arbetakommunerna ska komma igång.

Bistå klubbarna
Då klubbarna i länet haft svårt att samlas och 
genomföra verksamhet under pandemin har två 
styrelsemedlemmar, Desiré Törnqvist (Värnamo) och 
Karin Widerberg (Jönköping) arbetat för att stödja 
och få igång nya klubbar. De har besökt Nässjö, 
Gnosjö och Vaggeryd. Målet är att stärka klubbarna 
rörande medlemmar, styrelse och jämställdhet. 

Utåtriktat arbete
Under verksamhetsåret har styrelsen genomfört 
digitala öppna möten med temat Ukraina och Iran. 
Digitala forum har varit välbesökta och ett bra sätt 
att komma ut. Insändare har styrelsen också arbetat 
med och fått till sig underlag genom kvinnoförbun-
det men också arbetat med att skicka ut underlag 
till klubbarna. Tyvärr har inte allt kommit i media. 
Styrelsen har också arbetat med sociala medier men 
ser att detta är ett forum vi kan bli bättre på. Gällande 
representation så har vi arbetat med att synliggöra 
S-kvinnor. Våra politiska kandidater har också arbetat 
med att synliggöra att vi är S-kvinnor också förutom 
socialdemokrater.

Internationellt arbete
Under julen samlade vi in pengar till Ukraina och 
handlade in leksaker, hygienartiklar till kvinnor, 
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välling, gröt, sovsäckar, liggunderlag och liknande 
som skickades via Postnords kostnadsfria leveranser 
till Ukraina generellt. Leksakerna skickades till en 
skola för barn med särskilda behov.  S-kvinnorna 
i Jönköpings län har också under mandatperioden 
2018–2022 haft Diana Laitinen Carlsson, och under 
mandatperioden 2022-2026 Azra Muranovic, som 
representant i Utrikesutskottet. 

För S-kvinnor // Azra Muranovic

Rapport från SSU
2022 kom att präglas av det val som vi alla känner till 
så väl. Men mycket annat kom också att prägla verk-
samhetsåret i SSU, inte minst sattes många frågor på 
sin spets i och med det ändrade säkerhetspolitiska 
läget i Europa. NATO-debatten präglade många  
diskussioner på våra möten under början av verk-
samhetsåret, och SSU deltog i den interna debatt 
som fördes både på lokal nivå och på nationell nivå 
via förbundet. SSU:s hållning om NATO var då, 
liksom nu, inriktad på att skapa en försvars- och 
säkerhetspolitik som är hållbar för oss unga som får 
leva med besluten under många decennier framöver.  

Under året har vi jobbat mycket med skolningen och 
att stärka våra klubbar. Vi har anordnat både steg 1- 
och 2-utbildningar för medlemmar i länet. Dessutom 
har vi hållit i introträffar, där nya SSU-medlemmar 
får möta vår organisation för första gången. Intro-
träffar har hållits i Sävsjö, Jönköping, Gislaved, Eksjö 
och Värnamo. Av tradition uppmärksammar SSU- 
distriktet minnesdagen för Utöya, 2022 anordnade vi 
en manifestation samt rosutdelning i centrala Nässjö.

Vi skickade en delegation på elva personer till 
SSU-förbundets nationella valläger i centrala Stock-
holm. Vallägret var mycket uppskattat bland distriktets 
deltagande och vi fick ta del av många intressanta 
pass som stärkte vår möjlighet att ta debatten mot 
högern ute på skolorna.

Inför valrörelsens mest intensiva fas satte SSU-distriktet 
upp ett mål om att besöka varje arbetarekommun i 
länet minst en gång under valrörelsens slutskede, ett 
mål som vi uppnådde. Under valrörelsen besökte vi 
torgdagar, knackade dörr och höll öppet nattval- 
stugor. Vi deltog på varje skolbesök och debatt som 
vi bjöds in till. På skolorna var SSU allt som oftast 
den enda vänsterpolitiska kraft som närvarade. 

SSU-distriktet valde under valrörelsen att göra en 
extra satsning på Höglandet genom att anställa en 

valombudsman som enbart jobbade mot Höglandet 
vilket gjorde att vi kunde ha en utåtriktad aktivitet på 
Höglandet, varje dag, under valrörelsen. 

När medlemssiffrorna för 2022 summeras når vi upp 
till ett medlemsantal på drygt 550 medlemmar, vilket 
betyder att vi nästan dubblade våra medlemssiffror 
under valåret. Något som vi är otroligt stolta över. 
För kommande verksamhetsår är inriktningen för  
distriktsstyrelsen glasklar. Det växande antalet  
SSU:are ska märkas ute i våra klubbar och kommuner. 
Därför blickar vi framåt mot ett kommande verksam-
hetsår där vi satsar på studier och uppstartandet av 
nya klubbar. 

Slutligen vill vi tacka er alla för goda samarbeten 
under året, tack för alla trevliga stunder i valstugor 
och ute på dörrknackningsaktiviteter. Nu blickar vi 
framåt mot ännu fler, goda samarbeten under nästa 
verksamhetsår. 

Tillsammans bygger vi en starkare arbetarrörelse för 
framtiden. 

För SSU-distriktet // Eskil Carlström

Rapport Stiftsgruppen Växjö 
stift
2022 års stiftsverksamhet har återgått till i huvudsak 
traditionell form. 4 sammanträden har genomförts 
under året varav ett varit utlokaliserat till Tallnäs. Vi 
har fortsatt tillämpa digitala gruppmöten, något pan-
demin lärde oss var möjligt. Arbetssättet gör att fler 
har möjlighet att delta och vi får lite mer tid att tänka 
innan sammanträdena. Vi har också ett kort grupp-
möte samma morgon som fullmäktige äger rum. 
En viktig fråga som vår grupp tagit ställning i under 
året är klimatarbetet, ett område som vi fortsätter 
kunskapa oss i under 2023.

Med Guds rika välsignelse
Stiftsfullmäktigegruppen /gm
Marie Johansson Gruppledare
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Tillgångar

Kassa och bank Ing balans 1/1 -22 Utg balans 31/12-22
Kassa och bank 242,00 242,00
Bankkonto Swedbank 2 063 089,65 986 584,69
Bankkonto Tidaholms sparbank 1 534 395,47 1 534 395,47
Robud Fond 1 1 300 000,00 1 300 000,00
Robur Fond 2 155 995,00 305 995,00
Totalt 5 053 722,12 4 127 217,16

Omsättningstillgångar Ing balans 1/1 -22 Utg balans 31/12-22
Kortfristiga fordringar 488 332,00 541 508,00
Skattekonto 853,00 50 443,00
Övriga fordringar 71 634,25 77 713,15
Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter 232 792,50 258 710,00
Totalt 793 611,75 928 374,15

Summa tillgångar 5 847 333,87 5 055 591,31

Socialdemokraterna Jönköpings län 
Årsbokslut 2022 - Balansräkning

Skulder och eget kapital

Kortfristiga skulder Ing balans 1/1 -22 Utg balans 31/12-22
Leverantörsskulder -54 169,00 -12 831,00
Personalskatt 0,00 -43 168,00
Lagstadgade sociala avgifter 0,00 -46 671,00
Upplupna semesterlöner -298 127,50 -289 497,88

Upplupna sociala avgifter semesterlöner -90 888,45 -85 103,23
Förutbetalda intäkter/Upplupna kostnader -47 214,00 117 101,00
Totalt -490 398,95 -360 170,11

Eget kapital Ing balans 1/1 -22 Utg balans 31/12-22
Balanserat resultat -1 509 573,74 -1 527 344,99
Föregående års resultat -17 771,25 -3 594,93
Kongressfond -150 000,00 -150 000,00
Valfond -2 950 000,00 -2 250 000,00
Kyrkovalsfond -100 000,00 -130 000,00
EU-valsfond -100 000,00 -150 000,00
Teknikfond -150 000,00 -75 000,00
Personalfond -70 000,00 -100 000,00
Utvecklingsfond Regiongruppen -305 995,00 -305 995,00
Totalt -5 353 339,99 -4 691 934,92

Summa skulder och eget kapital -5 843 738,94 -5 052 105,03

Årets resultat 3 486,28
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Intäkter Utfall 2022 Budget 2022
Medlemsavgifter 135 510,00 140 000,00
Kansliavgifter 95 118,00 90 000,00
Partistöd 2 729 620,00 2 731 960,00
Anslag personal 437 267,00 500 000,00
Fakturerade kostnader inom rörelsen 982 363,50 238 870,00
Övriga fakturerade intäkter 855 523,00 550 000,00
Övriga sidointäkter 1 309 841,61 670 000,00
Avgifter kongresser 20 250,00 20 000,00
Finansiella intäkter 18 135,09 3 000,00
Återbetalning pensionsavkastning 305 647,00 0,00
Sjuklöneersättning 9 000,00 0,00
Valsedelsförsändelsetöd centralt 130 781,00 0,00
Valsedelsförändelsestöd AK 150 000,00 0,00
Öres- och kronutjämning -35,65 0,00
Intäkter totalt 2022 7 179 020,55 4 943 830,00

Kostnader Utfall 2022 Budget 2022
Organisation -149 795,86 -107 500,00
Personal -3 427 230,26 -3 565 590,00
Verksamhet -1 113 292,21 -998 250,00
Kongress -168 692,83 -165 900,00
Studier -308 248,55 -85 000,00
Valrörelse -2 673 274,56 -2 275 000,00
Kostnader totalt 2022 -7 840 534,27 -7 197 240,00

Årets resultat -661 513,72 -2 253 410,00

Dispositioner
Återföring Valfond -700 000,00 -2 275 000,00
Återföring Teknikfond -75 000,00 0,00
Avsättning EU-valsfond 50 000,00 0,00
Avsättning Kyrkovalsfond 30 000,00 0,00
Avsättning Personalfond 30 000,00 0,00
Resultat efter dispositioner 3 486,28 21 590,00

Socialdemokraterna Jönköpings län 
Årsbokslut 2022 - Resultaträkning
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Revisionsberättelse
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Intäkter Budget 2023 Budget 2022
Medlemsavgifter 140 000,00 140 000,00
Kansliavgifter 100 000,00 90 000,00
Partistöd 2 735 800,00 2 731 960,00
Centrala anslag 440 000,00 500 000,00
Avgifter distriktskongressen 20 000,00 20 000,00
Hyresintäkter 240 000,00 238 870,00
Övriga intäkter 471 000,00 1 223 000,00

Intäkter totalt 4 146 800,00 4 943 830,00

Kostnader Budget 2023 Budget 2022
Organisation1 -120 000,00 -107 500,00
Personal -2 459 080,00 -3 565 590,00
Verksamhet2 -1 110 000,00 -998 250,00
Studier3 -240 000,00 -85 000,00
Distriktskongress -75 000,00 -165 900,00
Valrörelsen 0,00 -2 275 000,00

Utgifter totalt -4 004 080,00 -7 197 240,00

Dispositioner Budget 2023
Avsättning Kongressfond -25 000,00 0,00
Avsättning Kyrkovalsfond -20 000,00 0,00
Avsättning Valfond -45 000,00 0,00
Avsättning EU-valsfond -50 000,00 0,00
Återföring Valfond 0,00 2 275 000,00

Årets resultat 2 720,00 21 590,00

1  Kostnader för distriksstyrelsen, VU, revisorer, valberedning, seniorutskott och funktionärer.
2 Kostnader för expeditionen, anslag till sidoorganisationer samt kostnader för utåtriktade aktiviteter, centrala besök, annonsering 

och stimulansmedel.
3 Budgeterat för medlemsutbildningar, en funktionsutbildning, en temadag asmt kostnader för nationella utbildningar.

Förslag till budget för 2023
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Verksamhetsplan 2023
Socialdemokraterna vill forma ett jämlikt samhälle 
grundat på demokratins ideal och alla människors 
lika värde och lika rätt. Verksamhetsplanen för 2023 
bygger på insikten om att vår möjlighet att påverka 
samhällsutvecklingen i den riktningen, såväl i  
Jönköpings län som i Sverige, avgörs av vår förmåga 
att organisera och utbilda många, på att vi vässar våra 
idéer och deltar mer aktivt i samhällsdebatten. 

Ska vi kunna bygga det jämlika samhället behöver 
vi stärka socialdemokratin som en politisk kraft – i 
Sverige och i Jönköpings län. Som ett led i detta 
antog Socialdemokraterna i Jönköpings län 2019 
en regional utvecklingsplan som sträcker sig fram 
till år 2025. Målbilden är att partiet år 2025 ska vara 
ett parti i människors vardag och för vanligt folk. 
Antalet medlemmar ska öka till 4 000 och medlem-
skapet ska kännetecknas av glädje och engagemang. 
Den facklig-politiska samverkan ska stärkas och fler 
medlemmar ska komma från LO-leden. Utifrån den 
målbilden har ett antal konkreta åtgärder inom  
områdena organisationsutveckling, politikutveckling 
och kommunikationsutveckling tagits fram.

