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Socialdemokraterna i Kalmars representantskap 
 

Rösträtt äger endast ombud, ordinarie och ersättare i styrelsen, samt revisorerna. Alla 

medlemmar har närvarorätt, förslagsrätt och yttranderätt. 
 

Ombud 

Byggnads, 2 ombud 

IF Metall, 2 ombud 

Courage, 2 ombud 

Kommunal, 2 ombud 

Funkabo, 4 ombud 

Kalmar Södra, 3 ombud 

Lindsdal/Läckeby, 3 ombud 

Smedby, 3 ombud 

Norrliden, 4 ombud 

Centrala Kalmar, 5 ombud 

Rinkabyholm/Hossmo, 2 ombud 

Rockneby, 3 ombud 

SSU, 2 ombud 

Södermöre, 4 ombud 

S-Kvinnor, 2 ombud 

 

Styrelsen 

Roger Holmberg 

Marie Simonsson   

Mattias Adolfson 

Gunnar Nilsson 

Veronica Selén Ericsson 

Bjarne Ringdahl 

Anna Johansson 

Michael Ländin 

Annika Brundin 

Nasim Malik 

Lasse Johansson 

 

Revisorer 

Jan Bengtsson 

Doris Johansson 

Göran Wiegert 



Valberedningens förslag 
 

Val av nämndemän i tingsrätten 
12. Föreslagna i följande ordning, i ovisshet om hur många platser vi tilldelas: 

1. Pernilla Andersson 
2. Daniel Abrahamsson 
3. Elisabeth Heimark Sjögren 
4. Jan Bengtsson 
5. Kristina Podolak-Andersson 
6. Leif Sverkersson 
7. Emma Ahlin 
8. Steve Sjögren 
9. Caroline Kamnert 
10. Magnus Lundén 
11. Eva Jarstad 
12. Johan Torstensson 
13. Camilla Ekman 
14. Elin Almheden 

 

 Övriga nominerade: Ilona Gustavsson, Ylva Hällblad, Ingmarie Andersson, 
  Monica Engberg, Ing-Marie Karlsson, Maria Kehagia, 
  Östen Melkersson, Iwona Nasimi, Christer Andersson 
 

Fyllnadsval av ordförande i överförmyndarnämnden 
13. Ordförande: Anette Lingmerth 
  

Övriga nominerade: Då det är ett fyllnadsval utan nomineringsprocess kan det nomineras på 
 årsmötet. 
 

Val av styrelse 
14 a. Kassör (2 år): Mattias Adolfson 
  

14 b. Tre ledamöter (2 år): Lasse Johansson 
  Veronica Selén Ericsson 
  Gunnar Nilsson 
  

14 c. En ledamot (1 år): Anna Hedh 
  

14 d. En ersättare (2 år): Alexander Högberg  
 

Övriga nominerade: Daniel Abrahamsson, Christer Andersson, Pernilla Andersson, 
  Sara-Lisa Ekedahl, Ola Erlandsson, Ilona Gustavsson, 
  Donny Johansson, Ing-Marie Karlsson, Magnus Uhr 
 

Val av revisorer 
15 a. Två ordinarie (1 år): Doris Johansson 
  Britt Lindblad 
 

15 b. En ersättare (1 år): Nikolaos Strachinis 
 

Övriga nominerade: - 



Övriga val 
16 a. Ordförande Seniorerna (1 år):  Sven-Evert Arvidsson 
 

 Övriga nominerade: - 
 

16 b. Fanbärare Socialdemokraternas fana (1 år): Magnus Uhr (ordinarie) 
    Lasse Johansson (ersättare) 
 Övriga nominerade: - 
 

16 c. Fanbärare Svenska fanan (1 år):  Ralf Eriksson (ordinarie) 
    Marie Simonsson (ersättare) 
 Övriga nominerade: - 
 

16 d. Ombud ABF (1 år):   Veronica Selén Ericsson (ordinarie) 
    Gunilla Johansson (ersättare) 
 

 Övriga Nominerade: Ilona Gustavsson, Emma Ahlin, David Richardson, Maria Kehagia 
  

16 e. Ombud Fonus (1 år):   Pernilla Andersson (ordinarie) 
    Susanne Lenander (ersättare) 
 

 Övriga nominerade: Nasim Malik 
 

16 f. Ombud Riksbyggen (1 år):  Eva Jarstad 
 

 Övriga nominerade: Nasim Malik, Donny Johansson, Christer Andersson 
 

16 g. Ombud Folkrörelsearkivet (1 år):  Gunilla Johansson (ordinarie) 
    Jussi Gröhn (ersättare) 
 

Styrelsens förslag till valberedning 
 

17 a. Ordförande (1 år): Steve Sjögren 
 

17 b. Tio ledamöter (1 år): Ann-Marie Engström 
  Gunilla Johansson 
  Magnus Lundén 
  Gunnar Nilsson 
  Jonas Hellberg 
  Ingvar Nilsson 
  Anette Lingmerth 
  Malin Anell 
  Jussi Gröhn 
  Helena Olsson 
 

17 c. Tre ersättare (1 år): Kristina Podolak-Andersson 
  Ralf Eriksson 
  Marie Fransson 
 
 



Verksamhetsberättelse 
2018 

Socialdemokraterna i Kalmar 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Verksamhetsberättelse 

Socialdemokraterna i Kalmar får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2018. 

 

Medlemmar 
Antalet medlemmar för Socialdemokraterna i Kalmar uppgick vid årsskiftet till 593 stycken. Under året 
värvades 107 nya medlemmar. 

 

Styrelsens sammansättning 
Styrelsen har under 2018 bestått av följande ledamöter, ersättare och adjungerade; 

Ordförande  Roger Holmberg 

Vice ordförande Marie Simonsson 

Kassör  Mattias Adolfson  

Studieledare  Veronica Selén Eriksson  

Facklig ledare Gunnar Nilsson  

Mediaansvarig Michael Ländin 

Ledamot  Anna Johansson 

Ledamot  Elisabeth Heimark Sjögren  

Ledamot  Bjarne Ringdahl 

Ersättare  Annika Brundin  

Ersättare  Nasim Malik 

Ersättare  Lasse Johansson 

Adjungerad  Johan Persson (kommunalråd) 

Adjungerad  Dzenita Abaza (kommunalråd) 

Adjungerad  Lena Hallengren (riksdagsledamot,statsråd) 

Adjungerad  Anders Henriksson (landstingråd) 

Adjungerad  Sven-Evert Arvidsson (Ledare för seniorerna) 

Adjungerad  Göran Weigert (Kyrkpolitisk ledare) 

Adjungerad   Linus Hellman  (Anställd)                                                                                                    

Adjungerad  Alexander Högberg (SSU)  

         

 

 



 

 

Verkställande utskottet         

Verkställande utskottet har bestått av följande ledamöter Roger Holmberg, Marie Simonsson, Mattias 
Adolfson och Michael Ländin, adjungerade har varit Linus Hellman, från och med juni har verkställande 
utskottets möten även varit valledning och då utökat med Lena Hallengren, Anders Henriksson, Johan 
Persson, Dzenita Abaza, Denja Eliassi och Elisabeth Heimark Sjögren. 

 

Revisorer 

Revisorer under året har varit Jan Bengtsson, Doris Johansson och Göran Wiegert.  

 

Personal  
Karin Dahlin, politisk sekreterare (till och med mars 2018)                                                                                                                                                                                 
Linus Hellman, ombudsman  
Denja Eliassi, valanställd (maj till september 2018) 
Elisabeth Heimark Sjögren, valanställd (juli till september 2018) 

 

 

Aktiviteter 
Årsmöte 17 mars    

Årsmötet hölls på Högalids folkhögskola där det var stort fokus på det kommande riksdagsvalet. Där 
blev samlingen uppdelade i 6 grupper som senare under valrörelsen kom att bli dörr-knackar-grupper. 
Grupperna hade sedan en slags bikupor där man fick lära känna varandra lite bättre och kanske rent av 
lägga upp en strategi för kommande arbete.  

Hjalmar Brantingmedaljer tilldelades Elisabeth Gustafsson och Roger Kaliff. Båda dessa två har ett långt 
och troget medlemskap bakom sig och har haft en rad olika uppdrag båda två. Nu senast så var 
Elisabeth ordförande i Södermöre kommundelsnämnd och Roger Kaliff ordförande i kommunfullmäktige 
i Kalmar kommun.  

 

1 mars barnbidragskampanj 
Dagen då barnbidraget höjdes för första gången på 12 år. Då passade vi på att uppmärksamma detta på 
morgonen och i vissa fall även eftermiddagen utanför förskolor i kommunen och uppvaktade föräldrar 
med en badbiljett på simhallen för att fira. 
 
 
 
 



 

 

17 mars partifest 
I direkt anslutning till årsmötet 2018 så anordnade även arbetarkommunen en partifest. Vilken gick av 
stapeln på Kalmar stadshotell och var ett trevligt inslag i vårat annars mötestäta liv. Det bjöds på god 
mat och ett otroligt svårt musikquiz där den röda tråden var: valår.  
 
 

28 mars Stefan Löfven 
Mitt i vintern under kanske vinterns snöigaste dag så besökte Stefan Löfven Pukeberg i Nybro och höll 
sedan ett öppet möte efteråt dit ett härligt gäng socialdemokrater från Kalmar hade tagit sig. Alltid 
trevligt att få en möjlighet till att skaka hand med statsministern.  
 
 

17 april – 8 september dörrknackning 
Under valrörelsen 2018 så satsade vi extra på att knacka dörr. Vi besökte mer eller mindre hela 
kommunen minst en gång. 60 olika tillfällen för dörrknack blev det totalt. Vi var allt mellan 3 personer 
och 30 som mest när vi knackade. Många givande samtal och många nya medlemmar.  
 
