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Under året har distriktsstyrelsen haft 8 möten, varav fyra videomöten. Ett av de åtta mötena
genomfördes vid en tvådagarsöverläggning i Persåsen, Bergs kommun, och två av dessa möten
ägde rum i samband med distriktskongressen. Verkställande utskottet har haft 6 möten under året.
Utöver dessa 6 möten har verkställande utskottet utgjort valledning inför Europaparlamentsvalet.
Den stora frågan i styrelse och VU under året har rört det förändrade politiska landskapet nationellt,
regionalt och i flera av våra kommuner. I regionen och flera kommuner är vi från och med 2018
års val i opposition vilket ställer andra krav på våra företrädare. Där vårt parti ingår i styrande
majoriteter så ställer det andra och i många fall nya krav på arbetssätt.
Under året har styrelsen kontinuerligt följt upp medlemsutvecklingen och tagit beslut för att
stimulera ett fortsatt medlemsvärvande. Styrelsen har utgått från det handlingsprogram
distriktskongressen beslutat.
Styrelsen har arbetat aktivt för att lägga aktiviteter i de delar av länet man ansett varit i behov av
extra stöld.

Årets distriktskongress hölls den 6 april på Mittuniversitetet i Östersund. Det var 118 ombud
närvarande och utöver distriktsstyrelsen besöktes kongressen även av ett antal medlemmar och
gäster från sidoorganisationer. Ordförande för distriktskongressen var Maria Jacobsson och
sekreterare var Stefan Fax.
EP-valskandidaterna Karin Näsmark och Robert Uitto informerade om varför det kommande EUvalet är viktigt och de frågor som de driver speciellt under valrörelsen. De understryker vikten av
att alla aktiva partimedlemmar jobbar aktivt för ett bra valresultat i EU.
Det kom också en rapport från Ann-Marie Johansson angående regionen och S-gruppens situation
nu när det blågröna minoritetsstyret regerar.
Kongressen behandlade 7 motioner, organisatoriskt handlingsprogram samt val av styrelse m.fl.
Ett medlemsvärvarpris i form av 5000 kr i profilprodukter, delades ut till Östersunds
arbetarekommun.

Den 22-24 mars höll partiet kongress och Jämtlands läns partidistrikt sände en delegation bestående
av: Jonas Andersson (Ragunda), Niklas Daoson (Östersund), Elisabet Lindholm (Strömsund),
Mona Modin Tjulin (Östersund), Maria Nerpin (Östersund), Niklas Rhodin (Krokom), Anton
Waara (Östersund) samt Gunilla Zetterström-Bäcke (Härjedalen). Delegationen var troligen
kongressens mest rutinerade, då samtliga ombud varit på partikongress förut. Detta innebar att det
var en ren fröjd för undertecknad att vara delegationsledare då ombuden var enormt självgående
och rutinerade. Förhandlingar och diskussioner fortlöpte på ett perfekt sätt vilket ledde till att
delegationen lyckades väl med att driva distriktets frågor och påverka besluten i rätt riktning för
Jämtlands län.
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Vid denna partikongress var det två huvudområden som
diskuterades, ett organisatoriskt handlingsprogram för partiet
och ett politiskt program med bäring på utbildning- och
arbetsmarknadspolitik.
Utöver
detta
erbjöds
kongressledamöterna möjlighet att delta i en allmänpolitisk
debatt.
Delegationen från distriktet hade ett antal delegationsträffar
inför kongressen där vi tidigt, utifrån av distriktskongressen
tagna beslut och inriktningsdokument, hamrade ut vilka
huvudfrågor som delegationen skulle driva.
Ett huvudtema i alla frågor som delegationen drev var ett större lands- och glesbygdsperspektiv i
partiets nationella politik. Detta gjordes på ett framgångsrikt sätt och vi hämtade hem flera segrar
på det området.
Bland de frågor som delegationen lyckades driva igenom fanns bland annat: nedsättning av
studielån för människor bosatta på landsbygden, höjd högsta ålder för möjligheten att ta del av
studiestöd, införande av treterminerssystem vid högre studier, ett tydligare uppdrag för
arbetsförmedlingen att finnas i hela landet samt många fler förändringar kopplade till
landsbygdsperspektivet.
Vid kongressen valdes Ann-Marie Johansson in som ledamot i partiets valberedning.

Socialdemokraterna i Jämtlands län hade ett övergripande mål i valrörelsen att nå ett bättre resultat
än vid tidigare Europaparlamentsval. Utöver det övergripande målet fanns målsättningar om att
bidra till ett ökat valdeltagande samt genomföra 17 162 samtal under valrörelsen.
Resultatet av valet blev tyvärr inte som vi hoppats eller så som vi ställt upp våra mål. Totalt backade
vi 7,2 procentenheter och 2190 röster i länet. I tabellen nedan framgår resultat per kommun och
för länet som helhet:
Berg
Bräcke
Härjedalen
Krokom
Ragunda
Strömsund
Åre
Östersund
Länet

Antal 19
703
730
1087
1510
638
1482
1044
7376
14 570

Andel 19
27,99%
34,52%
29,74%
26,54%
35,35%
36,29%
21,61%
28,36%
28,74%

+/-227
-255
-347
-208
-187
-492
-151
-323
-2190

+/-10,18%
-11,82%
-12,23%
-7,25%
-11,26%
-12,23%
-6,84%
-4,36%
-7,2%

Antal 14
930
985
1434
1718
825
1974
1195
7699
16 760

Andel 14
38,16%
46,33%
41,97%
33,79%
46,61%
48,51%
28,45%
32,72%
35,94%

Valdeltagandet ökade med 4,1% i länet och en ökning skedde i varje kommun.
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Nedan framgår valdeltagande för varje kommun samt för länet som helhet:
Berg - 46,69% (+3,29%)
Bräcke - 43,52% (+1,76%)
Härjedalen - 46,1% (+4,52%)
Krokom - 53,23% (+6,16%)
Ragunda - 44,96% (+3,65%)
Strömsund - 46,16% (+2,45%)
Åre - 57,47% (+4,71%)
Östersund - 53,78% (+3,89%)
Länet - 51,47% (+4,1%)
Vad gäller samtalsmål lyckades vi inte nå upp till målsättningen om 17 162 genomförda samtal.
Under valrörelsen genomfördes 6823 samtal fördelade över dörrknackning & torgkampanj. Nedan
framgår fördelningen mellan de olika metoderna samt mellan de 8 kommunerna samt länet som
helhet:
Berg
Bräcke
Härjedalen
Krokom
Ragunda
Strömsund
Åre
Östersund
Länet

