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Dagordningens punkter 1 – 7

Dagordningens punkter 8 – 9
Dagordningens punkt 10

Serveras i restaurangen

Sara Sjödin, Kommunal
Roger Bergebo, Vårdförbundet
Urban Sandberg, Lärarförbundet

Karolin Johansson
Lovisa Arvidsson
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Dagordningens punkter 16 – 17
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1. Öppnande
2. Distriktskongressens behöriga utlysande
3. Val av presidium
a. Val av mötesordförande
b. Val av mötessekreterare
c. Val av två justerare
d. Val av två rösträknare
e. Val av redaktionsutskott
4. Ombudsupprop
5. Beslut om kongressens offentlighet
6. Godkännande av dag- och arbetsordning
7. Beslut om resefördelning
8. Motioner
9. Organisatoriskt handlingsprogram
10. Gästerna har ordet
11. Styrelse- och revisionsberättelse:
a. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
b. Godkännande av revisorernas berättelse
c. Fastställande av årsredovisning
d. Ansvarsprövning
12. Arbetarrörelsens hyllnings- och blomsterfond
a. Godkännande av styrelsens årsberättelse
b. Fråga om ansvarsfrihet
13. Distriktsstyrelsens förslag
14. Rapport regionen
15. Val
a. Val av ordförande
b. Val av distriktsstyrelseledamöter samt ersättare
c. Val av kassör
d. Val av studie/utvecklingsledare
e. Val av fackligledare samt biträdande
f. Val av internationell ledare
g. Val av ledamöter i verkställande utskottet samt ersättare
h. Val av revisorer samt ersättare
i. Val av ombud till ABF samt ersättare
j. Val av fanbärare
k. Fastställande av arvoden och traktamenten
16. Uttalanden
17. Avtackningar och avslutande
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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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I motionen yrkas
- Att uppdra till våra riksdagsledamöter att arbeta för en förändring av regelverket kring
handhavande och förvaring av motorfordon
Distriktskongressen biföll motionen. Länets Socialdemokratiska riksdagsledamöter har lämnat in
motionen ”Förändring av regelverket kring övergivna motorfordon”. Motionen tar upp de risker
som finns för miljön, det kommunala merarbetet som uppstår för att finna ägarna till övergivna
fordon och föreslår en begränsning av antalet bilar som en hobbysamlare ska kunna äga.
Motionen påpekar också att det kan finnas ytterligare åtgärder som kan behöva övervägas.
Motionen avslogs av riksdagen bland annat med anledning av att arbete redan pågår inom en del
av de områden som motionen tar upp.

I motionen yrkas
- Att uppdra till våra riksdagsledamöter att arbeta för att viten läggs i en fond där kommuner kan
söka tillbaka utgifter för arbetet med fastigheter, där ägarna inte tar ansvar.
- Att abandonerade fastigheter, utan ägare, kan åtgärdas med medel ur den föreslagna fonden.
Distriktskongressen biföll motionen.
Frågan om förfallna hus och fastigheter bereds för närvarande av regeringen. Länets
socialdemokratiska riksdagsledamöter avvaktar därför regeringens fortsatta hantering. Vissa
åtgärder har redan sjösatts; exempelvis har regeringen i 2020 års regleringsbrev gett
länsstyrelserna i uppdrag att redovisa goda exempel på byggnadsnämndernas tillsynsarbete. En
samling med goda exempel på hur olika kommuner med olika förutsättningar arbetar med sin
tillsyn ska framöver kunna vägleda kommunerna i deras tillsynsarbete.
Boverket har föreslagit ett antal olika åtgärder i en rapport, bland annat ett förslag om att vidare
utreda avgiftsfinansiering för tillsynsarbetet, vilket har framförts som särskilt viktigt av många
kommuner och flera länsstyrelser. Detta är en slutsats som regeringen delar. För att kommunerna
ska ha rimliga förutsättningar att tillsätta resurser att arbeta med tillsynen av bland annat ödehus
är regeringens ambition att förutsättningarna för att avgiftsfinansiera byggnadsnämndernas
tillsynsarbete ska utredas.
Regeringens avsikt är att under mandatperioden förbättra byggnadsnämndernas förutsättningar
att arbeta med tillsynen av bland annat ödehus.
I motionen yrkas
- Att riksdagsledamöterna från Jämtlands län driver frågan om differentierad skatt på bensin och
diesel i Riksdagen
Distriktskongressen biföll motionen. Länets socialdemokratiska riksdagsledamöter har tagit det i
särskild ordning med ansvarigt statsråd och inväntar den skatteöversyn som ska ske i enlighet med
73-punktsavtalet. En skatteväxling är också gjord som innebär att invånare i stödområde A och B
får som mest 1644 kronor i sänkt skatt.
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I motionen yrkas
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
Distriktskongressen biföll motionen. Distriktsstyrelsen skickar den vidare till 2021 års
partikongress.

I motionen yrkas
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.
Distriktskongressen biföll motionen. Distriktsstyrelsen skickar den vidare till 2021 års
partikongress.
I motionen yrkas
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
Distriktskongressen beslutade enligt styrelsens förslag, att bifalla motionens första och fjärde attsats. Partikongressen 2019 behandlade frågan på ett för motionen positivt sätt i och med att en
utredning tillsattes.