Under 2020 togs ett gemensamt handlingsprogram 
fram mellan partidistriktet och LO-distriktet och det 
programmet ligger till grund för det facklig-politiska 
arbetet. Distriktsstyrelsen har också, tillsammans 
med länets 13 arbetarekommuner och fackförbundet 
Kommunal, antagit ett facklig-politiskt handslag för 
att stärka den lokala facklig-politiska samverkan och 
förbättra arbetsvillkoren inom välfärden.

I samband med plan-DS hösten 2022 diskuterade 
distriktsstyrelsen tillsammans med arbetare- 
kommunernas ordförande planen och resonerade 
kring vad som behöver revideras och vad som bör 
prioriteras först i verksamhetsplanen. Enigheten var 
stor kring att framför allt organisationsutveckling och 
studier bör prioriteras under 2023 för att stärka partiet. 

Vidare antog partikongressen i Örebro 2019 ett nytt 
organisatoriskt reformprogram som även det ligger 
till grund till verksamhetsplanen.
 
Organisationsutveckling
Att stärka Socialdemokraterna i Jönköpings län och 
vända medlemstalet uppåt igen är ett av våra viktigaste 
uppdrag. 

Aktiviteter
• Att, i dialog med arbetarekommunerna, ta 

fram en uppdaterad regional utvecklingsplan 
för beslut på distriktskongressen 2024.

• Att revidera riktlinjerna för Hantering av  
kränkande behandling, trakasserier och  
sexuella trakasserier.

Medlemsvärvning
Ska fler bli medlemmar behöver Socialdemokraterna 
finnas i människors vardag och skapa en kultur av att 
vilja få in fler i organisationen. Det gör vi genom att 
genomföra utåtriktade aktiviteter och bygga en  
organisation som tar emot och vårdar nya medlemmar 
väl. Socialdemokraterna i Jönköpings län ska leda 
arbetet med att etablera en värvningskultur i organi-
sationen på lokal och regional nivå och stötta länets 
arbetarekommuner med medlemsvärvning.  

Mål
• Under 2023 ska medlemsantalet i Social- 

demokraterna i Jönköpings län öka jämfört 
med årsskiftet 2022/2023.

• Fler medlemmar ska betala medlemsavgiften 
en andra gång.

Aktiviteter
•  Ta fram ett handslag mellan partidistrikt och 

arbetarekommuner om att bedriva dörr- 
knackningsarbete även i mellanvalsperioder. 
Ansvarig: Expeditionen

• Stärka arbetet med medlemsvärvning och 
rutinerna för medlemsmottagning genom att 
samla medlemsansvariga i arbetarekommunerna 
till minst två träffar. 
Ansvarig: Medlemsansvariga i partidistriktets styrelse

• Tillsammans med arbetarekommunerna se 
över hur vi välkomnar nya medlemmar med 
gemensamma rutiner för medlemsmottagning.  
Ansvarig: Medlemsansvariga i partidistriktets styrelse

• Stötta och initiera lokala initiativ för att värva 
i engagemang i lokala frågor med exempelvis 
namninsamlingar eller via öppna möten. 
Ansvarig: Expeditionen

• Arrangera ett regionalt möte för nya medlemmar 
med en känd gäst. 
Ansvarig: Medlemsansvariga i partidistriktets styrelse 
tillsammans med expeditionen.

Studier
Ska vi stärka organisationen behöver vi också skola 
våra medlemmar och stärka kunskapen kring bland 
annat organisering och mötesformer. Alla nya med-
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lemmar ska få erbjudande om att gå medlems- 
utbildning steg 1 kort efter att de välkomnats in i 
partiet. Här har partidistrikt och arbetarekommuner 
ett gemensamt ansvar. Alla medlemmar som gått steg 
1 ska erbjudas steg 2 som ger djupare introduktion.  
Framöver ser vi ett särskilt behov att stötta arbetare- 
kommunernas styrelse i utvecklingsarbete för att 
stärka organisationen lokalt, men också möjliggöra 
erfarenhetsutbyte mellan arbetarekommunerna samt 
utveckla det lokala studiearbetet. Under mandat- 
perioden finns det också ett behov att stötta parti-
distriktets och arbetarekommunernas valberedning i 
deras arbete. I arbetet med studier är ABF en viktig 
samverkanspart och handslaget mellan partidistriktet 
och ABF en viktig utgångspunkt.

Mål
• Deltagarna ska uppleva en hög kvalitet på 

partidistriktets medlemsutbildningar.
• Medlemmar i alla länets arbetarekommuner 

ska erbjudas möjlighet att gå steg 1 under året.
• Antalet handledare ska öka.
• Medlemmar med politiska förtroendeuppdrag 

i alla länets arbetarekommuner ska erbjudas 
möjlighet att gå Grundläggande ledarskaps- 
utbildning under året.

Aktiviteter
• Stötta länets arbetarekommuner att minst 

genomföra en medlemsutbildning steg 1. 
Ansvarig: Studiekommittén.  

• Genomföra två medlemsutbildning steg 2 i 
samverkan med Kronobergs partidistrikt. 
Ansvarig: Studiekommittén och expeditionen.

• Stärka arbetarekommunernas styrelse genom 
att påbörja en gemensam styrelseutvecklings-
utbildning för ordförande, kassör och studie-
ledare. 
Ansvarig: Studiekommittén och expeditionen.

• Att genomföra en utbildningsdag på temat 
Jämställdhet för att stärka jämställdhetsarbetet i 
partidistriktet. 
Ansvarig: Jämställdhetsansvarig

• Utbilda nya handledare för att kunna öka tak-
ten i studiearbetet. 
Ansvarig: Studiekommittén och expeditionen.

• Påbörja arbetet med gemensamma facklig- 
politiska utbildningar tillsammans med LO- 
distriktet, förslagsvis kring det gemensamma 
handslaget. 
Ansvarig: Studiekommittén och facklig ledare.

• Genomföra en studieresa till riksdagen.  
Ansvarig: Studieledaren och expeditionen 

• Genomföra en studieresa till Bryssel. 
Ansvarig: Studieledaren och expeditionen

• Samarbeta med ABF för att öka antalet utbild-
ningar inom funktions- och ämnesområden 
runt om i länet. Under året genomförs minst 
sex funktionsutbildningar. 
Ansvarig: Studiekommittén och expeditionen.

• Genomföra minst fyra digitala medlemsmöten 
som är öppna för alla medlemmar i parti- 
distriktet. 
Ansvarig: Studiekommittén och expeditionen.

• Genomföra en utbildning i syfte att stärka val-
ledare i arbetarekommunerna inför stundande 
Europaparlametsval. 
Ansvarig: Studieledaren och expeditionen

• Stötta länets arbetarekommuner att genomföra 
studier inför Europaparlamentsvalet. 
Ansvarig: Studiekommittén och expeditionen.

Facklig politisk samverkan
Det facklig-politiska arbetet utgör en självklar kärna 
i vår verksamhet. Partiet behöver därför fortsätta att 
arbeta med att stärka den facklig-politiska samverkan 
och öka medlemsvärvningen från de fackliga leden. 
Partidistriktet har tillsammans med LO-distriktet 
tagit fram en gemensam handlingsplan och den är 
vägledande för det facklig-politiska arbetet regionalt 
framöver. Vidare har även partidistriktet tillsammans 
med Kommunal tagit fram ett handslag för att stärka 
den lokala samverkan. Detta arbetet behöver följas 
upp och intensifieras. I arbetet med att stärka den 
facklig-politiska samverkan fyller den fackliga ledaren 
i partidistrikt och arbetarekommuner en viktig roll, 
och från partidistriktet vill vi stärka dem i deras arbe-
te. En viktig roll fyller det facklig-politiska utskottet.

Mål
• Ökad medlemsrekrytering av medlemmar från 

LO-förbundens förtroendevalda och  
medlemmar.

• Opinionsbilda i frågor som rör vardagen för 
medlemmar inom LO:s medlemsförbund.

Aktiviteter
• Stärka arbetet med den facklig-politiska  

samverkan genom att regelbundet samla det 
facklig-politiska utskottet samt samla arbetare- 
kommunernas fackliga ledare till minst en träff. 
Ansvarig: Facklig ledare

• Följa upp planen för facklig-politisk samverkan 
mellan Socialdemokraterna och Kommunal 
samt vid behov revidera den.  
Ansvarig: Facklig ledare

• Gemensamma utspel med LO-förbunden i 
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frågor som är viktiga för LO:s medlemmar. 
Ansvarig: Riksdagsledamöter och regiongruppen med 
stöd av expeditionen. 

• Genomföra arbetsplatsbesök tillsammans med 
berörda fackförbund och träffa fackklubbar på 
arbetsplatser. 
Ansvarig: Riksdagsledamöter och regiongruppen med 
stöd av expeditionen. 

Politikutveckling
Under den förra mandatperioden utvecklades arbetet 
med att ta fram det regionalpolitiska programmet. 
Det här utvecklingsarbetet ska fortsätta även under 
den här mandatperioden och målet är att bredda  
processen ytterligare. Vår fasta övertygelse är att 
ju fler personer som har tillfrågats och känner sig 
delaktiga i framtagandet av programmet, desto fler 
kommer att vara intresserade av resultatet. Genom 
att bredda processen stärker vi också fler medlemmar 
för att ta den politiska debatten kring regionalpolitiken. 
Detta bidrar också till att stimulera till politiska samtal 
internt. Inför valet 2022 antogs även ett politiskt 
handslag mellan LO-distriktet och partidistriktet. Nu 
börjar arbetet med att göra verklighet av de förslag 
som vi är överens om.

Mål
• Opinionsbildning kring de frågor som pekas 

ut i mellanvalsstrategin samt i det regional- 
politiska programmet.

• Partidistriktet erbjuder verktyg för väljarsamtal 
med fokus på politikutveckling.

Aktiviteter
• Att genomföra en kampanj som syftar till 

att samla in länsinvånarnas synpunkt kring 
prioriterade frågor som ska ligga till grund för 
partiets politikutvecklingsarbete. 
Ansvarig: Expeditionen. 

• Att följa upp handslaget mellan LO-distriktet 
och partidistriktet. 
Ansvariga: Distriktsstyrelsen.

Kommunikationsutveckling
Ett nytt medielandskap innebär att partiet behöver 
hitta nya vägar att nå ut till människor. Samtidigt som 
vi bildar opinion utifrån våra idéer och genomförda 
politik behöver vi även bli en mer lyssnande  
organisation stadigt förankrad ute i verkligheten. 

För att nå ut till såväl potentiella väljare som blivande 
medlemmar behöver opinionsarbetet intensifieras. 
Vi ser också att det finns ett behov att spetsa vårt 
kommunikationsarbete även på lokal nivå. För att 

sänka trösklarna till ett aktivt kommunikationsarbete 
ska stöd i form av rådgivning, planeringsstöd och 
inspirations utvecklas. Fler behöver få kunskap om 
hur man framgångsrikt använder sociala medier i den 
politiska kommunikationen. 

Under valrörelsen lades mycket resurser på digital 
annonsering på sociala medier. Detta gav bra  
genomslag, samtidigt räcker det inte att vara aktiva 
och annonsera på sociala medier under valåret – utan 
för att påverka människor krävs ett långsiktigt arbete 
med annonsering – även under mellanvalsperioden. 

Mål
• Att Socialdemokraterna i Jönköpings län är 

en aktiv röst i både media och sociala medier 
under mellanvalsperioden.

• Att partidistriktets stöttning innebär att fler 
arbetarekommuner har ett aktivt och fram-
gångsrikt kommunikationsarbete. 

• Fler medlemmar och förtroendevalda har 
kunskap om hur man använder sociala medier 
i det politiska arbetet. 

Aktiviteter
• Att ta fram en uppdaterad kommunikations-

plan för mandatperioden. 
Ansvarig: Expeditionen

• Att öka interaktionen på sociala medier och 
använda det som verktyg för att samla in  
synpunkter på vår politik. 
Ansvarig: Expeditionen

• Att löpande annonsera på sociala medier för 
att långsiktigt sätta bilden av vad vi har åstad-
kommit vid makten i Region Jönköpings län.  
Ansvarig: Expeditionen

• Stärka arbetarekommunerna i kommunikations- 
arbetet genom att arrangera en kommunikations- 
utbildning. 
Ansvarig: Expeditionen

• Att stötta ledande företrädare i kommunikations- 
arbetet för att skapa lokal och regional  
igenkänning och stärka partiet inför  
kommande valrörelser. 
Ansvarig: Expeditionen
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Motioner och motionssvar
Motion 1
Mäns våld mot kvinnor, bemötande från vården

Många kvinnor lever under både fysisk och psykisk misshandel i sina förhållande. För att kunna fånga upp dessa 
utsatta kvinnor, måste vården bli bättre på att uppmärksamma våldsutsatta, bemöta dessa på rätt sätt med rätt metod 
och veta hur det går till att larma kring kvinnorna. Redan under utbildningen inom vårdyrken, ska det vara obligatorisk 
med hur detta görs. 

