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Motion 1  
En svensk new green deal 
Distriktsstyrelsens föredragande: Sandra Bizzozero 
 
Värmeböljor, ökenspridning, stigande havsnivåer, stormar och andra förödande 
väderfenomen orsakade av globala temperaturökningar är det allvarligaste existentiella 
hotet som både mänskligheten och livet på jorden som vi känner det någonsin ställts 
inför. 
 
En enig forskarkår skriker sig hes för att uppmärksamma världens beslutsfattare om en 
förestående samhällskollaps orsakad av klimatförändringar. Klimatkrisen är därför vår tids 
ödesfråga. De åtgärder som har vidtagits har till sin omfattning varit otillräckliga. Den 
avgörande faktorn för att världen ska klara av att lösa klimatkrisen är att 
omställningshastigheten ökar markant. Det krävs gemensam politisk handling för att 
ställa om. Vår vision om det hållbara samhället är att var och en bidrar efter förmåga och 
att det ekonomiska systemet drar år samma håll som de ekologiska och sociala behoven, 
istället för att som idag undergräva dem. 
 
Risken för att fler människor än någonsin tvingas på flykt är uppenbar, och de fulla 
konsekvenserna av en temperaturhöjning på över 1,5 grad är närmast oöverblickbara. 
Effekterna och konsekvenserna kommer slå hårdast mot de grupper som idag har minst 
resurser. Det är arbetarklassen och särskilt kvinnor och barn som kommer drabbas 
hårdast av ett förändrat klimat. Därför är den globala uppvärmningen också det enskilt 
största hotet mot jämlikheten, både i Sverige och i världen. Den mest rättvisa och jämlika 
klimatpolitiken kommer därför alltid vara den som är mest ambitiös. 
 
70 procent av de globala utsläppen kopplas till 100 företag. Den rika eliten orsakar 
mångdubbelt större utsläpp än den globala arbetarklassen. Om klimatomställningen ska 
lyckas måste klimatpolitiken utgå från ett klass- och landsbygdsperspektiv. Stödet för en 
offensiv klimatpolitik, och därmed möjligheterna för att den ska bli verklighet, riskerar att 
urholkas om politiken inte uppfattas som rättvis. Därför ska åtgärderna för att ställa om 
bekostas av de stora företagen och den rika eliten, det vill säga de som idag tjänar mest 
på utsläppen av växthusgaser. Det är de gemensamma lösningarna som kommer ta oss ur 
klimatkrisen. Det är inte den enskilda som ska ha klimatångest för att företag gör stora 
utsläpp i vår miljö. De företag som står för de stora utsläppen, och som tjänar på att göra 
dem, är de som ska betala för lösningarna. 
 
Statens och kommunernas generella investeringsbehov är betydande och det krävs en 
omfattande omställning för att samhället ska bli hållbart. Utöver de akuta behoven i 
välfärden har vi eftersatt investeringar i vägar, järnvägar och bostadsområden. 
Kollektivtrafiken måste byggas ut samtidigt som biljettavgifterna fasas ut för att bli 
tillgänglig för alla. Elnätet står inför en kommande kapacitetsbrist som inte kommer lösas 
av marknaden ensamt. Det här är utmaningar som står i vägen för svensk 
konkurrenskraft, för den gröna omställningen och för att människor ska kunna leva fria 
liv. För att kunna minska utsläppen från transportsektorn måste stora delar av person- 
och godstransporterna flyttas från väg och flyg till räls. Ska inrikesflyget i södra Sverige 



 
 
  

 

ersättas av tågresande måste restiderna minska kraftigt, därför behövs stambana för 
höghastighetståg. 
 
Eftersom 70 procent av Sveriges klimatpåverkan har fossilt ursprung måste omfattande 
åtgärder vidtas för att de fossila bränslena ska fasas ut. Tillgången till trygg och stabil 
energiförsörjning är viktig för både industrin och välfärden. För att dessa 
välståndsskapande verksamheter ska kunna fortsätta utvecklas måste andelen förnybar 
energi öka och de fossila energikällorna fasas ut. Det kräver ett politiskt ledarskap som 
vågar reglera marknaden och sätta människan och planeten framför kortsiktiga och 
fossila vinstintressen. 
 
Det vi konsumerar i Sverige orsakar stora utsläpp globalt. Vårt sätt att producera, 
konsumera, använda och slänga saker kan inte fortsätta om vi vill ha ett hållbart samhälle. 
Sverige ska bli världens första cirkulära ekonomi, det vill säga en ekonomi där förbrukade 
produkter återanvänds och återvinns i så hög grad som möjligt. För att det ska kunna 
genomföras behöver ett antal åtgärder vidtas. En koldioxidmärkning av produkter och 
tjänster som säljs i Sverige skulle möjliggöra mer klimatmedvetna val. En åtgärd som 
skulle ta Sverige mot en cirkulär ekonomi är införandet av fler pantsystem samt 
gemensamma pantsystem i EU. Målet måste vara en helt cirkulär ekonomi. 
 
Förmågan att genom kollektiv handling och gemensamma system möjliggöra individuell 
frigörelse har länge varit socialdemokratins styrka. Den förmågan behövs mer än 
någonsin för att rusta människor för förändring samt ingjuta mod, hopp och tillförsikt om 
att ingen ska lämnas efter. Detta är av avgörande betydelse för att omställningen ska vara 
möjlig att genomföras. Vi kan inte sätta vårt hopp till att kapitalister ska prioritera 
samhällsnytta före vinstmaximering. Staten behöver påskynda omställningstakten genom 
stora investeringar i innovation och grön teknik. Klimatkrisen ska mötas med 
gemensamma lösningar. Investeringar i den gröna omställningen kommer även stärka vår 
konkurrenskraft och skapa tusentals nya gröna jobb. På så sätt kan vi lyckas höja 
människors levnadsstandard samtidigt som vi möter klimatkrisen med full kraft. 
 
Socialdemokratin måste axla rollen som grön samhällsbyggare. Den roll som förenar en 
miljömässig omställning med social och ekonomisk rättvisa, samtidigt som vi skapar 
förutsättningar för nya innovationer, stärkt välfärd och ökad livskvalitet. 
 
Med stöd av ovanstående yrkar vi: 
Att Socialdemokraterna i Blekinge verkar för att staten ger regionerna 
ekonomiska förutsättningar att successivt fasa ut biljettavgifterna och att 
kraftigt bygga ut kollektivtrafiken. 
 
Att Socialdemokraterna i Blekinge verkar för kraftigt ökade investeringar i 
forskning och innovation som bidrar till industrins klimatomställning. 
 
Att Socialdemokraterna i Blekinge verkar för byggandet av en ny stambana för 
höghastighetståg med kapacitet för 320 km/h. 
 
Att Socialdemokraterna i Blekinge verkar för att produktionen av förnybar 



 
 
  

 

energi byggs ut så att energianvändningen i Sverige blir 100% förnybar 
senast år 2040. 
 
Att Socialdemokraterna i Blekinge verkar för att produktionen av förnybar 
energi byggs ut så att energianvändningen i Sverige är 100% fossilfri senast  
år 2030. 
 
Att Socialdemokraterna i Blekinge verkar för att fler varor omfattas av 
pantsystem samt verka för gemensamma pantsystem i EU. 
 
Att Socialdemokraterna i Blekinge verkar för en cirkulär ekonomi genom att alla 
varor och produkter som säljs i Sverige ska kunna återvinnas alternativt 
komma från förnybara råvaror år 2030, med samma målsättning i EU år 
2035. 
 
Att Socialdemokraterna i Blekinge verkar för statliga investeringar i 
energieffektiva hyresrätter och inrättandet av ett statligt allmännyttigt 
bostadsbolag. 
 
Att Socialdemokraterna i Blekinge verkar för införandet av en 
koldioxidmärkning av produkter och tjänster som säljs i Sverige. 
 
Att Socialdemokraterna i Blekinge verkar för införandet av en progressiv 
flygskatt som gör det dyrare för de som flyger ofta. 
 
Att motionen antas som sin egen. 
 
Att motionen skickas till Socialdemokraternas ordinarie partikongress 2021. 
 
SSU Blekinges Distriktsstyrelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

Motion 1  
En svensk new green deal 
Distriktsstyrelsens föredragande: Sandra Bizzozero 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande: 
SSU Blekinge distriktsstyrelse har skrivit en motion om klimatkrisen. Socialdemokraterna 
är den politiska kraft i samhället som står för löftet om en bättre värld och politiken är 
verktyget ”Socialdemokratisk politik det är att vilja förändringen därför att förändringen 
ger löften om förbättring, näring åt fantasi och handlingskraft, stimulans åt drömmar och 
visioner.” (Olof Palme 1964, SSU:s kongress), citatet beskriver kraften och viljan till 
förändring i socialdemokratin. Distriktsstyrelsen anser likt motionären att 
klimatomställningen måste ske rättvist och att det är vår tids största utmaning.  
 
Socialdemokraternas mål är att Sverige ska vara ett ledande land i klimatomställningen 
och bli världens första fossilfria land. Det kommer kräva kraftfulla åtgärder för att rädda 
klimatet och ingen medborgare ska lämnas utanför när djärva förändringar ska bli 
verklighet. Självklart behövs det en tydlig målsättning för att hantera vår tids största 
utmaning. Sveriges regering har lämnat i en långsiktig klimatstrategi till FN som är kopplat 
till Parisavtalet. Alla länder har av FN uppmanats att inkomma med en långsiktig strategi 
och Sverige var också ett av de första länder att anta ett netto noll-mål, vilket är ett 
mycket ambitiöst mål framtill 2045.  
 
Den budget Socialdemokraterna presenterade för 2021, är ett kraftfullt grönt 
återstartspaket för fler jobb, en starkare välfärd och en snabbare klimatomställning. 
Bland reformerna finns stöd till regionerna för utbyggnad av kollektivtrafik, en forskning 
och innovationsoption, underhåll av järnväg, för att nämna några av de satsningar som 
kommer införas 2021. Socialdemokraterna i EU-parlamentet har en hög ambition och 
arbetar strategiskt med att klimatarbetet måste föras på global nivå och att de 
industrialiserade länderna ska gå i spetsen för att minska de egna utsläppen. Här finns 
förslag på satsningar på järnvägssystem och miljövänlig infrastruktur samt även ett 
gemensamt pantsystem i EU som riksdagen beslutat om och Socialdemokraterna i EU, nu 
arbetar för.  
 
Den socialdemokratiska ledda regeringen har även en målsättning att ställa om till ett 100 
procent förnybart elsystem vilket är ett viktigt steg för klimatet med att utveckla en 
modern energisektor. Den energiöverenskommelsen som Socialdemokraterna tagit fram 
med andra partier drivs framåt och innebär att det kommer att finnas en stark politik för 
att fortsätta utbyggnaden av förnybar energi, stärka elnäten, utveckla elmarknaden, 
stärka småskalig produktion och lagring av el och effektivisera användningen av energi. 
Här är forskning och innovationsoptionen viktiga vilket presenterades i budgeten för 
2021. Motionen har flera förslag på hur Sverige ska kunna uppnå en snabbare 
klimatomställning och Socialdemokraterna arbetare redan i enlighet med delar av 
motionens intentioner. 