I motionen yrkas
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
Distriktskongressen biföll motionen. Ett initiativärende är lagd i regionala utvecklingsnämnden.

I motionen yrkas
- Att våra riksdagsledamöter får i uppdrag att driva på och bevaka frågan om
upprustningen av inlandsbanan.
Distriktskongressen biföll motionen. En träff hade redan genomförts med representanter för
bolaget och infrastrukturminister Thomas Eneroth i samband med invigningen av bron över
stora Helvetet oktober 2018. Företrädare från Inlandsbanan AB besökte riksdagens trafikutskott
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den 19/9 2019 för att framföra vilka beslut riksdagen ska fatta för säkrandet av banans framtid.
Ett seminarium om inlandsbanan genomfördes i riksdagen den 13/2 2020.

I motionen yrkas
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.
Distriktskongressen biföll styrelsens förslag vilket innebar att Socialdemokraterna i Jämtlands län
verkar för ett förbud av brytning i alunskiffer eller andra berg/jordarter där uran kan uppstå som
avfall eller biprodukt. Distriktsstyrelsen skickar motionen vidare till 2021 års partikongress.

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor syftar till att i hela landet bereda människors liv och
hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och
likvärdigt skydd mot olyckor.
I 2 kap. redogörs för de skyldigheter som ägare eller nyttjanderättsinnehavare till byggnader och
andra anläggningar har. Där finns också en redogörelse för skyldigheter vid farlig verksamhet, så
kallade 2-4-objekt.
I 5 kap. i samma lag klargörs att ”Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen utövas av en kommun inom kommunens område …. ”. Lagen
tolkas för tillfället som att ersättning för tillsyn av anläggningar som faller under 2 kap. 4 § inte
kan tas ut. Ett förtydligande i lagen behövs.
Tillsynen av denna typ av anläggningar är omfattande och kan kräva arbetsinsatser i upp till en
vecka. Då räddningstjänsten inte kan ta betalt för denna insats slår detta hårt kostnads- och
resursmässigt mot framför allt mindre räddningstjänster. Kommuner med många sådana
anläggningar, exempelvis dammar, får helt enkelt en orimlig belastning och en begränsad eller
ingen möjlighet att genomföra andra nödvändiga tillsyner i samhället.
I räddningstjänstens åtagande ingår också övningsverksamhet mot dessa objekt, vilket heller inte
är möjligt att få ersättning för.
Vi yrkar därför att:
- Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ändras i 5 kap. 4 § ”Kommunen får förskriva att
en avgift skall betalas för tillsynsbesök som föranletts av bestämmelserna i 2 kap. 2 §” till
”… föranletts av bestämmelserna i 2 kap. 2 och 4 §”.
Mikael Karlsson
Antagen av Krokoms arbetarekommun
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Distriktsstyrelsens föredragande Niklas Daoson
Distriktsstyrelsen förstår och delar motionärens syn på problematiken. Det faktum att man inte
kan debitera avgifter för tillsyn av anläggningar som faller under 2 kap. 4 §, lag (2003:778) om
skydd mot olyckor, riskerar att ge sådana problem som motionen lyfter fram och att detta vidare
riskerar att tränga undan annan för samhället nödvändig tillsyn.
Distriktsstyrelsen ser också samtidigt att det är viktigt att tillsyn utförs ur säkerhetssynpunkt. Det
är lätt att inse att ett tillbud kan snabbt få allvarliga och ödesdigra konsekvenser.
Dock utifrån att-satsens precisa formulering ser distriktsstyrelsen inte att det är möjligt att bifalla
motionen. Att bifalla en text med anspråk på att densamma ska kunna skrivas in såsom lag låter
sig inte göras.
Distriktsstyrelsen anser istället att det är viktigt att frågan bevakas av förtroendevalda i Jämtlands
Räddningstjänstförbund och andra kommunala räddningstjänster. Distriktsstyrelsen ser också att
detta skulle kunna vara en fråga för våra ledamöter med uppdrag i Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) respektive våra riksdagsledamöter att arbeta vidare med.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen
- att avslå motionen.
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Grundskolan är viktig för att alla barn och ungdomar ska kunna ta del av och lära känna olika
konstnärliga uttryck och få en förståelse för konst i bred bemärkelse. Antalet timmar i de
estetiska ämnena i grundskolan, bild, musik och slöjd har länge varit konstant
och grundskoleelever i dag har tillgång till dessa ämnena i samma utsträckning som
grundskoleelever för över trettio år sedan.
Enligt en analys från Skolverket visar flickor och elever som har föräldrar med minst en
eftergymnasial utbildning ett större intresse och engagemang för ämnena bild och musik än
pojkar och elever som har föräldrar med lägre utbildningsnivå. De två förstnämnda grupperna är
också mer aktiva på fritiden i bild- och musikrelaterade aktiviteter än andra elever.
Den kommunala kulturskolan är ett viktigt komplement till den vanliga skolan och drygt 200 000
barn deltar årligen i dess ämneskurser runt om i landet. I princip har samtliga kommuner
deltagaravgifter av varierande storlek. Endast ett fåtal kommuner tar inte ut någon avgift. I de
kommuner där man prövat att sänka avgiften eller ta bort den helt har ansökningar från områden
med låga inkomster ökat avsevärt.
Det är i genomsnitt endast cirka 13 procent av eleverna som har en utländsk bakgrund. Det är
också 61 procent har föräldrar med hög utbildning. Fördelningen mellan kvinnor och män ligger
stabilt på 65 procent tjejer och 35 procent killar.
Kulturskoleutredningen som lämnade sitt betänkande 2016 hade som ett av sina uppdrag att
identifiera hinder för deltagande i kulturskolans verksamhet. Utredningen pekade på att såväl
föräldrarnas socioekonomiska bakgrund som utländsk bakgrund påverkade i vilken utsträckning
föräldrar känner till den kommunala kulturskolan och har möjlighet att introducera den för sina
barn. Utredningen konstaterade att det finns en snedrekrytering av barn och unga till den
kommunala kulturskolan, något som i längden innebär ett problem för den kommunala
kulturskolans legitimitet.
Kulturskolan är en plats för barn och ungdomar att tillåtas vara kreativa. Det är också en plats där
vi kan integrera kulturer och bygga broar mellan personer med olika kulturella bakgrunder. Om vi
får fler unga, både svenskfödda och nya svenskar, att delta i kulturskolan skapar vi en bra plats
för en ökad integration.
Vi kan inte låta kulturen vara uppdelad till att endast tillhöra en viss samhällsklass. Alla ska ges
möjlighet att utveckla sin kreativitet och genom en satsning på kulturen ökar vi glädjen,
förståelsen och framtidstron hos dagens unga.
Vi föreslår att kongressen beslutar att
- Socialdemokraterna verkar för att kulturskolan görs avgiftsfri i hela landet
Gunnel Persson
Antagen av Krokoms arbetarekommun
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Distriktsstyrelsens föredragande Maria Nerpin
Per Gessle, Robyn, Max Martin, Avicii.
Vad kan de ha gemensamt med så många födda på 60-talet och framåt i vårt lilla land? Sverige
har med sina futtiga 10 miljoner invånare en av världens största pop-Industrier. Det tål faktiskt
att tänka på och fundera på när man diskuterar kulturskolans framtid.
Kulturskola handlar såklart inte bara om musik, att skriva och utföra. Som den gamla
musikskolan. Idag ingår också olika estetiska verksamheter som bild, teater, dans. Det handlar om