 

1 maj 
Samlades vi helt enligt traditionen på Stagneliusskolans skolgård för att tillsammans med Lyrans 
musikkår och kulturskolans drill marschera mot Larmtorget. Där fick vi och många med oss lyssna på 
Samuel Fröler som var årets huvudtalare och Tove Jansson som var årets ungdomstalare. Runt omkring 
på torget så fanns det lotter till försäljning och en hoppborg för barnen att leka i. Och blev man lite 
hungrig så fanns det även en och annan korv att stoppa i magen.  
 
 

7 maj 
Den här dagens dörrknackning fick ett celebert besök av vår egen infrastrukturminister Tomas Eneroth. 
Han höll först ett litet pepp-talk till oss knackare innan vi begav oss ut i Ljusstaden för att knacka bland 
dom första dörrarna i valrörelsen 2018.  
 

 

30 maj 
Här träffades vi ute på universitetsbygget där vi fick en bra rundvandring i dom nästan klara delarna. Vi 
fick titta på kontor, labblokaler och sällskapsutrymmen. Så fint det kommer att bli. Därefter så samlades 
vi inne på Skanskas platskontor där vi höll ett första medlemsmöte där ett embryo till kommande 
valmanifest presenterades och diskuterades.  
 

 

 

 

 

 



 

 

27-28 juli kalmar marknad 
Som senaste åren så var vi såklart med och kampanjade under kalmar marknad där vi använde oss av 
våra nyinköpta tält längs med storgatan. Under lördagen så fick vi besök av vår finansminister 
Magdalena Andersson vilket skapade en hel del uppmärksamhet. Inte minst kul för våra valarbetare att 
få träffa henne. Uppskattat av många med andra ord. 
 
 

5 augusti  
Nu gick startskottet för valaffischeringen. Det betyder att vi åkte runt i hela kommunen för att sätta upp 
våra dryga 100 valaffischer. Det var bilar, släp, hästtransporter och barn ihop med ett helt gäng eldsjälar 
som gav sig ut och kånkade runt på alla dessa tavlor. Under eftermiddagen så kom även 
socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Anders Ygeman, på besök och höll en pressträff för att 
visa upp våra affischer. Tillsammans så tog vi emot pressen på gräset utmed Erik Dahlbergs väg mitt i 
eftermiddagssolen.  
 

 

8 augusti rockneby marknad 
Mitt i den rådande sommarhettan så styrde vi kosan mot Rockneby för att medverka på deras årliga 
marknadsdag. Och varmt var bara förnamnet kan jag meddela. Under dagen så kom även vår minister 
för högre utbildning och forskning Helen Hellmark Knutsson som passade på att mingla runt bland 
besökarna.  
 

 

9-11 augusti kalmar stadsfest 
Så var det dags att kampanja igen inne i stan och denna gången så var det en mindre bra placering men 
med en snygg röd vägg så löste sig detta på ett bra sätt. Även här träffade vi många trevliga 
medborgare som ville komma och prata politik med oss eller kanske bara ta ett glas vatten i värmen och 
fylla på lite energi i form av ett äpple.  
 

 

13 augusti – 8 september valstuga   
13 augusti så var det då dags att inviga årets valstuga. Denna gången hade varje parti fått chansen att 
låna en röd liten stuga från kommunen som sedan placerades ner vid jordbro-porten som vanligt. Det 
blev en succe!! Stugan var öppen varje dag från klockan 10-18 (något kortare på helgen) men totalt blev 
det omkring 225 timmar allt som allt. Vågar inte tänka på hur många kilo äpplen som gick åt eller för den 
delen hur många kilo godis som vi bjöd glada medborgare på. Nu låter det som att vi bara gav bort en 
massa gott. Men vi pratade en massa politik också. Bara positiva reaktioner måste jag säga.  SSU lånade 
stugan ett par kvällar och körde pizzakväll bland annat.  
 

 
 
 
 



 

 

18 augusti ironman      
Mitt i natten klev dom upp våra tappra valarbetare som sedan packade det sista i påsarna och kokade en 
massa kaffe för att sedan bjuda förbipasserande på som skulle ner till elevatorkajen för att se starten av 
årets ironmantävling. Mycket uppskattat!! Så kanske kör vi en favorit i repris även detta året, vem vet? 

 

22 augusti 
Då var det dags att samla ihop sig igen för att kraftsamla i norrlidens centrum. 100-talet medlemmar slöt 
upp för en härlig kväll där vi fick besök av utrikesministern Margot Wallström. Det var kycklingkorvar, 
vindsnurror och röda tröjor så långt man kunde se och ingen kunde ta miste på att det 
socialdemokraterna som hade kommit för att hälsa på.  

 

8 september pride 
Årets i särklass galnaste fest gick av stapeln denna dagen. Tror inte att någon av oss gick hem utan att 
vara hes eller kunna hela texten på SSU:s vallåt. Det var party från början till slut och det var succé!! Vi 
syntes, vi hördes och vi gjorde definitivt ett avtryck med vår del av tåget. 

  

9 september valdagen 
Då var det dags för stora dagen D som vi nu hade laddat för i veckor eller kanske skulle säga månader 
istället. Under mer eller mindre hela dagen så var vallokaler bemannade av oss. Sen framåt 
eftermiddagen/kvällen kom den stora väntan. Denna gjorde vi tillsammans på O´learys där vi hade vår 
valvaka. Med god mat och härlig spänning inväntade vi det preliminära resultatet som presenterades 
under kvällen. Tacktal hölls där vi hyllade våra fantastiska valarbetare som har slitit för att nå målet.  

 

11 oktober representantskapsmöte 
Valet var över och vi hade en överenskommelse med majoriteten i kommunen. Då var det dags att 
nominera ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande posterna från partiet. Detta gjordes 
vid ett möte som hölls i stagneliusskolans matsal. Resultatet blev några nya och några gamla precis som 
det ska vara.  

 

7 november  
Nu ville arbetarkommunen tacka alla som arbetat med valet på ett eller annat sätt. Detta gjordes genom 
att vi hade pizzakväll uppe på expeditionen. Välbesökt och uppskattat! Det är minst lika viktigt att få 
träffas efteråt som att få träffas när det är skarpt läge. Medverkade gjorde även Roger Holmberg, 
Dzenita Abaza och Johan Persson. 

 

 

 

 



 

 

12 november representantskapsmöte 
För att hela den kommande mandatperioden ska flyta på så behöver man ha många bra namn i nämnder 
och styrelser också. Detta beslutades under detta representantskapsmöte som även det hölls i 
stagneliusskolans matsal. Välbesökt som vanligt och goda mackor blev vi bjudna på.  

 

14 november 
Denna gången sågs ett gäng tappra valarbetare på Pipes of Scotland för en form av valanalys och mys. 
Många idéer kom fram som vi ska komma ihåg till nästa valrörelse. 

 

Steg 1 utbildning 
Efter att allt med valet där vi hade värvat en hel del nya medlemmar så var det dags att starta upp en 
steg 1 utbildning som vänder sig till dessa. Tre tillfällen hann vi med innan nyåret.  

- 19 november kom Lena Hallengren på besök och höll ett möte kring riksdagsarbetet.  
- 3 december kom Johan Persson på besök och höll ett möte kring arbetet i kommunen.  
- 12 december kom Roger Holmberg på besök och höll ett möte kring arbetet i 

arbetarkommunen.  

 

Ordförandeträffar 

Vid fyra tillfällen under 2018 kallades föreningsordförandena till träffar på partiexpeditionen för att få 
information om kommande verksamhet samt för att få möjlighet att byta erfarenheter med varandra.  

 

Kommunfullmäktigegruppen 

Under 2018 så har gruppen haft möten innan varje fullmäktigemöte. Vanligtvis måndag morgon 8.00. Vi 
har även haft ett extra gruppmöte inför att budgeten ska släppas och detta möte är tillsammans med C 
och V grupperna.  

Under våren 2018, januari närmare bestämt så hade vi en lunch -> lunchöverläggning på Stufvenäs med 
gruppen för att diskutera hur arbetet i gruppen funkar men även för att få en chans att träffas utanför 
möteslokalen. Överläggningen avslutades med lite teambuilding, för lite sådant är lika viktigt att utöva 
som att diskutera budget och liknande.  

I övrigt har arbetet flutit på ungefär som vanligt förutom att vi hade en valrörelse som gruppen deltog 
mer eller mindre aktivt i. Vi bemannade valstugan, knackade dörrar och deltog vid torgmöten.  

 

 

 

 



 

 

(S)eniorerna   

Seniorerna verksamhet 2018 har vi haft 4 möten Deltagarantalet i snitt 25 –30 personer Verksamheten 
har präglats av god och trevlig samvaro med bra diskusioner. 

Att vi har haft färre möten 2018 beror på att många har varit verksamma i valarbetet både centralt samt i 
sina respektive föreningar Vi fick ju en härlig valseger 2018  

Våra möten har varit på kommunala anläggningar samt på Krusenstiernska gården samt på Expeditionen  

Medverkande har varit ordf. i olika verksamheter samt partiexpeditionen 

Bra underlag har presenterats av de föredragarna Vi tackar 

2019 startar arbetet med Eu-valet. 

Sven-Evert Arvidson 

ordf.  

 

 

Utredningar 

Valberedningsutredning 

Under årsmötet den 17 mars 2018 så gav årsmötet Roger Kaliff i uppdrag att se över hur valberedningen 
ska se ut och arbeta i framtiden. Vem ska kunna sitta där? Hur många ska sitta i valberedningen? Ska vi 
ha två olika valberedningar för interna/externa val?  

Det var några av dom frågorna som kom upp och som vi lämnade vidare till Roger Kaliff att arbeta med 
under året. Planen är att Roger ska återkomma med någon form av rapport vid årsmötet 2019.  

 

   

Kongresser 

Distriktskongress 26 maj 

Årets distriktskongress hölls på Larmtorget i Kalmar. Som gäst hade vi besök av 
socialförsäkringsministern Annika Strandhäll som var i stan på besök. Kalmar arbetarkommun 
representerades av 26 ombud.   