Dörrar
195
103
0
205
113
217
493
869
2195

Allmänna
113
30
655
499
521
1034
157
1619
4628

Totalt
308
133
655
704
634
1251
650
2488
6823

Mål
784
1558
1690
1956
1130
2536
1180
6328
17 162

Uppfyllelse
39,3%
8,5%
38,8%
36%
56,1%
49,3%
55,1%
39,3%
39,8%

Distriktsstyrelsen genomförde ett antal riktade insatser under valrörelsen, framförallt i Bräcke där
2 större insatser genomfördes. Under valrörelsen genomfördes också aktiviteter tillsammans med
de två länskandidaterna Karin Näsmark och Robert Uitto. I valrörelsens slutskede genomförde
distriktsstyrelsen en större insats i Myrviken i Bergs kommun.
Socialdemokraterna i Jämtlands län hade två kandidater på valsedeln i europaparlamentsvalet vilka
nämnts i stycket ovan. För dessa kandidater tryckte partidistriktet upp personvalsmaterial. Utöver
personvalsmaterial tog även partidistriktet fram ett gemensamt material för de två kandidaterna
samt ett material där skillnader mellan partiet och de borgliga tydliggjordes.

Firandet av första maj har överlag i vårt län varit bra, med god stämning,
nya medlemmar och ganska mycket folk. Totalt deltog ca 900 personer
runt om i länet. De flesta av våra arbetarekommuner hade
förmiddagsmöten så att möjlighet fanns att hinna in till Östersunds
eftermiddagsmöte och demonstrationståget.
Partistyrelsens talare var Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll,
och hon talade i Östersund. I Östersund talade även Niklas Daoson,
Oppositionsråd, Kjell Berg, Kommunal och Alva Nylander, SSU.
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På övriga ställen i länet hade vi följande talare: Berg – Margareta Winberg, fd Statsråd, Therese
Kärngard, Kommunalråd, Daniel Andersson, GS-facket och Simon Sätherberg, SSU. Bräcke –
Ann-Marie Johansson, Regionråd, Jörgen Persson, Kommunalråd och Elvira Eriksson, SSU.
Härjedalen – Kalle Olsson, Riksdagsledamot, Lars-Gunnar Nordlander, vice Kommunalråd,
Rickard Mattsson, Kommunal och Ebba Kristofersson, SSU. Krokom – Robert Uitto, Regionråd,
Maria Jacobsson, AK-ordförande, Niklas Rhodin, Oppositionsråd och Nils Lindberg, SSU.
Ragunda – Bengt Bergqvist, Regionråd, Jonas Andersson, Oppositionsråd, och Filip Svantesson,
SSU. Strömsund – Jenny Sellsve, Regionstyrelsen, Bertil Johansson, ordf Hammerdals S-förening,
Karin Näsmark, EU-kandidat, Jenny Störvold, Målarna och Elin Hammar, SSU. Åre – Anna-Caren
Sätherberg, Riksdagsledamot, Andreas Sihvonen, vice ordf Barn- o utbildningsnämnden, samt
Måns Olsson, SSU.

Under året har Västerbottens läns partidistrikt varit värd för skogslänssamarbetet. Inom ramen
för samarbetet har förberedelser för partikongressen gjorts och gemensamma nomineringar
skickats in. Västerbotten genomförde skogslänskonferensen i Umeå den 30-31 oktober. Under
konferensen deltog Norrbottens-, Västerbottens-, Västernorrlands-, Jämtlands läns-, Dalarnasoch Gävleborgs partidistrikt samt de 3 nordligaste LO-distrikten. Konferensen handlade i stor
utsträckning om utveckling i Norra Sverige, företagsamhet och infrastruktur. Under konferensen
deltog också Thomas Eneroth, Mathilda Ernkrans och Jennie Nilsson.

Under året har partidistriktet haft 7 besök av statsråd. Partidistriktet har arbetat aktivt för att placera
besöken runt om i hela länet. Då antalet besök varit begränsat till 7 har enbart 5 av 8 kommuner
fått besök av statsråd. Dessa kommuner är Härjedalen, Krokom, Strömsund, Åre och Östersund.
12/2 – Statsminister Stefan Löfven besökte Åre under alpina VM.
3/4 – Infrastrukturminister Thomas Eneroth besökte Åre i samband med Järnvägsforum norr samt
Stora Helvetet i samband med invigningen av den nya järnvägsbron.
10/4 – Civilminister Ardalan Shekarabi besökte Försäkringskassan och arbetsförmedlingen i Sveg.
Under besöket genomfördes också ett samtal med kommunledningen om utmaningar för
kommunen. Civilministern genomförde också ett möte med den lokala PRO-föreningen.
17/4 – Försvarsminister Peter Hultqvist besökte Fältjägarna på Frösön. Under besöket
genomfördes även en kampanj med Östersunds arbetarekommun samt ett möte med kommunaloch oppositionsråd i Östersund.
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1/5 – Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll besökte Östersund i samband med 1:a maj.
14/5 – Handelsminister Ann Linde besökte Östersund och Krokom i samband med EU-valet.
Under besöket genomfördes ett besök hos Woolpower i Östersund samt torgkampanjer i
Östersund och Krokom samt dörrknackning i Lugnvik.
23-24/5 – Landsbygdsminister Jennie Nilsson besökte Strömsund i samband med EU-valet.
Verksamhetsbesök genomfördes hos Vindkraftscentrum samt Norrlands trähus. Statsrådet deltog
även vid Strömsunds arbetarekommuns representantskap samt deltog i dörrknackning med
arbetarekommunen.