folkbildning, det handlar om att ge alla ungdomar en möjlighet oavsett kulturell bakgrund,
ekonomi eller social bakgrund en möjlighet att ta del av den kulturella världen. Motionären
beskriver detta mycket bra i sin motion.
Kulturskolan ser olika ut i hela landet med olika förutsättningar som gäller tex tillgänglighet men
också avgifter till skolan. Det fina i Sverige är att lärarna åker runt till våra skolor för att undervisa
så även om man bor på glesbygden finns också möjlighet att delta, om man har råd. Regeringen
anser också att kulturskolan är viktigt och inte något vi får ”slarva bort” som Amanda Lind sa i
samband med att statens stöd återinfördes till kulturskolan för att man också ska nå fler grupper.
Vad händer då om man tar betalt för att delta i kulturskolan? Vart går gränsen för att man tappar
syftet med kulturskolan? Håller de som tar betalt för kulturskolan att ”slarva bort” tanken, håller
vi på att tappa folkbildningstanken, kommer vi om 10 år att var det land som kan leverera
världens bästa musik?
Svaret är att tanken håller på att blekna och de rikaste kommer såklart ha råd…
Den framtiden vill vi inte bidra till och vi skulle vilja att kongressen beslutar att verka för
möjligheten att göra kulturskolan avgiftsfri.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen
- att bifalla motionen och sända den vidare till partikongressen 2021
- att uppmana de Socialdemokratiska företrädarna i kommunerna att verka för en avgiftsfri
kulturskola
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Det finns mycket att säga om införandet och kvarhållandet av olika former av RUT-avdrag. En
sak går i alla fall att konstatera och det är att RUT-avdragen har lett till färre svartarbeten inom de
områden där det idag finns avdrag att göra. Fler jobb har blivit vita vilket innebär att de
som arbetar kan vara försäkrade med kollektivavtal, få pensionsavsättningar inbetalda och fler
som betalar skatt vilket är bra för välfärden.
En sektor som idag är fylld av svartarbete är kulturbranschen. Det är inte ovanligt att en seriös
heltidstrubadur blir ersatt av en svartarbetande gitarrspelare på hemmafesten, att bandet får betalt
med de kontanter som kommer in i krogens garderob eller att sångerskan på bröllopet i kyrkan
ges ett kuvert med kontanter.
För att komma tillrätta med det utbredda svartarbetet inom kultursektorn kan ett RUT-avdrag
vara ett sätt att ge förutsättningar för musiker och artister att kunna få en rimlig ersättning. Det
skulle ge fler kulturarbetare möjlighet att ta betalt genom faktura eller kvitto samt även ge
kulturarbetare större möjligheter att få en bättre pension, försäkringar på arbetet och mycket
annat som ett vitt arbete innebär. Ett RUT-avdrag för kulturarbetare skulle också innebära att ett
av Sveriges mest svartarbetsfyllda yrken formaliseras och legaliseras.
Vi föreslår att kongressen beslutar att
- Socialdemokraterna verkar för att ett kultur-RUT-avdrag införs
Gunnel Persson
Antagen av Krokoms arbetarekommun
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Distriktsstyrelsens föredragande Karin Näsmark
Motionären vill att socialdemokraterna verkar för att ett kultur-rutavdrag införs. I motionen visar
motionären på ett utbrett problem med svarta pengar i nöjesbranschen. Det förekommer att
etablerade krogar, företag, organisationer och privatpersoner vill betala just
musik/kulturunderhållningen med svarta pengar. Företag och organisationer som aldrig skulle
kunna tänka sig att betala svart för ombyggnation på kontoret eller föreningslokalen, förväntar sig
att musikanten på årsmötet eller företagsfesten ska nöja sig med svarta pengar i fickan. Det är en
genomgående dubbelmoral och säger också något om synen på musik/kultur som etablerat yrke.
Det ses ofta som en fritidssysselsättning som, om det inte kan göras gratis, ändå ska betalas som
en slags fickpeng. När det gäller privatpersoner som vill ha underhållning på fest, bröllop, dop
mm hemma, i hyrd lokal eller kyrkan, är det förmodligen ännu vanligare med svart betalning.
Rutavdrag kan idag ges på en mängd olika områden under följande rubriker: passa barn, fiber och
IT-tjänster, flytta och packa, ta hand om en person och ge omsorg, reparera vitvaror, skotta snö,
städa, tvätta laga och sy, trädgårdsarbete – fälla och beskära träd, trädgårdsarbete – underhålla
klippa och gräva.
Rutavdraget riktar sig mot privatpersoner som mot uppvisande av utgifter kan göra avdrag i sin
inkomstdeklaration. Det är detaljerat beskrivet vad som ingår under de olika rubrikerna, och vad
som inte ingår. I huvudsak gäller att det är insatser i eller i anslutning till en bostad som man själv
äger. Det finns också avgränsning att avdraget ska gälla det egna hemmet, tex en bostadsrätt, och
inte sådant som hör till fastigheten, tex gemensamhetslokal. Även inom egna hemmet görs
skillnader på vilka tjänster som kan ge avdragsrätt och vad som inte gör det. Till exempel ges
vanlig städning avdragsrätt i egna bostaden, men inte djuprengöring av möbler eller städning i
gemensamhetslokalen.
Motionen handlar om privatpersoner som skulle kunna komma ifråga gällande rutavdrag, men
också företag och organisationer. De senare har inte rätt till något som helst rutavdrag idag.
Problemen med svart ersättning inom krogbranschen kan regleras med dagens lagstiftning.
Skattemyndighet, polis och kommunens tillståndsgivare av serveringstillstånd kan och gör
gemensamma tillsynsbesök. Ett problem finns dock i detta resonemang, och det är brist på
resurser för nämnda myndigheter att utföra kontroll i någon större omfattning. I Malmö
uppmärksammades nyligen en omfattande svart arbetsmarknad med inslag av människohandel
som pågått i många år inom ett antal krogar. Avslöjandet kom dock från grävande journalister på
en kvällstidning, som i sin tur ledde myndigheterna att ingripa.
En privatperson som ordnar fest, bröllop eller andra privata tillställningar och väljer att vara i
gemensamhetslokal eller hyra in sig i en redan etablerad restaurang omfattas inte av dagens
rutavdrag.
Rutavdrag idag är kopplat till den egna bostaden och vi kan förmoda att större fester, bröllop och
andra privata tillställningar, där det ingår inhyrd underhållning, i de flesta fall sker utanför egna
bostaden. Om ett kultur-rutavdrag skulle läggas till i dagens rutavdrag, skulle det i dessa fall ändå
inte kunna nyttjas.
Rutavdrag är också en fråga om hur vi använder våra skattepengar och vilka som nyttjar detta.
Generellt kan man säga att personer med hög inkomst som bor i rika kommuner använder den i
betydligt högre grad än andra.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen
- att avslå motionen
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Det hjälper till att minska segregationen. Ekonomiska förutsättningar skall inte bestämma
huruvida barn och ungdomar kan ta del av kulturliv, fritidsaktiviteter och idrott.
För miljön har det betydelse att ungdomar upptäcker och vänjer sig att resa med kollektivtrafik.
En generell välfärdsreform mot klasskillnader och för en bättre miljö.
Runt om i landet har kommuner infört fria resor inom sina län, med gott resultat. Nu är det tid
att ta ett steg till i rätt riktning.
Därför yrkar jag att
- Socialdemokraterna genomför en reform som ger barn och ungdomar 6-19 år fria resor
med kollektivtrafik inom respektive län i hela landet.
- Partidistriktet tar motionen som sin egen och sänder den till partikongressen
Roger Östlund
Motionen antagen av Ragunda Arbetarekommun