Förslag till beslut 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta att avslå att-sats 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11 och 
12, att anse att-sats 2, 4, 5 och 6 besvarad 



 
 
  

 

Motion 2 
Jämlikhetslöftet 
Distriktsstyrelsens föredragande: Roland Andreasson  

Socialdemokratins vision om ett jämlikt samhälle är kärnan i vår ideologi. Det jämlika 
samhället   där alla kan   uppnå sina drömmar är så tätt förknippat med de nordiska 
socialdemokraternas framgångsrika samhällsbygge att det kommit att kallas den nordiska 
modellen. Genom en solidarisk och jämlik finansiering av en generell välfärd och starka 
fackförbund blev Sverige världens mest jämlika och konkurrenskraftiga land. Under 1980-
talet vände utvecklingen, sedan  dess har klyftorna vuxit i Sverige och omvärlden. I 
Sverige har klyftorna ökat snabbare än något annat OECD-land de senaste fyrtio åren. 
Våra samhällen slits isär i en rasande takt. Det är konsekvensen av aktiva politiska beslut.  
Under denna period har arbetsrätten luckrats upp, fackförbunden försvagats, 
socialförsäkringssystemet och arbetslöshetsförsäkringen urholkats. Resultatet blir en 
negativ lönepress på arbetsmarknaden. Samtidigt har finanssektorn avreglerats, med 
storföretagen och den rika eliten som vinnare på alla andras bekostnad. På så vis har 
arbetskraften och skattesystemen konkurrensutsatts globalt när kapital kunnat flöda fritt 
dit lönerna och skatterna är lägst.  

I Sverige ökade inkomsterna för den tiondel med störst inkomster med mer än dubbelt så 
mycket som för alla andra. Den främsta förklaringen är de ökade kapitalinkomsterna hos 
den mest förmögna procenten svenskar som äger företag och fastigheter. Växande klyftor 
har byggts in i det rådande ekonomiska systemet. Den generella välfärdens 
klassutjämnande uppgift har försvagats av privatiseringar och marknadisering. På en 
privat   välfärdsmarknad skapas incitament för fusk och resursallokering dit behoven är 
som minst men   där köpkraften är som störst. Att allmännyttan måste drivas på 
marknadsmässiga grunder har   gett upphov till en bostadsmarknad som förstärker 
segregationen även inom skolan och sjukvården. Politikensmöjligheter att organisera 
välfärden och öka jämlikheten har steg för steg avskaffats.  

Sverige upplever idag flera systembrister som byggts upp under en lång tid av 
växandeklyftor. Bostadsbrist, eftersatt infrastruktur, personal- och kompetensbrist trots   
högarbetslöshet hotar Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och välfärd. Den ojämlika 
ansvarsfördelningen i flyktingmottagandet belastar kommunernas redan ansträngda 
ekonomi. Tiden det tar för nyanlända att få ett första jobb är mycket längre än perioden 
kommunerna får statlig ersättning för etableringen. Behoven finns, men köpkraften har 
koncentrerats hos en liten grupp väldigt förmögna individer som endast investerar i det 
som kan ge kortsiktig avkastning. Ska trenden brytas krävs en offensiv politik för ökad 
jämlikhet. Det förutsätter investeringar i det gemensamma, återställd maktbalans på 
arbetsmarknaden, ekonomisk trygghet för sjuka och arbetssökande. 
Bostadssegregationen ska byggas bort och skolsegregationen motverka. Ekonomiska 
möjligheter till eftergymnasiala studier behöver stärkas. Den lilla kapitalägarelit vars 
rikedomar ökat lavinartat måste bidra mer till den generella välfärden. En hög facklig 
organiseringsgrad är den främsta garanten för god löneutveckling och goda arbetsvillkor. 
Därför måste trenden med sjunkande anslutningsgrad vändas. De som är nya på 



 
 
  

 

arbetsmarknaden måste få kunskap om arbetsmarknadens parter och funktionssätt. 
Ingen ska behöva välja bort fackligt medlemskap av kostnadsskäl. Sveriges 
konkurrenskraft och medborgarnas köpkraft förutsätter ekonomisk trygghet i 
omställning. För individens ekonomiska trygghet och för att motverka att lönenivåer 
sänks när arbetare blir mer desperata efter en inkomst måste ersättningsnivåerna och 
taken i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen höjas. Alldeles för många hamnar i 
glappet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Den som är arbetslös, eller för 
sjuk för att jobba, behöver en inkomst för att kunna fokusera på rehabilitering eller 
deltagande i   arbetsmarknadsprogram. De hårda gränserna mellan Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan måste reformeras bort. Om dagens utveckling fortsätter kommer 
de flesta som jobbar endast få omkring hälften av sin lön i pension. Ingen ska bli fattig av 
sjukdom, arbetslöshet eller ålderdom.  

Därför måste inbetalningarna till pensionssystemet kraftigt öka. Den allmänna 
löneavgiften bör fasas ut för att finansiera förstärkningar av socialförsäkringssystemet 
och höjda pensioner. Skattesystemet måste bidra till ökad jämlikhet. Höginkomsttagare i 
välmående rika kommuner har idag låga kommunala skatter. Förmögna kapitalägare 
betalar plattskatt på kapitalvinster och ingen arvs- eller gåvoskatt. Skatterna på 
värdepapper som aktier och fastighetstillgångar måste öka om välfärden ska finansieras, 
ges högre ambitioner och kommunala skatteintäkterna fördelas mer jämlikt. För att 
förhindra skatteflykt måste EU förstärka arbetet mot skatteflykt genom kraftiga 
sanktioner mot stater som gör det möjligt för den rika eliten att slippa göra rätt för sig.  

För att alla unga ska kunna få samma möjligheter i livet oavsett bakgrund måste skolan bli 
mer jämlik, bostadssegregationen byggas bort och fler måste ha råd med eftergymnasiala 
studier. För att flyktingmottagandet som är en nationell angelägenhet inte ska bli en 
kommunal olägenhet   behöver statens ekonomiska åtagande förlängas. Idag är 
förutsättningarna för barns språkutveckling alltför olika beroende på om barnens 
föräldrar är nyanlända eller inte. Det är ett problem att barn med ett stort behov av 
förskolan påbörjar förskole utbildning senare än andra barn eller i värsta fall inte alls. 
Förskolan behöver bli obligatorisk från två års ålder och tillgänglig oavsett föräldrarnas 
ekonomi. Det skulle även gynna de utrikesfödda kvinnor som stannar hemma med sina 
barn eftersom de då kan delta i verksamheter som stärker språk och integration. Ett nytt 
integrerande skolval som förändrar skolors upptagningsområden och antagningskriterier 
skulle främja elevsammansättningar som gynnar integration. Långsiktigt måste våra 
städer bli mindre segregerade genom nybyggnation som bidrar till blandade 
upplåtelseformer och stadsbyggnads principer som ökar sammanhållningen. Möjligheten 
till högskolestudier ska inte begränsas av ens ekonomiska situation. Det är särskilt viktigt 
när det råder kompetensbrist i välfärden. Kraftigt höjda studiebidrag skulleminska social 
snedrekrytering och få fler att välja välfärdsyrken. Oavsett din bakgrund, oavsett de 
sociala och ekonomiska förutsättningarna du får vidfödseln, så ska du kunna leva ett gott 
liv och uppnå dina drömmar. Det har socialdemokratin lyckats åstadkomma förut - det 
kan vi göra igen. Det är hög tid att socialdemokratin kraftsamlar bakom ett 
jämlikhetslöfte. 



 
 
  

 

Med stöd av ovanstående yrkar vi: 

Att Socialdemokraterna i Blekinge verkar för höjda pensioner och förbättringar av 
socialförsäkringssystemet finansierat av en utfasning av den allmänna löneavgiften 

Att Socialdemokraterna i Blekinge verkar för att alla gymnasieelever ska ha rätt till 
information om arbetsmarknaden från parterna, att alla arbetstagare ska ha rätt till 
facklig introduktion under arbetstid på nya arbetsplatser och full avdragsrätt på facklig 
medlemsavgift. 

Att Socialdemokraterna i Blekinge verkar för en utredning om Arbetsförmedlingens och 
Försäkringskassans organisering för att sjuka och arbetslösa inte ska drabbas av glapp 
mellan myndigheternas ansvarsområden. 

Att Socialdemokraterna i Blekinge verkar för en höjning av ersättningsnivåer och tak i 
arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen till 90% av förvärvsinkomsten för 80% 
av löntagarna. 

Att Socialdemokraterna i Blekinge verkar för att utreda det kommunala skatte-och 
utjämningssystemet och statsbidragen, för ett mer jämlikt skatteuttag och en jämlik 
fördelning efter behov över hela landet. 

Att Socialdemokraterna i Blekinge verkar för införandet av progressiv 
kapitalvinstbeskattning. 

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

Att Socialdemokraterna i Blekinge verkar för att EU inför kännbara sanktioner mot 
länder som möjliggör skatteflykt. 

Att Socialdemokraterna i Blekinge verkar för införandet en arvs- och gåvoskattriktad 
mot de individerna med störst kapitaltillgångar.  

Att Socialdemokraterna i Blekinge verkar för att genom förändrade 
upptagningsområden och urvalskriterier skapa en blandad elevsammansättning på 
skolor. 

Att Socialdemokraterna i Blekinge verkar för att kraftigt höja studiebidragen till nivåer 
som går att leva på för dem som studerar på yrkes- och högskoleutbildningar inom 
bristyrken. 

Att Socialdemokraterna i Blekinge verkar för att alla kommuner har en 
bostadsplanering bestående av blandade upplåtelseformer och bebyggelse som främjar 
gång-, cykel- och kollektivtrafik. 

Att Socialdemokraterna i Blekinge verkar för att staten kompenserar kommuner för 
kostnader kopplat till flyktingmottagande under de fem första åren efter att 
uppehållstillstånd beviljats. 



 
 
  

 

Att Socialdemokraterna i Blekinge verkar för avgiftsfri och obligatorisk förskola från två 
års ålder 

Att motionen antas som sin egen. 

Att motionen skickas till Socialdemokraternas ordinarie partikongress 2021. 

SSU Blekinges distriktsstyrelse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

Motion 2 
Jämlikhetslöftet 
Distriktsstyrelsens föredragande: Roland Andreasson 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande:  
Distriktsstyrelsen noterar att SSU Blekinge tagit ett mycket omfattande samlat grepp som 
innefattar allt från frågor kring utbildningssystem, arbetsmarknad, boende och pensioner 
till samhällsplanering för gång-, cykel och kollektivtrafik och flyktingmottagande, samt 
däremellan också centrala frågor kring skattesystemet och EU-samarbetet. Vi ser i stora 
delar av motionen en god argumentation som knyter an till stabila socialdemokratiska 
värderingar och idéer. Distriktsstyrelsen bedömer att det inte är möjligt att ställa sig 
bakom motionen i sin helhet, även om det finns många goda argument i dem. En stor del 
av de sakförslag som läggs i motionen är dock sådana att de helt eller till största delen 
överensstämmer med den politik som vi Socialdemokrater redan står för och i flera 
avseenden genomför eller driver redan idag.  
 
Att gå igenom alla dessa var för sig är ett så omfattande arbete att det skulle krävas ett 
gediget utredningsarbete för att behandla dem på ett heltäckande sätt. Dessutom hade 
motionen behövt delas upp och behandlas inom en rad olika politikområden, för att 
därmed få diskussion om varje förslag satt i sitt sammanhang och tillsammans med andra 
motioner på resp område. Detta har inte varit möjligt. Därför vill vi föreslå kongressen att 
anse samtliga att-satser med sakförslag för besvarade, med hänvisning till befintlig politik 
samt pågående andra processer, bl a utredningsarbete. Däremot bör förslaget om att 
sända motionen vidare till partikongressen avslås. Sammanfattningsvis föreslår 
distriktsstyrelsen att att-satserna 1-14 anses besvarade, samt att att-sats 15 och 16 
avslås. 
 
Förslag till beslut: Att anse att-satserna 1-14 besvarade 
                                  Att att-satserna 15 och 16 avslås   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

Motion 3 
Inkludera Ekocid i romstadgan 
Distriktsstyrelsens föredragande: Roland Andreasson 
 
Gemensamt står vi inför mänsklighetens största utmaning. Klimatet och ekosystemen 
befinner sig under en oerhörd press med mänskligt lidande och oöverskådliga 
ekonomiska konsekvenser som följd. De våldsamma brändernas framfart, den utbredda 
och mångåriga torkan, de återkommande orkanernas massiva förödelse och 
översvämningarnas katastrofala följder. Det är vårt samhälles, vår demokratis och vårt 
ekonomiska systems akuta kris. Samtidigt ser vi hur ett antal stater och en samling 
storföretag aktivt motarbetar den omställning som är nödvändig. Vi ser allt mer hur vissa 
stater och storföretag investerar ofantliga summor i desinformationskampanjer, driver på 
för ökad rovdrift och ytterligare exploatering av människa och natur. Utsläppen, 
miljöförstörelsen, ojämlikheten och lidandet fortsätter också att öka. Kostnaderna för 
sådant beteende är i dag minimala, både ekonomiskt och juridiskt. De är tvärtom direkt 
lönsamma och uppmuntras av ett system som designats för att tillvarata dessa intressen. 
En genomgripande omställning av det ekonomiska systemet är nödvändig och behöver 
ske mycket snabbt.  