Medlemsantal

2018

2019

Bergs AK
Bräcke AK
Härjedalens AK
Krokoms AK
Ragunda AK
Strömsunds AK
Åre AK
Östersunds AK
Partidistriktet

111
212
210
211
151
357
154
657
2063

127
191
190
191
139
339
143
625
1945

Nya medlemmar
17
1
2
6
0
14
5
42
87

Riksdagsröster

Organisationsgrad

1475
1576
2339
2920
1293
3071
1911
14047
28632

8%
12 %
8%
6%
10 %
11 %
7%
4%
6%

Medlemsantalet avser partimedlemmar, både betalande och obetalda. Vi har värvat 87 medlemmar
i distriktet under året men ändå minskat medlemsantalet med 118 st. Bergs arbetarekommun har
däremot ökat sitt medlemsantal med 16 st.

Den 1–2 juni 2019 startade projektet för 2019 och 2020.
Under hela projektperioden är fokus att göra partiet mer
tillgängligt för medlemmarna, att öka insynen i partiet,
förbättra den kommunala servicen och att fokusera på att
utbilda och få fler romer att bli involverad i partiarbetet. Under projekttiden ska ett gemensamt
studiebesök anordnas i Sverige med alla grupper från Nordmakedonien. Under 2019 genomförde
vi i Prilep ett seminarium i oktober och ett i november. Mellan seminarierna är det som tidigare att
gruppen i Prilep genomför studiecirklar och workshops.
Seminariet i oktober genomfördes gemensamt med övriga svenska partiorganisationer och med
skilda seminarier och ämnen som passade varje grupp. I november bestod vårt bidrag i att berätta
om den politiska situationen i Sverige och Jämtland och ta del av deras planeringsarbete.
Seminarierna för övrigt leddes av inhemska föreläsare på det lokala språket, men med en duktig
tolk så ordnar allt sig!
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Socialdemokraterna i Nordmakedonien har en orolig tid just nu av två anledningar. Många väljare
och partiaktiva är besvikna på att inte mer har hänt efter maktövertagandet för fyra år sedan. Man
är också missnöjd med att det misslyckats med att få påbörja arbetet med att nå EU-medlemskap.
I och med att det EU-beslutet blockerades som behövdes för att sätta datum för när
förhandlingarna om medlemskap för Nordmakedonien skulle inledas vet man inte när det blir
möjligt att påbörja förhandlingar.
Hösten 2019 har mycket kretsat kring att lägga upp strategier för det nyval som premiärminister
Zoran Zaev utlyst till den 12 april 2020. Enligt överenskommelsen om nyval ska premiärminister
Zaev avgå 100 dagar före valdatum och en tvärpolitisk regering som föreslås av parlamentet tar
över fram till valet, och så har också skett.
De som har varit aktiva i projektet för Prilep under 2019 är: Gabriella Carlsson, Krokom, Eva
Handmark, Östersund och Stefan Fax, Östersund.

Världsfacken har haft fortsatt fokus på mänskliga rättigheter och arbetat för att fria
fackföreningar ska kunna verka i världens alla länder. Facken inom Europa samverkade inför EUparlamentsvalet för att motverka att löntagarfientliga och antidemokratiska högerpartier skulle få
mer inflytande. Minimilöner var en annan stor fråga där de svenska facken inte vill att förslaget
drivs fram i den sociala dialogen, då man ser en risk för det undergräver den svenska modellen.
Bland de fackliga organisationerna i och dess medlemmar har delar av januariavtalet kritiserats.
Det är frågor om maktbalansen på arbetsmarknaden som oroar, liksom försämringar av
arbetsrätten, omorganisationen av arbetsförmedlingen och regelverket kring
arbetskraftsinvandring. Från facken efterfrågas även mer pengar till välfärden.
Fackligt Utskott
Utskottet har under året haft 4 möten. Utskottet har som mål att alla LO-förbund med
medlemmar i Jämtlands län ska vara representerade i utskottet. 8 av 14 förbund har utsedda
ledamöter. De ledamöter som är med bör finnas i sina förbunds regionala ledningar för att öka
legitimiteten och handlingskraften i utskottet. Från partidistriktet är ordförande, vice ordförande
och ombudsman med.
Ledamöter i Fackliga Utskottet 2019:
Anna Eriksson
facklig ledare S i Jämtlands län (LO-distriktet, Kommunal)
Roger Kristofersson
biträdande facklig ledare S i Jämtlands län (IF Metall)
Anna-Caren Sätherberg ordförande S i Jämtlands län (Unionen)
Niklas Daoson
vice ordförande S i Jämtlands län
Anton Hammar
ombudsman S i Jämtlands län (Handels)
Thomas Eriksson
förtroendevald, GS
Jaana Pålsson
ombudsman, Handels
Sven Höckert
ombudsman, Elektrikerna
Gunilla Hamberg
förtroendevald, Transport
Anders Frederiksen
ombudsman, HRF
Sara Sjölander
förtroendevald, Kommunal
Per-Göran Skoog
förtroendevald, IF Metall (LO-facken Jämtlands län)
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EU-parlamentsvalet 2019
För första gången samlades LOs samtliga 14 förbund bakom en facklig kandidat till partiets
valsedel inför EU-parlamentsvalet. Johan Danielsson, samordnare i EU-frågor på LO, blev en av
de 5 socialdemokratiska kandidater som valdes in i parlamentet. Med tydliga frågor från LOs
valplattform, t ex motverka de antidemokratiska högerkrafterna, ordning och reda på
arbetsmarknaden, motverka lönedumpning, nollvision om dödsolyckor på jobbet, mobiliserade
facken sina förtroendevalda och medlemmar i att rösta på socialdemokraterna. De fackliga
organisationerna under LO-distriktet i Mellersta Norrland startade valrörelsen med en regional
valupptakt i Sundsvall. Inför och under valrörelsen prioriterade facken besök på sina arbetsplatser
och träffar med sina medlemmar. LO-facken i Jämtland kampanjade med partiet i slutspurten av
valrörelsen på Köpmannamarknaden i Strömsund.
LO-facken samverkade med arbetarekommunerna vid många av partiets olika aktiviteter under
året, till exempel marknader, torgaktiviteter, arbetsplatsbesök och ministerbesök i länet.
Den 1 maj hade Berg, Östersund, Härjedalen och Strömsund fackliga talare.
Fackliga ledare i arbetarekommunerna
I Strömsund, Ragunda, Östersund, Krokom och Åre finns fackliga ledare. I Strömsund finns
även ett fackligt utskott. Arbetet med att få alla arbetarekommuner ska välja in facklig ledare och
utse fackliga utskott har fortsatt under året. LOs pågående organisationsutredning kan leda till att
LO-facken i Jämtlands län upphör, och löst sammansatta tvärfackliga grupper bildas i
kommunerna. Dessa skulle även kunna utgöra bas för fackligt utskott i arbetarekommunen.
S-fackklubbar
LO-fackens S-förening har många medlemmar men var under 2019 vilande.
Facklig-politiska träffar
LO-distriktet i Mellersta Norrland anordnar regelbundet under året konferenser för deras
medlemsorganisationers ombudsmän och ordförande. Vid några av dem har partidistriktet
deltagit för att planera och diskutera facklig-politiska frågor.
Prideparad 14 september
Fackliga organisationer och partiet tågade tillsammans i årets välbesökta Prideparad och facken
tillsammans med SSU stod i gemensamt tält i Badhusparken under dagen.