Distriktsstyrelsens föredragande Mona Modin
Barn och ungas möjligheter till ett rikt liv med goda förutsättningar till att lära sig saker, ta del av
och utöva kultur, idrotta, umgås med vänner och släktingar, jobba, engagera sig i föreningar eller vad det nu än är - underlättas om de kan ta sig runt gratis i kollektivtrafiken. Vi håller med
motionären i flera av de positiva fördelarna med fria resor för barn och unga i kollektivtrafiken.
Under sommaren 2018 kunde Sveriges unga från åk 6 till åk 2 gymnasiet åka gratis. Det blev
väldigt uppskattat och gav en enorm frihetskänsla. Det var den socialdemokratiskt ledda
regeringen som satsade många miljoner kr på detta. Meningen var att det skulle fortsätta under
2019, och fanns med i övergångsregeringens budget. I M+KDs budget fanns det inte med och
när den tillsammans med SD röstades igenom så gick sommarlovskortet upp i rök.
I Jämtlands län har 7 av 8 kommuner sedan många år ett Ungdomskort för 6-19-åringar, med
goda erfarenheter. En anledning till att det är prisvärt att göra denna satsning i länets kommuner
är att många barn och unga åker buss till skolan, och kommunen skulle ändå få betala mycket för
enbart skolbussresorna. Men det är inte samma förhållanden runt om i Sverige. Många städer (så
även Östersund) har redan idag väldigt fullt på bussarna under morgonens rusningstrafik. Om
fler ungdomar skulle börja åka buss, behövs fler bussar sättas in. Vilket också har hänt i
Östersund. Då kostar det mycket att sätta in fler bussar.
Det är en trygghetsfråga för barn och unga som åker buss. Inte alla föräldrar uppskattar att
barnen skulle kunna åka till många olika städer i till exempel ett län som Skåne (litet till ytan
jämfört med Jämtlands län) alldeles gratis. Särskilt inte redan från 6 års ålder. Olika län har olika
förutsättningar för olika åldrar. Vad som är tryggt på ett ställe, innebär inte samma trygghet på ett
annat. Därför anser distriktsstyrelsen att trots att tanken är god, så blir det inte bra att införa fria
resor i kollektivtrafiken i respektive län för alla 6-19-åringar.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen
- att avslå motionen.
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Många pensionärer har idag en hårt ansträngd ekonomi och detta begränsar många gånger deras
möjligheter till socialt umgänge med barn, barnbarn, vänner, och föreningsaktiviteter. Ensamhet
är idag ett stort problem för många äldre med allt vad detta kan innebära med dåligt mående både
fysiskt och psykiskt. En ökad rörlighet bland våra pensionärer kan motverka dessa symptom och
bidra till en förbättrad folkhälsa för denna del av regionens medborgare.
Pensionärsorganisationer, bland andra PRO i Jämtlands län, har under en längre tid drivit frågan
om avgiftsfria busskort för seniorer på samma sätt som för ungdomar. Idag kostar seniorkortet
314 kronor per månad vilket kan anses vara billigt. Dock måste detta kort tecknas över en 12månadersperiod vilket försvårar möjligheterna för en del att resa till det lägre priset då de inte vet
vilka kostnader som kan komma att uppstå månad till månad. Detta i kombination med låg
pension försvårar för de lägst inkomster att ta del av seniorkortet.
Därför yrkar vi att
- Socialdemokraterna i Jämtlands län ser över prisnivån för seniorkortet med ambitionen
att sänka priset.
- Socialdemokraterna i Jämtlands län ser över möjligheten för pensionärer att teckna
seniorkort över en kortare tidsperiod än 12 månader.
Lennart Skoog
Socialdemokraterna i Ragunda

