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• Alla ombud och ersättare samt styrelsen har yttranderätt
• Alla ombud och tjänstgörande ersättare samt styrelsen har förslagsrätt
• Alla ombud och tjänstgörande ersättare har rösträtt
• Under mötet skall samtliga mikrofoner vara avslagna. Mikrofon slås på av
ombudet när ordet tilldelas eller när beslut tas med acklamation.
• Ordet begärs genom funktion handuppräckning/raise hand i Zoom
• Ordningsfråga bryter talarordningen
• Ordningsfråga begärs muntligt utan föregående handuppräckning
• Förslag lämnas skriftligt per mail till presidiet via info@jamtland.sap.se
• I första hand sker omröstning via acklamation
• Begärs votering ska votering verkställas
• Vid begärd votering sker i första hand en försöksvotering via funktionen Yes/No
i Zoom
• Begärs rösträkning ska rösträkning verkställas
• Rösträkning sker via funktionen ”Poll” i Zoom
• Personval sker då någon så begär med slutna sedlar. Röstning sker genom
easyvote. Ombud som ej kan rösta genom easyvote mejlar sin röst till
info@jamtland.sap.se. Avsändare ses endast av partidistriktets assistent för
avprickning i röstlängden.
• Presidiet äger möjligheten att införa talartidsbegränsning.
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I motionens yrkas
- Att Socialdemokraterna verkar för att kulturskolan görs avgiftsfri i hela landet
Distriktskongressen beslutade bifalla motionen. Distriktsstyrelsen beslutade vid sitt möte i
oktober 2020 att med utgångspunkt i motionens andemening skriva en motion som sänds till
partikongressen 2021.

I motionens yrkas
- Att Socialdemokraterna i Jämtlands län ser över prisnivån för seniorkortet med
ambitionen att sänka priset.
- Att Socialdemokraterna i Jämtlands län ser över möjligheten för pensionärer att teckna
seniorkort över en kortare tidsperiod än 12 månader.
Distriktskongressen beslutade bifalla motionen. Distriktsstyrelsen beslutade vid sitt möte i
oktober 2020 att uppdra regionfullmäktigegruppen att i region Jämtland Härjedalen driva
motionens att-satser. Regionfullmäktigegruppen har under 2020 gjort bedömningen att inte driva
denna fråga för tillfället och istället driva motionens att-satser när det bedöms mindre riskfyllt för
gruppen äldre att röra sig friare bland folksamlingar.

I motionen yrkas
- 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.
Distriktskongressen beslutade bifalla motionen samt sända den vidare till partikongressen.
Motionen sänds av distriktsstyrelsen till partikongressen 2021.

I motionen yrkas
- 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.
Distriktskongressen beslutade bifalla motionen. Distriktsstyrelsen beslutade vid sitt möte i
oktober 2020 att med utgångspunkt i motionens andemening skriva en motion som sänds till
partikongressen 2021.
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Sverige är i behov av ett nytt skattesystem. Fördelningen mellan ekonomiskt svaga och
ekonomiskt starka är helt på tok och är drivande för klyftor i samhället.
På sikt behöver vi höja kapitalbeskattningen, återinföra arvsskatt gåvoskatt och
förmögenhetsskatt samt trappa ned ränteavdragen. Motionen syftar till en ändring av
fastighetsavgiften – som ett första steg i en större skattereform.
Låt oss först konstatera att fastighetsavgiften, trots namnet, är en skatt.
Då denna skatt har ett tak, olika för småhus och bostadsrätter, blir det liten skillnad för likvärdiga
bostäder i kommuner med höga fastighetsvärden (marknad) och kommuner med låga
fastighetsvärden.
Förutom det problemet är nya bostäder undantagna, åtminstone för en längre tid.
Om vi i stället för detta har en fastighetsskatt som baserar sig på fastighetens taxeringsvärde,
uppnår vi flera goda effekter – fastigheter går inte att gömma i skatteparadis och vi får in
välbehövliga medel till välfärd och fördelning.
Vi yrkar:
Att Socialdemokraterna arbetar för ett byte av fastighetsavgift mot en progressiv fastighetsskatt
som baseras på fastigheternas taxeringsvärde.
Att Socialdemokraterna Jämtlands län ställer sig bakom motionen och skickar den vidare till
partikongressen.
Kjell Grafström
Antagen av Hammarfors S-förening 200527
Antagen av Ragunda arbetarekommun 210119

Sverige behöver en skattereform. De stora förändringarna i samhället när det gäller dels den
solidariska finansieringen av välfärdens tjänster, dels kostnaderna för välfärdstjänsterna kommer
samtidigt som en stor revolution på arbetsmarknaden med stora förändringar i vilka jobb som
finns och vilka jobb som kommer att finnas framöver.
Det är svårt att gå tillbaka till något som inte ens var bra förr. Det behövs nytt. Sverige behöver
bredare skattebaser, utifrån en helhet. Konsekvenserna av olika skatter är viktiga att belysa innan
de införs. Den gamla fastighetsskatten hade sina brister, så även den nuvarande
fastighetsavgiften. En rättvis skattebas för en solidariskt finansierad välfärd är nödvändigt. Men
det måste göras på ett rättvist och smart sätt.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen
•
•