Alla våra studier bedrivs i samarbete med ABF, som är en viktig resurs i studiearbetet. Bland annat
finns funktionsutbildningar för olika styrelseposter, valberedningar och annat tillgängliga via ABF.
ABF har också ett viktigt pedagogiskt kunnande. Det är angeläget att vi rapporterar vår verksamhet
till ABF, oavsett om det gäller kurser, studiecirklar eller medverkanden vid möten.
Studier är en av grundstenarna för partiets utveckling och dess politik. Folkbildning är och har varit
en framgångsrik strategi för Socialdemokratiska partiet. En viktig del av medlemskapets värde för
oss Socialdemokrater är just rätten till studier och personligutveckling.
Distriktskongressen har fastställt mål för 2019 års studieverksamhet enligt följande:
• 25 % av samtliga nya medlemmar ska erbjudas medlemsutbildning steg 1 och 2 inom tre
månader från inträdesdatum.
• Ledarutbildningar steg 1 och 2 skall hållas under året.
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Studie/utvecklingsledare har i uppdrag att planera, organisera och genomföra dessa studier utifrån
distriktets förutsättningar och mål samt nationella riktlinjer. En viktig del av arbetet för
studie/utvecklings ledaren under senaste åren har varit att säkerställa kvalitetskraven på samtliga
studier det vill säga leverera studier som har god pedagogisk atmosfär samt en hög grad
socialpedagogik. För att uppnå det pedagogiska målet har det bildats en handledare/resursbank
som används vid varje studie på ämnesnivå. Målet är att samtliga handledare får partiets
handledarutbildning. Under 2019 har ingen gått denna utbildning.
Studieresultatet efter genomförda medlemsutbildningar visar en måluppfyllelse på 19 % av nya
medlemmar som har fått utbildning samt att samtliga inom 3 månader från inträdesdatum.
Under verksamhetsåret har vi genomfört 3 av 4 planerade grundutbildningar. Ute i
Arbetarekommunerna har det även genomförts ett flertal grundutbildningar vilket är mycket roligt.
Det har även ordnats ett särskilt utbildningstillfälle för studieorganisatörer och medlemsansvariga.
Samarbetet med ABF har gått bra och vi fortsätter att utveckla vår verksamhet tillsammans.
Inrapporterad verksamhet till ABF JH 2019
Antal arrangemang
Partidistriktet
8
Bergs AK
0
Bräcke AK
4
Härjedalens AK
5
Krokoms AK
1
Ragunda AK
1
Strömsunds AK
1
Åre AK
0
Östersunds AK
14
Totalt i länet - Arrangemang: 34, Deltagare: 564
Totalt 2018 – Arrangemang 58, Deltagare 1542