Vi hemställer distriktskongressen besluta att ge länets riksdagsledamöter och regionens representanter 
uppdraget:

Att: 
• verka för att det redan i grundutbildningen ingår som studiemoment hur vårdpersonal möter våldsutsatta 

kvinnor.
• verka för att befintlig vårdpersonal, även administratörer, får utbildning i bemötandet av våldsutsatta kvinnor. 

Motion inskickad av:
Marie Cnattingius, med godkännande från medlemsmöte, Gislaveds Arbetarekommun Socialdemokraterna 
20221102
 

Motionssvar motion 1
För att förändra attityder och kvinnonedvärderande kulturer både på individnivå och strukturell nivå så är kunskap 
om mäns våld mot kvinnor avgörande. Ämnet är tvärvetenskapligt och som möter våldsutsatta kvinnor och barn 
har ett behov av en grundläggande kunskap. Det omfattar kunskap om mäns våld mot kvinnor sett ur ett  
samhällsperspektiv där kunskap om våldets former, igenkänningstecken samt konsekvenser ur ett individperspektiv 
behandlas. Dock är det viktigt att yrkesspecifik kunskap om rutiner och metoder är kopplade till de egna arbets-
uppgifterna. Utbildning ska vara tillräckligt stark för att vårdpersonal både ska kunna upptäcka problematiken 
och bemöta såväl brottsoffer som förövare. Men också för att lära sig att arbeta förebyggande på ett effektivt sätt. 

I augusti 2017 beslutade den socialdemokratiskledda regeringen att ändra examensbeskrivningarna i högskole-
förordningen för en rad utbildningar för att göra kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 
obligatorisk. De program som berörs är de som utbildar studenter till fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, 
sjuksköterska, socionom och tandläkare. Det betyder att för att få examen måste studenten ha kunskap om mäns 
våld mot kvinnor. Från den 1 juli 2019 gäller kunskapskravet även utbildning till tandhygienist. På uppdrag av 
regeringen gjorde Universitetskanslersämbetet en uppföljande kartläggning 2022, om hur kunskap om mäns 
våld mot kvinnor och våld i nära relationer inkluderas i femton utbildningar. Åtta av dessa omfattas av det nya 
examensmålet om kunskapsområdet. Inom Region Jönköpings län pågår också ett aktivit arbete med att utbilda 
personal inom omårdet. 

Uppföljningen visar att det, jämfört med 2015, är betydligt vanligare nu med undervisning inom området. Allra 
störst är ökningen bland jurist- och tandläkarutbildningar, följt av socionom-, läkar-, och sjuksköterskeutbildning. 
Många lärosäten införde utbildningsmomentet i samband med ändringen av examensordningen 2018. Särskilt 
tydligt framkommer detta i sjuksköterskeutbildningen. 

Fortbildning bör ske kontinuerligt för berörda yrkesgrupper för att hålla kunskapen levande men också för att 
utveckla sin kunskap just inom sitt yrkesområde. 

Distriktsstyrelsens förslag till beslut: 
Att  första att-satsen besvaras
Att  andra att-satsen bifalls. Respektive arbetarekommun ansvarar för att skicka in  

motioner ställda till partikongressen. Därför avslås alla 
att-satser som föreslår att partidistriktet ska göra detta. 
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Motion 2
Förebyggande hälsovård, för äldre

Fallskador, trycksår, undernäring är risker som påverkar välmående och livskvaliteten mycket för de äldre i vårt sam-
hälle. Fallolyckor tillhör en av de vanligaste orsakerna till att äldre hamnar på sjukhus. Flera förebyggande åtgärder, måste 
därför till. Dessa kan vara ganska enkla; så som rörelseträning, läkemedelsöversyn med täta intervaller, näringsintag 
och rullatorer som kan användas inomhus. Rullatorer, kryckor och andra enklare hjälpmedel för ett självständigt liv, 
höjer livskvaliteten väsentligt. Dessa hjälpmedel kan föreskrivas och lånas hem under kortare period, till exempel 
efter enklare operationer.

Vi hemställer distriktskongressen besluta att ge länets riksdagsledamöter och även Regionens represen-
tanter uppdraget:
 
Att:          

• Verka för att förebyggande hälsovård i större utsträckning används i vårdplanering för äldre. 
• Fysisk aktivitet på recept; här ska även enklare hjälpmedel så som rullatorer, läslampa och förstoringsglas 

ingå.
• verka för att enkla hjälpmedel såsom ex. rullatorer, kryckor, gripverktyg, läslampa ska ingå gratis i det  

förebyggande hälsovårdsarbetet och i rehabiliteringssyfte för äldre

Motion inskickad av:
Marie Cnattingius, med godkännande från medlemsmöte Gislaveds Arbetarekommun Socialdemokraterna 20221102
 

Motionssvar motion 2
Distriktsstyrelsen anser att motionären beskriver värdet i de olika insatserna väl. Förebyggande hälsovård är 
viktig för att garantera ett gott och långt liv för individen. Även ett aktivt liv inklusive fysisk aktivitet är av stor 
betydelse för välmåendet. Att erbjuda enkla hjälpmedel kostnadsfritt samt uppmuntra till fysisk aktivitet är därför 
ett viktigt verktyg. 

De som har en funktionsnedsättning kan behöva hjälpmedel för att vardagen ska fungera så bra som möjligt. 
Hjälpmedel är en del av hälso- och sjukvården och kan ingå i till exempel behandlingar, habilitering och rehabilitering. 

I Region Jönköpings län är de flesta hjälpmedel är helt avgiftsfria för dig som har behov av dem, medan det för 
andra hjälpmedel utgår en avgift som är en del av den faktiska kostnaden. Vissa hjälpmedel eller produkter  
räknas som egenansvarsprodukter. Det finns även möjlighet att låna hjälpmedel.

För de behandlingshjälpmedel som är lindrande eller kompenserande, och där ett hyresbelopp per månad tas ut, 
finns ett särskilt högkostnadsskydd på 1800 kronor per 12-månaders period.

Många äldre har i dag små ekonomiska marginaler och därför är det avgörande att vi socialdemokrater arbetar 
för att pensionerna ska höjas. Dagens system kring hjälp-medel ger ett skydd för höga kostnader – för flera 
grupper, inte bara äldre. Det går självklart på sikt att arbeta för att det ska bli ännu billigare. Samtidigt handlar 
politik om prioriteringar och då ska det också ställas mot andra viktiga satsningar på välfärden. 

Distriktsstyrelsen förslag till beslut:
Att första att-satsen bifalls.
Att att-sats två och tre avslås. 

Respektive arbetarekommun ansvarar för att skicka in  
motioner ställda till partikongressen. Därför avslås alla 
att-satser som föreslår att partidistriktet ska göra detta. 
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Motion 3
Sociala företag; Invandrarkvinnors väg in i samhället

Förutsättningarna för att få till en bra integration via arbetsintegrerade åtgärder skapar bättre utgångsläge för att 
invandrade kvinnor ska kunna bli en del av det svenska samhället och minska utanförskapet. Möjligheten att lära sig 
svenska systemet och bli självförsörjande, öka entreprenörskap och på så sätt minska dessa kvinnors beroende av 
mannens eller statens/kommunens försörjning av henne och familjen. Det är vår uttryckliga ståndpunkt att vi  
Socialdemokrater måste verka för att just invandrande kvinnors väg in i det svenska samhället måste förbättras.
 
Vi hemställer distriktskongressen besluta att ge länets riksdagsledamöter, regionens ledamöter och även 
kommunernas representanter i uppdrag.

Att:             
• verka för att fler riktade insatser för sociala företag ska göras för invandrade kvinnor så att dessa kan bli  

självförsörjande alternativt mer självständiga.
• verka för samplanerade insatser görs tillsammans med kommuner, regioner, föreningar för att sociala företag 

med inriktning för just invandrade kvinnor ska få stöd och hjälp att komma in i svenska samhället.

Motion inskickad av:
Marie Cnattingius, med godkännande medlemsmöte Gislaveds Arbetarekommun Socialdemokraterna 20221102
 

Motionssvar motion 3
Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning. I stora delar att detta är en viktig fråga.

I dag kan enskild individ eller föreningar starta socialt företag. Om en verksamhet kallar sig för ett socialt företag 
betyder det att deras huvudsakliga mål inte är ekonomisk vinning, utan social delaktighet och integrering av 
människor som har svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. Verksamheten kan vara inriktad på rehabilitering, 
social gemenskap och sysselsättning med mera.

Med begreppet arbetsintegrerade sociala företag avses företag som driver näringsverksamhet (producerar och 
säljer varor och/eller tjänster):
• Med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett  

arbete, i arbetsliv och samhälle.
• Som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.
• Som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter.
• Företag som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

Socialdemokratins mål är full sysselsättning. Här fyller sociala företag en viktig roll för flera olika grupper som 
står långt ifrån arbetsmarknaden. Distriktsstyrelsen anser att sociala företag även framöver bör ha ett brett uppdrag 
där invandrade kvinnor utanför arbetsmarknaden är en av flera viktiga målgrupper.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att motionen anses besvarad.
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Motion 4
Hållbarhet, återlämning av hjälpmedel

I dagsläget kan man inte lämna tillbaka kryckor, och andra hjälpmedel när man inte behöver dom längre. De flesta 
kommuner eller regionen tar inte ens emot kryckor, som använts under kort tid. Detta är inte i linje med hållbart 
samhälle. Det vore en självklarhet att det ska finnas någon form av Hjälpmedelscentral, där det ska finnas möjlighet 
att både lämna in och hämta ut enklare hjälpmedel. 

Vi hemställer distriktskongressen besluta att ge regionens representanter i samarbete med de olika kom-
munerna i uppdrag:

Att:
• Ta fram riktlinjer och att Verka för att det ska finnas hjälpmedelscentral/ återvinningscentral i samverkan 

med region och kommuner. Dessa centraler ska ombesörja att enklare hjälpmedel tas emot och desinficeras, 
justeras om så behövs och kan lämnas ut till andra behövande. 

Motion inskickad av:
Marie Cnattingius, med godkännande av styrelsen för Gislaveds Arbetarekommun Socialdemokraterna 20221127
 

Motionssvar motion 4
Ur hållbarhets och ekonomiskt synsätt är det ett viktigt arbete som hjälpmedelscentralen gör så att regionen inte 
bidrar till att vi hamnar i ett slit och slängsamhälle. Hjälpmedelscentralen arbetar aktivt med återanvändning av 
hjälpmedel inom Region Jönköpings län. Detta gör Hjälpmedelscentralen genom att ta hjälpmedel i retur och 
rekonditionera dem till att bli patientsäkra och rena hjälpmedel som kan förskrivs på nytt. Detta följs aktivt och 
mäts månadsvis. Nedan ses lite statistik om vad som återanvänds.

För november månad 2022 såg det ut enligt följande:
• Andel begagnade hjälpmedel rörelsehinder 74% målvärde 75%  
• Andel begagnade behandlingshjälpmedel 78% målvärde 75%

Hjälpmedelscentralen arbetar också med hållbarhet i upphandlingsarbetet gällande hjälpmedel samt att vi  
upphandlar hållbara transporter när hjälpmedel fraktas ut till förskrivare och patienter. Hjälpmedelscentralen har 
i dag riktlinjer hur det ska arbetas med återanvändning/återlämning och hållbarhet. Inget är så bra att det inte 
kan bli bättre, men hjälpmedelscentralen arbetar aktivt med dessa frågor.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att motionen anses besvarad.

 
Motion 5
Motion om att Sverige skall ansluta sig till FN:s kärnvapenförbud

Oro i vår omvärld till följd av konflikter mellan länder och ett framtida NATO medlemskap gör att risken för ett 
krig med taktiska kärnvapen i Europa ökar. Detta ställer oss i Sverige inför nya hot som måste tas i beaktande. Ett 
eventuellt kärnvapenanfall mot exempelvis Stockholm, om än med ett mindre strategiskt kärnvapen, skulle resultera i 
omfattande materiella skador på byggnader och infrastruktur liksom tiotusentals döda och över hundratusen bränn-
skadade vilket vore en katastrof  av ofattbara mått. 