De offentliga systemen och de ekonomiska styrmedlen måste förändras i grunden så att 
det blir lätt att göra rätt för både konsument, arbetare, kommuner och företag. Alla de 
företag och individer som vill göra omställningen möjlig ska ha de bästa förutsättningarna 
att göra det. Offentliga investeringar, upphandlingsregler, skatter och subventioner måste 
tydligt riktas mot de branscher och verksamheter som bidrar positivt till omställningen 
med omsorg om arbetare och miljö. Där finns de anständiga jobben, möjligheterna till 
ökad jämlikhet och ett gott liv. Det är kärnan i en socialdemokratisk politik för en hållbar 
och jämlik omställning. Men vi måste också arbeta för att öka de juridiska möjligheterna 
att utkräva ansvar. Straffriheten är i dag omfattande för miljöbrott och förstörelse av 
livsmiljöer. Det saknas globala verktyg med tillräcklig jurisdiktion för att hantera dessa 
frågor och med möjlighet att utkräva ansvar av individer i relation till konsekvenserna av 
deras handlingar och beslut.  

Det är snart fyrtio år sedan Olof Palme stod värd för världens första internationella 
miljökonferens. I sitt inledningsanförande poängterade han att ”i relation till mänsklig 
livsmiljö finns det ingen individuell framtid, inte för människor och inte heller för 
nationer. Vår framtid är gemensam. Vi måste dela den tillsammans. Vi bör forma den 
tillsammans.” Socialdemokraterna bör därför ställa sig bakom den växande världsopinion 
som kräver att storskalig miljöförstörelse bör kriminaliseras. Sverige bör gå i täten för att 
ekocid (från engelskans ecocide), ska läggas till Romstadgan som ett femte brott i 
fredstid. Och därmed på ett avgörande sätt bidra till ett nytt förhållningssätt till 
investeringar, exploatering och tillväxt. Romstadgan omfattar de allvarligaste brotten som 
angår hela det internationella samfundet och är grunddokumentet för Internationella 
Brottsmålsdomstolen i Haag (ICC).  

 
 



 
 
  

 

Brott som idag faller under ICC:s jurisdiktion är folkmord, brott mot mänskligheten, 
krigsförbrytelser och aggressionsbrott. Att inkludera ekocid som ett femte brott inom 
Romstadgan kan förhindra den massförstörelse som pågår av vår planet. Det innebär 
också en rättsligt bindande ansvarsprincip som förhindrar och förebygger ekocid. Då 
ekocid inträffar till följd av ett brott kan gottgörelse ske genom nationella domstolar eller 
genom ICC. Under den period då Romstadgan förhandlades var ekocid med i 
diskussionerna men förhandlades bort vid antagandet. 2007 initierades ett arbete av 
juristen Polly Higgins om att återigen väcka liv i denna diskussion och vinna gehör för ett 
tillägg till stadgan. Nu växer stödet snabbt och  

Socialdemokraterna kan visa ledarskap i miljö-och klimatfrågorna genom att ansluta sig 
till kravet om tillägg till Rom-stadgan. Arbetarrörelsen visade under efterkrigstiden att en 
snabb och genomgripande samhällsomställning är möjlig. Med ansiktet vänt mot 
framtiden skyggade vi inte den nödvändiga förändringen. Tillsammans med de stater som 
hotas av utplåning med stigande havsnivåer bör Sverige gå i täten för att minska 
straffriheten och göra det kostsamt att förstöra människans livsbetingelser. Vi antar 
denna nödvändiga utmaning och uppmanar regering och riksdag att göra detsamma. 
Sverige har alla förutsättningar att återigen visa världen att vi är ett föregångsland. 

Med anledning av ovanstående yrkar vi: 

att Socialdemokraterna i Blekinge ställer sig bakom motionen och antar den som sin 
egen. 

att Socialdemokraterna i Blekinge driver frågan om att Sverige ska verka för att 
inkludera ekocid i Romstadgan på Socialdemokraternas kommande partikongresser 

S-föreningen Avanti i Karlskrona  

Arbetarekommunens yttrande:  
Karlskrona Arbetarekommun beslutade att skicka in motionen som sin egen 
(Arbetarekommunen står bakom motionen) till partidistriktet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

Motion 3 
Inkludera Ekocid i romstadgan 
Distriktsstyrelsens föredragande: Roland Andreasson 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande:  
Motionen belyser en oerhört angelägen fråga, världens överlevnad. 
Självklart behövs det muskler och verktyg för att bevara miljön och bekämpa 
miljöförstörelsen i värden. Att lyfta in ecosid i Romstadgan så ger det 
Brottsmålsdomstolen i Haag en möjlighet att bestraffa storskalig miljöförstörelse på 
samma sätt som folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och 
aggressionsbrott. Distriktsstyrelsen menar att om vi tar första attsatsen som vår egen så 
finns det en klar vägledning för kongressombuden om ställningstagande i denna viktiga 
fråga.   
 
Däremot kan inte distriktskongressen arbeta mot kommande partikongresser som 
organisation enligt attsats 2, det sker genom motionsskrivning. För enligt partistadgarnas 
paragraf 4 moment 18 kan motion endast väckas av enskild partimedlem eller 
socialdemokratisk grundorganisation.   
Arbetarekommunen kan antingen anta motion som sin egen, besluta att  
sända in den som enskild eller avslå den. 
Denna motion är väckt av en grundorganisation, den har behandlats av Karlskrona 
arbetarekommun som har antagit motionen som sin egen. Nästa steg i processen är att  
arbetarekommunen sänder in motionen till partistyrelsen, inte till partidistriktet. 
 
Förslag till beslut: Att bifalla första att-satsen 
           Att anse andra att-satsen besvarad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

Motion 4 
Signifera och ratificera FN:s kärvapenförbud 
Distriktsstyrelsens föredragande: Teo Zickbauer 
 
För 72 år sedan utfärdade USA:s dåvarande president Harry S. Truman en order om 
kärnvapenangrepp mot Japan. Innebörden av Trumans beslut var en kollektiv dödsdom 
för befolkningen i två städer.  Den första atombomben fälldes över den japanska staden 
Hiroshima den 6 augusti 1945. Mer än 100 000 människoliv släcktes omedelbart och de 
radioaktiva partiklar som spreds har skördat tiotusentals liv i flera generationer sedan 
dess. Två dagar efter katastrofen i Hiroshima detonerade den andra amerikanska 
kärnvapenladdningen över Nagasaki och orsakade ytterligare 70 000 människors död och 
lade staden i ruiner. Sedan Hiroshima och Nagasaki har kärnvapen utgjort ett ständigt 
närvarande hot mot mänskligheten. Ett hot som befästes av årtionden av kapprustning 
under kalla kriget och som eskalerat även efter terrorbalansens tid. I dag finns flera tusen 
kärnvapen varav ett inte ringa antal står i beredskap för att kunna avfyras inom loppet av 
minuter. Många av dessa vapen har avsevärt större sprängkraft än de som användes 
1945. Förekomsten av ett ständigt överhängande massförstörelsehot utgör ett kraftfullt 
hinder för en fredlig och jämlik samverkan mellan världens stater. Den 7 juli 2017 röstade 
därför 122 stater, vid ett sammanträde på FN:s högkvarter i New York, igenom ett avtal 
som förbjuder kärnvapen (A/CONF.229/2017/8 Treaty on the Prohibition of Nuclear 
Weapons). Sverige deltog aktivt under förhandlingarna och röstade även ja till avtalet 
som antogs med stående ovationer.  

Sverige har dock, trots att man tillstyrkte avtalet, ännu inte skrivit under och 
implementerat (ratificerat) avtalet för Sveriges del. Den 24 oktober 2020 meddelades att 
50 stater ratificerat konventionen vilket gör att den träder i kraft i januari i nästa år. Den 
svenska regeringen meddelade att man kommer att ansöka om observatörsstatus, vilket 
är långt ifrån tillräckligt.  Avtalet innebär en tidigare oöverträffad möjlighet att ändra den 
internationella normen kring kärnvapen och på sikt åstadkomma total 
kärnvapennedrustning. Det sluter samtidigt cirkeln med förbud mot 
massförstörelsevapen och särskilt inhumana vapen. Avtalet tar avstamp i de katastrofala 
humanitära konsekvenser som en kärnvapendetonation skulle orsaka. Om ett kärnvapen 
kommer till användning igen finns det inget en stat eller internationell organisation skulle 
kunna göra för att hantera de humanitära konsekvenserna. Det är helt enkelt omöjligt för 
stater och humanitära hjälporganisationer att förbereda sig för ett kärnvapenkrig - en 
insikt som bottnar i erfarenheterna från 1945, som vuxit fram i det internationella 
samtalet och fastslogs vid den första konferensen om kärnvapnens humanitära effekter i 
Oslo 2013.  

Vi socialdemokrater har en lång tradition av att verka för kärnvapennedrustning och 
gemensam säkerhet. Alva Myrdal mottog Nobels fredspris 1982 för sitt 
nedrustningsarbete och efter henne har många socialdemokrater utfört avgörande 
arbete för att främja kärnvapennedrustning, inte minst Inga Thorsson och Anna Lindh. 
”De som bestämmer över kärnvapnens användning spelar inte bara med sina länders 
överlevnad. De har också våra liv i sina händer. Därför måste vi andra, som inte har 



 
 
  

 

kärnvapen, göra vårt yttersta för att hävda våra intressen och för att påverka 
kärnvapenmakterna att inse sitt ansvar också mot oss”, sa Olof Palme under den 
socialdemokratiska partikongressen 1984.2017 års Nobels fredspris tilldelades den 
internationella kampanjen för kärnvapnens avskaffande, ICAN för deras arbete med att 
rikta uppmärksamheten kring kärnvapnens katastrofala humanitära konsekvenser och för 
deras banbrytande arbete med att få fram ett avtal som förbjuder dessa vapen. ”Vår värld 
står inför allvarliga problem, kanske på avgrundens rand, förd dit av människans 
dårskap”, skrev Alva Myrdal för över 40 år sedan i sin bok ”Spelet om nedrustningen ”. 
Hennes slutsatser efter tolv års deltagande i nedrustningsförhandlingar mellan USA och 
Sovjet, var att dessa inte var ärligt menade, utan i stället ett spel, en ömsesidigt 
överenskommen kapprustning. Hon var förtvivlad över att människor runt om i världen 
vant sig vid att leva vidare, så obekymrade av den ständigt ökande risken att den stora 
förödelsen plötsligt kan utplåna oss alla och vår civilisation.  

Situationen är inte bättre idag. Idag står Doomsday Clock på två minuter före midnatt i 
Bulletin of the Atomic Scientists. Dess läge har sedan 1947 varit ett sätt för 
vetenskapsmännen att bedöma risken för ett kärnvapenkrig och därmed för utplåning av 
den mänskliga civilisationen. Inte sedan1953 har de bedömt risken så stor som idag. 
Sammanbrotten av vapenkontrollöverenskommelser -som INF-avtalet, mellan 
Washington och Moskva, och hoten från Trump-administrationen om att även säga upp 
Startavtalet är två skäl. Spänningarna mellan kärnvapenmakterna Indien och Pakistan och 
mellan Nordkorea och USA höjer konfliktnivån ytterligare och gör situationen så extremt 
osäker och farlig. Den globala uppvärmningen, med dess risker för livsmedelsförsörjning, 
vattenförsörjning och flyktingströmmar, kommer oundvikligen att leda till svåra 
konflikter. Det är i det perspektivet vi ska se tillkomsten av konventionen om 
kärnvapenförbud. Socialdemokratin måste ta vara på det handlingsutrymme som nu finns 
för att realisera målsättningen om en kärnvapenfri värld. Det är vi skyldiga kommande 
generationer.   