 

 

 

 



 

Slutord 
Det gångna året präglades starkt av valet. Inledningen av 2018 handlade om att 
förbereda och mobilisera, sommaren om att ladda och smygstarta, sensommaren om 
furiös valrörelse, och hösten och vintern om eftervalsarbete och regeringsbildningen. 
 

Ett val i vilket vi här lokalt i Kalmar backade något, men där vi bibehöll majoriteten och 
landade partiets bästa valresultat i en residensstad med hela fem procentenheters 
marginal. Även på länskommunal nivå var vårt resultat fem procentenheter starkare än 
den kommun där partiet gick näst bäst. 
 

Vi har byggt upp ett starkt förtroende i Kalmar och symboliserar handlingskraft och 
utveckling. Valresultatet är med säkerhet också en följd av att vi mobiliserade aktiva 
och engagerade valarbetande medlemmar på ett strålande sätt. Hela 13 000 
genomförda samtal, varav 6 000 vid dörrknackning, talar sitt tydliga språk. 
 

Parallellt med detta fortsatte utvecklingen av hela kommunen. Vi har fortsatt att bygga 
nya bostäder, att utveckla skola och äldreomsorg mot att bli bland Sveriges 30 bästa, 
att utveckla besöksnäringen och att stödja det lokala näringslivet. Kalmar går fortsatt 
framåt inom alla områden, och växer så det knakar. Under 2018 blev vi 1 059 fler i 
kommunen. Under mandatperioden bör vi spränga 70 000-strecket. Detta är frukten 
av vårt starka samarbete med Vänsterpartiet och Centerpartiet. Samverkan i 
majoriteten fungerar utmärkt och ska utvecklas ytterligare. 
 

Med detta överlämnar styrelsen verksamhetsberättelsen till årsmötet och passar på att 
önska de nya ledamöter som väljs varmt lycka till i det viktiga arbetet med att föra hela 
Kalmar fortsatt framåt. 
 

Kalmar i mars 2019 

 
Roger Holmberg Marie Simonsson  Mattias Adolfson 

 
Michael Ländin Veronica Selén Ericsson Bjarne RIngdahl 

 
Anna Johansson Elisabeth Heimark Sjögren Gunnar Nilsson 

 
Annika Brundin Nasim Malik  Lasse Johansson 
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 832400-2834  Resultatrapport  Utskrivet:  19-02-04

 Preliminär  17:12
 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  397
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 18-01-01 - 18-12-31

 Perioden  Ackumulerat  Årsbudget  Ack/årsbudg

 Intäkter
 Klass 31

 3110  Partistöd  770 870,00  770 870,00  850 000,00  90,7 %
 3120  Studiestöd  111 300,00  111 300,00  123 000,00  90,5 %
 S:a Klass 31  882 170,00  882 170,00  973 000,00  90,7 %

 Klass 32
 3210  Kansliavgifter  102 525,00  102 525,00  90 000,00  113,9 %
 S:a Klass 32  102 525,00  102 525,00  90 000,00  113,9 %

 Övriga rörelseintäkter
 3900  Medlemsavgifter  6 322,37  6 322,37  30 000,00  21,1 %
 3920  Utdelning på andelar  144,00  144,00  0,00  0,0 %
 3950  Övriga intäkter  1 026 917,00  1 026 917,00  1 005 000,00  102,2 %
 3990  Återföring av valfond  590 000,00  590 000,00  795 000,00  74,2 %
 S:a Övriga rörelseintäkter  1 623 383,37  1 623 383,37  1 830 000,00  88,7 %

 S:a Intäkter  2 608 078,37  2 608 078,37  2 893 000,00  90,2 %

 Direkta kostnader
 4010  Mötesverksamhet  -76 017,75  -76 017,75  -36 000,00  211,2 %
 4025  Utbildning medlemmar  -14 787,26  -14 787,26  -15 000,00  98,6 %
 4030  KF-gruppen  -1 100,00  -1 100,00  -123 000,00  0,9 %
 4050  Kongresser  -6 500,00  -6 500,00  -14 000,00  46,4 %
 4055  Val  år 2018  -1 185 980,70  -1 185 980,70  -1 200 000,00  98,8 %
 4070  S-Presso  0,00  0,00  -26 000,00  0,0 %
 4080  1:a maj aktiviteter  -75 234,79  -75 234,79  -25 000,00  300,9 %
 S:a Direkta kostnader  -1 359 620,50  -1 359 620,50  -1 439 000,00  94,5 %

 Bruttovinst  1 248 457,87  1 248 457,87  1 454 000,00  85,9 %

 Personalkostnader
 7010  Lön Karin Dahlin  -133 224,00  -133 224,00  -134 000,00  99,4 %
 7011  Lön Linus Hellman  -468 068,00  -468 068,00  -460 000,00  101,8 %
 7012  Lön Denja Eliassi  -95 005,00  -95 005,00  -135 000,00  70,4 %
 7013  Lön Elisabeth Heimark Sjögren  -38 750,00  -38 750,00  -40 000,00  96,9 %
 7330  Bilersättningar, skattefri del  -251,60  -251,60  0,00  0,0 %
 7340  Övriga reskostnader  -4 560,00  -4 560,00  -5 000,00  91,2 %
 7510  Arbetsgivaravgifter  -232 377,00  -232 377,00  -251 000,00  92,6 %
 7520  KP, personalförsäkringar  -57 553,00  -57 553,00  -70 000,00  82,2 %
 7531  Löneskatt på pensionskostnader  -12 486,00  -12 486,00  -10 000,00  124,9 %
 7540  Övriga personalkostnader  -6 554,57  -6 554,57  -15 000,00  43,7 %
 S:a Personalkostnader  -1 048 829,17  -1 048 829,17  -1 120 000,00  93,7 %

 Övriga kostnader
 5010  Hyror expeditionslokal  -81 144,00  -81 144,00  -81 000,00  100,2 %
 5020  Hyror förråd  -26 604,00  -26 604,00  -27 000,00  98,5 %
 5050  Städning av lokaler  -6 060,00  -6 060,00  -16 000,00  37,9 %
 6150  Trycksaker  -43 313,00  -43 313,00  -20 000,00  216,6 %
 6230  Datakommunikation  -37 085,42  -37 085,42  -30 000,00  123,6 %
 6250  Telefon och porto  -36 051,66  -36 051,66  -40 000,00  90,1 %
 6390  Övr kostnader  -4 033,20  -4 033,20  -4 000,00  100,8 %
 6530  Anslag SSU  -7 716,00  -7 716,00  -15 000,00  51,4 %
 6560  Övriga kontorskostnader  -42 450,90  -42 450,90  -60 000,00  70,8 %
 6570  Tillstånd  -250,00  -250,00  -1 000,00  25,0 %
 6580  Annonser, reklam  -14 453,00  -14 453,00  -10 000,00  144,5 %
 6590  Gåvor och uppvaktningar  -6 283,95  -6 283,95  -10 000,00  62,8 %
 S:a Övriga kostnader  -305 445,13  -305 445,13  -314 000,00  97,3 %

 Resultat före avskrivningar  -105 816,43  -105 816,43  20 000,00  -529,1 %

 Resultat efter avskrivningar  -105 816,43  -105 816,43  20 000,00  -529,1 %
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 832400-2834  Resultatrapport  Utskrivet:  19-02-04

 Preliminär  17:12
 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  397
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 18-01-01 - 18-12-31

 Perioden  Ackumulerat  Årsbudget  Ack/årsbudg

 Finansiella intäkter
 8310  Ränteintäkter, pos värdeändring fonder  34 670,04  34 670,04  0,00  0,0 %
 S:a Finansiella intäkter  34 670,04  34 670,04  0,00  0,0 %

 Finansiella kostnader
 8410  Räntekostnader, neg värdeändring fonder  -410,54  -410,54  0,00  0,0 %
 8510  Avskrivning inventarier  -16 051,00  -16 051,00  -20 000,00  80,3 %
 8530  Förändring av valfonden  -50 000,00  -50 000,00  0,00  0,0 %
 S:a Finansiella kostnader  -66 461,54  -66 461,54  -20 000,00  332,3 %

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  -137 607,93  -137 607,93  0,00  0,0 %

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  -137 607,93  -137 607,93  0,00  0,0 %

 Resultat före skatt  -137 607,93  -137 607,93  0,00  0,0 %

 Nettoresultat  -137 607,93  -137 607,93  0,00  0,0 %
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 832400-2834  Balansrapport  Utskrivet:  19-02-04

 Preliminär  17:11
 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  397
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 18-01-01 - 18-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar
 1210  Inventarier  1,00  0,00  1,00
 1211  Inventarier politisk sekreterare  1,00  -1,00  0,00
 S:a Materiella anläggningstillgångar  2,00  -1,00  1,00

 Finansiella anläggningstillgångar
 1310  Andelar Riksbyggen  1,00  0,00  1,00
 1320  Insatskonto KF  324,80  0,00  324,80
 1330  Insatskonto Fonus  200,00  963,52  1 163,52
 1340  Aktier Östra Småland Intressenter AB  1,00  0,00  1,00
 S:a Finansiella anläggningstillgångar  526,80  963,52  1 490,32

 S:a Anläggningstillgångar  528,80  962,52  1 491,32

 Omsättningstillgångar
 Fordringar

 1520  Förutbetalda kostnader  27 437,00  -27 437,00  0,00
 1530  Upplupna intäkter  25 000,00  -25 000,00  0,00
 1570  Skattekonto  77,00  -21,00  56,00
 S:a Fordringar  52 514,00  -52 458,00  56,00

