Socialdemokraterna i Jämtlands län, 2019-04-06, Campus Östersund
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•

Alla medlemmar har närvarorätt

•

Alla ombud och ersättare samt styrelsen har yttranderätt

•

Alla ombud och tjänstgörande ersättare samt styrelsen har förslagsrätt

•

Alla ombud och tjänstgörande ersättare har rösträtt

•

Alla inlägg sker från talarstolen

•

Ordet begärs skriftligt

•

Ordningsfråga bryter talarordningen

•

Ordningsfråga begärs muntligt

•

Förslag lämnas skriftligt till presidiet

•

I första hand sker omröstning via acklamation

•

Begärs votering ska votering verkställas

•

Vid begärd votering sker i första hand en försöksvotering via uppräckning av röstkort

•

Begärs rösträkning ska rösträkning verkställas

•

Rösträkning sker via uppräckning av röstkort, rösträknare räknar

•

Vid personval sker sluten omröstning

•

Vid personval mellan tre personer eller fler måste en kandidat vinna minst 50% av
rösterna för att vinna i första omgången

•

Erhåller ingen kandidat mer än 50% av rösterna i första omgången sker en ny omgång
mellan de 2 som erhållit flest antal röster i första omgången
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Sedan nittiotalet har vi i Sverige byggt ut bredband i stora delar av landet. En del egnahem och
många flerfamiljshus har kopplat in detta mot bostaden för att få en pålitlig och snabb
uppkoppling. Det har varit viktigt för att skapa förutsättningar för tillväxt på landsbygden med
också i staden. En god internetanslutning skapar förutsättningar för distansoberoende lösningar
som är viktiga för att skapa ett fossilfritt samhälle men som också sparar mycket tid. Det finns
såklart många saker som är viktiga med bra internet. I grunden skapar det förutsättningar för
tillväxt och arbete.
Problemet är att många fastigheter inte har dragit in internet trots att infrastrukturen finns på
plats. Vad enskilda villaägare väljer att göra är såklart valfritt. Men det är mycket problematiskt att
ägarna till många flerfamiljshus låter bli att göra detta. Det kan bero på olika saker som att man
har en ålderssammansättning i flerfamiljshuset som inte efterfrågar detta för stunden eller att man
tycker det är för dyrt. Tyvärr är nog huvudförklaringen att bostadsbristen gör att fastighetsägaren
kan låta bli att göra denna samhällsviktiga investering då de ändå får sina bostäder uthyrda. Detta
hindrar jobb och utveckling i landet och behöver förändras.
Tillgång till en bra internetuppkoppling kan ses som en förutsättning för att kunna delta på ett
demokratiskt sätt i samhället. Idag baseras mycket av samhällsinformation samt dialoger med
olika myndigheter på att man har tillgång till internet.
Att då fastighetsägare väljer av olika skäl att inte koppla in bredband fast det finns tillgängligt
begränsar medborgare i sitt deltagande i vår demokrati och ökar det digitala utanförskapet. För
att komma tillrätta med detta och stimulera arbete och tillväxt hoppas jag på bifall till motionen.
Vi yrkar att
-

en statlig utredning utreder stimulanser, sanktioner eller ny lagstiftning för att komma
tillrätta med dåliga internetuppkopplingar i flerfamiljshus.
Socialdemokraterna i Jämtlands län antar motionen som sin egen och skickar den vidare till
partikongressen