Med anledning av ovanstående yrkar vi: 

att Socialdemokraterna i Blekinge ställer sig bakom motionen och antar den som sin 
egen. 

att Socialdemokraterna i Blekinge driver frågan om att Sverige ska signera och ratificera 
FN:s kärnvapenförbud på Socialdemokraternas kommande partikongresser. 

S-föreningen Avanti i Karlskrona 

Arbetarekommunens yttrande:  
Karlskrona Arbetarekommun beslutade att skicka in motionen som sin egen 
(Arbetarekommunen står bakom motionen) till partidistriktet. 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

Motion 4 
Signifera och ratificera FN:s kärvapenförbud 
Distriktsstyrelsens föredragande: Teo Zickbauer 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande: 
Motionären lyfter en viktig fråga gällande kärnvapennedrustning. Precis som motionären 
skriver är det en fråga som Socialdemokraterna länge arbetat aktivt med och varit 
engagerad i. Motionären belyser att med tanke på den turbulenta situationen som råder 
på flera håll i världen, bl a spänningar mellan kärnvapenmakterna Indien och Pakistan och 
mellan Nordkorea och USA höjs konfliktnivån ytterligare och gör situationen extremt 
osäker och farlig. Den globala uppvärmningen, med de risker det medför kommer 
oundvikligen att leda till svåra konflikter. Det är i det perspektivet som motionären vill att 
tillkomsten av konventionen om kärnvapenförbud ska ske. Det är positivt att frågan om 
kärnvapen lyfts och diskuteras i ett bredare perspektiv och därmed också skapar ett 
större engagemang. Aktiva organisationer och ett starkt folkligt tryck gör att frågan 
kommer högt upp på agendan. Kärnvapennedrustning och gemensam säkerhet är frågor 
som vi har en lång tradition att driva. ”De som bestämmer över kärnvapnens användning 
spelar inte bara med sina länders överlevnad. De har också våra liv i sina händer. Därför 
måste vi andra, som inte har kärnvapen, göra vårt yttersta för att hävda våra intressen 
och för att påverka kärnvapenmakterna att inse sitt ansvar också mot oss”, citat Olof 
Palme. Beträffande den andra att satsen, kan inte kongressen uppdra åt parti 
kongressombuden att i kommande partikongress agera i frågan eftersom man i det 
uppdraget inte har ett uppdrag från distriktskongressen. Däremot kan ombuden med 
fördel ta med sig distriktskongressens diskussion vid behandling av motioner rörande 
kärnvapennedrustning. 
 
Förslag till beslut: Att Bifalla att-sats 1 
           Att anse att-sats 2 besvarad 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

Motion 5 
Betygsätt köttprodukter 
Distriktsstyrelsens föredragande: Magnus Pettersson 
 
Den I januari 2021 genomfördes en granskning av ett flertal KRAV-certifierade slakterier i 
Sverige. Genom gömda kameror visade man upp de fruktansvärda förhållanden som 
rådde i flertalet av dessa slakterier. Länge har man fått höra att så länge man endast 
köper svenskt kött så har djuren ett respektabelt avslut på livet. Men uppenbarligen 
vittnar sanningen om något annat. Jag tillhör personligen den skara som inte slutat att äta 
kött, utan i stället minskat mängden kött jag äter. Dels av miljömässiga skäl, dels av etiska 
skäl –skäl som för många är av yttersta vikt. ”Flexitarian” är ett begrepp som beskriver 
just den här skaran som väljer att äta mindre, men finare kött. Där krävs det att man som 
konsument kan lita på att varan är producerad på ett respektabelt och humant sätt, men 
när vi inte ens kan lita på flertalet certifieringar så brister hela den tilliten. Det är därför 
dags att vi från myndighetshåll tillhandahåller konsumenten med information om hur 
varan har producerats. Genom att införa ett ”betygssystem” där exempelvis inspektörer 
får bedöma djurhållnings och slakteriverksamheter utifrån ett flertal kriterier så kan vi 
säkerställa att den tilliten uppehålls. Dessa kriterier kan exempelvis vara; tillgång till fri 
rörelse, facilitetskvalité, foder, rekreation etcetera. Produkten får sedan en markering 
beroende på hur de rankas som konsument kan sedan enkelt identifiera i mataffären. Gör 
det möjligt för konsument att stötta de verksamheter som bedriver en etisk djurhållning!  

•Att Sölvesborgs arbetarekommun driver frågan om att inrätta möjligheten för 
inspektörer att ”betygsätta” köttprodukter utifrån ett flertal kriterier. Detta skall syfta 
till att ge konsument transparens i hur produkten har framställts och kan således bidra 
till att gynna verksamheter som bedrivs på ett etiskt och korrekt sätt. 

•Att Sölvesborgs arbetarekommun skickar vidare motionen till partidistriktskongressen. 

Alexander Nilsson, Socialdemokraterna i Sölvesborg 

Arbetarekommunens yttrande: 
Alexander Nilsson har med anledning av att en granskning av ett flertal KRAV certifierade 
slakterier som uppmärksammandes i media, där man använde sig av gömda kameror, 
skrivit en motion om att betygssätta köttprodukter. Jag kan se en nytta av detta om vi 
med något slags betygssättning kan känna en större tillit till KRAV certifierade varor. Kan 
vi ge våra inspektörer ytterligare redskap att få kontroll på våra varor så blir det en källa 
för tillit kan uppehållas. 
Att-satserna är: 
- Att Socialdemokraterna i Blekinge driver frågan om att inrätta möjligheten för 

inspektörer att ”betygssätta” köttprodukter utifrån ett flertal kriterier. Detta syfte 
till att ge konsument transparens i hur produkten har framställts och kan således 
bidra till att gynna verksamheter som bedrivs på ett etiskt och korrekt sätt. 

 
Förslag till beslut:  
Att bifalla motionen. 
Att anta den som sin egen. 



 
 
  

 

Motion 5 
Betygsätt köttprodukter 
Distriktsstyrelsens föredragande: Magnus Pettersson 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande:  
Sverige har bland den bästa djurhållningen och köttproduktionen i världen. 
Vi har en svensk djurskyddslag som har till syfte att vår djurhållning och produktion av 
kött ska vara bland annat miljösmart och hållbar. 
De reportage som motionären hänvisar till väcker avsky och ilska. 
Det vore på sin plats att se över lagstiftningen och hur tillsynen ska fungera och göra bäst 
nytta i framtiden 
Att som motionären föreslår att det skall ligga på djurskyddsinspektörers ansvar att 
betygsätt köttprodukter för svenska konsumenter delar inte distriktsstyrelsen. 
 
Krav-certifierade produkter ska vara en garant för god kvalité för konsumenterna.  
Det ansvaret ligger på dessa organisationer att bevaka. 
 
Ökad tillsyn, oanmäld tillsyn och kameraövervakning har prövats i andra länder med 
framgång för att uppnå syftet, med god djurhållning. Distriktsstyrelsen menar att det är 
en effektivare och hållbarare väg att gå för att komma till rätta med de avarter som 
motionären pekar på 
 
Förslag till beslut: Att avslå motionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

Motion 6:  
Detta är vad du får för pengarna 
Distriktsstyrelsens föredragande: Morgan Bengtsson 
 
 ”Vad fan får jag för pengarna” är numera ett känt citat från den forne ordförande för 
Svenskt Näringsliv Leif Östling när han blev konfronterad efter att hans namn dykt upp i 
den s.k. Paradisläckan. Många reagerade starkt på det här uttalandet där man från många 
håll solidariskt slöts sig samman och visade upp vårt välfärdssamhälle och hur det 
finansieras via skattemedel. Östling hade, trots sin arrogans, en poäng i sitt uttalande. Det 
är idag svårt att se hur dina skattemedel används, hur stor del som går till våra skolor, till 
sjukvården och bistånd osv. Det kan således vara lägligt att i samband med deklarationen 
redogöra för skattebetalaren hur skatten används.  

I Australien tillämpar den nationella skattemyndigheten ATO en figur i deklarationen som 
redogör för hur dina skattemedel distribueras till de olika sektorerna. Skattebetalaren får 
därmed en enkel bild över ”vad man får för pengarna”. ATO har uppmätt en större 
entusiasm för att göra rätt för sig och betala skatt. Det bidrar till större transparens och 
således ökat förtroende för myndigheter. Skatteverket i Sverige tillhandahåller mängder 
med olika dokument och sidor vid den årliga deklarationen, att lägga till ytterligare en 
sida är således fullt rimligt. Skulle ett liknande verktyg som finns i Australien 
implementeras i Sverige så finns det chansen att fler personer som Leif Östling får svaret 
på frågan: ”Vad fan får jag för pengarna?”  

Jag yrkar: 

 Att Socialdemokraterna i Blekinge arbetarekommun driver frågan om att 
implementera en figur vid deklarationen som redogör för hur den inbetalade skatten 
används, likt exemplet i Australien. 

Alexander Nilsson, Socialdemokraterna i Sölvesborg 

 
Arbetarekommunens yttrade:  
Utifrån det numera välkända citatet ”Vad fan får jag för pengarna?” föreslår motionären 
att Sölvesborgs AK driver frågan om att vid sin inkomstdeklaration få en redogörelse för 
hur den inbetalade skatten används, likt ett exempel från Australien.  

Personligen tycker jag att intentionen i motionen är bra. Jag ser en fördel med att 
Skatteverket hade utökat den upplysande delen av sin verksamhet och därmed ökat 
medborgarnas förståelse för våra skatter och ökat deras villigheten att betala densamma. 
Att alla ska bidra efter sin förmåga, och att alla får ta del av en generell och 
skattefinansierad välfärd efter behov är en del av vårt partis värderingar men ett 
förtydligande om vart våra skattepengar går kunde varit bra.  

Nackdelen med förslaget är ju då att det kan uppstå diskussioner och protester av samma 
anledning. Jag ser en överhängande risk i att en majoritet gärna betalar skatt till sjukvård 
eller skola men kanske inte till invandring eller bistånd mm. Jag ser även en risk med 
förslaget att det skulle skapa ett ännu större utrymme för populistiska 



 
 
  

 

skattesänkningsförslag i ett samhälle där solidariskt tänk redan utkämpar en hård kamp 
mot egoistiskt och nyliberalistiskt tänk, samt att bryta ner varje medborgares inbetalda 
skattekrona till så små beståndsdelar skulle kunna skapa politiska debatter på alldeles för 
låga och detaljerade nivåer för en samhällsekonomi.  

Med principen ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” samt att jag 
bedömer att nackdelarna överväger fördelarna föreslår jag följande:  

Förslag till beslut:  
Att avslå motionen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

Motion 6:  
Detta är vad du får för pengarna 
Distriktsstyrelsens föredragande: Morgan Bengtsson 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande:  
Utifrån det numera välkända citatet ”Vad fan får jag för pengarna?” föreslår motionären 
att distriktskongressen ställer sig bakom motionen om att vid sin inkomstdeklaration få 
en redogörelse för hur den inbetalade skatten används, likt ett exempel från Australien. 

Motionen är bra och tänkvärd. I flera kommuner och regioner använder man sig av den 
kända hundralappen då man redovisar vart skattemedel placeras i olika verksamheter, 
som olika tårtbitar. Ett liknande sätt uppfattar jag att motionären vill införa i 
privatpersoners deklaration för att se den enskildes placeringar om var skatterna hamnar. 
Jag tror att det kommer bli många frågetecken, misstolkningar och för den enskilde ges 
inga tydliga svar. Att gå in i minsta detalj tror jag heller inte är någon god idé. Summorna 
för den enskilde är för små för att se helheten i ett större perspektiv. Tyvärr ser jag inte 
vinsten för den enskilde medborgaren. 