Deltagare
120
0
97
97
77
12
10
0
151
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2019 – året då blockpolitiken dog, och året då det blev nya?
Den 21 januari 2019 fick vi äntligen en socialdemokratiskt ledd regering på plats. Sveriges
statsminister är fortfarande Stefan Löfven. Sverige valde en annan väg än den som vi ser hända i
andra delar av Europa och världen. Sverige valde att inte ge makt till främlingsfientliga
högerpopulister.
När vi lägger år 2019 till handlingarna kan vi se att det var ett annorlunda år för socialdemokraterna
i Jämtlands län. Vi hade efter valen 2018 hamnat i opposition i Region Jämtland – Härjedalen, i
Östersund, Åre, Ragunda och Krokom. Vi styrde vidare i Strömsund, Härjedalen, Bräcke och Berg
med fler nya och olika samarbetspartners. Valresultatet hade mer att önska och det tog en stund
att finna oss i alla nya roller.
Men nu ser vi ett arbetareparti som jobbar hårt. I majoritet som i opposition. I s-föreningar, i
arbetarekommuner, i partidistriktet. I kommuner, i regionen och i riksdagen.
Det viktiga är att vi gör det tillsammans - makten är till låns, partiet äger vi. (Men vi jobbar förstås
stenhårt för att återfå väljarnas förtroende i Jämtlands län.)
Den 26 april var det val till EU-parlamentet. Tack till alla valarbetare som kämpade, tack till SSU
som återigen gjorde en fantastisk insats. Vi nådde inte våra mål. Vi hade haft Jens Nilsson som
draglok på valbar plats i EU-valen innan och detta val gick inte lika bra för oss socialdemokrater i
Jämtlands län.
Vi har under året värvat nya medlemmar. Vi har haft många deltagare på våra utbildningar. Tack
Anton Waara med flera! Vi har styrt kommuner, vi har visat att vi vore ett bättre styre i andra
kommuner och i regionen och vi har gjort skillnad när vi jobbat med att ständigt förbättra i
människors vardag.
Nationellt ser vi nu moderater, kristdemokrater, vänsterpartister samarbeta med stöd av
sverigedemokrater. Något som vi för ett kort tag sedan såg som osannolikt! I den upp och nervända
världen är vårt budskap tydligt. Vi lämnar inte klimatfrågan till individen eller marknaden att lösa
– det är samhällets uppgift. Vi ska öka tryggheten, minska brottsligheten, höja pensionerna för
vanligt folk och vi har och kommer att fortsätta att prioritera välfärden.
År 2020 är något så ovanligt som ett år utan valrörelse. Så nu är det dags – att värva nya medlemmar,
engagera flera som redan valt ett medlemskap i vårt fina parti, utbilda flera och stärka partiet.
Tack alla socialdemokrater för allt fantastiskt hårt arbete under 2019! Och extra tack till våra
anställda - Anton, Stefan, Susanne och Nils.
Vi är ett folkrörelseparti i ständig rörelse – framåt.
Anna-Caren Sätherberg
Ordförande Socialdemokraterna i Jämtlands län
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Jämtlands läns socialdemokrater representeras i riksdagen av Anna-Caren Sätherberg, Åre, och
Kalle Olsson, Östersund. Kalle Olsson är ledamot i försvarsutskottet och Anna-Caren Sätherberg
är gruppledare i trafikutskottet och valdes till 3:e vice ordförande i utskottet 7/3 2019.
Året började med att riksdagen – efter 131 dagar utan en regering, ett flertal sonderingsrundor
samt 2 statsministeromröstningar – den 18 januari äntligen kunde välja Stefan Löfven till
statsminister. Han presenterade strax därefter en regering bestående av Socialdemokraterna och
Miljöpartiet i samarbete med Centerpartiet och Liberalerna. Grunden för uppgörelsen är det så
kallade januariavtalet som består av 73 punkter som ska genomföras under mandatperioden.
Samarbetet liksom mandatfördelningen efter valet har delvis förändrat riksdagsarbetet och den
parlamentariska dynamiken. Riksdagen har i större utsträckning blivit en arena för förhandlingar,
dels för att konkretisera punkterna i januariavtalet, dels för att oppositionen formerar sig i nya
allianser. Det mest uppenbara är att vi allt tydligare ser framväxten av ett högerkonservativt block
bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Vi ser också hur den
samlade oppositionen gör gemensam sak i enskilda frågor. Det är med stor förvåning vi kan
konstatera att Jonas Sjöstedts och Jimmie Åkessons partier tycks ha funnit varandra i riksdagen.
Från Jämtlandsbänken har vi skrivit ett antal motioner, de flesta gemensamma samt några
enskilda. Motionsskrivandet följer en röd tråd genom att det fokuserar på frågor med tydlig
bäring mot Jämtlands län. Några exempel på motioner: den skeva fördelningen av medel mellan
länstransportplanerna, vikten av att stärka den för länet så viktiga besöksnäringen och den
potential för ett skogslän som Jämtland som ligger i att öka träbyggandet.
För en liten valkrets som Jämtlands län, blir det särskilt viktigt att vi strävar efter att jobba
tillsammans som ett parti, från kommun, region till riksdag. Två exempel när vi jobbat
tillsammans genom hela partiet är dels vid hotet om en nedläggning av apoteket i Föllinge, dels i
arbetet med att förändra kostnadsutjämningssystemet.
Det var en stor tillfredsställelse att riksdagen i november röstade igenom ett uppdaterat
kostnadsutjämningssystem som innebär en ekonomisk förstärkning till länet på 250 miljoner
kronor per år. Sannolikt är detta en av de viktigaste reformerna för länet under mandatperioden.
För Jämtlandsbänken är det emellertid viktigt att fortsätta arbeta och propagera för ytterligare
åtgärder för att utjämna icke-påverkbara skillnader inom landet.
För länsbänken – Anna-Caren och Kalle

Gruppens förtroendevalda/funktioner har under året bestått av Styrelsen: Ordförande AnnMarie Johansson, Vice ordförande David Adervall, Kassör Bengt Bergqvist, Sekreterare Stefan
Fax, Ledamot Margareta Winberg Revisorer/controller: Viveka Asproth, Roger Östlund
representant på partidistriktets distriktskongress och förtroenderåd: Ordinarie David Adervall
och ersättare Christer Nordqvist Festkommitté: Robert Uitto (sammankallande), Ella Wallberg,
Anders Frimert Gruppledare: David Adervall Valberedning: Britt Carlsson (sammankallande).
Karin Näsmark, Gudrun Olsson.
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Verksamhet 2019
Gruppen har förutom i samband med varje regionfullmäktige träffats i sin helhet 4 gånger under
året.
- Persåsen 27-28 januari 2019: Tema: Att arbeta i opposition.
- Östersund 12 april: Teman: nära vård, kollektivtrafik/Länstrafiken/Norrtåg och Hälsovalet.
- Östersund 23 maj Teman: Regionplanearbetet, valanalysen, utbildningssystemet inom
socialdemokratin och den socialdemokratiska ledarskapsidén.
- Bommersvik/Stockholm 21-23/9: Teman: Regionplan 2020, Politisk kommunikation,
kostnadsutjämningssystemet.
Tillsammans med ABF arrangerade regiongruppen en öppen konferens i november 2019 på
temat Nära vård och omsorg i Jämtlands län. Konferensen var ett första steg i gruppens
politikutvecklingsarbete gällande Nära vård. 58 personer från hela länet deltog i mötet.
Andre vice ordförandegruppen består av regionråden Ann-Marie Johansson, Robert Uitto, Bengt
Bergqvist samt gruppledaren David Adervall och fullmäktiges 2.viceordförande Karin Näsmark.
Andre vice ordförandegruppen har träffats måndag lunch för kortare avstämningar under året
och haft mer omfattande möten ungefär månadsvis.