Ida Asp & Anton Waara
Antagen av Östersunds arbetarekommun
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Distriktsstyrelsens föredragande Niklas Rhodin
Motionen berör en viktig samhällsinfrastruktur, bredbandsuppkoppling och tillgången till internet
i hela landet. Vi vet att tillgången till internet spelar en stor roll för möjligheten till tillexempel
utbildning och jobb, men också möjligheter till att bli ett mer fossiloberoende samhälle; något
som motionärerna också tar upp i motionen.
Regeringen tog år 2016 fram en bredbandsstrategi som slår fast att hela Sverige ska vara
uppkopplat till år 2025. Målet är att 95 % av Sverige ska ha tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s redan år 2020 och att Sverige ska vara helt uppkopplat till år 2025. Detta är tänkt att
genomföras i samarbete mellan det offentliga och det privata.
I Januariavtalet som slöts mellan regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet och
Centerpartiet och Liberalerna, finns också en punkt som berör ämnet; vilket lyder: ”Bygg ut den
digitala infrastrukturen i hela landet. Målet ska vara att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till
bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020 och att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god
kvalitet där de normalt befinner sig år 2023.”
Mot bakgrund av både Regeringens bredbandsstrategi ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en
bredbandsstrategi” samt Januariavtalets punkt 22 som berör ämnet angående tillgång till internet för
alla hushåll och företag senast år 2025, anser distriktsstyrelsen att andemeningen i motionen om
tillgång till internet för alla, oavsett var i landet man bor eller i vilken boendeform man bor;
tillgodoses.
Vidare anser distriktsstyrelsen att en ny statlig utredning gällande möjlighet till stimulanser,
sanktioner eller ny lagstiftning för att komma tillrätta med dåliga internetuppkopplingar i
flerfamiljshus inte anses vara befogad. Detta då Regeringen nyligen tagit fram ovan nämnda
bredbandsstrategi om tillgång till internet i hela landet år 2025 samt punkt 22 som berör samma
ämne i Januariavtalet som träffats mellan regeringspartierna S och MP och C och L.
Med anledning av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen därför att distriktskongressen beslutar
att avslå motionen i sin helhet
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För flera av kommunerna i Jämtlands län är det svårt att behålla och rekrytera personal i mindre
samhällen, både välfärdsyrkena och i företagen. Det finns flera anledningar till det. Men
framförallt finns det flera sätt att lösa det på.
Ett av de mest intressanta är Landsbygdskommitténs förslag om att minska studieskulderna för
de som bor och är yrkesaktiva i de 23 kommunerna med särskilda utmaningar vad gäller
demografi och produktionsförutsättningar. Modellen liknar den som finns i Norge.
Nedskrivning med 10 % per år, med ett tak på 30 000 kronor och minst 3 000 kronor per år för
den som avlagt en examen. Den genomsnittliga studieskulden till Centrala studiestödsnämnden
(CSN) efter avlagd examen är i dag ca 300 000 kronor. En inflyttning av 500 personer med högre
utbildning och skulder hos CSN till de 23 kommunerna skulle innebära en kostnad för staten på
cirka 15 miljoner kronor per år. Det är en väldigt låg kostnad för att kraftigt förbättra
kompetensförsörjningen.
Vid en uppföljning av Norges studielånsavskrivning år 2010 var det ungefär 70 % av de som bott
och tagit del av insatsen under åren 1994–1996 som fortfarande var bosatta i området för
insatsen under 2005. Det är alltså många som stannar och ökar befolkningen, något som vi också
vill se mer av.
Landsbygdskommittén föreslog också att om åtgärden visar goda resultat ska regeringen utreda
vilka fler kommuner med en låg andel av befolkningen med högre utbildning, eller där det råder
ett omfattande kompetensbehov, som kan få del av reformen.
Kompetensförsörjningen är en av samhällets absolut största utmaningar nu framöver.
Lösningarna är inte enkla, och inte heller billiga. Men de är alldeles nödvändiga för att vi ska
kunna upprätthålla den goda välfärden.
Vi yrkar att
-

Socialdemokraterna i Jämtlands län driver att landsbygdskommitténs förslag om
nedskrivning av studielån för personer som flyttar till och är yrkesverksamma i
glesbygdskommuner, och att det även ska gälla i kommuner med låg andel av befolkningen
med högre utbildning, eller där det råder ett omfattande kompetensbehov.

Mona Modin Tjulin, Frösön
Antagen av Östersunds arbetarekommun
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Distriktsstyrelsens föredragande Karin Näsmark

Det första studiestödet betalades ut redan 1919. Det var ett räntefritt lån för ”underlättande av
studiemöjligheter för begåvade men fattiga lärljungar vid offentliga läroanstalter”.
Studiestödssystemet har förfinats många gånger sen dess. Grunden för nuvarande system med
både bidrag och lån infördes 1965. För att höja utbildningsnivån och motverka kompetensbrist
har flera satsningar gjorts genom åren, till exempel Vuxenstudiereformen 1975 och
Kunskapslyftet 1997. Principen har hela tiden varit att öka möjligheten för alla att studera, oavsett
ekonomisk och social bakgrund.
Många landsbygdskommuner har stor brist på arbetskraft med rätt kompetens i olika branscher.
För att få ett hållbart samhälle måste människor bland annat känna trygghet i sin försörjning.
Bristen på kompetens kan avgöra om ett företag kan finnas kvar på orten, och riskerar att
arbetstillfällen försvinner.
Landsbygdskommitténs förslag att i kommuner med extra stora utmaningar, låta människor som
jobbar där få nedskrivning på sina studielån är mycket bra. Det är ett viktigt politiskt styrmedel
som ökar dessa kommuners attraktionskraft och kan få fler att flytta dit och, lika viktigt, att de
med efterfrågad kompetens stannar kvar. Som motionären skriver bör det även gälla fler
kommuner med låg andel högutbildade eller med stor kompetensbrist.