Förslag till beslut: Att avslå motionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

Motion 7 
Skapa förutsättningar för sociala företag 
Distriktsstyrelsens föredragande: Christina Mattisson 
 
Företagande har länge stått i centrum i Sverige, där drivkraften länge har varit att skapa 
sin egen inkomst och testa sin egen idé. Där skiljer sig sociala företag från normen, där 
det primära eller i alla fall sekundära målet är att skapa innovativa lösningar på 
samhällsutmaningar. Dessa företag kan exempelvis arbeta för en levande landsbygd, en 
inkluderande arbetsmarknad eller en bättre integration. Aktiebolag, kooperativ eller 
ideella organisationer – ja det finns många typer av sätt att organisera ett socialt företag 
– målet är att skapa samhällsnytta. Europeiska kommissionen visade däremot i sin 
rapport ”Social enterprises and their ecosystems in Europe – Comparative synthesis 
report” att Sverige ligger bakom andra länder när det kommer till att skapa 
förutsättningar för socialt företagande. Vi står idag inför en rad olika samhälleliga 
utmaningar, där vi ser konsekvenserna av de växande klyftorna och ett mer ensamt 
samhälle.  

Frågan är naturligt väldigt komplex, och flertalet lösningar måste tillämpas. Staten har ett 
stort ansvar för att skapa ett tryggt, inkluderande och jämställt samhälle – men vi 
behöver fler aktörer som kan hjälpas åt. Det är därför av intresse för alla att sociala 
företag får samma möjligheter till att utvecklas som övriga företag. Problemet är att 
eftersom många sociala företag är beroende av projektmedel och övriga typer av stöd så 
är det i många fall svårt att etablera långsiktig verksamhet, vilket riskera till att upphäva 
den framgång som gjorts under en begränsad tid. Nuvarande finansieringsformer passar 
således inte alltid den här typen av samhällsnyttig verksamhet. Lagstiftning saknas, 
investeringsfonder är inkompatibla och okunnigheten är utbredd kring ämnet – det är 
några av de många utmaningar sociala företag och samhällsentreprenörer ställs inför. Det 
är därför viktigt att vi skapar bättre förutsättningar för företag som bidrar till samhället 
och inte enbart fokuserar på traditionell vinstutdelande verksamhet.  

Jag yrkar:  

• Att Socialdemokraterna I Blekinge driver frågan om att skapa bättre förutsättningar 
för samhällsentreprenörer och sociala företag.  

Alexander Nilsson, Socialdemokraterna i Sölvesborg 

 
Arbetarekommunens yttrande:  
 
Förslag till beslut:  
Att bifalla motionen 

 
 
 
 
 



 
 
  

 

Motion 7 
Skapa förutsättningar för sociala företag 
Distriktsstyrelsens föredragande: Christina Mattisson 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande:  
Motionären argumenterar för att ”alla sociala företag ska få samma möjligheter till att 
utvecklas som övriga företag” och vill att kommunerna skapar bättre förutsättningar för 
dessa att kunna verka och utvecklas. 

Distriktsstyrelsen instämmer i motionens argumentering om att vi behöver fler aktörer 
som kan hjälpas åt för att möta samhällsutmaningar med växande klyftor och ”ett mer 
ensamt samhälle”. Distriktsstyrelsen ser också social företags potential att bidra i arbetet 
för ”en levande landsbygd, en mer inkluderande arbetsmarknad och en bättre 
integration”. 

Motionen stämmer väl överens med intentionerna i bland andra partiets/vårt 
folkrörelsepolitiska program (”En grund för att utveckla demokratin och den svenska 
modellen”, fastställt 2017). Där påtalas nödvändigheten av att offentliga aktörer bjuder in 
och samarbetar med sociala entreprenörer, sociala företag och den övriga sociala 
ekonomin för att ”tillsammans hitta nya lösningar på de utmaningar som båda parter vill 
lösa” och påskynda en systemförändring där socialt företagande och social innovation blir 
en naturlig del i utvecklingen av ett hållbart samhälle. 

Norrköping framställs ofta som ett gott exempel på det som motionären lyfter i sin 
motion om att skapa bättre förutsättningar för samhällsentreprenörer och sociala 
företag. I Norrköping har det socialdemokratiska ledarskapet varit avgörande för att driva 
på en sådan förändring. Kommunen tog aktivt fram arbetssätt och finansieringsmodeller 
som möjliggjorde för sociala aktörer att bidra till att utveckla och förändra välfärden. 

Förslag till beslut: Att bifalla motionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

Motion 8: 
Stoppa alla former utav könsstympning 
Distriktsstyrelsens föredragande: Kalle Sandström 
 
Den 20:e november 1989 antog FN:s generalförsamling Förenta nationernas konvention 
om barnets rättigheter, i allmänhet känd som FN:s barnkonvention. Denna konvention 
har sedan dess ratificerats av 196 länder, däribland Sverige. I den fastslås varje enskilt 
barns rättigheter, och konventionsstaternas skyldighet att bevara dessa. En av de centrala 
rättigheter som barnet skall garanteras är rätten till sitt privatliv. I artikel 16 av 
konventionen står följande skrivet: • “Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga 
ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte heller för 
olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.” • “Barnet har rätt till lagens skydd mot 
sådana ingripanden eller angrepp.” Det blir i ljuset av detta nödvändigt att betrakta 
ingreppet omskärelse, såväl av flickor som pojkar, och huruvida det går i strid med FN:s 
barnkonvention. Omskärelse av flickor, oftare benämnt som kvinnlig könsstympning, är 
förbjudet enligt Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, och den som 
bryter mot detta förbud kan dömas i domstol till minst två och som mest sex års fängelse.  

Det är att betrakta som en självklarhet att så är fallet, då alla människor har rätten till ett 
privatliv, som givetvis måste innefatta den egna kroppen. När man då betraktar hur 
lagstiftningen förhåller sig till omskärelse av pojkar kan det te sig som motsägelsefullt att 
svensk lagstiftning tillåter att detta ingrepp utförs på omyndiga barn utan medicinska 
behov, i synnerhet i de fall då barnet ej är gammalt nog att uttrycka sig om sin vilja i 
frågan. Det är dock otillåtet att låta omskära ett barn mot dess vilja. (Lag (2001:499) om 
omskärelse av pojkar). Det kan tyckas som en tillräcklig garanti av barnets rätt till sitt 
privatliv, men den bör betraktas som otillräcklig när man betraktar det faktum att barnets 
familj utövar betydande inflytande över barnet, och att detta riskerar försätta barnet i en 
situation där denne tvingas ställa sin egna vilja i kontrast till goda familjerelationer. Man 
bör också betrakta att omskärelse av pojkar, likväl som för flickor, är ett oåterkalleligt 
ingrepp, med komplikationer som kan uppstå till följd av ingreppet, såväl tillfälliga som 
mer långvariga och eventuellt permanenta sådana.  

Bland möjliga komplikationer ingår infektion av såret, smärta och sveda, och långvariga 
komplikationerna kan innefatta ett försämrat sexliv senare i livet. (“Omskärelse av män”, 
1177 Vårdguiden, 14-09-2017) Det är således, mot bakgrunden av FN:s barnkonvention 
och dess garanti för barnets privatliv och väl, statens skyldighet att genom lagstiftning 
skydda barnet mot detta ingrepp, i de fall då det sker i annat än medicinskt nödvändiga 
fall. Denna motion är dock icke att betrakta som ett försök att inskränka i den 
författningsskyddande religionsfrihet, eller som en attack mot en specifik religion eller 
kultur, utan som ett nödvändigt skydd av det enskilda barnets rätt till privatliv och sin 
egen kropp, vilken är fastställd i folkrätten.  

 

 

 



 
 
  

 

Vi yrkar därmed:  

Att Socialdemokraterna i Blekinge ska verka för att all form av 
könsstympning/omskärelse på barn förutom av medicinska skäl ska vara olagligt i 
Sverige.  

Jesper Larsson, Alexander Nilsson, Socialdemokraterna i Sölvesborg 

Arbetarekommunens yttrande:  
Diskussionen om manlig omskärelse är mycket komplex. Den svenska lagstiftningen har 
syftat till att säkerställa att ingreppen görs på ett medicinskt säkert sätt utifrån respekt 
för religiösa traditioner. Frågan är väl debatterad och tar sats utifrån såväl etiska som 
medicinska argument. De som argumenterar för nuvarande lagstiftning pekar på vilken 
inskränkning i religionsfriheten det skulle vara att förbjuda omskärelse och att dessa ändå 
skulle genomföras, men med betydligt större risk för medicinska komplikationer än när 
det genomförs under medicinskt kontrollerade former. De som argumenterar emot pekar 
på att barnet inte har några möjligheter att själva ha inflytande över något som får sådan 
inverkan på deras kropp.  
 
Frågor kring ingrepp på barn som inte är medicinskt utan religiöst motiverade engagerar 
känslomässigt och det kan lätt tyckas vara det mest rationella att inte tillåta ingreppen. 
Traditionen kring omskärelse av pojkar är starkt förankrat och det finns stark anledning 
att tro att denna tradition inte skulle upphöra utan istället genomföras av människor utan 
tillräckliga kunskaper och på ett icke tillförlitligt sätt. Som det ser ut i dag är 
komplikationerna ytterst få. Det är ett starkt argument för att som det ser ut i dag inte 
förbjuda manlig omskärelse. Sådana här frågor måste dock följas och det måste finnas en 
öppenhet för goda argument och för ställningstaganden som görs i Sveriges omvärld. Det 
bästa är dock att förändringar som anses nödvändiga kan göras i viss harmoni med de 
grupper som närmast berörs och väga in alla aspekter som frågan bär på. 
 
Förslag till beslut:  
Att besvara motionen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

Motion 8: 
Stoppa alla former utav könsstympning 
Distriktsstyrelsens föredragande: Kalle Sandström 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande:  
Motionärerna kräver och argumenterar för att ”all form av könsstympning/omskärelse på 
barn förutom av medicinska skäl ska vara olagligt i Sverige”.  

Kärnan i motionens argumentation är att ett oåterkalleligt ingrepp som omskärelsen är, 
inte ska få utföras på barn som inte kan ta ställning till ingreppet och dess konsekvenser. 
Omskärelse av flickor är förbjudet i svensk lag. 

I den allmänna debatten framförs att manlig omskärelse är djupt religiöst och kulturellt 
förankrat i en del kulturer. Ett förbud skulle då, enligt detta synsätt, inskränka 
grundläggande fri- och rättigheter, som ex. religionsfriheten. Distriktsstyrelsen menar, i 
likhet med motionärerna, att ett förbud mot omskärelse inte kan betraktas på detta sätt, 
utan enkom som ett skydd av det enskilda barnets grundläggande rättigheter. 

Landstinget i Blekinge beslutade 2017 att inte utföra omskärelse av pojkar under 18 år, 
om det inte föreligger medicinska behov. Partidistriktets ordförande och dåvarande 
landstingsstyrelsens ordförande publicerade i samband med det ett uttalande, där det 
bl.a. framgår: 

 ”Omskärelse av pojkar är ett oåterkalleligt ingrepp och kan medföra allvarliga 
komplikationer. Att kränka den personliga integriteten på detta sätt är att kränka barnets 
rättigheter. Vi socialdemokrater anser att omskärelse strider mot barns mänskliga 
rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Barns bästa ska alltid komma i främsta rummet.” 

Distriktsstyrelsen menar att detta är lika aktuellt idag och ser ingen anledning att ändra 
partidistriktets inriktning i frågan. 