Att Sveriges förmåga att ta hand om stort antal svårt brännskadade människor i dagsläget är näst intill obefintlig, 
med endast ett fåtal intensivvårdsplatser för ändamålet som i huvudsak finns på sjukhus belägna i våra större städer 
och skulle med största sannolikhet förstöras vid ett kärnvapenanfall mot Sverige, gör inte saken bättre. 
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Att vi Socialdemokrater ska verka för en konvention som förbjuder kärnvapen liknande de internationella konven-
tionerna som förbjuder biologiska och kemiska vapen beslutades på kongressen 2017 vilket i sig är positivt och ett 
steg i rätt riktning men vi får inte slå oss till ro med detta eftersom Sverige ännu inte skrivit under FN:s kärnvapen-
förbud som trädde i kraft i januari 2021. 

Nu är det dags för Socialdemokraterna att välja rätt sida i historien och arbeta aktivt för att Sverige ska ansluta sig till 
FN:s kärnvapenförbud. 

Med hänvisning till ovanstående och de uppenbara risker som all befattning med kärnvapen innebär före-
slår motionären: 

Att  Socialdemokraternas distriktskongress 2023 i Jönköpings län ställer sig bakom motionen och sänder den som   
 sin egen till partikongressen 2025. 
Att  Socialdemokratiska partiet ska arbeta aktivt för att Sverige ska ansluta sig till (TPNW) FN:s konvention om   
 kärnvapenförbud. 
Att  distriktskongressen uppmanar partikongressen 2025 att bekräfta sitt stöd för beslutet om kärnvapen från parti  
 kongressen 2017. 
Att  Socialdemokratiska partiet ska arbeta för att Sveriges regering ska verka för nedrustning och förbud mot kärn  
 vapen på svenskt territorium. 

Motion inskickad av:
Kari Parman och Gnosjö AK
 

Motionssvar motion 5
Vi lever i en orolig värld. Kriget i Ukraina och den ryska aggressionen har ritat om den säkerhetspolitiska kartan 
i Europa och byggt upp nya järnridåer. Men krigets effekter sträcker sig långt utanför de europeiska gränserna. 
Den fred och långsiktiga säkerhetsarbete som byggts upp sedan det andra världskriget, och som intensifierades 
efter murens fall, har över natt kastats omkull. Riskerna för att krig och konflikter sprider sig är i dagsläget högst 
påtagliga. 

Den omfattande militära upprustning som sker i vår omvärld bygger delvis på ett scenario där aktörer/länder 
med tillgång till kärnvapen eller kunskap om framställning av kärnvapen finns involverade i kommande  
konflikter/krig. Konsekvenserna över ett sådant förlopp är i sig skrämmande. 

En del i denna utveckling är att rösterna för fred och nedrustning har trängts tillbaka. Den internationella Social-
demokratiska rörelsen måste i denna tid vara en kraftfull röst för avspänning och nedrustning. Detta kan mycket 
väl kombineras med ett fortsatt aktivt ekonomiskt, militärt och politiskt stöd för Ukraina. 

Distriktsstyrelsen menar att motionen är högaktuell och därför bär stor relevans med hänsyn till säkerhetsläget 
i vår omvärld. I den rådande situationen är det av betydelse att det finns länder som kan agera för en fredlig 
utveckling. Den svenska NATO-ansökan utgör som vi ser det inte något inget hinder för att Sverige kan välja en 
sådan väg.

Vad beträffar förslaget om att översända motionen vidare till nästkommande kongress vill dock styrelsen understryka 
att ett sådant ställningstagande/beslut ytterst ligger på arbetarekommunerna. 

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att avslås första att satsen.
Att bifalla att-sats två, tre och fyra.
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Motion 6
Motion om digitalt utanförskap

Digitalisering är en av de faktorer som kommer att ha (och har) stor påverkan på samhällsutvecklingen. I Sverige har 
vi kommit långt och för de flesta fungerar uppkopplingen bra men tillgången för de olika tjänsterna är ojämnt för-
delad. Den goda tillgången på digital infrastruktur driver både användning och utveckling men gör också att klyftan 
mellan de som har och inte har tillgång är stor. 

Behovet av att utjämna klyftorna i tillgång till digital infrastruktur, mellan regioner och kommuner, tätorter och 
landsbygder kvarstår i viss mån men även i områden med utbyggd, fungerande digital infrastruktur finns det stora 
grupper som saknar tillgång till de mest grundläggande digitala tjänsterna. Grupper med begränsad rättshandlings-
förmåga, underåriga, omyndiga och personer med nedsatt kognitiv förmåga. Personer med psykisk försvagat hälso-
tillstånd med behov av hjälp när det föreligger risk för fara för skadliga rättshandlingar och personer som riskerar att 
utnyttjas/luras av annan. Personer som ofta har en god man eller förvaltare (bygger inte alltid på samtycke) innebär 
systemet med nuvarande E-legitimation ett digitalt utanförskap när hen inte kan använda digitala tjänster till följd av 
att nuvarande E-legitimation är personlig, förutsätter rättshandlingsförmåga och kan inte rättshandla åt annan  
eftersom den saknar flera olika nivåer av behörighet. Personer hindras att till exempel låna böcker på biblioteket, 
kolla saldo på bankkontot, handla på nätet, få kontakt med en myndighet och ansöka om en insats för att nämna 
några svårigheter som digitalt utanförskap innebär. 

År 2021 var antalet ställföreträdarskap i Sverige ca 123 000 och förvaltade ca 78 miljarder kronor i tillgångar och 
inkomster vilket ger lite hum om det digitala utanförskapets omfattning. Aktörer som tillhandahåller e-legitimation 
bör därför se till att fler personer som har en god man eller förvaltare kan få en sådan legitimation. Vidare bör  
myndigheter, banker och andra som tillhandahåller digitala tjänster ta fram anpassade tjänster till personer som har 
en god man eller förvaltare. 

Med hänvisning till ovanstående och med behovet hos personer med bristande rättshandlingsförmåga 
föreslår motionären: 

Att  Socialdemokraternas distriktskongress 2023 i Jönköpings län ställer sig bakom motionen och sänder den som   
 sin egen till partikongressen 2025. 
Att  Socialdemokratiska partiet verkar för att aktörer som tillhandahåller e-legitimation anpassar legitimationerna så  
 att fler personer som har en god man eller förvaltare kan få en sådan. legitimation. 
Att  Socialdemokratiska partiet verka för att myndigheter, banker och andra som tillhandahåller digitala tjänster tar  
 fram anpassade tjänster till personer med bristande rättshandlingsförmåga liksom för personer som har en god  
 man eller förvaltare. 

Motion inskickad av:
Kari Parman och Gnosjö 
 

Motionssvar motion 6
Motionären lyfter en mycket viktig fråga om att alla människor i vårt samhälle måste kunna leva ett liv som alla 
andra även om just vissa individer behöver mer stöd än andra. Vi delar också bilden som motionären beskriver 
att det kan vara extra svårt i kontakter med banker, myndigheter och andra tjänster som är nätbaserade. Just frågor 
om detta lyftes på senast partikongressen där det också fastslogs att det måste bli bättre för breda grupper av 
människor som idag inte tycker att det är smidigt att använda sig av dessa tjänster.

Så långt är allt gott i motionen. Om vi sedan läser vidare och koncentrerar oss på att-satserna och det som  
diskuteras där och exemplen som ges i brödtexten så blir det betydligt mer komplicerat anser distriktsstyrelsen. 
För i båda fallen likställs möjligheten för personer som har god man och personer som har förvaltare. Det är här 
det blir svårt att ge båda dessa grupper lika rättigheter eftersom en individ som har god man och en individ som 
har förvaltare har helt olika juridisk rättshandlingsförmåga. Det är enligt oss i distriktsstyrelsen inte lämpligt att 
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dessa personer i så fall underlättas på samma sätt gällande digitala tjänster. En person som har en förvaltare ska 
inte kunna ha samma rättighet att kunna uträtta bankärenden som en person som har god man. En person som 
har förvaltare ska inte kunna ha samma rättigheter att genomföra myndighetsärenden, som en person som har 
god man. 

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att avslå motionen. 

Motion 7
En jämlik skola

I och med att skolan övergick från statligt till kommunalt ansvar, är det nu helt uppenbart att riskerna ökat ur ett 
jämlikhetsperspektiv, för hela utbildningssystemet.

Grundmodellen för att säkerställa en jämlik utbildningsnivå för alla barn och även vuxna, kommer se olika ut pga 
kommunernas ekonomier, vilket så klart påverkar skolans kvalité.

Den svenska modellens styrka, vad det gäller utbildning är det som utvecklar vårt land framåt. Sverige ska fortsätta 
med en obligatorisk kostnadsfri skola för alla barn och ungdomar, men med friskolor och stora kostnader för alla 
kommuner, är det nu helt avgörande hur dessa skolor fullföljer skollagens krav.

Vi hemställer distriktskongressen besluta att ge våra riksdagsledamöter i länet uppdraget:

Att: de bevakar skolans grunduppdrag, så att det fullföljes och säkerställer en jämlik utbildningsnivå i skolan för alla  
 barn och vuxna.

Motion inskickad av:
Eva Eliasson, med godkännande från styrelsen för Gislaveds Arbetarekommun Socialdemokraterna, 20221127
 

Motionssvar motion 7
Motionärerna lyfter en mycket relevant fråga om en skola som ska vara jämlik och till för alla. Vi kan se att i dag 
är det allt för stora skillnader mellan olika skolor – både privata och kommunala, men också inom kommuner 
och mellan kommuner. Denna jämlikhetsfråga ligger högt på agendan för partidistriktet och de riksdagsledamö-
ter som bevakar frågan i dag. Att runt 16 000 elever i dag inte klarar kraven inom grundskolan är ett misslyckande är 
inget att orda om och det krävs både reformer och mer resurser för att klara av att lösa det framöver. Ett slopande 
av marknadsskolans logik och vinstintressen före lärande måste stoppas. Det bevakas och drivs aktivt redan i dag. 
Det är också frågor som distriktet redan tagit ställning för. Att varje elev får chansen att utvecklas utifrån sin nivå 
är en grundläggande princip som vårt land ska vara stolta över. 

Gällande motionen och dess att-sats kan distriktsstyrelsen dock inte utläsa exakt vad det är som distriktsårs- 
konferensen ska ta ställning för och det är att allt för brett uppdrag för länets riksdagsledamöter att bevaka. 

Distriktsstyrelsens förslag till beslut: 
Att avslå motionen.
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Motion 8
Utred möjligheten att införa schack som ett pedagogiskt instrument i skolan från års-
kurs 4

Bakgrund:
I dagens samhälle och inte minst i skolan finns många utmaningar med barn och ungdomar som har behov av extra 
stöd. I Spanien beslutades det av senaten i mars 2012 att schack skulle införas som ett ämne i skolan. Det har såle-
des använts som ett pedagogiskt instrument i snart 10 år. Några områden hos barn och ungdomar som utvecklats 
positivt av detta är fokusering, självförtroende, tålamod, logiskt tänkande, fantasi, problemlösningsförmåga, minne, 
mental smidighet och mentalt motstånd. En studie som kan nämnas i sammanhanget är skriven av några personer 
på avdelningen för psykologi på Chennai college i Indien. Studiens titel är Chess training improves cognition in children 
(2016).

Motivering:
Idag används olika metoder för att stödja barn och ungdomars förmåga till inlärning och utveckling. En del skolor 
har provat daglig fysisk aktivitet med relativt goda effekter. Vi anser att det behövs fler verksamma instrument för 
att uppnå goda resultat.

Vi föreslår:
Att  partidistriktet verkar för att utreda möjligheten att införa schack som ett pedagogiskt instrument i skolan i  
 Jönköpings län.
Att  partidistriktet eftersöker evidens för de positiva effekterna av schack.
Att  partidistriktet utreder möjligheten att genomföra ett pilotprojekt i en av länets kommuner.

Motion inskickad av:
Nässjö Arbetarekommun
 

Motionssvar motion 8
En stark välfärd är vårt bästa verktyg för ökad jämlikhet och trygghet. Välfärden ger lika bra förskola och skola 
åt alla barn oavsett föräldrars ekonomi eller var man bor.

Sverige är ett av världens bästa länder att växa upp i. Men trots det har inte alla barn i dag samma möjligheter att 
förverkliga sina drömmar. Alla barn ska ha samma rätt och möjlighet oavsett samhällsklass, kön, etnisk bakgrund, 
eventuella funktionshinder eller var de bor. Barnets bästa ska komma först vid alla beslut och åtgärder som rör 
barn. Därför har vi beslutat att göra FN:s barnkonvention till svensk lag. 

Vi har en skollag som i hög utsträckning styr skolan och förskolans verksamhet. Den bygger till del på forskning 
och evidensbaserade kunskaper kopplat till lagstiftning. 