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen
att bifalla motionen
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Vad händer när man fyllt 50 år och har kanske 15-20 år kvar att arbeta? Vad händer då din kropp
säger att du orkar inte med detta yrke längre men du kan absolut omskola dig och jobba i 15-20
år ytterligare fast med andra arbetsuppgifter. Har vi ett samhälle som tillåter detta idag?
Nej det har vi inte!
Oavsett var du bor i landet så behövs din insats på arbetsmarknaden. Oavsett om du bor i
Norrland eller i centralaste delen av Sverige skall du ha samma ekonomiska förutsättningar till
omskolning men också en ekonomisk möjlighet och även en morot som gör att du
vågar/kan/vill ta steget att ombilda dig istället för att bli långtidssjukskriven eller arbetssökande.
Från den dagen du fyller 47 år minskar antalet veckor du kan ta studielån till den dagen du fyller
56 år då den upphör helt. Ett förslag ligger att år 2023 kan du kräva att få arbeta tills du är 69 år.
Dvs från 47 år kan du arbeta 22 år till. Räknar man bakåt så innebär det att när du var 25 år hade
du samma antal år kvar till 47 år.
Att ha ett arbete då man är 25-47 år gammal innebär att du inte har problem med muskler som är
utslitna, höfter som inte orkar eller att jobba i skift stör din möjlighet till återhämtning. När du
fyller 47 kan du fortfarande vidareutbilda dig eller byta yrke helt och hållet men med de
ekonomiska förutsättningarna som idag finns och med de olika förutsättningarna beroende på var
du bor i landet så är inte detta möjligt. Detta också med tanke på att du har levt ett vuxenliv
under 20 års tid och skapat andra utgifter.
Vi yrkar att
-

Åldersgränsen för möjlighet till studielån och studiebidrag förändras
Bor man i Glesbygd/stödområde och vill ombilda sig så skall inte ekonomin vara ett hinder
och vill därför att man utreder möjligheter till extra ekonomiskt stöd.
Det skall finnas möjlighet att ansöka om extra bidrag som kompenserar mellanskillnad
mellan inkomst och studielån/bidrag.
+47 som ombildar sig pga att man är arbetssökande eller som förhindrar sjukskrivning ges
en egen kategori i turordningen till högskola/universitet