 Kassa och bank
 1910  Kassa  324,00  -324,00  0,00
 1930  Swedbank 664.721.781-6  493 964,02  -44 358,51  449 605,51
 1931  Transaktionskonto Swedbank (Kort, Linus)  14 871,61  -12 144,41  2 727,20
 1950  KF Sparkassa  32 048,28  111,52  32 159,80
 1960  Medlemskonto KF  10 900,53  0,00  10 900,53
 1970  Medlemskonto Fonus  955,52  -955,52  0,00
 1980  Räntefond Kort Plus  39 932,29  -29 978,29  9 954,00
 1981  Fond Ethica Obligation  501 967,27  -419 724,43  82 242,84
 1982  Fond Ethica Global  307 084,88  -121 653,87  185 431,01
 1983  Fond Ethica Sverige  191 607,21  -144 550,89  47 056,32
 1990  Bankmedel S-förening Swedbank 964593808-6  5 339,92  1 020,00  6 359,92
 S:a Kassa och bank  1 598 995,53  -772 558,40  826 437,13

 S:a Omsättningstillgångar  1 651 509,53  -825 016,40  826 493,13

 S:A TILLGÅNGAR  1 652 038,33  -824 053,88  827 984,45

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2010  Eget kapital  -888 715,46  0,00  -888 715,46
 2070  Ändamålsbestämda medel, valfond  -540 000,00  540 000,00  0,00
 S:a Eget kapital  -1 428 715,46  540 000,00  -888 715,46

 Kortfristiga skulder
 2510  Personalens källskatt  -19 139,00  8 682,00  -10 457,00
 2940  Upplupna sociala avgifter  -22 761,00  10 619,00  -12 142,00
 2950  Övriga upplupna kostnader  -176 082,95  128 164,95  -47 918,00
 2980  S-förening bankmedel konto 964593808-6  -5 339,92  -1 020,00  -6 359,92
 S:a Kortfristiga skulder  -223 322,87  146 445,95  -76 876,92

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -1 652 038,33  686 445,95  -965 592,38

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  -137 607,93  -137 607,93
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Stadgar för Kalmar arbetarekommun Styrelsens förslag 
Antagna av Kalmar arbetarekommuns representantskap 2019-XX-XX 
Godkända av partistyrelsen för Socialdemokraterna 2019-XX-XX 
 

Ändamålsparagrafen återfinns i partiets normalstadgar, under Kapitel 1. 

§ 1 Kalmar arbetarekommuns uppgift 
Arbetarekommunen ansvarar för; 
 

- Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Kalmar kommun. 
 

- Kommunikation med väljare och medborgare. 
 

- Valorganisationen i verksamhetsområdet. 
 

- Utveckling av politiken inom kommunen och gemensamt med Kalmar läns partidistrikt 
inom regionen. 

 

- Val av politiskt förtroendevalda. 
 

- Utveckling av förtroendevalda. 
 

- Fackligpolitisk och övrig organisationsverksamhet. 
 

- Stöd för organisations- och verksamhetsutveckling i de socialdemokratiska 
föreningarna/klubbarna. 

 

- Samarbete med arbetarrörelsens ungdomsorganisationer. 
 

- Kontakter med partistyrelsen. 
 

- Att vid val av socialdemokratiska organisationer utsedda församlingar samt vid val till 
offentliga förtroendeuppdrag efterleva principen varannan kvinna varannan man. 

 

- Utveckling och samordning av studieverksamheten. 
 

- Stöd för organisationsutveckling och verksamhetsutveckling i de socialdemokratiska 
föreningarna. 

 

- Medlemsintroduktion, organisations- och verksamhetsutveckling i verksamhetsområdet. 

§ 2 Organisation 

Moment 1 
Kalmar arbetarekommun är partiets lokala huvudorganisation och omfattar Kalmar kommun. 

Moment 2 
Kalmar arbetarekommun antar för sitt verksamhetsområde en organisationsplan. Av denna ska 
framgå vilka socialdemokratiska föreningar som ingår i arbetarekommunen. 

Arbetarekommunens styrelse ansvarar för organisationsplanen. Arbetarekommunen ska samla 
medlemmar som inte önskar ha sitt partimedlemskap i någon av de existerande föreningarna i en 
för hela arbetarekommunen gemensam fri grupp. 
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Moment 3 
Arbetarekommunens styrelse ansvarar för att det inom verksamhetsområdet finns en förenings- 
och valorganisation med anknytning till bostadsområden och fackföreningar. 

Moment 4 
Arbetarekommunens högsta beslutande organ är representantskapet.  Då representantskapet inte 
är samlat är arbetarekommunens styrelse högsta beslutande organ. 

Moment 5 
Alla till arbetarekommunen anslutna föreningar med minst 8 betalda partimedlemskap ska välja 
ombud till representantskapet. 

Moment 6 
Partiföreningarna samt sidoorganisationer med en distriktsorganisation bereder frågor som 
hänskjuts till dem av arbetarekommunens styrelse. 

§ 3 Medlemskap i arbetarekommunen 

Moment 1 
Samtliga inom Kalmar kommun befintliga socialdemokratiska föreningar, socialdemokratiska 
kvinnoklubbar, STS-grupper, HBT (S)-föreningar, socialdemokratiska studentklubbar samt 
medlemmar i den fria gruppen ska ingå i arbetarekommunen. SSU-klubb som erkänner partiets 
stadgar och som begär inträde i arbetarekommunen ska beviljas detta. 

Moment 2 
Medlem i det socialdemokratiska partiet erhåller vid inträde sitt partimedlemskap i den 
grundorganisation denne väljer att tillhöra eller i den fria gruppen. Medlemskap i flera 
grundorganisationer kan erhållas genom att erlägga medlemsavgift till dessa. Endast ett 
partimedlemskap är möjligt. Medlem kan flytta partimedlemskapet från en förening till en annan. 

§ 4 Avgifter 

Moment 1 
Medlemsavgifter regleras i stadgan för det socialdemokratiska partiet och fastställs av 
partikongressen. 

Moment 2 
Partimedlemmar med förtroendeuppdrag i kommun och region ska till Kalmar arbetarekommun 
erlägga en årlig kansliavgift. Avgiften fastställs av representantskapet. Avgiften faktureras årligen 
av arbetarekommunen. 
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§ 5 Representantskap 

Moment 1 
Kalmar arbetarekommuns högsta beslutande organ är representantskapet. Representantskapet 
består av ombud från de till Kalmar arbetarekommun anslutna partiföreningarna. Ombuden 
baseras på antalet fullbetalda partimedlemskap. 

Representantskapet ska bestå av totalt 59 ombud, varav styrelsens valda ordinarie ledamöter utgör 
9 ombud. Varje grundorganisation med minst 8 fullbetalda partimedlemskap erhåller ett 
grundombud. Återstående ombud fördelas procentuellt mellan föreningarna, i förhållande till 
antalet fullbetalda partimedlemskap. 

Ombudsfördelningen bestäms av medlemsantalet den 31 december. Det nyvalda 
representantskapet träder i funktion den 1 januari. Representantskapets årsmöte hålls före mars 
månads utgång. 

Vid representantskap har alla medlemmar närvarorätt, samt yttrande- och förslagsrätt, men utan 
rösträtt. 

Moment 2 
Kommunalråd, regionråd och riksdagsledamöter ska närvara vid representantskapets möten om ej 
förhinder har anmälts. Representantskapet kan på förslag från arbetarekommunens styrelse bevilja 
yttrande- och förslagsrätt till andra personer vid enskilt möte. 

Moment 3 
Representantskapet ska hålla minst tre möten per år varav ett ska vara årsmöte. 

Extra möte hålls när minst 1/3 av representantskapets ombud gör framställan därom. Möte skall 
hållas senast 6 veckor efter att skrivelsen har inkommit till arbetarekommunens expedition. Extra 
representantskap kan enbart uppta den fråga som föranlett framställan om mötet. 

Kallelse till representantskapets möten ska sändas ut minst fyra veckor före mötet. Kallelsen ska 
uppta de ärenden som ska behandlas av representantskapet. 

Handlingar såsom motioner och förslag, jämte styrelsens yttrande över dessa, vilka ska behandlas 
av mötet ska vara ombuden tillhanda senast två veckor före mötet. 
Inför alla val skall till handlingarna bifogas lista över nominerade kandidater samt valberedningens 
förslag till val som ska förrättas. 

Moment 4 
Endast medlemmar i partiet kan väljas till ombud eller ersättare i representantskapet. Som ombud 
och ersättare till representantskapet ska väljas medlem i Kalmar arbetarekommun. Ombud eller 
ersättare kan inte representera mer än en organisation. 

Moment 5 
Arbetarekommunens ordförande är också ordförande i representantskapet. 
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Moment 6 
Vid representantskapets årsmöte ska följande ärenden behandlas. 
 

1. Styrelsens berättelse för föregående år. 
 

2. Revisionsberättelse för föregående år. 
 

3. Rapporter från kommunfullmäktigegruppen. 
 

4. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 

5. Val av styrelse och ersättare. 
 

6. Val av tre revisorer och tre ersättare. 
 

7. Val av valberedning, 11 ordinarie och 3 ersättare, sammankallande väljs särskilt. 
 

8. Riktlinjer för den kommande verksamheten. 

Moment 7 
Representantskapet tillsätter arbetarekommunens valberedning. Arbetarekommunens valberedning 
väljs årligen och bereder val till arbetarekommunens årsmöte. Sammankallande väljs särskilt. 

Valberedningen bereder även upprättande av valsedlar i allmänna val, liksom val till nämnder, 
styrelser och råd i samband med allmänna val. 

Fyllnadsval till ordförande och råd bereds av arbetarekommunens valberedning. 

Fyllnadsval till övriga offentliga uppdrag beslutas av VU tillsammans med valberedningens 
sammankallande och berörd ordförande i nämnd eller styrelse. 

Valberedningen ska spegla sammansättningen av Kalmar arbetarekommun. För de val som 
förrättas av representantskapet ska principen om varannan kvinna varannan man tillämpas. 

Arbetarekommunens styrelse förbereder val av arbetarekommunens valberedning. 