Förslag till beslut: Att bifalla motionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

Motion 9:  
Utred en nordisk försvarsunion 
Distriktsstyrelsens föredragande: Helene Björklund 
 
Fredagen den tredje januari 2020 slog den amerikanska stridsmakten till mot ett iranskt 
mål i Irak. Konsekvensen blev en upptrappning av den redan då så spända relation mellan 
länderna i området och kan skapa kedjereaktioner vars ände blir svårt att förutspå. Under 
2019 växte även misstron inom NATO, då Turkiet valde att köpa in ett ryskt 
flygvärnssystem vilket gav starka reaktioner hos deras allierade. Frankrikes president 
Emmanuel Macron kallade sedan NATO ”hjärndött” vid ett toppmöte, försvarsalliansen 
börjar krackelera. Samtidigt förespråkar högerpartier i Sverige ett medlemskap i denna 
allians, där Sverige vid intåg skulle tvingas ställa upp och delta i konflikter skapade av 
auktoritära ledare som Erdoğan och Trump. Detta är inte förenligt med den svenska 
neutralitetsdoktrinen och skulle minska vårt inflytande som en diplomatisk stormakt då vi 
tydligt skulle ta ställning i framtida konflikter.  

Sverige bör dock inte stå helt själva i ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i vårt 
närområde, därmed bör vi finna nya vägar som kan upprätthålla en form av neutralitet 
och stärka säkerheten för vårt land. En nordisk försvarsunion kanske är svaret på detta. 
Redan på 1940-talets senare hälft förespråkade vår f.d. partiordförande Tage Erlander ett 
nordiskt försvarsförbund som svar på den allt mer polariserade världsbild som började 
uppstå i andra världskrigets eftermäle. Förslaget föll då på att Norge tackade nej, 
konsekvensen blev att Danmark, Norge och Island anslöt sig till NATO – Sverige och 
Finland stod ensamma.  

Idag samarbetar de nordiska länderna redan på flera områden genom Nordic Defence 
Cooperation – Nordefco. Gemensamma övningar, luftlägesinformation, sjöövervakning 
och nu upphandlas även gemensamma uniformer – de är exempel på samarbetet idag. 
Ifall vi skulle ta steget ytterligare skulle vi helt plötsligt stå med ett av Europas största 
flygvapen, en markant stridsvagnsflotta samt betydligt förbättrad försvarskapacitet 
överlag. Många experter menar att detta kan tjäna som ett alternativ till ett NATO 
medlemskap och kan således stärka vår gemensamma position i norra Europa. Men är 
detta rimligt? Skulle de övriga nordiska länderna gå med på detta? Skulle det innebära 
ökade kostnader för försvaret? Det är hög tid att frågan utreds återigen, då skulle vi få 
fakta på bordet som sedan de folkvalda kan ta ställning till.  

Jag yrkar:  
Att Socialdemokraterna i Blekinge driver frågan om att utreda en nordisk försvarsunion. 
Utredningen ska syfta till att väga för och nackdelar, kostnader, konsekvenser samt 
rimlighet i ett eventuellt utförande.  

Alexander Nilsson, Socialdemokraterna i Sölvesborg 

 
 
 
 



 
 
  

 

Arbetarekommunens yttrande:  
Motionären vill att Socialdemokraterna i Sölvesborg skall arbeta för att en utredning av 
fördelar och nackdelar samt kostnader och konsekvenser samt rimlighet i en eventuell 
nordisk försvarsunion. 
Sverige har en lång tradition av alliansfrihet vad gäller landets försvar. Med tanke på 
nuläget med ökade spänningar i världen, är det givetvis av största vikt att vi förbättrar vår 
försvarsförmåga. Detta är ett arbete som pågår, inte minst genom nuvarande regerings 
åtgärder. Vi samarbetar med våra grannländer och Nato vad gäller 
underrättelseinhämtning och bedömning av aktuellt säkerhetsläge samt 
övningsverksamhet. Med Finland har vi även samarbete vad gäller materielanskaffning. 
En försvarsunion i nuvarande läge, skulle endast komma att beröra Sverige och Finland. 
Det är svårt att tro Danmark, Norge och Island skulle kunna ställa om till en ny union 
utanför Nato. En union bestående av Sverige och Finland skulle få en obetydligt högre 
förmåga till territoriellt försvar jämfört med nuläget, dessutom har vi redan ett djupare 
samarbete med Finland. 
Mot bakgrund av ovanstående och med förlusten av en i omvärlden djupt respekterad 
alliansfrihet, ser vi inga fördelar i en Nordisk Försvarsunion med nuvarande säkerhetsläge. 
 
Förslag till beslut: 
Att avslå motionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

Motion 9:  
Utred en nordisk försvarsunion 
Distriktsstyrelsens föredragande: Helene Björklund 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande:  
Den säkerhetspolitiska utvecklingen i vår del av Europa de senaste åren har gjort att de 
nordiska länderna stärkt sina samarbeten på försvarsområdet. I synnerhet har de 
skandinaviska länderna (Finland, Sverige, Norge) som ju fysiskt sitter ihop som en 
militärstrategisk enhet, ett behov av nära samarbete. 

I Regeringens utrikesdeklaration, som presenterades 12 februari 2020, betonade 
utrikesminister Ann Linde vikten av det nordiska samarbetet. Framför allt handlar det om 
den nära relationen till Finland. 

Ytterligare ett steg i samarbetet togs den 8 september 2020 när riksdagen beslutade om 
rätten att ge och ta emot operativt militärt stöd inom ramen för försvarssamarbetet 
mellan Sverige och Finland.  

Det fördjupade försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland är tänkt att stärka Sveriges 
och Finlands nationella försvar och ländernas förmåga att agera militärt tillsammans. 

Finland och Sverige delar geostrategiska intressen och synen på de säkerhetspolitiska 
utmaningarna i Östersjöregionen. Båda ländernas säkerhetspolitik bygger på en stark 
nationell militär förmåga i kombination med principen att säkerhet byggs tillsammans 
med andra länder och organisationer. 

Det finns också nära band och ett utvecklat samarbete med Norge. Men framförallt sker 
det nordiska samarbetet inom Nordefco. Samarbete finns också inom flera forum som EU, 
FN och Nato. 

Inom Nordefco samarbetar de fem nordiska länderna såväl operativt och taktiskt. 
Samarbetet påbörjades formellt 2009 och fördjupas allteftersom. Sedan 2019 finns en 
krissamrådsmekanism inom det nordiska försvarssamarbetet för att stärka 
informationsutbytet och samrådsarbetet under kriser och konflikter. De byråkratiska 
hindren har minskat för att förflytta militära förband mellan våra länder. Nordefco ska 
täcka alla konfliktnivåer - från fredstida samarbete till samarbete i kris och konflikt.  

De senaste åren har Sverige haft ett omfattande nordiskt deltagande i en rad större 
övningar i regionen, såväl nationella övningar som i övningar under Natos ledning. 
Norska, svenska och finska flygförband övar så gott som veckovis över Nordkalotten 

Samtidigt har de nordiska länderna gjort olika säkerhetspolitiska val. Norge och Island är 
medlem i Nato, men inte medlem i EU. Sverige och Finland är medlemmar i EU, men inte 
medlemmar i Nato. Danmark är medlem i såväl Nato som EU. 

Det nordiska försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet står inte i motsättning till 
engagemang i eller med Nato eller genom den gemensamma försvars- och 
säkerhetspolitiken inom EU. Det skulle däremot en formell nordisk försvarsunion göra.  



 
 
  

 

Det råder inga tvivel om att den S-ledda regeringen redan strävar efter en fördjupad 
integration av de resurser och förmågor som finns i de respektive nordiska länderna. 
Regeringen har i handling och ord med tydlighet också arbetat i denna riktning med 
fördjupat samarbete som följd, vilket också avser samarbetet med Nato, utan att öppna 
för ett fullvärdigt medlemskap i försvarsalliansen.  

Distriktsstyrelsen är inte beredd att bifalla förslag om att utreda en formell nordisk 
försvarsunion. Sveriges förtroende och anseende som militärt alliansfria är en viktig del i 
vår svenska säkerhetspolitik. 

Förslag till beslut: Att avslå motionen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

Motion 10: 
Förnyad narkotikapolitik 
Distriktsstyrelsens föredragande: Markus Alexandersson 
 
I drygt ett halvt sekel har svensk narkotikapolitik haft en entydig utveckling mot 
skärpningar och kriminalisering. Denna utveckling innebär att även bruket av narkotika 
idag är straffbart med fängelse, något som tillsammans med ¨övriga aspekter av vår 
narkotikalagstiftning särskiljer Sverige som ovanligt hårdhänt i frågan. Samtidigt är det ett 
oundkomligt faktum att Sverige, enligt en ˚årlig rapport från EU:s drogbyrå EMCDDA 
baserad på data från 2018, har Europas högsta narkotikadödlighet. I Sverige avlider 81 
personer per miljon invånare i drogöverdoser. Vart och ett av dessa dödsfall utgör en 
mänsklig tragedi, som ofta lämnar djupa sår hos anhöriga och andra närstående. Således 
finns ett tydligt behov av att kontinuerligt utvärdera såväl narkotikalagstiftning som 
¨övriga regler, bestämmelser och prioriteringar som berör arbetet mot 
narkotikamissbruk.  

I maj 2020 publicerade således Folkhälsomyndigheten rapporten ˚Åtgärdsförslag för att 
förebygga användning samt medicinska och sociala skadeverkningar av narkotika, där det 
lades fram tio åtgärdsförslag. Dessa inkluderar bland annat, ökade resurser till 
kommunen, utvecklandet av mobila lågtröskelmottagningar och framtagandet av 
kunskapsstöd på flera relevanta områden, ett förslag om att utvärdera 
narkotikastrafflagen, och dess effekter. I rapporten belyser man att sedan år 2000 har 
inga utvärderingar gjorts om huruvida lagstiftningens tänkta mål uppfylls eller vilka 
negativa konsekvenser kriminaliseringen har haft. Man belyser att kriminalisering 
exempelvis riskerar leda till en minskad vilja att söka vård för sitt missbruk. I Norge 
publicerades i december 2019 den statlig utredningen Rusreform – fra straff til hjelp, där 
man har undersökt landets drogpolitik, vilken länge har liknat Sveriges. I den kom man 
fram till att den portugisiska modellen, där eget bruk och mindre innehav av narkotika 
avkriminaliseras, vore den bästa för att minska droganvändandets skadeverkningar. Även 
kriminologiprofessorn Henrik Tham ställer sig positiv till avkriminalisering. I en intervju 
med Svenska Dagbladet i artikeln Forskare: Positivt om eget bruk avkriminaliseras i 
februari 2020 påpekar han att ”det går inte att visa att kriminalisering av bruk har någon 
positiv effekt på droganvändandet”.  

Trots detta, samt riksdagsbeslut om en utredning av svensk narkotikapolitik, har 
regeringen hittills vägrat att tillsätta en sådan utredning. Särskilt förslaget till 
avkriminalisering har avfärdats direkt av socialminister Lena Hallengren, som till SVT sade 
”jag ändrar inte uppfattning för att Folkhälsomyndigheten kommer med det här 
förslaget”. För att värna några av samhällets mest utstötta och sårbara grupper har dock 
Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, och i förlängning regeringen, ett ansvar att 
utefter forskning och vetenskaplig fakta utforma en narkotikapolitik vars syfte är att i 
största möjliga utsträckning minska skadeverkan av narkotikamissbruk.  

 

 



 
 
  

 

Undertecknade yrkar därmed på följande:  
Att Socialdemokraterna i Blekinge ska verka för tillsättandet av en statlig utredning för 
att på förutsättningslöst sätt genomföra en omfattande utredning av svensk 
narkotikapolitik och tillhörande lagstiftning. Utredningen ska i synnerhet undersöka 
huruvida nuvarande politik och lagstiftning är ¨ändamålsenlig, samt utreda möjliga 
förändringar som kan tjäna till att minska narkotikans skadeverkningar och förbättra 
upptäckandet och behandlingen av narkotikamissbruk.  

· Att Socialdemokraterna i Blekinge ska verka för att ˚åtgärdsförslag från en sådan 
utredning ska genomföras.  