Distriktsstyrelsens föredragande Niklas Rhodin
Motionen tar upp en viktig fråga, kollektivtrafiken i vårt län ska vara tillgänglig och
konkurrenskraftig gentemot andra transportslag. Fler av oss behöver resa kollektivt och det är
också en rättvisefråga att så många som möjligt ska ha råd att åka kollektivt. Det är också så att,
precis som motionen tar upp, många äldre idag har en ansträngd ekonomi; därför är också priset
på seniorkortet i Jämtlands län så pass billigt som det är.
Som en jämförelse kan nämnas att priset för ett ordinarie kort för vuxna kostar 1 606 kronor,
medan seniorkortet kostar 314 kronor. Seniorkortet kostar alltså 10 kronor per dag, detta efter att
priset på seniorkort sänkts som en följd av det tidigare S-styret i Länstrafiken. Distriktsstyrelsen
menar att det redan idag är en låg kostnad på seniorkortet.
Distriktsstyrelsen delar motionens uppfattning om att en kortare tidsperiod än tolv månader vore
önskvärt, det skulle göra det lättare för varje individ att få en överblick över kostnaderna och att
närsomhelst kunna avbryta sitt kort.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen att
- avslå punkt 1.
- bifalla punkt 2.
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Varje år dör ungefär 80 personer till följd av rattfylleri och över 1400 personer skadas svårt. Det
betyder att är mer än en person i veckan behöver begravas till följd av rattfylleri och att över tre
personer skadas så svårt att de behöver vårdas på sjukhus varje dag.
Under 2018 handlade polisen 25900 fall av rattfylleri, av dessa utgjorde 11900 fall enbart
misstanke om alkoholrelaterat rattfylleri och 7500 personer lagfördes för rattfylleri. Enligt MHF
uppskattas 525 personer köra rattfulla varje timme, dygnet runt, året om. Den totala
samhällsekonomiska kostnaden för dödsfallen i rattfylleriolyckor under 2017 beräknas enligt
MHF till 3,78 miljarder kronor. Om vi lyckas hindra att tio människor dödas av rattfylleri innebär
det en besparing för samhället på närmare en halv miljard.
Jag yrkar därför att:
-