Moment 8 
Styrelsens-, valberedningens- samt revisorernas- valda ersättare inträder i den ordning som 
fastställts av representantskapet. Ersättare ska kallas till samtliga möten och på dessa ha 
yttranderätt och förslagsrätt. 

Moment 9 
Omröstning sker öppet. Personval sker, när någon så begär, med slutna sedlar. 

Godkänd valsedel ska uppta det antal personer som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller färre 
namn är ogiltig. Vald är den eller de som fått högsta röstetalen, såvida inte mötet beslutar att enkel 
majoritet ska gälla för att bli vald. 

Uppstår lika röstetal vid sluten omröstning kan ytterligare valomgång genomföras. 

Om lika röstetal uppstår i omröstning där enbart två kandidater deltar avgör lotten. 

Uppstår lika röstetal vid öppen omröstning avgör lotten. 
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Moment 10 
Förslag på kandidater för val på årsmötet sänds till valberedningen före det nomineringsstopp som 
fastställts av arbetarekommunens styrelse. 

Efter nomineringstidens utgång äger endast valberedningen rätt att nominera ytterligare 
kandidater. Valbar är endast den som återfinns i lista över nominerade kandidater. 

Moment 11 
Rådskandidater ska väljas av representantskapet efter förslag från arbetarekommunens 
valberedning, vilken i beredningen av sitt förslag skall samråda med styrelsen och med kommun- 
respektive regionfullmäktigegruppen. 

Moment 12 
Motion till representantskapsmöte kan väckas av varje enskild partimedlem eller förening som 
tillhör arbetarekommunen. Motion ska insändas tillsammans med vederbörandes 
grundorganisations yttrande där det framgår om motionen antagits som dess egen eller om den 
sänts vidare som enskild. 

Motion som ska behandlas på representantskapets årsmöte ska insändas till arbetarekommunens 
styrelse senast den 31 december. Motion till övriga representantskap skall insändas till 
arbetarekommunens styrelse senast två månader före mötets hållande. 

§ 6 Arbetarekommunens styrelse 

Moment 1 
Arbetarekommunens styrelse handhar ledningen av verksamheten i överensstämmelse med dessa 
stadgar och av partikongressen och representantskapets fattade beslut. Styrelsens uppgift är härvid 
att agitera för partiet och dess politik, att utarbeta kommunalpolitiska program, att ansvara för 
arbetarekommunens ekonomi och medlemsadministration samt att stödja föreningarnas 
verksamhet. 

Styrelsen har arbetsgivaransvar gentemot den personal som anställs på arbetarekommunens 
expedition. 

Moment 2 
Arbetarekommunens styrelse ska bestå av 9 ledamöter och 3 ersättare. 

Styrelsen väljs för en tid av två år. Av styrelsens ledamöter väljs ordförande, kassör, 
studieorganisatör och facklig ledare särskilt.  

Styrelsen väljs växelvis. Vartannat år väljs 5 ledamöter och 1 ersättare, och vartannat år väljs 4 
ledamöter och 2 ersättare. 

Moment 3 
Styrelsen ska utse ett verkställande utskott inom sig, som består av ordförande samt ytterligare 
maximalt tre styrelseledamöter. 
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Moment 4 
Arbetarekommunens personal har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. 

§ 7 Allmän omröstning 

Moment 1 
Styrelsen för arbetarekommunen kan i viss fråga låta företa allmän omröstning bland 
partimedlemmarna i arbetarekommunen. Sådan omröstning ska vara rådgivande. 

Moment 2 
Slutligt beslut i ärende som varit föremål för allmän omröstning fattas av representantskapsmöte. 

Moment 3 
Regler för omröstningens genomförande fastställs av arbetarekommunens styrelse. 

§ 7 Allmänna val och kommunala frågor 
För kandidatnominering vid allmänna val, samarbetet mellan de förtroendevalda och 
partiorganisationerna samt behandling av landstings- och primärkommunala frågor gäller partiets 
”Regler för upprättande av valsedlar i allmänna val och val inom Svenska kyrkan”, ”Regler för 
kandidatnomineringar till övriga uppdrag”, ”Regler för samarbetet mellan förtroendevalda och 
partiorganisationerna” och ”Regler för behandling av landstings- och primärkommunala frågor”. 

§ 8 Allmänna bestämmelser 

Moment 1 
Kalmar arbetarekommun kan inte läggas ner utan partistyrelsens godkännande.  
Om arbetarekommun läggs ner ska samtliga dess tillgångar tillfalla partistyrelsen. 

Moment 2 
Kalmar arbetarkommuns stadgar kan endast ändras eller upphävas av representantskapets årsmöte 
och efter godkännande av partistyrelsen. 

Stadgeändring kräver beslut med 2/3 majoritet vid årsmöte eller med enkel majoritet vid två 
årsmöten. 

Moment 3 
Grundstadgarna kan endast ändras eller upphävas av ordinarie partikongress. 
Arbetarekommun kan hos partistyrelsen ansöka om dispens från dessa stadgar. 
 



FÖRSLAG PÅ ÖVERGÅNGSREGLER EFTER BESLUT OM NYA STADGAR 
 

Det finns ett starkt behov av att bredda Socialdemokraterna i Kalmars 

representantskap. Ambitionen måste vara att representantskapet ska vara brett 

förankrat och omfatta samtliga aktiva grundorganisationer. Våra hittills gällande 

lokala stadgar har med tiden kommit att leda till två olyckliga omständigheter. Dels 

att några aktiva grundorganisationer inte kvalificerat sig för repskapsombud, och 

dels att representantskapet med tiden kommit att omfatta olyckligt få ombud, i och 

med att vi sakta men kontinuerligt blivit färre medlemmar. 

 

Parallellt med att ännu mer jobba för att öka antalet medlemmar har styrelsen därför 

föreslagit årsmötet att anta nya lokala stadgar, som bland annat gör det lättare för 

grundorganisationer att kvalificera sig för repskapsombud, och som dessutom 

påtagligt ökar storleken på representantskapet. 

 

Om årsmötet antar nya stadgar så börjar dessa förvisso gälla omgående, men ett 

nytt breddat representantskap träder i så fall i kraft först vid årsskiftet. Samtidigt är 

det önskvärt att tidigare än så uppnå en stärkt representation och förankring. Det 

ligger nya representantskap framför oss under det pågående året, bland annat om 

utformning och inriktning för valberedningsarbetet. 

 

Styrelsen föreslår därför att årsmötet, i det fall årsmötet beslutat att anta nya lokala 

stadgar, även fattar beslut om att som övergångsbestämmelse göra en ny 

ombudsberäkning 2019-05-31, baserad på de nya lokala stadgarna, och att ett nytt 

representantskap träder i kraft 2019-06-01. I så fall görs sedan en ny ordinarie 

beräkning 2019-12-31, inför att ett nytt representantskap träder i kraft 2020-01-01. 
 

Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet 
 

Att… om nya lokala stadgar beslutats av årsmötet, besluta att en ny 

ombudsberäkning ska göras 2019-05-31, baserad på de nya lokala 

stadgarna, och att ett nytt representantskap ska träda i kraft 2019-06-01. 



UTKAST: SOCIALDEMOKRATERNA I KALMAR – FRAMTIDENS VALBEREDNING 
 

Roger Kaliffs uppdrag från årsmötet 2018 
“Att utreda hur valberedningsarbetet kan utvecklas.” 
 

Kompletterande beslut vid representantskap 2018-11-12 
Efter att en skrivelse, från fem föreningar, inkommit till arbetarekommunen beslutades på 
representantskapet om en återremiss och fortsatt dialog mellan styrelsen och företrädare för 
skrivelsen. 
 

Tillbakablick 
Historiskt har olika modeller i valberedningsarbetet använts. Det gäller såväl 
personsammansättning som kriterier. En bred representation har ofta föredragits. Beträffande 
kriterier har bl.a funnits; prenumeration på ÖS, kansliavgift, spridning av uppdrag, åldersgräns, 
varannan damernas. 
 

Arbetarrörelsen består av en politisk och en facklig gren. Sedan kollektivanslutningen upphörde 
och de fackliga organisationerna i stor utsträckning har omorganiserats, och expeditionerna har 
försvunnit från Kalmar, har kontaktytorna förändrats. Arbetarekommunens organisation har 
också förändrats med minskad aktivitet på föreningsnivå sedan nybildningen vid 
kommunsammanslagningen 1971. 
 

Socialdemokratin är ett folkrörelseparti. Skall det epitetet behållas måste det folkliga 
engagemanget och medlemskapet utvecklas och stärkas. 
 

I ”Socialdemokraterna i Kalmar 1960-2010” skriver Professor Lars Olsson: 
 

”Ända fram till valet 2006 har stödet från kalmarväljarna varit lika stort i valen till 
kommunfullmäktige, men valen 2006 och 2010 visar en anmärkningsvärd skillnad. Stödet för 
den lokala arbetarekommunen var påtagligt större än stödet för partiets riksdagspolitik. [...] 
Socialdemokraterna verkar däremot inte ha fått stöd för sin politik i någon högre grad av de 
många arbetskraftsinvandrare som 1975 fick rösträtt i kommunala val efter tre års bosättning i 
Sverige.” 
 

Enkät 
För att skapa en bredare referensram har vi tagit uppgifter från våra jämförelsekommuner 
Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad Arbetarekommuner. Se separat dokument för 
komplett sammanställning. Den enkät vi gjort visar på följande resultat. 
 

Kriterier 
Alla jämförelsekommuner har kriterier. Tre beslutar på medlemsmöte och en på styrelsemöte. 
 

Uppdelning 
Tre jämförelsekommuner har gemensam valberedning för såväl Kf-lista som nämnds- och 
styrelseplats. Enbart en jämförelsekommun har samma valberedning för interna val. 
 

Antal ledamöter 
Varierar mellan fem och femton. 
 

Representation 
Tre har direkt medverkan från styrelse, Kf-grupp och fack. 
 