Det kommer ständigt nya rön kring hur verksamheten ska utvecklas. Därför är förutsättningarna för en utveck-
lande verksamhet att det finns gemensamma förhållningssätt som går i samma riktning. 

Det kommer ständigt förslag på nya inlärningsmetodermetoder. Dessa är uppe till diskussion i det praktiska 
arbetet i skolan och föregås av diskussioner mellan de som har detta uppdrag i sin profession (lärare).
Distriktsstyrelsen ser inte att partidistriktet har förutsättningar eller resurser att genomföra det motionären  
föreslagit i att-satserna.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att avslå motionen. 
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Motion 9
Gemensamt journalsystem för hela landet

Ett gemensamt journalsystem mellan alla regioner skulle vara till stor fördel för vårdtagarna och därmed stärka 
patientsäkerheten.

Inför man ett sådant system skulle en vårdtagare på ett enkelt sätt kunna ta del av en vårdsökandes journalhandling-
ar oavsett var i landet personen är folkbokförd, något som skulle öka effektiviteten och ge stora samordningsvinster. 
Därmed minskar risken att en vårdtagare missar viktig medicinsk information.

Vi föreslår:
Att våra regionalt förtroendevalda och partiets riksdagsledamöter tittar på möjligheter och eventuella konsekvenser  
 av införandet av ett gemensamt journalsystem.
Att de också tittar på de ekonomiska vinsterna över tid då det gäller drift och underhåll samt utbildning av 
 personal.

Motion inskickad av:
Nässjö Arbetarekommun
 

Motionssvar motion 9
Motionären lyfter behovet av ett gemensamt nationellt journalsystem.

Distriktsstyrelsen ser många fördelar med detta, och det skulle förenkla medborgarnas vardag och stärka patient-
säkerheten. I valrörelsen 2022 framförde partiordförande Magdalena Andersson tillsammans med Lena  
Hallengren och Mikael Damberg ett reformpaket för att ta tillbaka kontrollen över välfärden. Här gavs bland 
annat löftet kring att införa ett gemensamt journalsystem i vården. 

Målsättningen är att vi socialdemokrater vill att landets alla privata och offentliga vårdgivare ska använda sig av 
ett gemensamt journalsystem. Den tidigare S-ledda regeringen tillsatte en offentlig utredning som hade som uppdrag 
ett se över frågan, efter att den hade uppmärksammats i samband med Corona-pandemin. I dagsläget har  
regionerna olika patientssystem. Här tror vi att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), måste sätta en  
gemensam standard. 

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att  motionen anses besvarad.

Motion 10
Motion om digital banksäkerhet

Under senaste åren har våra medborgare i större utsträckning utsatts för hot i sina hem. Under tvång tvingas 
människor överföra pengar digitalt, genom så kallat bank-ID. Medan banken tidigare stod för en säkerhet med att 
förvara våra medborgares tillgångar har digitala banklösningar gett människor ett obegränsat tillträde, dygnet runt, 
över sina besparingar. Samtidigt har ansvaret för kontroll och säkerhet överlåtits på bankkunden som därmed blivit 
sårbar och ett alltför lätt byte för kriminella. Ett par knapptryck, ingen säkerhetskontroll och ingen polis som behöver 
veta något, och allt du äger kan vara bortfört till någon annans konto. Genom en lurendrejare som poserar som en 
hederlig tjänsteman eller genom en brottsling som hotat dig till livet i ditt eget hem. Ansvaret är helt och hållet ditt 
eget enligt banken. 

Att bankerna avsvär sig allt ansvar och anser att kunden får skylla sig själv måste naturligtvis ses som oacceptabelt. 
Banken ska vara en säker plats för människors tillgångar, inte en öppen mellanhand. Våra medborgare måste kunna 
känna sig säkra på att deras tillgångar förvaras säkert och att banken har ett ansvar när högre summor överförs, om 
du inte har gett ditt tydliga samtycke till något annat. 
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Förslag till distriktsstyrelsen att besluta:
Att distriktsstyrelsen bifaller motionen, ställer sig bakom motionen och skickar den vidare till rikskongressen som   
 sin egen. 
Att distriktskongressen ger länets riksdagsledamöter i uppdrag att i riksdagen driva frågan om att banker inte ska   
 kunna hänvisa till personligt ansvar vid stöld och bedrägeri av högre belopp som görs vid transaktioner från   
 personens egna konton utan måste säkerställa att överföring gjorts frivilligt. 
Att distriktskongressen även ger länets riksdagsledamöter i uppdrag att i riksdagen driva frågan om att bankerna   
 ska åläggas ett större ansvar i samband med digitala transaktioner och att det skall åligga banken att bevisa att   
 en digital signering gjorts frivilligt och inte under hot. 

Motion inskickad av:
Micael Larsson Gnosjö arbetarekommuns årsmöte 20220320 beslutade att ställa sig bakom motionen och skicka den 
vidare till distriktskongressen som sin egen.
 

Motionssvar motion 10
Distriktsstyrelsen delar i grunden motionärens uppfattning om att frågor kring säkerhet kopplat till både  
bankväsendet och människors ekonomi behöver tas på allvar.

Risken att, under hot, tvingas överföra pengar till en annan person är däremot inte en risk som uppkommit i och 
med bankernas digitalisering – den risken har tyvärr alltid funnits i samhället. Motionären menar dock att risken 
att detta sker i ”det tysta” (i hemmet eller liknande) har blivit större med hänsyn till den digitala utvecklingen 
vilket mycket väl kan vara ett korrekt antagande.

Trots detta ser distriktsstyrelsen flera hinder med det motionären föreslår. Att skapa en lagstiftning som ska lägga 
fullt ansvar på banken gällande att alla överföringar sker frivilligt är troligen varken möjligt eller önskvärt. 
Till att börja med är frågan hur banken faktiskt ska kunna kontrollera att överföringen sker fullt frivilligt. En 
annan risk är att bankerna utifrån en sådan lagstiftning skulle flytta den ekonomiska risken till att belasta bankens 
kunder, genom höjda räntor, avgifter etcetera.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att avslå motionen.

Motion 11
Motion om decentralisering av polisväsendet och kommunala polisstyrkor

Sedan 2012 har det dödliga våldet och den upplevda utsattheten för brott ökat. Sveriges polisväsende befinner sig i 
den prekära situationen att den inte till fullo klarar av att hantera en ökande kriminalitet efter finanskris och svält-
född välfärd. 

Före 1988 fanns i Sverige över hundra polismyndigheter. Om inte en för varje kommun så betydligt fler än antalet 
regioner. Detta kom att förändras fram till 1998 till att bli enbart en polismyndighet per län. Kvarvarande 21 Po-
lismyndigheter går därefter under 2015 ihop till att bli en centraliserad nationell polismyndighet. 

Under 2006 tillsattes historiska satsningar på polisen i syftet att göra Sveriges polisväsende effektivare. Ett lovvärt 
syfte. Utfallet blev dock inte som tänkt. Färre brott klarades upp, tillgängligheten att få tag på poliser minskade. 
Skjutningarna ökade. Trots att fler poliser till slut kom att anställas under 2018 klarades än färre brott upp, organisa-
tionen kritiserades för att nonchalera och bortförklara kritik. Centraliseringen har så långt inte uppfyllt det den lovat. 
I Tyskland finns en välfungerande decentraliserad poliskår, där brottsligheten inklusive sexuell brottslighet varit på 
konstant nedgående sedan 1995. Den vanliga polisen delas upp i 16 polismyndigheter, och tyska städer har ofta egna 
underordnade polismyndigheter. Totalt har Tyskland även runt hundratalet fler poliser per 100 000 capita än Sverige, 
vilket fortfarande är färre än Frankrike och Spanien. 
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Centralisering av organisationer möjliggör hög mönsterkoordination, samverkan samt säkerställer att organisationen 
fungerar under nationella krissituationer när människor av naturen söker sig till auktoriteter. Nackdelarna med cen-
tralisering är att det skapar flaskbottnar för beslutsfattande och personal kan passiviseras i avvaktan på beslut från 
högre ort. Beslutsfattarna i organisationen har även en särdeles hög kontrollförmåga över underlydande vilket kan få 
anställda att se sig som slavar snarare än anställda. Varav det sistnämnda sänker en organisations produktivitet. 
Decentraliserade polisstyrkor tenderar ha bättre effektivitet samt inger ett högre förtroende bland befolkningen, inte 
ovanligtvis för att polisen är mer närvarande ute bland lokalbefolkningen. Vidare är en decentraliserad polisstyrka 
mer förenlig med ett demokratiskt samhälle, en självklarhet om man ser till centraliserade polismyndigheter i Ryss-
land, Kina och totalitära stater. Våra medborgare måste kunna känna sig säkra och trygga på våra gator. Och för att 
uppfylla det behöver de en polisstyrka som är närvarande och som klarar av att agera självständigt. 

Förslag till distriktsstyrelsen att besluta: 
Att distriktskongressen ger länets riksdagsledamöter i uppdrag att i riksdagen driva frågan om att tillåta kommunala  
 och/eller regionala polismyndigheter. 
Att distriktskongressen även ger länets riksdagsledamöter i uppdrag att i riksdagen ska verka för en decentralisering  
 av Sveriges polisväsende. 
Att distriktskongressen även ger länets riksdagsledamöter i uppdrag att i riksdagen verka för att polisen, om inte   
 detta redan görs, åter arbetar för kvalitet i sina utredningar. 
Att distriktsstyrelsen bifaller motionen, ställer sig bakom motionen och skickar den vidare till rikskongressen som   
 sin egen.

Motion inskickad av:
Gnosjö arbetarekommuns årsmöte 20220320 beslutade att ställa sig bakom motionen och skicka den vidare till di-
striktskongressen som sin egen. Micael Larsson, Kari Parman, Ann-Charlott Hilding, Marlene Lorenzon, Christoffer 
Areskog, Maria Johansson, Gnosjö Arbetarkommun.
 

Motionssvar motion 11
Motionen tar upp en viktig och aktuell fråga när det gäller polisens organisation och verksamhet. För oss  
socialdemokrater är det prioriterat att med alla medel bekämpa gängkriminalitet, mäns våld mot kvinnor och att 
det ska finnas en lokalt närvarande polisverksamhet. Syftet med ombildningen av Polismyndigheten var skapa 
en mer effektiv polis, att säkerställa en lokal polisiär närvaro i brottsutsatta områden såväl i större städer som i 
glesbygd, och att polisorganisationen ska byggas underifrån och upp. 

Den socialdemokratiskt ledda regeringen och riksdagen har beslutat om betydande resurstillskott. För 2015 fick 
den nybildade Polismyndigheten 21,1 miljarder kronor och anslaget har sedan dess ökat till 32,9 miljarder för 
2022. Detta innebär en ökning med 11,8 miljarder kronor (+56 procent). Två nya polisutbildningar har startat, i 
Borås och Malmö. Målet har varit att till 2024 ha 10 000 fler polisanställda.

Politikens uppgift är att i nära dialog med, i det här fallet, Polismyndigheten se till att verksamheten får de ekonomiska 
förutsättningar som behövs samt att via regleringsbrev och kontinuerlig uppföljning säkerställa att Polisen, med 
god kvalitet, fullgör sitt uppdrag utifrån de politiskt uppställda målen. Trots de stora satsningarna så finns ett 
fortsatt stort behov fler poliser lokalt ute i samhället. Alltför få brott klaras upp och gängkriminaliteten har bitit 
sig fast där unga rekryteras in i kriminalitet. 

Distriktsstyrelsen uppfattning är dock att lösningen inte handlar om att bryta upp organisationen från 2015. Det 
handlar i stället om bättre ledning och styrning, om en polisutbildning som motsvarar de behov och den verklighet 
de nya poliserna möter efter avslutad utbildning. Det handlar vidare om poliskårens arbetsklimat och kultur. 
Dessa exempel är viktiga delar för att vi ska få en poliskår som finns närvarande ute i samhället och som bättre 
än i dag kan leverera resultat när det gäller brottsuppklaring. Polismyndigheten är den verksamhet i rättsväsendet 
som fått störst resurstillskott under senare år. Det gäller också att polisen förmår att leverera en bättre verksamhet 
och bättre resultat för att upprätthålla legitimitet och säkerställa att våra gemensamma skattepengar används på 
bästa sätt.
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Distriktsstyrelsen förslag till beslut:
Att avslå motionen. 

Motion 12
Rätt till ersättning under hela sjukdomsperioden

Alla kan bli sjuka. Alla har därför intresse av en bra sjukförsäkring. Den svenska sjukförsäkringen bygger på att 
personer som drabbas av sjukdom som gör dem oförmögna att arbeta fortsatt kan ha en rimlig ekonomisk situation 
samt få stöd att komma tillbaka till arbete. Socialförsäkringen, och särskilt sjukförsäkringen, är central i jämlikhetspo-
litiken. Den fördelar resurser mellan människor utifrån förmåga och efter behov, samt mellan de olika livsfaser vi går 
igenom. Robusta generella trygghetssystem minskar också framväxten av privata sjukförsäkringar.