Socialdemokraterna i Jämtlands län aktivt arbetar för införandet av obligatoriskt alkolås i
alla nyproducerade bilar som säljs i Sverige.
Socialdemokraterna i Jämtlands län aktivt arbetar för införandet av ekonomiska styrmedel
för att fler ska välja att installera alkolås i sin bil.
Socialdemokraterna i Östersund ska bifalla motionen i sin helhet och föra den vidare till
nästa distriktskongress som sin egen.

Jason O´Halloran
Antagen av Socialdemokraterna i Östersund
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Distriktsstyrelsens föredragande Ann-Marie Johansson
Jason O´Halloran, Östersunds Arbetarekommun föreslår att Socialdemokraterna aktivt ska arbeta
för införandet av obligatoriskt alkolås i alla nyproducerade bilar som säljs i Sverige och för
införandet av ekonomiska styrmedel för att fler ska välja att installera alkolås i sin bil.
Motionen beskriver hur många som avlider och skadas årligen på grund av rattfylleri. Statistiken
visar också att antalet rattfylleribrott under de senaste åren ökat efter att ha varit nedåtgående
sedan 2010. Transporstyrelsens körkortsåterkallelser för rattfylleri ökade med hela 13 procent
2019.
Vi har i Sverige en 0-vision, att ingen ska skadas eller dödas i trafiken. Att minska antalet rattfulla
på våra vägar borde vara en av de viktigaste åtgärderna i det arbetet.
I höstas nåddes en slutgiltig överenskommelse på ny EU-lagstiftning om krav på nyproducerade
fordon. Överenskommelsen innebär att alla nyproducerade fordon från 1 juli 2022 måste vara
konstruerade för att kunna ha alkolås. Om det ska vara krav på alkolås och vilka gränsvärden som
ska gälla är en nationell fråga.
Att kräva alkolås i en nyproducerad bil som är förberedd för det bedöms av MHF öka kostnaden
med ungefär 5000 kr. En installering i en begagnad bil kan kosta mellan 7000-13000 kr beroende
på alkomätare. Alkomätare ska kalibreras en gång per år vilket skulle kunna erbjudas vid
kontrollbesiktning.
I förhållande till de stora kostnader som rattfylleri orsakar samhället och framförallt det lidande
människor utsätts för orsakade av rattfulla personer är kostnaderna för alkolås små.
Distriktsstyrelsen anser att Sverige bör lagstifta om obligatoriskt alkolås i nya bilar från den 1 juli
2022 när EU-lagstiftningen träder i kraft. Det är också angeläget att öka säkerheten i begagnade
bilar och det är sannolikt att ekonomiska styrmedel behövs som stimulans
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta att
- bifalla motionen
- sända den vidare till den socialdemokratiska partikongressen
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SMS lånen gör mer skada än nytta så därför borde de förbjudas.
Det är alldeles för enkelt att låna pengar. Många människor som hamnar i svårigheter behöver
helt annan hjälp än korta krediter. Det är snarare något som förvärrar många problem.
Spelberoende, missbruksproblem och shopping beroende är några exempel på problem som
förvärras utav lättheten att låna pengar.
Det behövs en generell översyn utav tillgången på krediter och vilka regler som ska finnas kring
detta. Det ska fortsatt vara möjligt att låna pengar men det behöver finnas mekanismer på plats
som skyddar människor så att de inte ställer till det mer för sig än vad de redan gjort.
Med anledning av ovanstående yrkar jag att
- en utredning ska genomföras i syfte att stärka skyddet för olika grupper som idag
använder tex. SMS lån för att finansiera olika typer av destruktiva beteenden.
- utredningen ska ta ställning till om och hur kreditinstitut kan vara behjälplig med att tidigt
upptäcka destruktivt beteende och bidra till att avhjälpa problemet.
Anton Waara
Motionen antagen av Socialdemokraterna i Östersund