 



Ordförande i AK, KF-, och KS-grupp 
AK-ordförande har i en jämförelsekommun hela ansvaret, och i en annan är AK-ordförande 
ledamot. 
 

Ordförande 
En jämförelsekommun har AK-ordförande som ledamot. En jämförelsekommun har AK-
styrelserepresentanter som ordförande. Två jämförelsekommuner har mötesvald ordförande. 
 

Fyllnadsval 
Två jämförelsekommuner använder styrelsen, två använder valberedningen. 
 

Adjungering 
Ingen jämförelsekommun adjungerar. Däremot förekommer olika former av samråd. 
 

Bakgrundsunderlag från de nationella partistadgarna 
”Partiets valsedlar ska upprättas så att jämn könsfördelning tillgodoses. En fortgående 
nyrekrytering av yngre krafter ska tillgodoses.” 
 

”Riks- och kommunalpolitiska uppdrag bör fördelas på så många medlemmar som möjligt.” 
 

”För att förbereda fastställandet av valsedel till fullmäktigeval utser arbetarekommunens 
årsmöte en valberedning året före det år fullmäktigeval äger rum.” 
 

”Valberedning gör upp förslag till valsedel för fullmäktigeval. Förslaget föreläggs 
arbetarekommunens styrelse för yttrande. Därefter behandlas valberedningens förslag och 
yttrandet från arbetarekommunens styrelse på arbetarekommunens möte före mars månads 
utgång valåret.” 
 

”Förslag på kandidater till val som förrättas av fullmäktige samma år som allmänna val ägt rum 
förbereds av en valberedning som utses av arbetarekommunens årsmöte. I valberedningen bör 
även ingå representanter för arbetarekommunens och fullmäktigegruppens styrelser samt 
arbetarekommunens fackliga utskott.” 
 

”Förslag på kandidater till fyllnadsval, som förrättas av fullmäktige, förbereds av 
arbetarekommunens verkställande utskott och fullmäktigegruppens styrelse, om inte 
arbetarekommunens årsmöte har beslutat annorlunda.” 
 

Förslag och slutsatser 
Min rekommendation understryker betydelsen av att stärka de socialdemokratiska föreningarna 
och medlemskapet. Vidare föreslår jag,  
 

...att valberedningen bereder så väl KF-lista som val till nämnder och styrelser. 
 

...att arbetet för valberedningen ges tydliga kriterier som förankras i grundorganisationerna. 
 

...att som ordförande utse någon med god partipolitisk erfarenhet, gärna med sitt främsta 
engagemang utanför kommunfullmäktige. 
 

...att utse ledamöter från grundorganisationerna, fackföreningsrörelsen, 
kommunfullmäktigegruppens styrelse och från arbetarekommunens styrelse. 
 

Återstår 
- Antalet ledamöter 

- Kriterier: ta fram och besluta, och sedan utvärdera och uppdatera inför varje ny valperiod 
 

/Roger Kaliff 



FRÅGA HALMSTAD KARLSKRONA KRISTIANSTAD VÄXJÖ
���������		��
��������������

�����
���������������
�����

�	������
������

��������������������������
����������������������


�����������������������������������������		�������

���
��� 

!�"��
�������
��
����������� �#����������������


�����$�����������������������%�����
�� 

����
�����������"�����


��� 

��

���������		��
��������������

������
���

!�"�������������
��������� !�" !�" ��

&���	��������	���������


����������'�


�������������

(���������
�����������)*�����������


�����������+

#%����,�-�����	���������-������������
���
���

����������������
������������� �.��

�	����$����������"������ �/����,�+�

����	������
���
������������ �.��

�	����$����������"������ 

+ *

0����������$�������������


����������'�


�������������

/�����������
���������������������������		����

����������������������������� �1�����
��"������������


�����$��
�������	���������������������������


�������������	�������������
���� �

0�����������
��"��$��
�������	���������������

������������	��	������� 

.����2�������������$$�����������������������������

�����������$���������� 

3����		����.��

��2�����������������������

���$$������

4����	����	�����
��"�� ��2�������

	����$������	���������56)7 

����������"���������/����

������
�����

!�" .���	����$����������"���������������������	�

����������� 

!�" !�"

0�	��������������

8��$���������'������9�

/�����������
�����������������������		����

����������:��������� �/����������
�������������


��"������$�����	���� 

����������
��"��$��.�����	��� �1�$����������

�����������������������
�������
����������������


��������� 

.����2�������

��$�������

����������������������

��		������ �!����	��������

�����$��	������������ 

&������������2�����
��������

	����$�������

.��������		������2���������������2�����
����

�����	����$�������	����	������	���

����	���������$$�����2����� 

�����������
�
��������������
��"��$��.��

	����	�	��� 

.
�0;<��2����� .
�
���������� 

&���	��
������.�������������

�(���������������

���$$����������

.������������������
��������������$���������������

����������������������
���������� �(�	������	���

��		��������������� �4�������������2�������������


�������������������������$��.����2����� 

/���$����������	��������� (�	�����	�� 0����	������	���
���������� �

0�����������	�����������

���2�����$��$�������$������ 

�����$����������������������


����������'�����

������������������
����������		������2����� �� ����������������������
�.�,��	����	�	����������

.�����	��� 

������������

	����	�	���� 

����	����	�	���� 

&�������	��$����������������

���������
���������		���

(�����	�������"��
����������.�����������������������

���� ��������������
�������
�������������
��������

�2����������� �=����	���������������������� 

�����������������������	���
������������

����������������������� 

!�"��	�����
����	����	�

��$������ 

=����������������������2����

�$$������	��������

�	���$$���� 

��������������	����
����

�
�����������������

#�$�����������������������������������
�����������

���������	������$$�����������������������	�

���"����������������������������$$���������

	����$���������	����� 

0����" 

ROGER KALIFFS VALBEREDNINGSUTREDNING - SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTSVAR



Förslag till fortsatt hantering och tågordning 
1. Styrelsen fattar 25/2 beslut om förslag till nya stadgar, inklusive ny 

beräkningsnyckel för ombud till representantskapet. 
 

2. Därefter går förslaget ut på remiss till grundorganisationerna. 
 

3. Årsmötet fattar sedan beslut om nya stadgar 30/3. 
 

4. Årsmötet väljer också på ett år en valberedning för interna val. Eventuellt samma 
valberedning som idag. 
 

5. På årsmötet redogör Roger Kaliff för sin valberedningsutredning. 
 

6. Efter årsmötet går Roger Kaliffs förslag och utredning ut på remiss till 
grundorganisationerna. 
 

7. Om årsmötet beslutar det så får föreningarna sedan till 31/5 att uppmana sina 
medlemmar att aktivt välja var de ska ha sitt partimedlemskap. 
 

8. Om årsmötet beslutar det så träder sedan det nya representantskapet i kraft 1/6, 
med klart fler ombud än tidigare, där förhoppningsvis alla föreningar har ombud. 
 

9. I höst hålls sedan minst ett repskap (preliminärt tisdagen den 24 september) om 
Framtidens valberedning. Där fattas beslut om hur vi ska organisera 
valberedning/valberedningar, hur vi ska tillsätta valberedning/valberedningar, och 
vilka instruktioner som ska ligga till grund för valberedningsarbetet. 
 

10. På årsmötet 2020 revideras sedan våra lokala stadgar utifrån det som beslutats på 
höstens repskap. 
 

11. Om beslutet blir att fortsatt ha en valberedning så väljs denna på årsmötet 2020. 
Om beslutet blir att ha en intern valberedning och en extern valberedning så väljs 
på årsmötet 2020 den interna valberedningen, och sedan på årsmötet 2021 den 
externa valberedningen. 
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STYRELSENS UTLÅTANDE PÅ MOTION, ”FLER MÖJLIGHETER OCH 
TILLFÄLLEN FÖR MEDLEMMARNA I KALMAR ARBETAREKOMMUN ATT 
DISKUTERA POLITIK OCH STÄLLA FRÅGOR…” 
 

Motionen lyfter på ett klokt sätt hur Socialdemokraterna i Kalmar skulle kunna skapa 

fler och bättre tillfällen för politiska samtal och diskussioner. 

 

Det senaste dryga året har arbetarekommunen hållit ett antal medlemsmöten i form 

av politikfika. Motionens förslag är en naturlig utveckling av den formen, med ett 

mer reglerat upplägg och med ansvariga politiker i centrum. 

 

Arbetarekommunens styrelse ser mycket positivt på motionens förslag och innehåll, 

och har förberett verksamhetsplanen med ett första tillfälle för detta i höst. 

 

Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet 
 

Att… bifalla motionen i sin helhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motion från Rockneby 

 

I det politiska läget som råder ser vi att socialdemokraterna måste synas på alla 

olika arenor för att vi ska bli starka. 

Därför har alla föreningarna olika utåtriktade aktiviteter utifrån 

verksamhetsplanerna som antas på varje förenings årsmöte. 

 

Ekonomin kan vara ett hinder för att kunna ha en utåtriktad aktivitet men vi ser 

att detta inte så ska vara för att vi ska synas på alla olika ställen. 

Vi anser att det ska utgå föreningsbidrag till varje förening som har utåtriktad 

aktivitet under året och att den finns med i verksamhetsplanen som skickas till 

Arbetarkommunen tillsammans med årsmötesprotokollet. 

 

Att: Föreningar som har utåtriktade aktiviteter ska få verksamhetsbidrag med 

100:- / person i föreningen. Avläsning av medlemsantalet 31/12 varje år. 

 

//Rockneby S - förening 



STYRELSENS UTLÅTANDE PÅ MOTION, ”FÖRENINGSBIDRAG TILL VARJE 
FÖRENING SOM HAR UTÅTRIKTAD AKTIVITET” 
 

Motionen föreslår ett verksamhetsstöd. Vi hade ett liknande stöd för några år 

sedan. Utfallet av det stödet blev inte ökad utåtriktad verksamhet i en omfattning 

som gjorde stödet motiverat. 