Jesper Larsson, Alexander Nilsson 

Arbetarekommunens yttrande:  
Motionärerna anser att Svensk narkotikapolitik haft en entydig utveckling mot 
skärpningar och kriminalisering. Det stämmer att Sverige för en politik som kriminaliserar 
användning av droger, men det förs även en politik som förebygger användande av 
droger och säkerställer att missbrukare har rätt till vård. Lagstiftningen tillåter till och 
med tvingande vård i de fall där det anses nödvändigt, så därför delar jag inte 
motionärernas bild av en entydig utveckling. 
Narkotikaanvändning och missbruk är ett stort problem för samhället i stora kostnader, 
men även ett stort lidande för de som hamnar i missbruk och deras anhöriga. Här krävs 
en balansgång mellan att bekämpa narkotikaanvändandet och samtidigt förebygga och 
satsa på vård. 
 
Motionärerna lyfter exempel på länder som har avkriminaliserat eget användande med 
lyckad effekt och hänvisar till en artikel i Svenska dagbladet som påpekar att ”det går inte 
att visa att kriminalisering av bruk har någon positiv effekt på droganvändandet”. 
I Läkartidningen nr 118 2021 står det att läsa följande om effekter av avkriminalisering: 
”Effekter av avkriminalisering Europeiska exempel. Portugal framhävs som ett land där 
avkriminalisering haft lyckad effekt då narkotikarelaterad dödlighet initialt minskade till 
en tredjedel efter lagändringen. I dag är den dock tillbaka till liknande nivåer som före 
reformerna [9]. Utvecklingen av antalet narkotikarelaterade dödsfall i europeiska länder 
som genomfört avkriminalisering divergerar. I vissa länder ökar antalet och i andra 
minskar det [8]. Vidare är jämförelser av narkotikarelaterade dödsfall mellan länder svåra 
att dra slutsatser från, eftersom mätmetoderna skiljer sig åt [8]. Innehållet i reformerna 
förefaller också ha betydelse: Portugals reformer inkluderade stora satsningar på vård, 
behandling och utbildning. Påföljder mot bruk och innehav av narkotika kvarstod men 
flyttades från det juridiska systemet till en ny myndighet under hälsodepartementet [9]. 
Enbart en avkriminalisering innebär inte självklart minskad narkotikarelaterad död. 
Estland avkriminaliserade cannabis redan 2002, men har i dag den högsta 
narkotikarelaterade dödligheten per invånare i Europa [8].” 
Enligt denna artikel så går det inte att påvisa att avkriminalisering skulle ha någon positiv 
effekt på droganvändandet, utan den pekar på att oavhängt strategi i frågan så är den 
avgörande faktornsatsning på vård, behandling och utbildning. 
I sin att-sats förespråkar inte motionärerna en avkriminalisering av droger, även om deras 
motion berör det ämnet, utan de föreslår att tillsätta en statlig utredning av svensk 
narkotikapolitik och tillhörande lagstiftning. En sådan utredning har inte gjorts sedan 



 
 
  

 

1998 och jag delar motionärernas uppfattning att frågan är så pass viktig att det kan vara 
dags att göra en ny utredning. 
 
Förslag till beslut: 
Att bifalla motionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

Motion 10: 
Förnyad narkotikapolitik 
Distriktsstyrelsens föredragande: Markus Alexandersson 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande: 
Beroendesjukdom och andra faktorer kan leda till missbruk och allvarliga följder. Inte 
bara den som fastnar i missbruk drabbas, såväl närstående som stora delar av samhället 
påverkas. Att förhindra missbruk kräver förebyggande insatser, såväl genom aktiva 
insatser riktade mot ungdomar såsom rättsliga och polisiära mot handel och den 
kriminalitet som följer i missbrukets spår. Den som missbrukar måste motiveras att ta 
emot stöd och medicinsk behandling och erbjudas hjälp som utgår från vetenskap och 
beprövad erfarenhet. 
För att nå framgång med insatser krävs ett förändrat synsätt; personer med 
missbruksproblematik behöver i första hand ses som drabbade av sjukdom och mötas 
utifrån detta synsätt. En rad utredningar och förslag under de senaste åren har 
understrukit behovet av en attitydförändring samt ökat samarbete mellan hälso- och 
sjukvården och kommunernas socialtjänst. De har också pekat på betydelsen av ett mer 
kunskapsbaserat förhållningssätt till synen på missbruket och på dess angreppssätt, vilket 
kräver en uppgörelse med gamla ”sanningar” och etablerade lösningar. 
 
Att öka kvaliteten på missbruksvården och de samlade insatserna kräver att alla faktorer 
som kan påverka dessa omfattas i översyner och omprövningar. Därför efterfrågas inte 
minst från forskningens håll förändringar och ifrågasättande av existerande ordning både 
inom missbruksvården och lagstiftning inom området. För att förändra synsättet på 
individer som fastnat i missbruk och skapa bättre förutsättningar för insatser som utgår 
från detta synsätt kan en förändrad lagstiftning möjligen bidra. Det kan också handla om 
att omfördela resurser och att underlätta för individer med beroendeproblematik att 
söka vård och stöd utan att riskera rättsliga påföljder för att man söker hjälp för sin 
sjukdom. Många av de normer och resultaten av dessa är starkt förankrade och väl 
etablerade och ett ifrågasättande kan lätt missförstås och omtolkas, vilket kan bidra till 
rädslan att göra några av de omprövningar som inte sällan efterfrågas. Därför är det 
viktigt att låta forskning och erfarenhet komma mer till tals i hur Sveriges narkotikapolitik 
ska utformas. Resultaten av svensk narkotikapolitik är i jämförelse med andra europeiska 
länder inte så pass goda att den politiska inriktningen utifrån detta kan motiveras, snarare 
handlar många rapporter om att det är precis tvärtom. Det ger stöd för att fortsätta att 
utreda och ifrågasätta nuvarande ordning i syfte att få en lagstiftning och en 
missbruksvård som är förebyggande och som i högre utsträckning räddar människor från 
missbruk och från att drabbas av drogrelaterad kriminalitet. 
 
Förslag till beslut: Att bifalla motionen 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

Motion 11:  
Kooperativa företag 
Distriktsstyrelsens föredragande: Andreas Saleskog 
 
I Sverige omsätter i dagsläget de 100 största kooperativa och ¨ömsesidiga företagen ca. 
450 miljarder kronor ˚årligen och har sammanlagt cirka 100 000 anställda, och utgör 
därmed en betydande andel av den svenska ekonomin. Därtill är kooperativa och 
arbetstagarägda företag mer livskraftiga och klarar ekonomiska chocker bättre än 
traditionellt ¨ägda företag. Dessa företag har en ¨överlevnadsgrad på närmare 90% under 
de tre första åren, och i Frankrike ökade antalet anställda med fyra procent, medan 
mängden anställda i ¨övriga företag minskade med närmare en procent. I och med detta 
medför arbetstagarägda och kooperativa företag en större ekonomisk trygghet för de 
anställda, och utöver detta innebär ¨ägandeformen även ett betydligt större inflytande 
över arbetsplatsen än andra företag.  

Detta ökade demokratiska inflytande leder i flera undersökningar till en högre grad av 
välmående på arbetsplatsen. Det ligger således i linje med socialdemokratiska värderingar 
att verka för att underlätta etableringen och driften av kooperativa och arbetstagarägda 
företag. Ett betydande hinder för ¨ägandeformens tillväxt ¨ar möjligheten att säkra 
finansiering. Verksamma lyfter bland annat svårigheter med att säkra lån i jämförelse 
med traditionella företag, då banker ej har samma förtroende för dessa företags säkerhet 
som för de traditionellt ¨ägda bolagen. De har heller inte samma förmåga att införskaffa 
kapital genom exempelvis aktieemission. Därtill är det idag svårt för anställda att genom 
att starta kooperation rädda ett nedläggningshotat företag.  

Det finns i dagsläget inget stöd för att t.ex. lösa eventuella skulder, samtidigt som det 
krävs ett startkapital för att starta ett kooperativt företag. I och med den ekonomiska 
nedgången som Corona-pandemin orsakat är det därför högst relevant att se över 
möjligheterna till att främja etableringen av denna typ av företag. På sikt skulle det inte 
enbart kunna innebära säkrare och mer ekonomiskt hållbara företag, utan även främja 
människors inflytande på sina arbetsplatser, och i längden utvecklingen av den 
ekonomiska demokratin.  

Med detta yrkar undertecknad på följande:  
Att Socialdemokraterna i Blekinge ska verka för att det tillsätts en statlig utredning om 
hur etableringen och driften av arbetstagarägda och kooperativa företag skall kunna 
gynnas. Utredningen bör bland annat undersöka möjligheten att utöka det ekonomiska 
stödet för denna typ av företag, samt utreda hur finansiering skall kunna göras mer 
tillgänglig. 

 Jesper Larsson 

Arbetarekommunens yttrande:  
Motionären lyfter ett antal bekymmer som kooperativa företag brottas med. 
De allra största kooperativa företagen såsom, Arla, Lantmännen, Coop(KF) samt främst 
ett antal mindre mejerier står för över hälften av omsättningen och antalet anställda. 
I gemene mans ögon är dessa som vilka företag som helst och företagen önskar 



 
 
  

 

sig hellre enklare regler för företag i allmänhet än specifika regler för 
kooperativa företag. Vi får också fundera på hur ICA reagerar om Coop skulle gynnas, vad 
säger Skånemejerier om Arla får ekonomiskt stöd från staten bara för att de är 
kooperativa i grunden. Nu vill visserligen motionären i att-satsen att vi bara gör en 
utredning. Men som S-kongressen förra gången i all enkelhet beslutade ska Sverige verka 
för ett starkare företagsklimat och då krävs en samlad politik för företag i de olika faserna 
man går igenom. Samtidigt som kompetensförsörjning och matchning blir bättre och är 
avgörande för att fler företag ska kunna expandera. Och Sveriges företagare behöver 
ligga i världstoppen när det gäller digitalisering för att stärka sin konkurrenskraft. 
  
Med anledning av ovanstående resonemang vill jag föreslå styrelsen att avslå motionen. 
  
Förslag till beslut: 
Att avslå motionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

Motion 11:  
Kooperativa företag 
Distriktsstyrelsens föredragande: Andreas Saleskog 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande:  
Kooperativa företag har en affärsmodell som bygger på demokratiska fundament enligt 
principen en medlem – en röst. Kooperationen utgör det demokratiska näringslivet och är 
mer aktuell än någonsin. 

Motionären tar upp ett flertal problem som den kooperativa sektorn har i Sverige. Dessa 
problem gör att de svenska kooperativen inte kan konkurrera på lika villkor som de 
privatägda företagen. Distriktsstyrelsen håller med motionären om att en utredning om 
hur etableringen och driften av arbetstagarägda och kooperativa företag skall kunna 
förbättras behöver göras. 

Kooperationen är en positiv och progressiv kraft. Kooperationen bidrar till att bygga 
trygga, motståndskraftiga samhällen där människor är aktiva medskapare. 

Förslag till beslut: Att bifalla motionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

Motion 12: 
Utveckla metoder förlossningsvården 
Distriktsstyrelsens föredragande: Markus Alexandersson 
 
Vi kan minska risken för förlossningsskador genom att utveckla våra metoder och vårt 
arbetssätt  

I IVOs, inspektionen för vård och omsorgs senaste rapport om vårdskador i samband med 
förlossningar som presenterades i september 2020 framkom det klart och tydligt att mer 
kan göras för att minska förlossningsskador och öka patientsäkerheten. Det är skador som 
skulle kunna undvikas genom förändrade arbetssätt och metoder. Under 2019 fick IVO in 
cirka 50 lex Mariaanmälningar som rörde förlossningsvården. De riktade kritik i nästan 30 
klagomålsärenden och de genomförde drygt 10 egeninitierade tillsyner inom 
förlossningsvården. De vanligaste gemensamma nämnarna IVO ser i ärendena är:  

’• Avsaknad av helhetsperspektiv vid bedömning av elektronisk fosterövervakning (CTG). 
• Brister i teamarbetet.  