För att sjukförsäkringen ska fungera måste den vara behovsstyrd. Under senare tid har andra ambitioner och målsätt-
ningar kommit att styra sjukförsäkringens funktion. Ambitionerna att minska statens kostnader för sjukförsäkringen 
har lett till att sjuka misstänkliggörs och att systemen stramats åt. I stället för att satsa på det förebyggande arbetet, 
ett mer hållbart arbetsliv och rehabilitering –vilken enligt en stor del av forskarkåren är de verkliga orsakerna bakom 
ökande sjuktal. De återkommande vittnesmålen om hur uppenbart sjuka och arbetsoförmögna människor utför-
säkras med de mest hårresande motiveringar kan inte längre anses utgöra enskilda fall. Det rör sig om allvarliga och 
strukturella systemfel som måste åtgärdas omedelbart. När människor tvingas ut i ett arbetsliv de inte klarar av, på en 
arbetsmarknad där de inte hittar någon plats – med fattigdom som följd – tvingas ytterligare kostnader på kommu-
nerna, anhöriga och den närmsta familjen.

Det är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige. Det finns ingen motsättning mellan en robust sjukförsäkring som ger 
stöd och trygghet åt den som är sjuk och ett samhälle där människor mår bra, arbetar och bidrar till det gemensam-
ma efter förmåga. Tvärtom är den trygghet som en fungerandesjukförsäkring ger en förutsättning för ett sådant 
samhälle. Därför behövs en ny sjukförsäkring som lever upp till de krav vi alla bör kunna ställa på den.
I ett välfärdsland som Sverige torde det vara sjukdomarna, utbrändheten och stressen som är problemet, inte sjuk-
skrivningarna. När majoriteten av partierna vill pressa ner sjuktalen vill vi förbättra människors hälsa, så att de inte 
behöver sjukskrivas. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) presenterade under 2018 flera rapporter om sjukpen-
ningen, Försäkringskassans handläggning och regeringens styrning av myndigheten. Rapporterna visar tydligt att allt 
fler får avslag på sin ansökan om sjukpenning. Målet att sjukpenningtalet skulle uppgå till högst 9,0 dagar per år vid 
utgången av år 2020 har enligt ISF inneburit att Försäkringskassan fokuserar alltmer på mätbara produktionsmål och 
att tillämpningen är mer restriktiv idag än tidigare.

Utgångspunkten är att den försäkrades tid ska vara så kort som möjligt inom systemet, men effekten har snarare bli-
vit att personer i behov av sjukpenning drabbas hårdare än tidigare och roten till problemet gällande sjukskrivningar 
är inte löst. Avslagen slår hårt mot människors privatekonomi, och deras möjlighet att försörja sig själva begränsas 
kraftigt. De som drabbats av sjukdom mår ännu sämre och blir ännu sjukare när de blir misstrodda och inte får det 
stöd de behöver och förtjänar. Höga sjukskrivningstal kommer aldrig åtgärdas genom att människor hamnar i fattig-
dom.

Systemet med den så kallade rehabiliteringskedjan som infördes 2008 innebär fasta tidsgränser vid prövning av rätten 
till sjukpenning. Efter 90 dagar ska Försäkringskassan beakta om den sjukskrivne kan försörja sig efter omplacering 
till något annat arbete hos arbetsgivaren. Efter 180 dagar ska Försäkringskassan även beakta om personen kan för-
sörja sig själv genom förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, eller något annat lämpligt 
arbete som är tillgängligt. Alla sjukperioder ska räknas in, vilket innebär att det kan räknas som dag 180, trots att 
sjukdomsfallet är nytt. ISF har i rapporten Bedömningar vid 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan (ISF 2017:9) 
påtalat att Försäkringskassans bedömningar efter 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan inte håller tillräcklig kvali-
tet. Kvalitetsbristerna beror till stor del på att ärendena saknar ett grundläggande utredningsarbete. För att sjukskriv-
ningsprocessen ska fungera tillfredsställande behöver Försäkringskassan göra ett kontinuerligt och grundläggande 
utredningsarbete i varje ärende, både för att kunna bedöma den sjukskrivnas rätt till sjukpenning och för att klarläg-
ga möjligheter för återgång i arbete. ISF menar att Försäkringskassan behöver arbeta mer med att utreda ärenden 
utifrån vad varje specifikt ärende kräver samt samordna sjukskrivningsprocessen på ett tydligare sätt.
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De fasta tidsgränserna i rehabiliteringskedjan har resulterat i att Försäkringskassan förlägger sina kontakter med den 
försäkrade utifrån dessa tidsgränser. Konsekvensen av detta är att handläggningen blir mindre närvarande och att 
handläggarna får en sämre helhetsbild av den försäkrades situation. I vissa fall kan också insatser försenas för att 
handläggare väntar med att fatta vissa beslut tills en viss tidsgräns passerats, trots att det funnits underlag för beslu-
tet långt tidigare.

Att utsättas för återkommande prövningar av arbetsförmågan, med hotet om att utförsäkras hängande över sig, 
kan påverka hälsan och tillfrisknandet negativt för personer särskilt med vissa sjukdomstillstånd. För den gruppen 
vore det värdefullt med en möjlighet att beviljas sjukpenning för längre perioder utan återkommande prövning av 
arbetsförmåga. Med en mer transparent och förutsägbar process där tidsgränserna blir mindre styrande och Försäk-
ringskassans handläggare mer närvarande ökar också förtroendet för myndighetens arbete och acceptansen för de 
beslut som fattas.

På grund av hur dagens sjukförsäkringssystem är konstruerat kan utlåtandet från den behandlande läkaren – den 
som individen träffar genom den ordinarie hälso- och sjukvården – skilja sig från den bedömning som försäkrings-
läkare hos Försäkringskassan gör. Den läkare som jobbar för Försäkringskassan benämns i regel som försäkrings-
medicinsk rådgivare och har utöver läkarutbildningen en försäkringsmedicinsk utbildning. En försäkringsmedicinsk 
utredning gäller medicinska förhållanden och har en försäkringsrättslig grund. Denna bedömning är alltså avgörande 
för sjukskrivning. Ofta träffar den som ska bedömas inte ens försäkringsläkaren, men däremot den behandlande 
läkaren. Den sjukskrivne ska ha rätt att få sin arbetsoförmåga bedömd av den behandlande läkaren som har en 
helhetsbild av sjukdomstillståndet inte någon som endast teoretiskt på distans bedömer arbetsoförmågan och rätten 
till sjukpenning.

Vi föreslår:
• Att socialdemokratiska partiet verkar för att den behandlande läkaren ska bedöma om någon är sjuk och har 

rätt till ersättning, inte tjänstemannen på Försäkringskassan.
• Att socialdemokratiska partiet verkar för att alla ska rätt att vara sjuka och uppbära sjukpenning så länge 

läkaren anser det.
• Att Socialdemokraternas distriktskongress 2023 ställer sig bakom motionen och sänder den som sin egen till 

partikongressen 2025

Motion inskickad av: 
Gnosjö Arbetarekommun
 

Motionssvar motion 12
Distriktsstyrelsen instämmer till stor del i motionärernas problembeskrivning, men instämmer inte i de, i motionen, 
förslagna lösningarna. Motionärerna beskriver hur regelverk och målsättningar om sjuktal har drivit på  
utförsäkringarna av sjuka från sjukförsäkringen. Det upplevs orimligt att läkares utlåtande inte har mer inverkan 
på möjligheten att få ersättning från våra gemensamma försäkringssystem. Motionärerna ifrågasätter att tjänstemännen 
på Försäkringskassan inte bedömer att den försäkrade har rätt till ersättning trots att läkaren sjukskrivit. Detta är 
något som har uppmärksammats under lång tid och föranlett att den socialdemokratiska regeringen i juni 2022 
tillsatte en utredning som skulle studera just detta. Utredningen, som ska lämna sitt betänkande den 7 juni 2023, 
ska bland annat undersöka orsaker till olika bedömningar från läkare och Försäkringskassan, se över om läkares 
bedömning behöver ges större tyngd i fråga om sjukpenning samt om kvaliteten på läkarintygen kan förbättras.

Läkare bedömer sjukdom och arbetsförmåga och Försäkringskassan rätten till ersättning. Det är en ordning som  
distriktsstyrelsen tycker är rimlig. Men det finns anledning att se över om detta fungerar tillräckligt bra, vilket nu görs.

För att vi ska komma åt fler av de orättvisor och brister i sjukförsäkringen som vi dragits med under lång tid, 
så är det i stor utsträckning regelverket som Försäkringskassans tjänstemän har att förhålla sig till som behöver 
förändras. Regelverk måste formuleras på ett sätt som gör att den som är sjuk och inte kan arbeta får ersättning 
och stöd vid rehabilitering tills dess att man är redo att återgå till arbetet. 
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Den socialdemokratiska regeringen gjorde under den förra mandatperioden ett flertal förändringar som har 
minskat förekomsten av utförsäkringar. Vi har ändrat reglerna så att fler långtidssjuka prövas mot eget arbete 
vid 180 dagar om man förväntas kunna återgå till sitt ordinarie arbete inom 365 dagar. Dessutom ska andra som 
prövas vid 180 dagar, prövas mot angiven yrkesgrupp, inte hitte-på-jobb.

Regelverket vid prövningen dag 365 i en sjukskrivning har förändrats, så att personer med behov av en längre 
tids rehabilitering ska ha möjlighet att kunna slutföra den och sedan återgå till sitt ordinarie arbete. Äldre  
personer ska få sin arbetsförmåga bedömd mot arbete hos den befintliga arbetsgivaren och vi har även infört en 
trygghetspension för de som slitit ut sig i förtid.

Det finns en stor oro att den högerkonservativa regeringen kommer att återigen montera ner tryggheten i sjuk-
försäkringen. De har tidigare varit överens om att återinföra stupstocken och spara miljarder på sjukförsäkringen. 
Vi socialdemokrater kommer att behöva arbeta hård för att behålla de förbättringar som vi mot alla odds lyckades 
genomföra under föregående mandatperiod.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att att-sats ett och två anses besvarade.
Att att-sats tre avslås.

 
Motion 13
Varför är det så tyst om Norra Kärr?

Grupprojektet Norra Kärr, som ligger norr om Gränna i Jönköping, syftar på brytning av vissa sällsynta jordartsme-
taller. Syftet är att utöka marknad med tillgången till metaller som används i tillverkningen av elektroniska produk-
ter. Enligt Eus proposition kommer detta projekt underlätta försörjningen på dessa metaller inom Europa genom 
minskningen av införsel från Kina och andra regioner. 

Förutom de ekonomiska fördelarna som detta projekt innebär skall man också ta hänsyn till de viktiga nackdelarna 
som projektet medför. Enligt experter och bl.a. Julie Michelle Klinger, professor i geografi vid universitet av De-
laware, medför ett sådant projekt konsekvenserna på naturen i närområdet, bl.a. dricksvatten, boskap och hälsa. 
Eftersom Vättern, en sjö som ligger i närområdet till Norra Kärr, är en viktig källa till dricksvatten i hela regionen 
kommer projektet ha en stor påverkan på livskvalité för alla livsarter.

Enligt professorn, skall man i första hand återvinna och återvända de produkterna som redan finns på marknaden. 
Visst skall utvecklingen gå framåt, men detta skall ske på ett hållbart och demokratiskt sätt med omröstningen bland 
de som bor i detta område. Sverige anses ta klimat och miljöfrågor på allvar och därför föreslås att:

• Distriktsårskonferensen uppdrar åt distriktets valda ledamöter på nationell och europeisk nivå driver på för 
ett stopp av gruvprojektet Norra Kärr.

• Socialdemokraterna i Region Jönköpings län satsar på en hållbar och miljövänlig politik genom att driva på 
för regionala kampanjer om att återvinna och återanvända mer av elektroniska produkter. 

Motion inskickad av:
Jönköpings arbetarekommun
 

Motionssvar motion 13
Distriktsårskongressen hanterade år 2021 en motion angående Vätterns vatten som bland annat berörde frågan 
om gruvprojekt i Norra Kärr. I distriktsstyrelsen svar på denna motion står det bland annat att ”det finns starka 
skäl för att opinionsarbetet intensifieras av riksdagsledamöter och berörda kommunfullmäktige-församlingar”.