Östersund 2019-01-18
Maria Nerpin
Antagen av Östersunds arbetarekommun
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Distriktsstyrelsens föredragande Ann-Marie Johansson
Motionen berör en av de viktigaste utmaningarna samhället står inför de kommande åren; att
klara kompetensförsörjningen. Redan idag har företag svårigheter att hitta rätt kompetens och
svårigheten ökar ju längre företaget finns från större städer och mer tätbefolkade delar av landet.
Sveriges kommuner och landsting har också beskrivit gapet mellan ökningen av behoven av
välfärdstjänster och ökningen av andelen av befolkningen i arbetsför ålder. I vårt län är gapet
väldigt mycket större än genomsnittet i landet. Kompetensförsörjningen är tveklöst en av
Sveriges och vårt läns största utmaningar.
En bärande linje i Socialdemokratisk politik är utbildning och möjlighet till livslångt lärande. Det
gör Sverige som nation konkurrenskraftigt i utveckling av framtidens jobb och är en förutsättning
för vår välfärd. Utbildning skapar också frihet för människor att forma sina egna liv. Den
omvandling och den tekniska utveckling som sker i samhället idag gör att möjligheten till livslångt
lärande är aktuellare än nånsin tidigare. Motionärens föreslag om en egen kategori i turordningen
till högskola/universitet för +47 som ombildar sig pga att man är arbetssökande eller som
förhindrar sjukskrivning är bra för både samhället och den enskilde.
Motionen tar upp en väsentlig del i omställning och livslångt lärande; finansieringen av studier för
vuxna, och föreslår bl.a. att åldersgränsen för studielån och studiebidrag förändras uppåt
eftersom pensionsåldern höjs. De senaste tio åren har gränsen för studiestöd höjts från 50 till 56
år. Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att när pensionsåldern höjs ska
åldersgränsen för studiestöd följa med.
Motionären föreslår även ett extra ekonomiskt stöd för personer som bor i glesbygd/stödområde
och möjlighet att ansöka om extra bidrag som kompenserar mellanskillnad mellan inkomst och
studielån/bidrag.
Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att man inte ska behöva byta bostadsort eller
göra stora förändringar i sitt liv för att studera efter 47 års ålder och att dagen
studiefinansieringssystem behöver förändras. Att enbart skapa nya bidrag i nuvarande system är
distriktsstyrelsen däremot tveksam till. Distriktsstyrelsen anser att det behövs nya modeller för
studiefinansiering. Det är inte rimligt att enbart staten och den enskilde ska ta ansvar för
omställningen på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens parter och staten behöver utveckla bättre
system för kompetensförsörjning och omställning på arbetsmarknaden.
Distriktsstyrelsen bedömer också att Landsbygdskommitténs förslag om nedskrivning av
studielån har större effekt för kompetensförsörjning och enskilda inom glesbygd/stödområde än
förslaget i motionen.
Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att
att-satserna ett och fyra bifalls
att-satserna två och tre avslås
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Med anledning av den debatt som numera allt som oftast handlar om faktorer som påverkar vårt
klimat och där bl a vårt resande måste förändras, där det ges möjligheter att färdas med färdmedel
som har minst påverkan på miljö och klimat och då är färdmedel med tåg och buss de mest
miljövänliga alternativen.
Detta innebär att Kollektivtrafiken har stor betydelse för oss i glesbebyggda delar av länet.
Trafiken är mycket viktig, ibland avgörande, för att det ska vara möjligt att bo och verka i
glesbygden, särskilt för arbetspendlare, för ungdomar och äldre runt om i bygderna. Även för
godstransporterna till småföretag i glesbygd har kollektivtrafiken stor betydelse. En nedrustning
av kollektivtrafiken riskerar att på ett drastiskt sätt medverka till att påskynda avfolkningen inom
regionen, i ett läge när det annars finns förutsättningar för att vända flyttström, öka
besöksnäringen samt det faktum att vi ökar påverkan på miljö/klimat om färdsätten blir ett ökat
bilåkande. Staten och regionen har ansvar för en väl fungerande infrastruktur i alla delar av landet
och i vårt län. Detta ansvar gäller även att en rimlig kollektivtrafik ska kunna upprätthållas även i
vårt län. I Strömsunds kommun konstaterar vi med stor oro om den neddragning som skett vad
gäller buss i anslutning till tågtider, och då framförallt det tåg som kommer in vid 22:00 på
kvällen. Det är inte acceptabelt att resenärer som ska vidare till vår kommun inte tar sig vidare
utan måste köras och hämtas i bil alt ta in på hotell till näst kommande dag. Detta måste
åtgärdas/förändras med det snaraste.
Vi yrkar
-

att kollektivtrafiken ska fungera i hela länet kvällstid
att anslutningsbussar finns anpassade till tågtider kvällstid
att kongressen beslutar uppdra till distriktsstyrelsen att se över hur kollektivtrafiken
fungerar i hela länet