• Hög arbetsbelastning för barnmorskor och läkare.  

• Felaktig arbetsfördelning mellan barnmorskor.  

• Felaktig användning av värkförstärkande dropp. 

I 8 av 27 ärenden riktar IVO som tillsynsmyndighet kritik mot vårdgivare för brister som 
rör information och delaktighet, två faktorer som är bärande fundament i 
patientsäkerhetslagen. Gemensamt för många av ärendena är att patienter och 
närståendes synpunkter, erfarenheter och oro inte tas på allvar. Exempelvis genom att:  

• Personalen följer inte de förlossningsplaner som kvinnan upprättat tillsammans med 
vården.  

• Personalen är inte tillräckligt lyhörd för kvinnans egna önskemål och frågor.  

• Läkare och barnmorskor litar inte på kvinnans egna upplevelser av exempelvis 
fosterrörelser.  

• Kvinnan och hennes närstående får inte tillräckligt med information inför, under och 
efter förlossningen, eller så är informationen svår att förstå för kvinnan och hennes 
närstående.  

I IVO:s rapport går också att läsa: ”Orsaken till att information och delaktighet brister är 
olika och varierande. Här har verksamheterna ett stort ansvar att få den födande kvinnan 
att känna sig delaktig och lyssnad till. Verksamheterna kan också bli bättre på att 
säkerställa att patienten har förstått informationen.” ”Verksamheterna behöver till 
exempel bli bättre på att följa upp kvinnans komplikationer så tidigt som möjligt efter 
förlossningen. Annars finns risk att de missar vissa förlossningsskador eller inte upptäcker 
att skadan faktiskt var större än vad som först bedömdes vid förlossningen.” ”Med rätt 
anpassade arbetssätt och förhållningssätt går det att göra skillnad och minska lidandet för 



 
 
  

 

kvinnan. Det finns flera väl spridda arbetssätt och metoder i samband med förlossningen 
som minskar risken för skador. IVO ser också att andra faktorer som kan underlätta en 
säker förlossning, behöver ses över. Det kan exempelvis handla om att anpassa 
bemanning och kompetens mer efter de födande kvinnornas behov.” Utifrån denna 
rapport kan man utläsa klart och tydligt vilka utvecklingsområden vi bör jobba med för att 
säkerställa en god förlossningsvård. Stressad personal, utmaningar inom vissa 
kunskapsområden samt ingen tid för återhämtning för personalen kan få stora 
konsekvenser. Konsekvenser som handlar om liv eller död. 

 Därför föreslår jag följande:  

Att Region Blekinge tar denna rapport på största allvar, genom att utveckla metoder 
och arbetssätt så snart som möjligt i form av en handlingsplan antingen i syfte att 
åtgärda eller förebygga utifrån det som har framkommit i rapporten för att minska 
risken för förlossningsskador, att personalen ständigt erbjuds fortbildning inom 
förlossningsvården samt patientsäkerhet.  

Och att Region Blekinge skapar konkreta förändringar som ger bättre förutsättningar 
för minskad arbetsbelastning och ökad återhämtning för personalen.  

Amani El-Ali Mazloum 

Socialdemokraterna Ronneby 17 januari 2021 

Arbetarekommunens yttrande:  
Ronneby Arbetarekommun har antagit motionen som sin egen 202103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

Motion 12: 
Utveckla metoder förlossningsvården 
Distriktsstyrelsens föredragande: Markus Alexandersson 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande:  
Motionären pekar på brister i förlossningsvården och i graviditetsvårdkedjan, vilket också 
konstaterats i en granskningsrapport som motionen hänvisar till. Bristerna och 
ojämlikheten inom förlossningsvården låg till grund för den nationella satsning som den 
socialdemokratiskt ledda regeringen tog intiativ till 2015. Den har inneburit ekonomisk 
förstärkning till regionerna, vilka har haft stora möjligheter att utifrån de behov som 
identifieras regionalt göra insatser som förbättrar och utvecklar förlossningsvården. 

Bedömningen i nationella utvärderingar är att satsningen från regeringen och de 
regionala insatserna har gett bra resultat, bland annat i form av färre vårdskador; dock 
kvarstår brister vilket kräver fortsatta insatser, bland annat i fråga om 
kompetensförsörjning. Tillgången till barnmorskor i Region Blekinge är en utmaning både 
nu och framöver, signaler om att barnmorskor går i pension i förtid finns och även om 
nyutexaminerade barnmorskor ersätter uppstår ett betydande kunskaps- och 
erfarenhetsglapp. En del av de medel som Blekinge har fått ta del av har använts till att 
vidareutbilda grundutbildade sjuksköterskor; en diskussion finns dock kring om hur 
statliga medel kan användas på annat sätt för att öka kvaliteten och därigenom bidra till 
kvalitetshöjning och ökad attraktivitet. Att aktivt arbeta med kompetensförsörjning är 
nödvändigt. När det gäller läkare har förlossningsvården under senare år haft ett stort 
beroende av hyrläkare, något som går ut över kvaliteten. 

Att nå en ökad jämlikhet är en annan utmaning, vilket Myndigheten för vårdanalys också 
pekar på; myndigheten rekommenderar regionerna att ”förstärka insatserna mot 
språkliga och kulturella tillgänglighetsbarriärer”. Myndigheten rekommenderar också att 
erfarenheter följs upp och ligger till grund för förändringar och förbättringar. Det är 
nödvändigt med en lyhördhet; just nu pågår en omfattande enkätundersökning kring 
nyblivna föräldrars erfarenheter. Socialstyrelsen har också i uppdrag att ta fram ett nytt 
kunskapsunderlag, vilket man bedömer kommer att gå ut på remiss under den här våren. 

Några av de punkter som motionären tar upp och hänvisar till inspektion från 
Inspektionen för vård och omsorg är mer eller mindre allmänna för hälso- och sjukvården, 
bland annat när det gäller patientinformation och patientsäkerhet. Region Blekinges 
arbete inom dessa områden har nyligen granskats av revisorer och nya riktlinjer håller på 
att beslutas; dessa måste också på ett bättre sätt följas upp och betonas så att de får 
genomslag i verksamheten och förbättrar hälso- och sjukvården. Socialdemokraterna i 
Region Blekinge värderar detta högt. 

Att hela förlossningskedjan - vård och stöd innan, under och efter förlossningen - är stark 
och hålls ihop är av avgörande betydelse för att upplevelsen av att föda barn i Blekinge 
ska vara god och för att aktivt kunna möta riskfaktorer inför förlossning och negativa 
följder efteråt. En av de insatser som har stor utvecklingspotential är uppföljande 
kontakter; idag väljer alltför många nyförlösta kvinnor bort den möjligheten. Ett sätt att 



 
 
  

 

utveckla och förbättra eftervård och uppföljande kontakter är hembesök, vilket med rätt 
och förmodligen mer resurser kan utvecklas ytterligare. 

Ett problem med den politiska styrningen av hälso- och sjukvård är att samtidigt som 
initiativ i form av riktade statsbidrag och överenskommelser mellan staten och Sveriges 
kommuner och regioner har ett tydligt politiskt inslag och möjlighet till påverkan av 
förtroendevalda är möjligheterna på regional nivå starkt begränsade. Statsbidragen vare 
sig beslutas, redovisas eller följs upp i budget och bokslut. Hur medel ska användas 
regionalt beslutas inte heller på politisk nivå; redovisningarna om hur riktade statsbidrag 
har använts diskuteras i närmast obefintlig omfattning i politiska instanser i Region 
Blekinge. I dag sker inte heller budgetarbetet på ett sådant sätt att professionella 
bedömningar av möjliga prioriteringar görs på exempelvis klinik- eller diagnosnivå; det är 
en ordning som vi återkommande kritiserar. Med nuvarande ordning är det svårt att som 
förtroendevalda genomföra ett förändringsarbete likt det som motionären kräver. Det 
finns behov av att konstruera en ordning där professionella bedömingar och beslut bättre 
kan kompletteras av ett större politiskt ansvarstagande i prioriterings- och 
utvecklingshänseende, något vi i den socialdemokratiska regiongruppen arbetar aktivt 
med. 

Handlingsplaner beslutas på tjänstepersonsnivå liksom medicinska arbetssätt och hur 
kompetensutveckling genomförs. Det är en god ordning. Politiskt kan vi utifrån vår 
position som opposition efterfråga utvärderingar, påverka kompetensförsörjning och avig 
budgetförslag som ger goda förutsättningar att driva en bra verksamhet. Den 
socialdemokratiska gruppen i Region Blekinge följer förlossningsvården och hur riktade 
statsbidrag används och kommer att fortsätta vara aktiv i att betona betydelsen av en god 
förlossningsvård och en stark graviditetsvårdkedja. 

Förslag till beslut: Att anse motionen besvarad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

Motion 13: 
Återvinna textilier 
Distriktsstyrelsens föredragande: Yvonne Andreasson 
 
Behållare på alla våra återvinningscentraler i Blekinge där textilier kan lämnas.  

Hållbarhet står högt på agendan idag. Att minska vårt klimatavtryck är av högsta värde för 
vår miljö och planet. Att återanvända, laga, byta och lämna in på second hand är några 
saker vi kan göra när vi rensar där hemma. Men ibland när något inte går att lämna 
vidare, är det viktigt att det återvinns. Idag har vi behållare på våra återvinningscentraler 
för i stort sett allt men dock inget för textilier. I regionen finns idag en endast återvinning 
av textilier och det är i Mörrum. Jag menar att att det, ur ett miljöperspektiv inte är 
hållbart att köra från olika orter i länet till Mörrum för att lämna sina textilier. Och många 
kanske inte har möjlighet att åka dit och då hamnar istället textilier som kan återvinnas 
direkt i brännbarts behållaren.  

Därför föreslår jag följande:  

Att vi ska undersöka möjligheterna till att skaffa återvinningsbehållare för textilier i 
varje kommun, så att textilier som går att återvinnas, återvinns och inte slängs direkt i 
brännbart.  

Amani El-Ali Mazloum 

Socialdemokraterna Ronneby 17 januari 2021 

Arbetarekommunens yttrande: 
Ronneby Arbetarekommun har antagit motionen som sin egen 202103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

Motion 13: 
Återvinna textilier 
Distriktsstyrelsens föredragande: Yvonne Andreasson 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande:  
Att vi ska undersöka möjligheterna till att skaffa återvinningsbehållare för textilier i varje 
kommun, så att textilier som går att återvinnas, återvinns och inte slängs i brännbart. 

När jag läste motionen blev jag lite frågande görs inte detta i de flesta kommuner. Men 
det ser man ju att i Regionen är det endast på en ort som det finns och det är i Mörrum. 

Många kommuner i landet har insamling på Återvinningscentralerna, och ytterligare en 
del har också samarbeten med frivilligorganisationer som samlar in både textil och 
textilavfall på återvinningstationerna. 

Det är ett resursslöseri som vi måste arbeta för att minimera. 

Det är kommunerna som har ansvaret för insamling av textil i Sverige idag. Det betyder 
att beroende på vart vi bor avgör hur våra gamla förbrukade kläder återanvänds. Detta är 
inte bra. 

Det är bra Amani att detta uppmärksammas och att det finns ett intresse av frågan. Att 
den är viktig. 

I EU:s nya avfallsdirektiv finns det krav på separat insamling av textilavfall 2025. 

Naturvårdsverket har också lagt fram förslag på obligatorisk utsortering av textilavfall och 
förslag på olika möjliga scenarier för uppbyggnad av insamlingssystem och 
ansvarsfördelning. 

Det är alltså en del på gång och vi får alla hjälpas åt i våra hemkommuner och påverka till 
att det möjliggörs att återvinna textilier. 

Därmed får motionen anses besvarad. 

Förslag till beslut: Att anse motionen besvarad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