Distriktsstyrelsen tycker att det är bra att frågan åter belyses och distriktsstyrelsen delar i stort motionärens upp-
fattning kring dessa frågor.
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Däremot anser distriktsstyrelsen inte att det i dagsläget är prioriterat att driva regionala kampanjer specifikt 
kring frågor kopplat till att återvinna och återanvända elektroniska produkter med partidistriktet som avsändare. 
Distriktsstyrelsen anser att liknande kampanjer i stället bör initieras av länets kommuner, Region Jönköpings län 
eller länsstyrelsen.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifalla att-sats ett.
Att avslå att-sats två.

Motion 14
Socialdemokraterna – ett kulturparti

Vi lever i en skrämmande samtid. De historiska och frigörande vinster som arbetarrörelsen vunnit står utsatta av 
auktoritära och fascistiska krafter. Däribland återfinns vårt fria kulturliv och den demokratiska bildningen. Sveri-
gedemokraternas intåg i landets styre har fått omedelbart genomslag och den fria kulturen är hårt ansatt, inte minst 
ekonomiskt. I statens budget för 2023 ser vi att 100 miljoner dras bort från vår gemensamma kulturskola. För 2024 
tycks det inte finnas några pengar alls. Vi vet också att folkhögskolorna i landet förlorar 572 miljoner kronor i stöd 
redan under 2023. Bortom de tydliga ekonomiska angreppen pågår också ett angrepp på kulturens fria roll. Landets 
nya styre talar om en kulturkanon. En kulturkanon som tycks ha som syfte att fastlägga vad som är gott och korrekt 
nog åt Sveriges befolkning. Det står i tydlig kontrast till den socialdemokratiska kultursynen, som eftersträvar en 
mångsidig och tillåtande syn på kulturen. Det är viktigt att socialdemokratin är tydliga i att svensk kultur består av 
tusentals olikheter, som alla är tillräckligt goda om medborgarna själva anser det. Principen om armlängds avstånd är 
ett försvar mot att kulturen används som propaganda av ett auktoritärt styre – och de auktoritära partierna arbetar 
nu för att bryta ner detta försvar. Socialdemokratin behöver förstå att ett kulturkrig nu sker.

Kulturen är inte bara ett försvar mot auktoritär propaganda, utan utgör också ett folkligt intellektuellt försvar mot 
protektionism, nationalism och avhumanisering. Genom skönlitteratur, bildkonst, teater, dans och musik lär vi oss 
att förstå oss själva och varandra, vi bygger empati, medmänsklighet och stöd för alla människors lika värde. Vi lär 
oss om varandras likheter och förstår att sträva efter värden bortom kommersialismen. Detta är förmågor och nyt-
tor som gynnar arbetarklassens strävanden och de sammanfaller därför med socialdemokratins syfte. Det är dags för 
socialdemokratin att återta sin position som kulturparti.

Motionärerna föreslår därför att:
• Socialdemokratiska förtroendevalda i distriktet aktivt verkar för att försvara principen om armlängds avstånd.
• Socialdemokraterna aktivt verkar för att försvara och stärka den fria bildningen som sker i våra kulturskolor/

musikskolor samt vid våra folkhögskolor och studieförbund.
• Socialdemokraterna aktivt verkar för en mångsidig kulturpolitik som är tillåtande och vågar utmana samhäll-

snormen.
• Socialdemokraterna aktivt verkar för att stärka kulturens möjligheter att föra människor samman i hela vårt 

distrikt – särskilt så i prioriterade områden och i glesbygd.
• Socialdemokraterna i distriktet verkar för att stärka det socialdemokratiska kulturpolitiska nätverket.

Motion inskickad av:
Jönköpings arbetarekommun skriven av Henrik Andersson, Gabriel Marko, Sofie Tegvall, Rolf  Wennerhag & Lars Stråth
 

Motionssvar motion 14
Det är ett viktigt ämne som motionärerna tar upp. Vi ser i dag att högerextremismen vinner mark och äter sig 
in i det nya politiska landskapet i Sverige och övriga Europa. Vi ser att i politiska beslut minskas anslagen till 
folkbildning, där våra egna folkhögskolor vittnar om det. Vi ser att anslagen till kommunernas kulturskolor minskas 
där SD har inflytande.
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 Vi socialdemokrater måste ta kampen om dessa värden och inte vika ett uns mot dessa krafter som försöker 
styra kulturen åt ett annat håll. Kulturen ska väcka känslor och visa på olika sätt att utrycka sig i konsten och vara 
fri.

Principen om armlängds avstånd måste gälla på alla kulturella utövande nivåer och utan politisk inblandning i det 
konstnärliga. Kulturens ställning är ett mått på samhällets värdighet. I detta arbete har den idéburna folk- 
bildningen en central roll. Kulturen har ett egenvärde. Den konstnärliga friheten är en förutsättning för den  
kreativa processen och att garantera denna frihet är politikens viktigaste uppgift. Kulturen tillför människan  
unika värden, ger perspektiv på och förståelse för det egna livet och omvärlden. På så sätt bidrar kulturen till 
både individers och samhällens utveckling.

Därför är det professionella kulturlivet, de utövande konstnärerna, civilsamhället och de statliga regionala och 
kommunala kulturinstitutionerna så viktiga. Kultur är en del av vår välfärd och därför ska vi ha en stark kulturpolitik 
som ser till att alla kan delta i och ta del av kultur i hela länet vilket är en del av den svenska modellen. Vi behöver 
mer, inte mindre, kreativitet för att lösa de komplexa utmaningar vi står inför. Investeringar i kulturen skapar ett 
rikare och starkare samhälle och banar väg för nya jobb, både inom och utanför de kreativa näringarna.
När det gäller ett kulturpolitiskt nätverk har partidistriktet haft ett sådant nätverk, men pågrund av bristande 
intresse lades detta ner i samband med att den regionala utvecklingsplanen antogs. Partidistriktet har i dagsläget 
inga planer på att starta upp detta nätverk igen. 

Kampen om kulturen är kampen om tanken. En fri kultur ger fria tankar. En begränsad kultur ger ett begränsat 
tänkande.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifalla att-sats ett, två, tre och fyra.
Att att-sats fem anses besvarad.

 
Motion 15
Skydda rätten till kostnadsfri skattefinansierad tolk

Att kunna kommunicera och göra sig förstådd är för de flesta någonting självklart. Men för den som inte förstår 
eller talar det svenska språket kan enkla vardagssituationer bli svåra – ännu svårare blir det att förstå en diskussion 
om potentiell medicinering beskriven av vårdpersonal. Det är lätt att föreställa sig de svårigheter som uppstår i 
vårdmöten, både för hälso- och sjukvårdspersonal och patienter, om det inte finns tolk tillgänglig. Att patienten och 
vårdpersonalen förstår varandra är en förutsättning för att kunna sätta in rätt behandling. Som patient har man rätt 
till att förstå den information vårdgivaren ger. Det handlar om möjligheten till jämlik vård.  

Personer i Sverige med utrikesfödd bakgrund har sämre fysisk och psykisk hälsa än övriga befolkningen. Folkhäl-
somyndigheten rapport ”Hälsa hos personer som är utrikes födda – skillnader i hälsa utifrån födelseland” (2019) 
visar på sambandet mellan hälsan och att vara utrikesfödd. Forskning visar också att en högutbildad svenskfödd 
kvinna generellt har bättre hälsa än en utrikesfödd kvinna som saknar utbildning. 

Det finns en mängd forskning på har tänkbara orsaker till att utrikesfödda kvinnor har en sämre hälsa än övriga 
befolkningen. En av de orsakerna som lyfts fram är att bristen på kunskap om det svenska sjukvårdsystemet samt 
språksvårigheter gör att invandrade kvinnor avstår från att söka vård. 

I Tidöavtalet mellan M, KD, L och SD, finns ett utredningsuppdrag om att begränsa rätten till kostnadsfri tolk i 
kontakten med myndigheter för personer med uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap. I stället ska den som 
behöver tolk, få betala för det själv. Förslaget har mött skarp kritik främst från vårdpersonal som menar att det både 
hotar patientsäkerheten och att det strider mot mänskliga rättigheter och skapar ojämlik vård. 

Skulle en begränsning av den skattefinansierade tolken bli verklig skulle detta bli en kostnadsfråga om att göra sig 
förstådd och förstå vårdpersonal. Det skulle med all förmodan innebära att en stor grupp som idag använder sig av 
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tolk inte skulle ha råd att göra det framöver. Hälsoklyftorna i samhället skulle öka ytterligare och vi skulle få en mer 
ojämlik vård. I andra myndighetskontakter där tolk skulle begränsas skulle det kunna innebära att barn skulle behöva 
tolka i olika olämpliga situationer för barnen. 

Med bakgrund av behovet av skattefinansierad tolk föreslår vi därför distriktskongressen besluta:
Att våra riksdagsledamöter verkar för att skydda de befintliga lagarna som skyddar rätten till skattefinansierad tolk.
Att våra riksdagsledamöter verkar för att stoppa det politiska förslaget om att begränsa skattefinansierad tolk. 

Motion inskickad av:
Jönköpings arbetarekommun
 

Motionssvar motion 15
Motionären lyfter fram vikten av att ha tillgång till rätten till kostnadsfri skattefinansierad tolk. Motionen tar sin 
utgångspunkt i sjukvården, men det finns flera områden där tolken har en viktig del, till exempel vid rättsprocesser.

Vanligtvis beställs tolken in av polis, vårdpersonal eller myndighetsutövaren för att översätta. Det är en trygghets-
fråga att översättningen håller god kvalité och är allmänt tillgänglig. Vem ska översätta om en tolk inte är med? I 
situationer där barn omhändertas, när våld i nära relationer uppdagas, eller när en person får en sjukdomsdiagnos 
kan information undanhållas. 

Alla människor har en grundläggande rätt till likvärdig service, oavsett deras ekonomiska situation eller språkliga 
förmågor. Skattefinansierad tolkning är ett viktigt verktyg för att säkerställa att personer med olika modersmål 
eller behov har tillgång till välfärdens tjänster på lika villkor.

Många personer som inte behärskar svenska, eller om individen har behov av en dövtolk, och har svårt att delta 
i samhällslivet på grund av språkbarriärer. Genom att erbjuda skattefinansierad tolkning kan man möjliggöra 
för dessa personer att delta i samhällslivet på samma villkor som alla andra. För oss socialdemokrater är detta en 
jämlikhetsfråga.

Distriktsstyrelsen förslag till beslut:
Att bifalla motionen.

Motion 16
Vi behöver en bank för vanliga löntagare

Bankerna är inte till för alla längre. De har utvecklats från att vara en bank som är till för alla men som i stället blivit 
en bank där var och en skall sköta sina bankärenden hemma via datorer eller telefoner.

Trots enorma vinster har man inte plats för den lilla människan. Inte heller får man någon ränta på sina konton trots 
att man gör miljonvinster varje år. Undan för undan har man skjutit över sina tjänster på den enskilda kunden. Vi 
ska betala för att ha kort så vi kan ta ut våra egna pengar för att betala de varor och tjänster vi behöver.

Vi får heller inte ta ut hur mycket vi vill i bankomaterna utan summan är begränsad per uttag och detta gränsar till 
livegenskap.

Kontoren har bara öppet ett par timmar om dagen och nu vill man inte att vi kunder ska gå in på banken om vi vill 
flytta pengar mellan konton utan detta ska vi göra själva via telefon. 

Många människor stängs på det här viset ute från att kunna göra sina bankärenden, gamla som inte kan hantera 
datorer eller telefoner och handikappade som inte klarar sådant själva.  Detta öppnar för att fler ska bli bedragna på 
sina pengar.
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När man slutade med kontanter i bankerna, sa man att detta var för att förhindra rånrisken, i stället lade man över 
dessa risker på kunderna som oftast får stå utomhus när dom vill ta ut pengar. Vi ser också hur framför allt äldre, 
utsätts för telefonbedrägerier.

Det här kan inte fortgå på detta vis, utan vi måste ha banker som kan hjälpa oss när vi behöver hjälp oavsett vilken 
tjänst det gäller.

Vi hemställer distriktskongressen besluta verka för:
ATT vanligt folk får den service och hjälp de behöver
ATT ränta ska utbetalas på pengar insatta på konton
ATT kongressen och våra riksdagsledamöter arbetar i motionens anda

Vivi-ann Roos
Gun-Britt Klingberg
Anja Johansson 

Värnamo arbetarekommuns styrelse den 9 nov och 
Värnamo arbetarekommuns medlemsmöte den 20 nov antog motionen som sin egen.
 

Motionssvar motion 16
Att banker är en viktig del för de allra flesta för att få vardagen att gå ihop är nog en underdrift. Det ska därför 
vara smidigt, enkelt och prisvärt för alla som använder sig av den. Idag går det förstå och delvis hålla med  
motionärerna om det som beskrivs. Det går ibland känna att man som kund hålls gisslan och att det snarare är vi 
som ska serva bankerna än tvärt om. 