Lena Johansson
Antagen av S-kvinnor i Strömsunds kommun
Antagen av Strömsunds arbetarekommun
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Distriktsstyrelsens föredragande Lennart Skoog
Distriktsstyrelsen delar motionärens beskrivning av de problem som finns inom länets
kollektivtrafik. Kollektivtrafiken eller avsaknaden av kollektivtrafik är en av de frågor som alltid är
aktuella hos länets invånare och därmed också vårt partis företrädare. Men behoven är stora
samtidigt som de ekonomiska resurserna är begränsade.
I dag har regionen gett länstrafiken skolskjuts och arbetspendling som prioriterade uppdrag.
Efter de förutsättningarna prioriteras trafiken efter det budgetutrymme som finns. Utöver det
kan kommunerna ta upp frågor om mer trafik som de betalar för. Underlag för beslut är hur
många resenärer uppskattas åka och för vilka behov. Därefter avgör respektive kommun om man
anser att prislappen är rätt och om man anser sig kunna betala detta.
De överenskomna klimatmålen ställer krav på att utsläppen minskar och då är det naturligt att
kraven ökar på kollektivtrafiken även i ett glest befolkat lån som vårt. Vårt län har redan till
största delen infört fria busskort för våra ungdomar, vilket kan ses som en ”fostran” till att
ungdomarna blir större ”kollektivtrafikanvändare” än tidigare generationer. Det ställer givetvis
krav på kollektivtrafikens utveckling gällande tillgänglighet, turtäthet, anslutande trafik och då
även för nöjesresor.
I partidistriktets valprogram inför valet 2018 finns att läsa följande: Östersund är länets största
centralort, och många pendlar dit och från en vanlig arbetsdag. Stadens kollektivtrafik behöver
utvecklas för att hänga med i befolkningsutvecklingen och göra det enklare för landsbygdsbor att
köra bil i staden. Vi vill också utveckla och förbättra kollektivtrafik för boende på landsbygden
med nya sätt och lösningar.
Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att ge distriktsstyrelsen i uppdrag att
arbeta för att förbättra kollektivtrafiken på länets landsbygd och
att anse motionen besvarad
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Frågan om Inlandsbanans upprustning har under många år varit föremål för diskussioner. Efter
många olika turer har nu Trafikverket påbörjat en analys av en storskalig upprustning och
resultatet av det arbetet är ännu inte presenterat.
Upprustning av banan skulle kunna innebära att, förutom ett klimatsmart alternativ, att godstrafik
skulle kunna flyttas från våra vägar till ett mera miljövänligt alternativ.
Inlandsbanan kommer även att ha en stor betydelse för persontrafik och besöksnäringen för oss i
inlandet. Ett bra exempel är den utveckling som skett i Vemdalen.
Vi yrkar
- Att våra riksdagsledamöter får i uppdrag att driva på och bevaka frågan om
upprustningen av inlandsbanan.
Gudrun Hansson
Antagen av S-kvinnor Strömsunds kommun
Antagen av Strömsunds arbetarekommun

Distriktsstyrelsens föredragande Anders Edvinsson
Flera av länets kommuner är delägare i Inlandsbanan AB och har därmed stora intressen i att
Inlandsbanan utvecklas till det miljövänliga transportalternativ som den kan bli, både för
persontrafik och för godstransport i inlandet. Som motionärerna påpekar har Inlandsbanan redan
fått en roll inom besöksnäringen. Detta har stor potential att utvecklas, vilket skulle kunna ske
genom upprustning av banan som i sin tur ger bolaget möjlighet till ökade intäkter för gods och
även investeringar i moderna tåg och tätare turer.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen
att bifalla motionen
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Idag möts vi dagligen med bilder av en orolig värld med krig, svält och naturkatastrofer.
Jag tycker att vi i Sverige ska hjälpa till och nu när vi har så bra ekonomi så tycker jag att vi ska
visa solidaritet.
Vi yrkar att:
-

Sverige höjer biståndet till 1% av BNI
Jämtlands läns partidistrikt tar den som sin egen och sänder den till partikongressen.

Jenny Palin
Antagen av Vaplans Kvinnoklubb
Antagen av Krokoms arbetarekommun

Distriktsstyrelsens föredragande Gudrun Hansson
För oss socialdemokrater är det självklart att Sverige som ett rikt land och med en lång tradition
av internationell solidaritet ska verka för att minska fattigdomen och orättvisorna i världen. Med
vår biståndspolitik vill vi arbeta för att fler barn ska kunna gå i skolan, att fler människor ska få
tillgång till rent vatten och att kvinnor och flickor ska ha lika möjligheter till utbildning, arbete
och inflytande som män och pojkar.
Hjälpbehoven i världen är precis som motionärerna påpekar omfattande; nya konflikter sliter
sönder samhällen och drabbar miljontals människor, inte minst kvinnor och barn.
I den fyrpartiuppgörelse (”Januariavtalet”) som tecknats mellan S, MP, C och L och som kommer
att ligga till grund för de kommande årens budgetprocesser fastslås att Sverige ska lägga
motsvarande en procent av BNI på bistånd.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen
att anse motionen besvarad
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Vi Socialdemokrater i Berg ser ett stort behov av att få en lagändring rörande brytning i
alunskiffer till stånd, då riskerna för grundvattenföroreningar och negativa miljökonsekvenser är
överhängande vid sådan verksamhet.
Vi måste värna vårt vatten då detta är vårt i särklass viktigaste livsmedel. Vid all verksamhet som
kan påverka vatten ska vi därför beakta såväl kortsiktiga som långsiktiga miljökonsekvenser.
Vi yrkar
-