Distriktsstyrelsens föredragande Jenny Sellsve
Det råder ingen tvekan om att snabblån och så kallade SMS-lån med höga räntor och avgifter för
många människor ofta leder till en ohållbar ekonomisk situation med stora svårigheter att åter bli
skuldfri. Särskilt svår riskerar situationen att bli för människor med beroende eller
missbruksproblematik. För dessa människor kan snabblån bli ytterligare ett hinder på vägen i
tillfrisknandet och istället riskerar det att bli ett sätt att finansiera missbruk på.
Att rakt av förbjuda SMS-lån eller andra alternativ till snabblån kan dock vara att dra i en för hög
växel för tidigt. I vissa fall kan det finnas fog för snabblån då lån som dessa i regel tas under en
väldigt kort tid.
Distriktsstyrelsen vill därför inte helt utesluta att en marknad för snabblån kan behövas, men
under en bättre reglerad form och utan orimliga räntor. Möjligheten som idag finns för oseriösa
aktörer att utnyttja redan utsatta människor och konsumenter måste begränsas.
Regeringen fattade under förra mandatperioden en rad beslut i syfte att skärpa lagen för att
komma åt de då rådande ockerräntorna. Det resulterade bland annat i ett införande av räntetak
för snabblån. Tidigare fanns det inte någon begränsning på hur hög räntan fick vara.
Givetvis är det positivt att några lagändringar har kommit till stånd för att skydda konsumenter
och framför allt de allra svagaste konsumenterna.
Distriktsstyrelsen delar dock motionärens problembeskrivning och instämmer i att mer kan, och
borde göras, för att skydda människor med låg återbetalningsmöjlighet från att fastna i ett liv i
skuld.
Distriktsstyrelsen ställer sig positiv till att att-satserna lämnar öppet för en utredning att landa i
vilka åtgärder eller insatser som kan ha bäst effekt för att tidigt upptäcka och hjälpa människor i
ekonomiskt utsatta situationer.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen
- att bifalla motionen
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För att kunna arbeta inom skolan eller med barn med funktionsnedsättningar (LSS) både vad
gäller i privat- och offentligregi så krävs det att man lämnar ett utdrag från belastningsregistret.
Registerutdraget är dock begränsat till att bara avse brott som innebär mycket allvarliga
kränkningar av andra människor. Syftet med registerutdraget är en del av bedömningsunderlag
för att garantera barns och elevers trygghet och att inte olämpliga personer ska anställas i dessa
verksamheter.
De brott som redovisas ur belastningsregistret för personer som ska arbeta inom skola, förskola
eller fritidshem eller personal som utför vissa insatser åt barn
med funktionshinder är mord, dråp, grov misshandel, människorov, alla sexualbrott,
barnpornografibrott och grovt rån.
Brott som inte framgår av utdraget från belastningsregistret för aktuella verksamheter är bland
annat följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Människohandel
Olaga frihetsberövande
Olaga tvång
Grovt olaga hot
Rån
Hets mot folkgrupp
Människohandel
Misshandel
Grovt vapenbrott
Kontaktförbud
Överträdelse av kontaktförbud
Narkotikabrott

Om en person är dömd för allvarlig brottslighet och har ett pågående missbruk och kanske till
och med är dömd för försäljning av narkotika – så kommer inte det framgå av utdraget från
belastningsregistret. Det betyder i praktiken att personer med ett narkotikamissbruk som också
kan ha dömts för försäljning av droger till ungdomar och/eller har begått annan allvarlig
brottslighet kan få anställning på en skola eller verksamheten enligt LSS utan att arbetsgivaren får
vetskap om detta, trots att de inhämtat ett utdrag från belastningsregistret.
Jag yrkar därför att:
- Socialdemokraterna i Östersund arbetar för en översyn av lagen (1998:620) om
belastningsregister.
- Socialdemokraterna i Östersund ska bifalla motionen i sin helhet och föra den vidare till
nästa distriktskongress som sin egen.
Jason O´Halloran
Motionen antagen av Socialdemokraterna i Östersund
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Distriktsstyrelsens föredragande Bengt Bergqvist
Motionären lyfter en mycket komplex fråga. Distriktsstyrelsen vill i detta svar ge bakgrund och
underlag till förslaget till beslut.
Motionären föreslår en översyn av bestämmelserna i Lag (1998:620) om belastningsregister.
Denna lag reglerar i första hand att ett sådant register skall föras av myndigheterna. Lagen
uppdaterades så sent som 30/6 2019 genom SFS 2019:431.
Vidare reglerar i sin tur ”Skollag (2010:800)” och ”Lag (2013:852) om registerkontroll av personer
som ska arbeta med barn” att personal ej får anställas inom exempelvis förskola och skola utan
att ha uppvisat ett utdrag ur belastningsregistret.
Vilka brott som visas på ett utdrag från belastningsregistret regleras slutligen genom förordning
från regeringen. Huvudlinjen i förordningarna är att endast brott som är relevanta för det
specifika syftet med utdraget skall synas. Förordning (1999:1134) 22 § säger att utdrag som skall
användas för skolpersonal begränsas till brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra
människor. Exempelvis mord, dråp, grov misshandel, människorov, alla sexualbrott,
barnpornografibrott och grovt rån. Genom SFS 2019:1165 uppdaterades denna förordning så
sent som 3/12 2019.
Distriktsstyrelsen ser att motionärens ambition är att ytterligare öka tryggheten för barn,
ungdomar samt funktionshindrade och naturligtvis deras anhöriga och samhället i stort. För
Socialdemokraterna är denna ambition mycket viktig. Denna ambition skall kombineras med att
värna om den arbetssökandes integritet och möjligheten för människor att sona sina tidigare
brott. Motionären beskriver själv ett antal brott som inte tas upp vid dessa registerutdrag,
exempelvis hets mot folkgrupp och narkotikabrott. Noterbart är dock att dessa brott återfinns i
listan över brott som återfinns på registerutdrag för arbete på HVB-boende. Regeringen har alltså
gjort delvis andra avvägningar mellan dessa två verksamheter.
Dessa avvägningar är komplicerade men viktiga. Vårt samhälles syn på brott och straff förändras
över tid. Så även synen på hur samhället kan och bör stödja de som begått brott.
▪
▪