Regiongruppen har haft som mål att besöka samtliga länets kommuner både vår och höst för att
genomföra studiebesök och kampanjinsatser. Andre vice ordförandegruppen deltar alltid i
besöken och övriga gruppmedlemmar deltar efter möjlighet främst på besök i sin egen kommun.
Under 2019 besöktes bland annat Hammarstrand, Stugun, Järpen, Hammerdal, Strömsund, Hede,
Sveg, Funäsdalen, Kälarne, Gällö, Bräcke, Änge, Föllinge och Östersund. Under våren präglades
besöken av EU-parlamentsvalet 26 maj där regiongruppen hade två kandidater – Robert Uitto
och Karin Näsmark. Under hösten kombinerades studiebesök med kampanjtemat ”Trygg vård”.
Regionstyrelsen
Det gångna året har präglats av att hitta arbetssätt i den nya rollen som främsta oppositionsparti.
Att gå från politisk ledning och många års styrande till en oppositionsroll är en stor omställning.
Vår främsta uppgift är nu att synliggöra vårt socialdemokratiska alternativ till den blågröna
politiken. Vi för en ansvarsfull oppositionspolitik med förslag som gör att vi när som helst ska
kunna ta över styret i regionen.
Region Jämtland Härjedalen har en tuff resa framför sig men under året har den ekonomiska
situationen förbättrats avsevärt. De drygt 200 miljonerna från förändringen i
kostnadsutjämningssystemet arbetade vi hårt för i kontakterna med den socialdemokratiskt ledda
regeringen förra mandatperioden, vilket gör det extra tråkigt att vi inte får styra över hur
pengarna används.
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De politiska frågorna där skiljaktigheterna är störst berör hälsovalet. Förändringar är redan
genomförda samtidigt som stora förändringar aviserats till 2021. Vår inställning är att värna
patienterna och helhetssynen framför marknadstänk, fragmentisering och privatisering av vården.
Sjukvården
Gruppens mål har varit att primärvården ska utvecklas, att mer vård ska göras på hälsocentralerna
och/eller i hemmet. Vi strävar mot en mer nära vård. Tekniken det möjligt att kontakta
specialistläkaren på distans. En hel del av det som utförs av sjukhusets personal kan med
utbildning och stöd av specialistvården utföras av primärvårdens personal – det är en utveckling
vi vill se. Vårt mål att alla patienter ska ha en fast vårdkontakt står kvar.
Det börjar bli allt mer klart att för att genomföra en nödvändig ökad digitalisering och nyttja
andra tekniska landvinningar för att hålla kostnaderna nere krävs också en omstrukturering av
sjukvården som kommer att kräva kraftfulla politiska beslut. Om det nuvarande blågröna
minoritetsstyret i Region Jämtland Härjedalen kommer att klara det återstår att se.
Regional utveckling
Regionen har fortsatt stora utmaningar, som till vissa delar kan förbättras med ökad
attraktionskraft, inflyttning, fler i arbete och ett utvecklat näringsliv. Det ställer stora krav på
ledningen av RUN och ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna som vi har på uppdrag av
staten. Dessvärre startas färre stora projekt för utveckling eller stöd i vår region. För första
gången har den politiska ledningen tvingats lämnatillbaka miljontals kronor till regeringen i ett
läge där resa pengar med lite mer ansvar och engagemang hade kunnat komma näringslivet och
företagen till godo.
Omstruktureringen av Länstrafiken är en utmaning, när bolaget läggs ned och styrningen övergår
till RUN. Insynen och inflytandet kommer enligt oss att begränsas betydligt.
S fortsätter sitt arbete för infrastruktur och resande i länet med kontakter hos regering och
trafikverk, samt utförare inom såväl tåg-, väg- som flygtransporter.
David Adervall, Gruppledare

Styrelsen
Styrelsen för S-kvinnor i Jämtlands län har under verksamhetsåret 2019 bestått av
Elisabet Fjellström (ordförande), Katarina Rosberg (kassör), Elisabeth Hägglund (vice
ordförande), Eva Handmark (sekreterare), ledamöterna Rebecca Sjöstedt, Ida Asp och Gunnel
Persson. Ersättare har varit Rosi Hoffer, Judith Hemå, Carina Grahn Hellberg och Diana
Lindström.
Årsmötet 2019 hölls den 30 mars på Scandic Syd och utöver det har styrelsen haft tre möten.
Medlemmar
Distriktet består av 154 medlemmar och är uppdelat på fem klubbar.
Klubbar
Aktiva klubbar i distriktet är Strömsunds S-kvinnor, Vaplans kvinnoklubb, Östersunds S-kvinnor
och Stårschan. Under 2019 startade även en ny klubb, Senioras.
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Arrangemang
Under 2019 har S-kvinnor i Jämtlands län i tillsammans med Bio Regina arrangerat filmvisning
med temat feminism. I anslutning till helgen med filmarrangemanget genomfördes en Steg 1
utbildning. I samarbete med Östersunds s-kvinnor arrangerades en studiedag med temat "Att
skapa opinion och påverka politiskt".
S-kvinnor har funnits med som deltagare i arrangemang som 1:a maj, Nationaldagen på Jamtli,
och Prideparaden i Östersund.
Förbundskongress
På S-kvinnors Förbundskongress i Malmö, Hyllie, den 17 - 18 augusti 2019 representerades
Jämtlands län av Pernilla Ingelsson, Eva Handmark och Rebecca Sjöstedt. Kongressen
behandlade en rad motioner inom många områden, både nationella och internationella frågor. Ett
stort fokus fanns på kvinnors hälsa och pensioner.
Elisabet Fjellström, ordförande