 

Vidare så är de flesta föreningarna ekonomiskt välmående, och mer i behov av stöd 

till planering och praktiska bitar. Bland annat därför har arbetarekommunen valt att 

göra en rejäl satsning på personal. Den satsningen bedöms ha större betydelse för 

verksamheten som helhet, inklusive för föreningarna, än ett generellt 

föreningsbidrag skulle ha. 

 

Arbetarekommunens styrelse ställer sig däremot positiv till att hjälpa föreningar 

ekonomiskt i samband med specifik utåtriktad verksamhet som en förening vill 

genomföra men inte anser sig ha ekonomiska resurser till. 

 

Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet 
 

Att… avslå motionen. 

Att… uppmuntra föreningarna att komma med riktade förfrågningar när de 

önskar genomföra en utåtriktad aktivitet som de saknar ekonomiska 

resurser för. 
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STYRELSENS UTLÅTANDE PÅ MOTION, ”IMPORTFRUAR TILL 
MEDELÅLDERS MÄN” 
 

Motionen tar upp stora och allvarliga frågor. Svåra sådana. Det råder ingen tvekan 

om att det förekommer att personer som flyttar till Sverige för att gifta sig både 

luras och utnyttjas. Samtidigt kan lösningen inte vara att generellt skuldbelägga den 

sortens äktenskap, eller att göra sådana reellt eller praktisk omöjliga. Detta då det 

är lika uppenbart att många sådana äktenskap också är genuina. 

 

Det är viktigt att utforma neutrala regelverk. I det här fallet könsneutralt, även om 

problematiken naturligtvis i stort sett helt handlar om män som lurar och utnyttjar 

kvinnor. 

 

Det är inte genomförbart att utomlands bygga upp en struktur och kapacitet för att 

SFI-utbilda alla som är på väg att flytta till Sverige för att gifta sig. Inte heller är det 

möjligt att kräva att den som önskar flytta till Sverige för att gifta sig i förväg ska ha 

genomgått en samhällsorienterande introduktionsutbildning. Möjligen skulle det gå 

att i något enstaka land, på någon plats, med viss regelbundenhet erbjuda sådana 

frivilliga möjligheter. Frågan är samtidigt vilken reell effekt det skulle ha på 

situationen. 

 

Inte heller kan vi ställa andra krav på föräldraledighetsuttag än vi ställer på andra 

föräldrar. 

 

Lagar och regler behöver ses över för att skärpa tryggheten och rättigheterna för 

den som flyttar till Sverige för att gifta sig. Inte minst behöver risken för att tvingas 

lämna Sverige minska för den med utländskt medborgarskap som flyttat hit för att 

gifta sig, och som i ett senare skede väljer att avsluta äktenskapet. 

 

Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet 
 

Att… avslå motionen. 

Att… rekommendera motionären att ta kontakt med länets 

riksdagsledamöter för en dialog om hur den här frågan bäst hanteras. 

 

 

 

 

 

 

 



Till Kalmar  Arbetarekommun, Socialdemokraterna i Kalmar                      Vinterbo  i januari 2019 
 

MOTION TILL ÅRSMÖTET 2019 
 

KALMAR SKA DELTA I  EM I TILLGÄNGLIGHET MOT FUNKTIONSHINDER  FÖR 
MÄNSKLIG MÅNGFALD!(Access Cities Award) 
 

Kalmar ska av -en rad skäl - ställa  upp i EM för  Tillgänglighet mot funktionshinder (på engelska Acces Cities Award)  
inför årets årsmöte. Detta är ett unikt årligt engagemang främst för personer som drabbas av  s k funktionsnedsättning, 
och ytterst för alla - för mänsklig m¨mångfald! 
 

Ett gott mått på ett samhälles kulturnivå är dess bemötande och behandling av  de personer som drabbats av 
funktionshinder. Dessa enskilda och grupper nämns med olika namn genom historien. Utsatta eller svaga har i nutid 
växlat med invalider, vanföra, handikappade eller funktionsnedsatta.  
 

Vi vill vara varsamma med orden. Och har därför ersatt dem tills de påverkats av en sammansatt  verklighet. 
 

Vi vill dock arbeta mot den verklighet som är vår värsta fiende och föra vår kommun framåt i en värld för alla med 
olika funktionsvariationer. 
 

Förenta nationerna har utsett en särskild dag - senast den 3 december - till att årligen uppmärksamma de människor som 
drabbats av funktionshinder . Kalmar bör tillhöra de kommuner som uppmärksammar denna dag på olika sätt. 
 

Två världskrig utgick från Tyskland och Europa under förra seklet. Miljoner människor dödades 
Och kanske ännu fler invalidiserades av de båda världskrigen under 1900-talet- 
 

Inför förra millennieskiftet stärktes alltmer hoppet om fred och nedrustning. Uttalanden om ett fredligt bygge av "det 
Europeiska huset" med goda mellanfolkliga förbindelser utbytttes mellan ledarna för väst och öst. 
 

Inom vår del av världen  hade  folken drabbats av krigen och led av sviter från militarismen och dess följder miljoner 
invalidiserade och traumatiserade. 
 

Många knöt an till Olof Palmes linje för fred och nedrustning samt utveckling genom samverkan och ökad handel 
mellan länder och folk.Den internationalism som präglade Palmes bästa insatser saknas tyvärr i dag. 
 

I EU genomfördes ett viktigt steg på det sociala området då ett särskilt EM I Tillgänglighet inrättades. Det kallas på 
engelska Access City Award och avser att främja en  process som stimulerar kommunerna till ett tillgängligt samhälle 
för alla - även människor som drabbas av funktionshinder. Ansvarig för detta årliga EM är EU-kommissionen i Bryssel. 
I Sverige sköter Myndigheten för Delaktighet (MfD) administrationen Alla kommuner med minst 50 000 invånare kan 
delta. Anmälan sker genom att ifylla  ett formulär samt bifoga en redovisning av  de åtgärder för tillgänglighet 
(anpassning av samhälle åt alla - mänsklig mångfald) som utmärker kommunen (alltså även som t ex landstinget 
ansvarar för). Ansökan ska ske på engelske (eller franska eller dyl) Från personer som deltagit sägs att detta inte  är så 
tidsödande för kommuner som har ordning på  sina insatser på dettq pririterde område. De har politker och tjänstemän 
med överblick på tillgänglighet och kan därför enkelt redovisa kommunens inriktning och insatser. 
 

Den första utmärkelsen tilldelades Salzburg (Mozarts hemkommun) i Österrike 2010.  
 

Svenska kommuner har uppmärksammats med  framträdande positioner. Göteborg vann högsta utmärkelsen 2014 och 
Borås 2015! Och Stockholm blev delad 2-a (Berlin 1) tidigare. Skellefteå tilldelades som 4-a 2017 och fick 
hedersomnämnande  
 

I Kalmar tog vi tidigt upp  EM I Tillgänglighet.  Flera i det dåvarande rådet  visade intresse av att Kalmar ska  
medverka redan de första åren. 2012 lämnade jag ett medborgarförslag om att Kalmar ska delta  främst med motivet att 
lära av  goda exempel samt utvecklas tillsammans med andra. Efter utredning som var positiv beslutade 
kommunstyrelsen att vänta till  2015. Ett skäl uppgavs vara Kalmar stads gamla arkitektur.  
 

2015  beslutades i stället att satsa på en tävling mellan städer om det vackraste innerstaden.  Kalmar City lanserades  för 
vår kommun och dess invånare  Den tävlan vanns av  Västervik. En jämförelse av kostnaderna behandlades under 
kommunfullmäktige 2018 och är dokumenterad.  
 

I Kalmar tillgänglighetsråd  (ktr)  har argument framförts för deltagande i EM för tillgänglighet. Men 
kommunledningen har ännu inte medgivit detta. Skälen mot väger lätt i förhållande till  de omfattande skäl som talar för 
deltagande. Kontakter  med  andra kommuner visar att  arbetet med ansökan är begränsat. Inga anmälningskostnader 
krävs och inte heller några särskilda kostnader för deltagande. Kostnader för kampanjer kan t o m betraktas som doping. 
Endast seriöst arbete för tilllgänglighet mot funktionshinder - för mänsklig mångfald ! Deltanande i detta EM ger förstås 
en extra drivkraft åt insatser för tillgänglighet och mot funktionshinder. Detta har tjänar givetvis främst alla som 
drabbas av  funktonshinder på. Men även alla som arbetar med desproblematik och möjligheter har intresse av att detta 
uppmärksammas. Den för oss alla avgårnade sociala  demokratin flyttas mot den prioritet som vi efterstävar.  
 

Kalmar är stort. Som kommun och region. Som kommun är det tillräckligt stort för att vara kvalificerad till att delta i 
EM för tillgänglighet mot funktionshinder. Därmed tillhör Kalmar det 48 av  Sveriges 290 kommuner som har 
privilegiet att ställa upp! I Sydöstra Sverige delar vi den rätten med grannregionernas residensstäder Karlskrona. Växjö 
och Jönköping, 



Sydöstra Sverige har såvitt känt hittills inte haft någon deltagande kommun. Men alla kommuner i alla regioner har 
intresse av  att de som motsvarar kvalifikationerna ställer upp. Hela region Kalmar har intresse av  att Kalmar Kommun 
deltar och sprider erfarenheter från detta unika EM! 
 
Kalmar Kommun är alltså den enda i region Kalmar län som har privilegiet att  delta eftersom kommunen själv har 
minst 50 000 invånare. Från kommuner som deltagit har meddelats att funktionsnedsatta med ledsagare och 
medarbetare upplevt en stolthet och glädjer över att kommunen medverkar Processen har också positiva följder särskilt 
för de personer och enheter som arbetar nära dem som drabbas av  funktionshinder.   
 

Medverkan står inte  i motsats till att värna kulturmiljön - t ex  Kalmar stads arkitektur. Tvärtom har särskilda speciella 
utmärkelser på senare tid tilldelats sådana centra i kommunerna.  
 