Att Socialdemokraterna i Jämtlands län verkar för en mer restriktiv lagstiftning för brytning
i alunskiffer.
Att Socialdemokraterna i Jämtlands län verkar för ökade miljökrav vid gruvetableringar.
Att Socialdemokraterna i Jämtlands län verkar för ett förbud av brytning i alunskiffer.
Att Socialdemokraterna i Jämtlands län verkar för ett kommunalt veto vid
tillståndsprocesser avseende prospektering och brytning i alunskiffer.
Att Socialdemokraterna i Jämtlands län antar motionen som sin egen och driver den under
partikongressen 2021.

Therese Kärngard
Antagen av Bergs arbetarekommun
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Distriktsstyrelsens föredragande Anna-Caren Sätherberg
Socialdemokraterna i Jämtlands län har allt sedan tidigt 1980-tal tagit striden mot uranbrytning.
Beslutet mot uranbrytning togs då med anledning av att uranbrytning var aktuell i Hotagen,
Krokoms kommun. Efter det har kampen pågått varje gång ett sådant förslag kommit, och
striden vanns slutligen när den socialdemokratiskt ledda regeringen la ett förslag till Sveriges
riksdag som förbjuder all uranbrytning i Sverige. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet
och Centerpartiet röstade ja till förbudet.
Nu vill exploatörer öppna gruvor för att bryta vanadin, vid Storsjön i Oviken, i samma berggrund
– alunskiffer och med vanadinet följer också uranet. Riksdagens förbud mot uranbrytning är då
inte tillämpligt för att hindra hotet mot miljön och Storsjöns vatten. Andra beslut måste därför
till.
Som i fallet med förbudet mot uranbrytning så räcker det inte med att stoppa brytning av
alunskiffer i Oviken – det krävs ett nationellt förbud. Vi socialdemokrater i Jämtlands län är för
brytning av innovationskritiska mineraler, vi behöver dem när vi vill gå till ett fossilfritt samhälle.
Klimatet behöver batterier som kan lagra förnybar energi. Men vi är inte för brytning i
alunskiffer, om denna krossas frigörs tungmetaller och radioaktiva ämnen som utgör ett allvarligt
hot mot markområden, grundvatten och odling under överskådlig tid.
Januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet
innehåller ett stycke om mineraler från alunskiffer. Det lyder:
Prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas förbjuds på motsvarande sätt som gjorts med
uran och regelverket för när utvinning av mineraler får ske från alunskiffer skärps (Utredning
2019-2020. Ny lagstiftning från 1 januari 2022). Satsa mer på forskning, tester och samarbeten
med näringslivet för att på ett hållbart och effektivt sätt binda tillbaka en del av de utsläpp som
redan gjorts.
Det räcker inte anser distriktsstyrelsen. Vi socialdemokrater i Jämtlands län har gått före i att få
till ett nationellt förbud mot uranbrytning. Nu är det dags igen.
Därför föreslår distriktsstyrelsen att distriktskongressen beslutar
att motionens tredje att-sats bifalls
att övriga att-satser därmed anses besvarade
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Text beslutad av distriktskongressen 2017 & 2018

Socialdemokraterna i Jämtlands län har lokal verksamhet i hela länet. Medlemmar finner att deras
engagemang tas tillvara på och att deras idéer uppskattas. Medlemmar anser att de har reell
påverkansmöjlighet i partiet och i samhället.

•
•
•

Arbetarekommuner arbetar aktivt för att skapa lokal verksamhet
Partidistriktet bistår arbetarekommuner i arbetet och stödet styrs av det
arbetarekommunerna efterfrågar
Arbetarekommuner och partidistrikt arbetar för att upprätta fackliga utskott i samtliga
kommuner.