Distriktsstyrelsen
Distriktsstyrelsen har under året bestått av följande ledamöter: Filip Svantesson, Ordf. 16/326/8, Simon Sätherberg, Vice ordf. 23/3-26/8 samt tillförordnad ordf. fr.o.m 26/8, Ebba
Kristofersson, Kassör, Nils Lindberg, Sekreterare, Jenny Störvold, Facklig ledare, Niklas Rhodin,
Internationell ledare, Elvira Ericsson, Kampanjledare, Olle Moe, Studieledare, Elin Hammar,
Studieledare, Alma Karlsson, Policyansvarig med inriktning mot kongressen, Julius Wallin,
Policyansvarig och ABF-ansvarig.
Inom distriktsstyrelsen har ett studieutskott, politiskt utskott samt ett val- och kampanjutskott
verkat. I studieutskottet ingick Olle Moe, Elin Hammar och Nils Lindberg. I val- och
kampanjutskottet ingick Elvira Ericsson, Nils Lindberg och Liv Nordin (adjungerad). I politiska
utskottet ingick Simon Sätherberg, Julius Wallin, Niklas Rhodin och Alma Karlsson.
Under året har följande personer varit anställda i distriktet: André Norlén, distriktsombudsman,
17 juni -31 augusti 2019.
Internationellt
Under året har medlemmar ur Jämtlands läns SSU-distrikt deltagit i två internationella
konferenser, Palmedagarna och Progressive Alliance samt deltagit i ett internationellt projekt,
Palestinaprojektet.
Studier
Under verksamhetsåret har vi organiserat grundkurser på samtliga tre nivåer. Kurserna har i
relation till medlemsutvecklingen haft ett bra deltagarunderlag.
Utöver kurser anordnade inom distriktet har distriktets medlemmar funnits representerade på ett
antal kurser och konferenser anordnade utanför länet.
Skolbesök och medlemsutveckling
Under verksamhetsåret har vi haft aktiva kommunavdelningar i Östersund och Åre. I Strömsund
har arbetet inletts för att etablera en kommunavdelning.
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Skolbesöken har varit många och effektiva. Vi har varit på flera skolor i distriktets kommuner.
Distriktets medlemsutveckling har på det stora taget varit positiv. Även om vi gärna hade sett en
större ökning i absoluta medlemstal har antalet aktiva medlemmar kraftigt ökat under
verksamhetsåret. Det är en utveckling vi välkomnar.
Facklig-politiskt arbete
LO och SSU-distriktet har tillsammans under verksamhetsåret planerat gemensamma
kampanjinsatser. Bland annat var båda organisationerna arrangörer av kampanjen på Yran och ett
flertal SSU:are deltog vid den uppskattade kursen Om Facket.
1 maj
I samtliga av distriktets åtta kommuner genomfördes de traditionsenliga
förstamajdemonstrationerna tillsammans med arbetarrörelsens olika delar. Bland talarna fanns
exempelvis Socialminister, Annika Strandhäll. SSU:are höll tal i Krokom (Nils Lindberg och
Niklas Rhodin), Strömsund (Elin Hammar), Åre (Måns Olsson), Berg (Simon Sätherberg),
Östersund (Alva Nylander), Bräcke (Elvira Ericsson) Ragunda (Filip Svantesson), Härjedalen
(Ebba Kristofersson).
Information
Sociala medier som Facebook, Instagram och Snapchat har blivit det absolut vanligaste sättet att
nå ut till medlemmarna angående möten, kurser och föreläsningar. Det har i de flesta fall fungerat
väldigt bra då information snabbt kommit ut till klubbarna och dess medlemmar. Det finns en
viss risk i att per automatik anta att alla fått informationen så fort det är ute på sociala medier då
alla medlemmar inte har Facebook eller att medlemmar glömmer att läsa mejlen och de event
som finns utlagda. Detta är något som distriktet måste tänka på och ta hänsyn till inför
kommande år och kanske etablera kontaktlistor inom klubben som klubbstyrelserna har ansvar
för.
Europaparlamentsvalet
Ett flertal SSU:are kampanjande runt om i länet för socialdemokratisk valvinst i Europaparlamentsvalet. Jämtlands läns SSU-distrikt drev en särskild personvalskampanj för SSU:s
ungdomskandidat till Europaparlamentet, Linus Glanzelius, samt länets kandidater, Robert Uitto
och Karin Näsmark.
Kongress
I augusti 2019 ägde SSU:s 40:e förbundskongress rum. 250 ombud från 26 stycken SSU-distrikt
deltog, där Jämtlands Läns SSU-distrikt aktivt debatterade för rimlig och långsiktigt hållbar
politik. Kongressen blev dock för SSU-distriktet, rent politiskt, en besvikelse, där flera förslag
som gick igenom går stick i stäv med vår strävan efter att hela landet ska kunna leva och växa.
Representation
Det är glädjande att många SSU:are deltar i kommun- och regionpolitiken. Unga
socialdemokrater tar plats i såväl kommunfullmäktigen som i regionfullmäktige. Detta är viktigt
då vi unga måste påverka politiken och visa att vi är här och vill ta plats.
Slutord
Distriktet har under året sett ett tilltagande intresse för våra idéer kring dagens problem och
morgondagens lösningar. Distriktet behöver få fler aktiva kommunavdelningar och värva fler
medlemmar i samtliga av länets kommuner. Vår uppgift är verklig samhällsförändring och med
ett starkt SSU kan vi på allvar förverkliga denna uppgift. Efter det nationella valet kan vi se hur
Sverige och socialdemokratin står i stort behov av en förnyad diskussion om hur vi ska utveckla
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politiken i landet. I denna nya situation kan och bör SSU ta en aktiv roll i att hävda våra idéer om
en bättre värld. I en tid där främlingsfientligheten och odemokratiska värderingar växt sig allt
starkare välkomnar vi de utmaningar vi nu kommer ställas inför. Det politiska engagemanget för
frihet och rättvisa har sällan varit viktigare än vad det är idag. I gott mod formar vi framtidens
samhälle.
Simon Sätherberg, Ordförande