Motioner ska behandlas utifrån de yrkanden som formulerats. Motionären yrkar i sina att-satser:
Socialdemokraterna i Jämtlands län arbetar för en översyn av lagen (1998:620) om
belastningsregister.
Socialdemokraterna i Jämtlands län ska bifalla motionen i sin helhet och föra den vidare till nästa
partikongress som sin egen.
Distriktsstyrelsen anser att motionärens vilja att öka tryggheten för utsatta grupper är vällovlig.
Men det är förordning som de facto styr innehållet i utdragen ur belastningsregistret. Denna
förordning uppdateras redan regelbundet av regeringen.
Med hänvisning till ovanstående argumentation och slutsats föreslår distriktsstyrelsen att
distriktskongressen
- finner motionen besvarad.
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Text beslutad av distriktskongressen 2017, 2018 & 2019

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 i
medlemsantal. Alla nya medlemmar blir personligt kontaktade inom 1 vecka från inträdesdatum.

•
•
•

Socialdemokraterna i Jämtlands län växer under 2020 efter de mål som varje
arbetarkommun satt upp för sin medlemsvärvning
Alla nya medlemmar blir personligt kontaktade inom 1 vecka från inträdesdatum,
partidistriktet bistår arbetarkommunerna att utveckla mottagandet av nya medlemmar
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.
•
•

Genomföra minst 3 897 samtal i Jämtlands län
Påbörja arbetet inför 2021 års kyrkoval

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 verksamhet med 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 2020
•

Förslag till beslut: Att möte med förtroenderådet hålls lördag 14 november 2020.

Distriktskongress 2021
•

Förslag till beslut: Att distriktskongress genomförs lördag 27 mars 2021.

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
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Anna-Caren Sätherberg
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Omval
Omval
Omval
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Omval
Nyval
Omval
Omval
Omval
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Omval
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Krokom
Ragunda
Strömsund
Strömsund
Strömsund
Åre
Östersund
Östersund
Östersund
Östersund

Ersättare
1. Jenny Palmqvist
2. Pernilla Ingelsson
3. Peter Bergman
4. Roger Kristofersson
5. Therese Kärngard
6. Björn Sandal
7. Simon Sätherberg
8. Mikael Karlsson
9. Sara Edvardsson
10. Pelle Jonasson
11. Martine Eng

Omval
Nyval
Omval
Omval
Omval
Nyval
Omval
Nyval
Nyval
Omval
Omval

Ragunda
Östersund
Åre
Strömsund
Berg
Östersund
Åre
Krokom
Strömsund
Härjedalen
Åre

Kassör
Bengt Bergqvist

Omval

Strömsund

Ledamöter
Dan Martinsson
Vakant
Leif Nilsson
Niklas Rhodin
Maria Jacobsson
Lennart Skoog
Morgan Olsson
Karin Näsmark
Bengt Bergqvist
Ann-Marie Johansson
Mona Modin Tjulin
Maria Nerpin
Niklas Daoson
Anna Eriksson
Övriga Nominerade
Jonas Andersson
Petra Monwell
Elias Benharaoua
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Utvecklingsledare
Anton Waara

Omval

Härjedalen

Facklig ledare
Anna Eriksson

Omval

Östersund

Biträdande facklig ledare
Roger Kristofersson

Omval

Strömsund

Internationell ledare
Eva Handmark

Omval

Östersund

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

Omval
Omval
Omval
Omval
Nyval

Åre
Åre
Östersund
Strömsund
Ragunda

Ersättare
1. Niklas Rhodin
2. Mona Modin Tjulin
3. Leif Nilsson
4. Karin Näsmark
5. Anna Eriksson

Nyval
Omval
Omval
Nyval
Omval

Krokom
Östersund
Härjedalen
Strömsund
Östersund

Förslag till revisorer
Roger Östlund
Göte Murén
Anitha Olofsson

Omval
Nyval
Nyval

Ragunda
Östersund
Åre

Revisorsersättare
Viveca Asproth

Nyval

Krokom

Förslag till ombud till ABF
Anton Waara
Pernilla Ingelsson

Omval
Nyval

Östersund
Östersund

Ombudsersättare ABF
Kent Wassdahl
Stefan Fax

Omval
Nyval

Strömsund
Östersund

Förslag till fanbärare
Anders Frimert
Mona Modin Tjulin
Jean Luc Kabisa

Omval
Omval
Omval

Ragunda
Östersund
Östersund
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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.

Partidistriktets valberedning består av:
Harriet Jorderud, AU
Solveig Danielsson, AU
Stefan Fax, AU
Daniel Andersson, Bergs arbetarekommun
Hans Cederberg, Bräcke arbetarekommun
Elving Forsström, Härjedalens arbetarekommun
Viveca Asproth, Krokoms arbetarekommun
Elisabet Yngström, Ragunda arbetarekommun
Lars Andreasson, Strömsunds arbetarekommun
Maria Larsson, Åre arbetarekommun
AnnSofie Andersson, Östersunds arbetarekommun
Gudrun Olsson, S-kvinnor
Per-Göran Skoog, LO-facken
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