Socialdemokraterna i Jämtlands län präglas av samarbete och respekt för varandra. Partiet ökar 12
% årligen i medlemsantal. Alla nya medlemmar blir personligt kontaktade inom 1 vecka från
inträdesdatum.

•
•
•

Socialdemokraterna i Jämtlands län växer med 216 medlemmar under 2019
Alla nya medlemmar blir personligt kontaktade inom 1 vecka från inträdesdatum
Fler fackligt aktiva ansluter sig till partiet

Bildningsverksamhet bedrivs i den lokala verksamheten, arbetarekommuner och inom
partidistriktet. 25 % av alla nyrekryterade medlemmar deltar i grundkurser varje år samt alla nya
medlemmar blir erbjudna att delta vid grundkurs steg 1 inom 3 månader från inträdesdatum.
Samtliga medlemmar blir erbjudna att delta i partiets bildningsverksamhet.

•
•
•

Arbetarekommuner arrangerar medlemsutbildning steg 1 som studiecirkel
25 % av alla nya medlemmar deltar vid partiets grundkurser
Alla nya medlemmar blir erbjudna att delta vid grundkurs steg 1 inom 3 månader från
inträdesdatum
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Socialdemokraterna i Jämtlands län har en bred lokal verksamhet som ger möjlighet för många att
påverka partiet och samhället. Vi har en mångfald av lokala kontaktytor och mötesplatser där
medlemmar känner att deras röst kan göras hörd och där de känner att de får utvecklas.

Socialdemokraterna i Jämtlands län utvecklar politik och sätter agendan i dialog med medborgarna.
Vi är ett öppet och engagerat parti som organiserar människor med olika bakgrunder som är med
och formar politiken för framtiden. Socialdemokraterna i Jämtlands län har en stark organisation
som förmår bedriva valrörelse i hela länet.

•
•
•

Nå ett bättre valresultat än 2014 års EP-val och därmed erhålla fler än 16 760 röster.
Bidra till ett ökat valdeltagande
Genomföra minst 17 162 samtal i Jämtlands län

Vi är i ständig relation med människor och vi har nära kontakt med andra folkrörelser i samhället.
Socialdemokraterna i Jämtlands län förmår fånga upp rörelser i omvärlden och samarbeta med
andra folkrörelser. Vi har en nära kontakt med våra sidoorganisationer och vi hjälper dem utvecklas
och ger dem möjlighet att påverka.

•

Socialdemokraterna i Jämtlands län möjliggör för sina sidoorganisationer att bedriva en
stark valrörelse gentemot deras målgrupper med utgångspunkt i partiets strategier, planer
och program.

Socialdemokraterna i Jämtlands län kommer följa upp detta dokument varje distriktskongress och
föreslå ytterligare steg mot vision 2021.
•
•
•

Mätbara mål per organisationsled följs upp varje distriktskongress
Vid varje kongress kommer ytterligare steg mot vision 2021 föreslås
Programmet uppdateras av distriktsstyrelsen i enlighet med beslut tagna av
partikongressen 2019.
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Medlemsavgifter
Medlemsavgiften är efter beslut på partikongressen enhetlig över hela landet. Den består nu av
60:- kr till varje organisationsled, alltså 240:- för ett grundmedlemskap.
Kansliavgifter
Förslag till beslut: Att kansliavgifter för statsråd, riksdagsledamöter samt förtroendevalda i
regionen och med länsuppdrag gäller enligt nedan och betalas senast den 30/9 eller avbetalas
med minst 1/12 per månad och vara fullt betald per den 31/12.
•
•
•

Statsråd och riksdagsledamöter
Regionfullmäktigeledamöter
Ledamöter i regionstyrelsen eller nämnder som ej är ledamöter av RF

2.000:-/år
500:-/år
500:-/år

Fast arvoderade regions-/länsuppdrag samt uppdrag utsedda av regiongruppen:
•
•
•
•

Upp till 24 % arvodering
25 % till 49 % arvodering
50 % till 74 % arvodering
75 % till 100 % arvodering

2000:-/år
4000:-/ år
6000:-/år
8000:-/år

Deltagaravgifter
•
•
•

Förslag till beslut: Deltagaravgift vid endagars konferenser, utbildningar och temadagar
per deltagare 200 kr
Avgiften faktureras årligen till arbetarekommunen.
Reseersättning utbetalas till deltagare med längre resväg än 10 km enkel resa.