Läger för ungdomar 12-14 april. Ett läger för våra ungdomar på
multichallenge i Östersund hölls. Focus på att visualisera våra drömmar och stärka vår självkänsla
tillsammans blandat med massa aktiviteter så som Lazerspel samt alla Questar/rum för
teambuilding. Några roliga timmar i skatehallen på Östersunds brädklubb hade vi oxå. Sonia körde
sin inspirationsföreläsning för att inspirera till att sätta våra mål och nå våra drömmar. Alla deltagare
fick njuta av änglamassage. Vi spelade sällskapsspel och körde en rolig tävling. Samt massor mer
denna fantastiskt roliga helg.
1 Maj. På plats på stortorget med lekhörna under första maj-demonstrationen som alltid denna
dag. Nytt för i år var att våra ungdomar höll en hoppborg och aktivitetshörna även i Hammerdal
denna dag.
Årsmöte 26 maj på ABF. Mötet hölls av Per-Göran Skoog, som mötet utsåg till mötesordförande.
Sedvanliga mötesförhandlingar. Under mötet bjöd föreningen på fika.
Planeringsmöte 8 juni. Alla medlemmar som ville vara med och planera sommarens aktiviteter
samlades för möte. Även detta möte hölls på Boda borg för att köra en kortare teambuilding för
denna grupp efter mötet.
Affärsnätverksmöte BNI 14 juni. Nicolas Ångnell från styrelsen fanns representerad på plats på
ett företagsmöte med ett 20-tal företag/organisationer och presenterade Unga Örnar Jämtland och
vår organisation och aktiviteter.
Möte planeringsgrupp inför karaoken. Planeringsgruppen träffades dagen innan karaokekvällen
i Orrviken för att förbereda ungdomsaktiviteten bildletartävlingen.
Karaokekväll 11 juli i Orrviken. Fantastisk karaoke och aktivitetskväll i Orrviken uppdelat på två
tider, ett för barn och en senare för ungdomar. Många kom för att umgås med oss. Tackar Björn
på Nära dig som sponsrade oss även detta år med allt tilltugg. I år körde vi Bildletar Tävling för
ungdomarna, roligt och uppskattad aktivitet. Alla dom små barnen fick leksak av maskoten Sota.
Även karaokestaffan ingick i lekarna detta år.
Teckningscirkel på ABF 17 juli. Vi arrangerade en teckningscirkel efter ett önskemål från några
medlemmar. Denna startade denna kväll kl 17.00 17 juli. 10 anmälda medlemmar, vattkoppor
gjorde att en uteblev denna start. Under ledning av konstnär Maria Karlsson Skoog.
Karaokekväll 18 juli i Fåker. Nytt för i år. Vi testade vår populära karaokekväll och drog på turné
till Fåker denna sommar. Ytterligare en fantastisk karaoke och aktivitetskväll, som vanligt uppdelad
på två tider, ett för barn och en senare för ungdomar. Många kom för att umgås med oss. Tackar
ICA i Fåker som sponsrade oss med allt tilltugg. I år körde vi Bildletartävling för ungdomarna, rolig
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och uppskattad aktivitet. Alla barnen fick leksak av maskoten Sota. Många barn som sjöng och
många engagerade föräldrar bidrog till en perfekt stämning.
Piratdag med skattjakter 20 juli Arvesund. Årets skattjakter anordnades under teknik och
nostalgidagen i Arvesund och ångaren Östersund. En trevlig dag med ett 20-talet skattjakter för
massor av barn. 22 pirater från Unga Örnar samt ett följegäng på 6 personer från Fun Country som
lärde oss och alla andra att dansa linedance mellan skattjakterna. Ca 500 inlösta vuxna denna dag.
Blev ett helt gäng medföljande barn att roa i strålande solsken. Regnet kom när vi lämnade. Vi har
verkligen en bra relation med vädergudarna!
Teckningscirkel fortsättning 24 & 31 juli. Under ledning av konstnär Maria Karlsson Skoog,
fortsatte denna cirkel. Vi fick teckna djur, levande modell, lära oss teckna ansikten, frukt och grönt
och massa mer. Alla deltagare var supernöjda med detta och vill gärna fortsätta att ses för att teckna
framöver.
Lägerhelg Sunne/Orrviken 16-18 Augusti. Det årliga lägret i Sunne genomfördes med bravur.
Lite färre deltagare, 15 personer var på plats för denna helg tillsammans. Lägerledare Sonia och 14
ungdomar. Vi började såklart fredagen med teambuilding för att komma ihop oss i gruppen. Vi
paddlade också i den vindstilla kvällen. Lördag morgon kom Björn Sandal och lärde oss en hel
massa om demokrati. Antagligen kommer många fler ha familjeråd hemma framöver! Lördagen
fortsatte med lite mer paddling. Förutom Kajak och Kanot även paddleboard fick vi låna av
meditationsledaren under ett dygn. Uppskattat! Lördag em kom Sandra Elvstål som utbildat sig till
meditationsledare för att hålla en sångmeditation, en uppskattad aktivitet som ungdomarna skulle
vilja ha fler gånger framöver, gärna i Hammerdal.
All mat denna helg tillagades ute över öppen eld, av Mona och Inge. Kolbullar, korv med bröd,
hamburgare och kycklingwook. I utvärdering blev maten det som hamnade i topp! Lördag kväll
delades ungdomarna upp i två grupper och körde kubbspel, bågskytte samt freesbegolf.
Söndagen var morgonen fri förutsatt att man städat ur sin stuga. Vissa valde att sova andra valde
paddling o annat. kl 12-14 kom våra små medlemmar i Unga Örnar Jämtland för att testa våra
aktiviteter under ledning av lägerdeltagarna, deltagarna hade planerat detta under lägerhelgen som
uppdrag från ledaren. Tanken med detta är/var att få nya yngre medlemmar att anmäla sig till våra
läger när dom når 12 års ålder. Vi behöver få fler deltagare och sprida vår verksamhet bättre och
bredare. Lägret ska vara något att längta till. Vi visste inte om det skulle komma någon men 10 talet
barn/medlemmar kom för att paddla, skjuta båge och leka lekar med oss. Superkul. Alla fick korv
och chips samt kaffe och saft. Feedback till nästa år är att ungdomarna vill ha lyse till toaletten då
det är läskigt att gå hela vägen bort. Dom vill inte bara paddla i viken dom vill ha en dagstur/långtur.
Bågskyttet var kul men en bättre båge och önskemål att Jämtlands bågskytteklubb kan komma med
sina rörliga föremål och bättre pilbågar.
Upptäck Dans 16, 23, 30 oktober. Tack vare Nayla fick våra medlemmar lära sig att dansa balett
och fridans under tre onsdagar på tingshuset i Östersund under oktober månad.
Ett nästintill perfekt år tillsammans med alla barn och ungdomar.
Nu laddar vi om för ett minst lika fartfyllt 2020!
Sonia Elvstål, vid pennan
Anders Frederiksen, ordförande
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Arbetarrörelsens hyllnings- och blomsterfond i Jämtlands län
EKONOMISK BERÄTTELSE 2019
Balansrapport
Tillgångar

Ing.balans 1/1

Kassa
Postgiro
Bank

Utg. balans 31/12

600,00
25 837,31
35 332,11
------------61 769,42

0
28 287,31
38 398,11
------------66 685,42

Avtackningskort, sålda

2 400,00
------------

0
------------

SUMMA TILLGÅNGAR

64 169,42

66 685,42

64 169,42

66 685,42

------------64 169,42

------------66 685,42

Fordringar

Skulder
Eget kapital

Resultaträkning 1/1-31/12 2019
Intäkter
Insamlade medel
Försäljning

Kostnader
3 600
0
------------3 600

Porto/bankavgifter
Styrelsemöten
Överskott

950
134
2 516
-----------3 600
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