Kalmar kommun tillhör också det fåtal av landets 290 kommuner som har minst 50 000 invånare och därmed privilegiet 
att själv bestämma om att medverka. När Kalmar vann pris som Årets kommun av Hela Sverige ska leva för drygt 1o år 
sedan så blev  det den första - och hittills enda - residenskommunen som fått detta pris. Men då ställde kommunen inte 
upp själv utan utsågs av  en jury (efter påverkan av oss som var med i ledningen på den tiden) 
 

Drivkraften är inte främst att vinna utan lära och utvecklas. Avsikten är  givetvis att Kalmar kommun ska stå till 
förfogande av bedömning arbetet för   till tillgänglighet mot funktionshinder - för mänsklig mångfald! Därmed förenas 
stad och land i ett mänskligt arbeta för alla - särskilt alla som drabbas  av  - eller kommer att utsättas . för 
funktionshinder!   
 

En människas livscykel består av  skeden med olika styrka och förmåga. Från barndomstiden med dess  behov av 
mycket stöd över tiden som vuxen till äldre dar. I dessa skeden finns olika behov av sociala insatser  - en väsentlig del 
av  social demorati   
Enligt  FN beräknas ca 15 procent av  värdens befolkning nu vara  funktionsnedsatta. Siffran varieras förstås. Utslaget 
på Kalmar läns och kommuns invånare blir antalet många. Funktionsrätt i Kalmar län heter numera den samorganisation 
som förenar upp mot 40 organisationer för funktionshindrade. Några t ex Synskadades Riksförbund SRF står dock 
hittills utanför länsparaplyet. Och på kommunnivå är föreningarnas struktur olika. Det stora flertalet personer  som 
drabbats har dock nytta och glädje av  att Kalmar kommun medverkar i  detta EM. Flera inom föreningslivet kommer 
också att efterhand bidra och bil en tillgång för arbetet med tillgänglighet! 
 

Vid de kontakter  som jag haft med t  ex  Borås och Skellefteå kommun har framhållits att en av de störsga 
behållningarna med EM varit den stolthet och medverkan som visats från funktionsnedsatte. Men först kan man få 
intryck av  att detta EM gäller en upprepning av vanliga tävlingar eller ett Para-olympiq med dess prestationskrav. Då 
den unika omvända processen framgår ansluter sig också tidigare tveksamma och vill om möjligt medverka. 
 

Alla kostnader för medverkan är samtidigt investeringar och insatser för tillgänglighet och mot  funketionshinder. Vid 
jämföelse med  de kostnader kommunen har för föreningar och tävlomngar i t ex  sport och idrott framtstår detta årliga 
EM som obetydligt - t o m länsamt. Om Kalmar deltar och blir uppmärksammat för detta - lär av goda exempel kanske t 
o m så småningom får utmärkelse - så stärks kommunnens anseende  Allt fler söker upp platser för att lära och 
utvevklas sovialt. Studiebesök och turism främjas av  tillgänglighet. 
 

Som exempel kan nämnas att Kalmar slott är markerat som mycket tillgängligt internationellt. Även alla 
hembygdsföreningar satsar på tillgänglighet. Södermöre Hembygdsförening t ex har anpassat Lantrbuksmuseet i 
Voxtorp och håller på med liknande ombyggnad  i Ekenäs åt  rörelsehindrade. Exemplen visar att tillgänglighet har 
betydelse även för besöksnäring och turism. Genom att delta under EM I Tillgänglighet mot funktionshinder  
medverkas inte bara till  ett stöd ät de som drabbats utan också till den sociala värden och visioner som vi står för ! 
Dessa kan sammanfattas - Social Demokrati! 
 

Kalmar kommun kan och bör delta redan i år då EM gäller 2020 års tävlan. Deltagarna anmäler sig . Hittills har 
nomineringn inledtts i juni Nomineringen är sedan  öppen till mitten på septermer. Därefter ska de två mest 
välkvalicerade tas ut (med hjälp av MfD) för att  jämföras med motsvarande från övriga länder. De främsta tas sedan ut 
och presenteras i början av decembe varav en fpr högsta utmärkelsen 
 

För att föra arbetet vidare behövs en målbild som lyfter oss för strävan mot gemensamma mål Genom att delta under det 
årliga EM I Tillgänglighet kan vi formulera sådana sociala mål.  
 

EM kan i detta fall inte jämföras med Par-Olympic eller någon annan liknande tävling. Ej heller Eurovisionsfestival 
eller dylikt. EM I tillgänglighet är unikt därigenom att det söker stimulera till arbete och insatser av  kommuner för 
samhällets svaga - de enligt FN ca 15-20 procent av världens befolkning som är utsätta för funktionshinder.  
 

Vi kan medverka i en större social process för utveckling och medmänsklighet genom att vara med! Vi har bara våra 
bojor att förloga. Men en världs att vinna! 
 

YRKANDE  
att socialdemokraterna verkar för att Kalmar Kommun snarast - helst f o m 2019 - deltar under Europamästerskapet EM 
I Tillgänglighet mot funktionshinder (eng Access Citys Award)  
 

Allan Johansson, Vinterbo 



STYRELSENS UTLÅTANDE PÅ MOTION, ”KALMAR SKA DELTA I  EM I 
TILLGÄNGLIGHET MOT FUNKTIONSHINDER …” 
 

För oss är tillgänglighetsarbetet ett prioriterat område och olika utvecklingsarbeten 
pågår, både i fackförvaltningar och av mer övergripande karaktär. Även om vi har 
prioriterat och fortsätter att prioritera tillgänglighet gör kommunen en bedömning 
att det i dagsläget inte är möjligt att nå utmärkelsen Access City Award. 
 

Vi kan inte heller jämföra Kalmar kommun med vad tidigare pristagare uppnått vad 
gäller tillgänglighet. Dessutom har kommunfullmäktige inte heller avsatt någon 
budget för detta, vare sig i medel eller i personella resurser. 
 

Idag jobbar vi i Kalmar med projektet Årets stadskärna, där tillgänglighetsfrågor är 
en del och högt prioriterade. 
 

Ansökningar till Access City Award bedöms efter vilka insatser för ökad tillgänglighet 
som görs, eller som kommer att göras inom följande fyra områden: 
 

1. Den byggda miljön och offentliga utrymmen. 
2. Transporter och transportinfrastruktur. 
3. Information och kommunikation. 
4. Offentliga tjänster/service. 
 

Det man särskilt trycker på är: 
 

� Att det ska finnas en tillgänglighetsstrategi som är väl integrerad inom alla 
stadens verksamhetsområden. 

 

� Att det finns avsatta resurser i form av personal och investeringsmedel till att 
genomföra policyer och planer. 

 

� Att man ger en tydlig bild av vad som är kostnaderna för att förbättra 
tillgängligheten, men även att man beskriver alla mervärden/vinster (d.v.s. en 
form av cost benefit-analys). 

 

Vi ska fortsätta att se till att arbetet för ökad tillgänglighet i Kalmar är en prioriterad 
fråga för kommunen. Vår inriktning är att öka insatserna på tillgänglighetsområdet. 
Särskilda investeringsmedel finns avsatta och viljan och strävan efter att vara en 
kommun som präglas av tillgänglighet för alla är hög och ständigt pågående. Ändå 
kvarstår många hinder för full delaktighet och personer med funktionsnedsättning 
kan inte delta på jämlika villkor i samhället. Det behövs en ökad kunskap och 
förståelse för funktionshinderpolitiken. 
 
 



Tillgänglighetsperspektivet och universell utformning ska finnas med från början i 
olika projekt, program och planer, och vi ska fortsätta att verka för att strategernas 
kompetens ska användas i det arbetet. För Socialdemokraterna i Kalmar är det 
viktigt att alla i Kalmar kommun inkluderas! 
  
Som en följd av ovanstående är det alltså inte aktuellt att driva att Kalmar kommun 
ska ansöka om Access City Award. Samtidigt är tillgänglighetsarbetet i kommunen 
aktivt och omfattande, och där är vi som parti pådrivande. Det här är ett urval inom 
området: 
 

� Delar ut ett tillgänglighetspris 
 

� Välfungerande samarbete med Kalmar City 
 

� Ett ”ramppaket” för näringsidkarna på Kvarnholmen 
 

� Inventering av badplatserna, med checklista, handlingsplan och budget 
 

� Ett nytt uteserveringsprogram är under utredning 
 

� Tillgänglighetsrådets rådgörande funktion utvecklas till mer av en remissinstans, 
inklusive arbetsgrupper 

 

� Ett aktivt arbete med att unga funktionsnedsatta ska få sina röster hörda 
 

� En ”Funka för livet”-mässa vartannat år, nästa gång 2019 
 

� Arbetas med en lokal strategi för frågor runt funktionshinder 
 

� Håller på att tas fram en app för att enkelt kunna anmäla hinder som identifieras 
 

� Aktivt arbete i det nystartade regionala nätverket för tillgänglighet 
 

� Omklädningsrum i kommunens idrottshallar inventeras och antalet 
flexomklädningsrum blir fler 

 

� Resursfördelningssystem som bidrar till skolans kompensatoriska uppdrag 
 

� Resursskola för elever i behov av mer stöd 
 

� Språkverkstad som stödjer språk-, tal-, läs- och skrivutveckling 
 

� Delaktiga i projektet ”Fritidsglädje för alla” 
 

� Genomför kantstenssänkningar, använder kontrastmarkeringar och taktila plattor 
 

� Har ett nytt belysningsprogram 
 

� Aktiv dialog med KLT om busshållplatserna 
 

� Jobbar med kompensatoriska strategier där personer får råd och stöd om hur 
man ska göra för att kunna delta i samhällslivet, t.ex. planera och provgå 
promenadrundor, veta var parkbänkar finns. 

 

Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet 
 

Att… avslå motionen. 