Förtroenderåd 2019
•

Förslag till beslut: Att möte med förtroenderådet hålls lördag 16 november 2019.

Distriktskongress 2020
•

Förslag till beslut: Att distriktskongress genomförs 4 april 2020

Regler för att utse arbetarekommunernas ombud till förtroenderåd resp distriktskongress
•

Förslag till beslut: Det totala antalet ombud till förtroenderådet är 75. Varje
arbetarekommun har 3 grundmandat. Resterande 51 ombud fördelas utifrån
arbetarekommunernas medlemsantal 31 december föregående år. Till distriktskongressen
fördubblas antalet ombud per arbetarekommun, utsedda enligt ovanstående.
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Distriktsstyrelsen
Ordförande
Anna-Caren Sätherberg
Ledamöter
Dan Martinsson
Bo Sundström
AK-ordförande
Niklas Rhodin
Erika Öhlin
Lennart Skoog
Gudrun Hansson
Karin Näsmark
Bengt Bergqvist
Ann-Marie Johansson
Robert Uitto
Maria Nerpin
Niklas Daoson
Anna Eriksson

Omval

Åre

Omval
Omval

Berg
Bräcke
Härjedalen
Krokom
Krokom
Ragunda
Strömsund
Strömsund
Strömsund
Åre
Östersund
Östersund
Östersund
Östersund

Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Nyval
Omval
Omval
Nyval
Nyval

Övriga Nominerade
Per-Göran Skoog
Anders Edvinsson
Mona Modin Tjulin
Jean Luc Kabisa
Jenny Sellsve
Ersättare
1. Jenny Palmqvist
2. Jean Luc Kabisa
3. Roger Kristofersson
4. Vice ordförande
5. Mona Modin Tjulin
6. Sven-Åke Draxten
7. Martine Eng
8. Therese Kärngard
9. Jenny Sellsve
10. Simon Sätherberg
11. Peter Bergman

Omval
Omval
Nyval
Omval
Omval
Nyval
Omval
Omval
Omval
Omval
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Ragunda
Östersund
Strömsund
Härjedalen
Östersund
Bräcke
Åre
Berg
Östersund
Åre
Åre

Kassör
Bengt Bergqvist

Omval

Strömsund

Facklig ledare
Anna Eriksson

Nyval

Östersund

Biträdande facklig ledare
Roger Kristofersson

Nyval

Strömsund

Utvecklingsledare
Abbas Khanahmadi

Omval

Härjedalen

Internationell ledare
Eva Handmark

Nyval

Östersund

Förslag till verkställande utskott
Anna-Caren Sätherberg
Ann-Marie Johansson
Niklas Daoson
Niklas Rhodin
Bengt Bergqvist

Omval
Nyval
Nyval
Omval
Omval

Åre
Åre
Östersund
Krokom
Strömsund

Omval
Nyval
Omval
Nyval

Ragunda
Östersund
Östersund
Östersund
Härjedalen

Förslag till revisorer
Roger Östlund
Göte Murén
Viveca Asproth

Omval
Nyval
Nyval

Ragunda
Östersund
Krokom

Revisorsersättare
Anitha Olofsson

Omval

Åre

Förslag till ombud till ABF
Abbas Khanahmadi
Kent Wassdahl

Omval
Nyval

Härjedalen
Strömsund

Ombudsersättare
Mona Modin Tjulin

Nyval

Östersund

Förslag till fanbärare
Fanbärare
Anders Frimert
Mona Modin Tjulin
Jean Luc Kabisa

Omval
Omval
Omval

Ragunda
Östersund
Östersund

Övrig nominerad
Per-Göran Skoog

Ersättare
1. Lennart Skoog
2. Mona Modin Tjulin
3. Robert Uitto
4. Anna Eriksson
5. AK-ordförande
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Valberedningen föreslår att följande regler ska gälla för partidistriktet:
•

För uppdrag i partidistriktet utgår ej arvode

•

Förlorad arbetsförtjänst ersätts vid uppdrag för distriktet

•

Eventuellt traktamente utbetalas enligt statliga normer

•

Bilersättning utgår enligt statliga regler, för närvarande 185 öre/km.

Förslag lämnas skriftligt till presidiet senast kl. 12:00 lördagen den 6/4.
Förslag skickade till distriktsexpeditionen före distriktskongressen lämnas av
distriktsexpeditionen till presidiet.
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