Med bakgrund av dessa genomförde den tidigare socialdemokratiskt ledda regeringen flera åtgärder, och så sent 
som 2021 lagändringar, som skulle verka för att servicenivån och tillgängligheten ökade för löntagare runt om 
i hela landet. Det ska vara enkelt att både få sina ärende genomförda och lätt att kunna byta bank om man är 
missnöjd med den bank man har för närvarande. 

Att tillgängligheten ser olika ut för personer som behärskar digital teknik är klart ett problem som samhället  
behöver av uppsikt över. Den redan sjösatta utredningen om kontanter och betalhantering kommer presentera 
sitt slutbetänkande här under året och den har som ingång att alla giltiga betalningsmedel måste gälla som betalning 
och det ska kunna vara möjligt att få hjälp att hantera dessa kontanter. Partikongressen 2021 tog också tydlig 
ställning för att servicenivån gällande bankärende, både ärenden som är digitala och som handlar om kontanter 
måste bli bättre och finns över hela landet. 

När det gäller prissättning på enskilda produkter som attsats nummer två handlar om anser distriktsstyrelsen att 
det vore problematiskt att gå in och detaljstyra nivåer kring vad som borde vara en rimlig ränta på sitt inlånade 
kapital.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att att-sats ett och tre anses besvarade.
Att avslå att-sats två.
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Motion 17
Bättre Arbetsmiljö.

Vi ser med bestörtning hur arbetsmiljön försämrats under de perioder Alliansen regerat.
Alla skall kunna gå till sitt arbete utan att bli sjuka eller i värsta fall omkomma.

Arbetsmiljön måste vara så bra att man skall kunna arbeta fram till pensionen.

Många företag har inte Kollektivavtal för sina anställda och då står de utanför trygghetssystemen och de regionala 
skyddsombuden kommer inte in på arbetsplatsen.

Vi kan läsa om i tidningen hur arbetsplatsolyckorna blir allt fler, arbetstagare som blivit sjuka eller skadat sig så illa 
att de inte kan fortsätta att arbeta, till detta kommer då även de som gått bort i olyckor på arbetsplatsen.
Om företagen tar in utländsk arbetskraft, skall detta godkännas av det lokala facket, det skall vara lika villkor för 
samma arbete.

Vi anser även att det måste bli flera arbetsmiljöinspektörer.

Vi hemställer Distriktskongressen besluta 
att verka för att den fackliga organisationen får en starkare ställning på samtliga arbetsplatser
att de som arbetar ska ha en trygg arbetsmiljö
att våra riksdagsledamöter arbetar för att det blir flera arbetsmiljöinspektörer.
att regionala skyddsombud får rätt att besöka alla arbetsplatser även om de saknar kollektivavtal.

Gun-Britt Klingberg
Vivi-ann Roos 
Anja Johansson

Värnamo arbetarekommuns styrelse den 9 nov och 
Värnamo arbetarekommuns medlemsmöte den 20 nov antog motionen som sin egen.
 

Motionssvar motion 17
Distriktsstyrelsen anser likt motionärerna att ingen ska riskera hälsan eller livet på sin arbetsplats. Därför är 
det viktigt att vi socialdemokrater fortsätter att även i opposition driva på för att förbättra arbetsmiljön på våra 
arbetsplatser. Resurserna till arbetsmiljöverket och då inte minst för att fler inspektioner ska genomföras på våra 
arbetsplatser runt om i landet, är viktigt för att upptäcka och åtgärda risker och brister. Men den största delen av 
arbetsmiljöarbetet sker varje dag i samverkan mellan skyddsombud, fack och arbetsgivare. Därför är det viktigt, 
att likt motionärerna lyfter i sin motion, säkerställa att facken har en stark ställning på våra arbetsplatser. Att-sats 
1-3 liknar yrkanden som tidigare bifallits av distriktskongressen och som är helt i linje med partiets politik och 
hur länets riksdagsledamöter redan agerar.

De regionala skyddsombuden utses av fackliga organisationer och spelar en viktig roll på de arbetsplatser där 
man själva inte utsett några egna lokala skyddsombud. I dagsläget kan ett regionalt skyddsombud besöka och 
stödja arbetstagare i fråga om arbetsmiljö på arbetsplatser där den fackliga organisationen har medlemmar. Det 
krävs alltså inte att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen för att regionalt skyddsombud ska ha tillträde.

Vi socialdemokrater vill att de regionala skyddsombuden även ska få tillträde till arbetsplatser utan medlemmar 
men där företaget är eller brukar vara bundet av kollektivavtal, som ett sätt att bättre kunna förebygga ohälsa och 
olyckor på fler, särskilt små arbetsplatser, eller där många utstationerade arbetar. Därför har vi i regeringsställning 
lagt fram en proposition med det innehållet, något som högermajoriteten i riksdagen satt stopp för. Nu finns 
återigen ett utredningsförslag om utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud remitterat och klart på regeringens 
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bord. Vi socialdemokrater kommer att fortsätta driva på för att detta ska bli verklighet och för en bättre arbets-
miljö på alla arbetsplatser.

Distriktsstyrelsen förslag till beslut:
Att motionen anses besvarad.

 
Motion 18
Lågkonjunkturens verkningar slår hårt

Nu står vi inför en lågkonjunktur och vi ser att allt fler familjer får gå ifrån sina hus,   lägenheter osv. på grund av 
att de förlorat sitt arbete, och då måste ju kommunerna få den hjälp de behöver för att stötta dessa människor som 
råkar illa ut.

Vi oroar oss också för den yngre generationen som kanske riskerar att bli utan boende för att kostnaderna blir för 
höga och att boende saknas.

Ungdomar som vill flytta hemifrån hittar inga ”små” lägenheter, och därför måste det byggas flera lägenheter i den 
mindre kategorin 1:or och 2:or.

Samhället måste utvecklas åt rätt håll och då måste den yngre generationen komma i första ledet.
Även pensionärerna måste bosätta sig i mindre lägenheter i dag då inte pensionen hänger med i alla prishöjningar 
som sker.

Vi hemställer Distriktskongressen besluta
att våra Riksdagsledamöter driver frågorna i motionens anda 

Gun-Britt Klingberg
Vivi-ann Roos 
Anja Johansson

Värnamo arbetarekommuns styrelse den 9 nov och 
Värnamo arbetarekommuns medlemsmöte den 20 nov antog motionen som sin egen.
 

Motionssvar motion 18
Det finns en stor oro hos dem flesta av oss med anledning av det som sker i vår omvärld. Stora prisökningar för 
mat, el och bränsle har inte undgått någon, precis som motionärerna så viktigt belyser.                     
                                 
Även i kärva tider måste samhällsbygget fortsätta och från statens sida bör förutsättningar ges för att bostads-
byggandet inte tappar fart. Våra S-riksdagsledamöter från Jönköpings län har påtalat vad bristen av investerings-
stödet innebär för kommunerna. 

När det gäller byggandet av ”små” lägenheter så åligger det på kommunerna att fortsätta planera för att detta 
sker. En uppmaning till våra förtroendevalda i länets kommuner bör vara att fortsätta bevaka detta.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att motionen anses besvarad.
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Motion 19 
Reglerna för utvisningsbeslut.

Reglerna inför utvisningsbeslut måste ses över, det får inte finnas några godtyckliga utvisningar, utan de som står 
inför utvisningsbeslut måste veta klart och tydligt vilka skäl det finns för utvisning.

Det är inte rätt att de som har familj och arbete i Sverige utvisas helt godtyckligt.

I samband med att den nya regeringen tillträdde, skall även vandel ses som en orsak till utvisning, då undrar man ju 
vad det kommer att innebära för den enskilda människan. 

Det har ju hänt att arbetsgivare glömt ett intyg med några dagar och då har det blivit utvisningsbeslut på den per-
sonen, det skall ju inte vara så att om en arbetsgivare eller någon myndighet t.ex. Försäkringskassan gör ett fel så att 
den enskilde skall utvisas pga. detta det är ju inte personen som gjort något fel i sådana fall.

Vi hemställer 
att Distriktskongressen ger riksdagsledamöterna i uppdrag att driva frågan samt att inte några utvisningsbeslut   
 sker helt godtyckligt

Vivi-ann Roos
Gun-Britt Klingberg
Anja Johansson

Värnamo arbetarekommuns styrelse den 9 nov och 
Värnamo arbetarekommuns medlemsmöte den 20 nov antog motionen som sin egen.
 

Motionssvar motion 19
Rätten till skydd undan förföljelser och förtryck är en grundläggande mänsklig rättighet. Därför ska asylrätten 
alltid värnas. Endast rättssäkra, individuella och förutsägbara asylprövningar är gott nog för ett modernt välfärds-
land som Sverige. Detta i linje med internationell rätt och våra åtaganden inom ramen för det europeiska samarbetet. 

Den godtycklighet avseende asylrätten som motionärerna refererar till strider på ett uppenbart sätt mot gällande 
lagstiftning och får därför inte förekomma. Tvärtom är det i sammanhanget viktigt att framhålla den grundlägga 
rättssäkerheten som en förutsättning för asylprövningarna.

Distriktsstyrelsen delar uppfattningen att högerregeringens initiativ om ”bristande vandel” som grund för  
avvisningar eller i samband med asylprövning på ett allvarligt sätt skulle komma att utmana rättssäkerheten och 
bidra till stor godtycklighet. 

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att bifalla motionen. 

 
Motion 20
Tandvården måste ingå i den allmänna sjukvården 

I dag ser man alldeles för många med en dålig tandstatus på grund av att de inte har råd att gå till tandläkaren.
Detta har blivit en klassfråga. Tänderna är en del av kroppen.

T.ex. kostar 4 inplantat om man är pensionär c: a 28 000kronor.
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Det är många som inte prioriterar att gå till tandläkaren då kostnaderna är så höga även att det finns ett visst hög-
kostnadsskydd. De har andra räkningar som måste betalas i första hand.

Vi måste se till att människor har råd att hålla sina tänder i bra skick, då undersökningar har visat att dåliga tänder 
ger upphov till andra sjukdomar i kroppen, vilket ökar kostnaderna i sjukvården.

Vi hemställer Distriktskongressen verka för 
att tandvården skall ingå i den allmänna sjukförsäkringen
att tänderna är en del av kroppen och skall räknas dit 
att motionen går vidare till våra riksdagsledamöter och regionen

Vivi-ann Roos
Gun-Britt Klingberg
Anja Johansson

Värnamo arbetarekommuns styrelse den 9 nov och 
Värnamo arbetarekommuns medlemsmöte den 20 nov antog motionen som sin egen.
 

Motionssvar motion 20
Distriktsstyrelsen delar motionärens andemening till fullo, på senaste partikongressen 2022 drev vi likt tidigare 
kongresser frågan om att tandvården ska omfattas av ett högkostnadsskydd likt det som finns i sjukvården. I de 
politiska riktlinjerna som beslutades på partikongressen som partiet har att förhålla sig till står det på sidan 18 
följande: ”Det ska tas ytterligare steg för en jämlik tandvård där tandhälsa inte är en klassfråga. De ekonomiska 
trösklarna till tandvården ska sänkas.  På sikt bör tandvården omfattas av ett högkostnadsskydd liknande hälso- 
och sjukvårdens. Tandvårdens resurser måste gå till det de är avsedda för. ”

För oss socialdemokrater i Jönköpings län är det en självklarhet att tänderna är den del av kroppen och vi kommer 
fortsatt bevaka och driva frågan.

Distriktsstyrelsen är positiv till motionen och dess innehåll, men att-satsen ”att det ska ingå i den allmänna sjuk-
försäkringen” går delvis i kontrast med de politiska riktlinjerna ”att tandvården omfattas av ett högkostnads- 
skydd liknande hälso- och sjukvårdens.” att låsa fast sig i modeller är sällan lyckat – det viktigaste är att ett  
högkostnadsskydd kommer på plats. Vilket vi alla önskar.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att motionen anses besvarad.
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INTERNATIONALEN 
Text: Henrik Menader. Musik: Pierre Degeyter

Upp trälar uti alla stater
som hungern bojor lagt uppå.
Det dånar ut i rättens krater

snart skall utbrottets timma slå.
Störtas skall det gamla snart i gruset.

Slav, stig upp för att slå dig fri!
Från mörkret stiga vi mot ljuset, 

från intet allt vi vilja bli.

:/: Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen 
åt alla lycka bär :/:

Arbetare, i stad på landet,
en gång skall jorden bliva vår.

När fast vi knyta syskonbandet,
då lättingen ej råda får.

Många rovdjur på vårt blod sig mätta
men när vi nu till vårt försvar,

en dag en gräns för dessa sätta,
skall jorden stråla mera klar.

:/: Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen 
åt alla lycka bär :/:
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