Att anse motionen besvarad
Att uppdra distriktsstyrelsen att skriva en motion till partikongressen med utgångspunkt i
motionens andemening

Föredragande: Mona Modin Tjulin
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Sverige är i behov av ett nytt skattesystem. Fördelningen mellan ekonomiskt svaga och
ekonomiskt starka är helt på tok och är drivande för klyftor i samhället.
På sikt behöver vi höja kapitalbeskattningen, återinföra arvsskatt gåvoskatt och
förmögenhetsskatt samt byta fastighetsavgift mot fastighetsskatt (vår motion HF 1–20).
Motionen syftar till en ändring av reglerna för ränteavdrag – som ett andra steg i en större
skattereform. Enligt dagens lagstiftning kan 30 procent av räntekostnaden dras av som
skattereduktion – medel som går vår välfärd förlorade. En nedtrappning av ränteavdragen får
flera positiva effekter för riket och Riksbanken låter ju förstå att en nedtrappning eller ett
slopande av ränteavdraget stoppar eller bromsar prisutvecklingen och att det då minskar/dämpar
skuldsättningen för hushållen. Vi har ett historiskt lågt ränteläge. Nu när räntorna fortfarande är
så låga är det ett bra läge för att justera ränteavdraget – eftersom effekten inte har så stor
betydelse då i var och ens ekonomi. En justering senare i tid kan vara vanskligt om räntorna
stiger.
Det torde finnas majoritet i Riksdagen för en nedtrappning av ränteavdraget till en viss
procentnivå, eller alternativt med en viss procentenhet per år för att landa på en viss procentnivå.
Enligt en undersökning är 35 procent av svenskarna positiva till en nedtrappning av
ränteavdraget (Sifo 2019).
Vi yrkar:
Att Socialdemokraterna arbetar för ett avskaffande av skatteavdraget, alternativt inför en
nedtrappning av detsamma.
Att Socialdemokraterna Jämtlands län ställer sig bakom motionen och skickar den vidare till
partikongressen.
Kjell Grafström
Antagen av Hammarfors S-förening 200527
Antagen av Ragunda arbetarekommun 210119

Sverige behöver en skattereform. De stora förändringarna i samhället när det gäller dels den
solidariska finansieringen av välfärdens tjänster, dels kostnaderna för välfärdstjänsterna kommer
samtidigt som en stor revolution på arbetsmarknaden med stora förändringar i vilka jobb som
finns och vilka jobb som kommer att finnas framöver.
Sverige skulle ha sett över en helhet med fastighetsmarknaden när fastighetsavgiften infördes.
Där och då skulle det orättvisa ränteavdraget (eller räntebidraget) ha trappats ner för att så
småningom ha tagits bort helt. Ett avskaffande av ränteavdraget kan drabba de som redan idag
lever på marginalerna. Det gäller därför att se över hur konsekvenserna kan mildras för dem med
sämst ekonomi. Därför bör ränteavdraget trappas ned under lång tid. Detta behöver förtydligas i
den att-sats som går till partikongressen, och distriktsstyrelsen föreslår därför en ny att-sats.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen
•
•

Att bifalla motionens förslag om nedtrappning av skatteavdraget
Att bifalla motionens andra att-sats

Föredragande: Mona Modin Tjulin
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Året 2020 var ett år, när ett virus (Pandemin) spred sig som en löpeld genom världen. Namnet på
det nu ökända viruset var/ är Corona (Covid-19), och ursprungslandet är Kina.
Viruset kom till Sverige, t.o.m. Regionen Jämtland/Härjedalen blev/är drabbat av detta
fruktansvärda virus.
Många Jämtar och Härjedalingar insjuknade/ - och fortfarande drabbas av det, en del av dem
t.o.m. somnade/-ar in.
Motionären blev under våren 2020 hjärtopererad två gånger på mindre än två (2) månader.
Operationerna genomfördes i Umeå (NUS= Norrlands universitetssjukhus). Andra gången
motionären opererades, var mer allvarligt. Andra operationen blev av i och med att den
nyinopererade hjärtklaffen blev allvarligt infekterat med obegripliga bakterier, vilket medföljde
efter operation nummer två (2), påföljande lång antibiotikabehandling i Jämtlands länssjukhus.
Fick åka J/ H Regionens AMBUSS till och från Umeå, vilket fungerade väldigt bra. Att tillägga
andra gången var som sagt mer allvarligt, blev ambulansflyg från Östersund, men med AMBUSS
tillbaka.
Det som inte fungerade var sjukresan de sista 24mil enkelresa hem till Gäddede.
Trots att kirurgen från Umeå själv pratade med J/ H Regions sjukresor, och sa att patienten ska
ha sjukresa de sista 24 mil, så blev det nej. Svaret var att de tyckte utifrån kirurgens beskrivning
på patientens tillstånd att han fick ordna transport själv. Det blev att sova över på patienthotell i
Östersund efter första operationen, trots att det var full Coronapandemi. Efter andra operationen
fick denne ringa en vän vilken fick hämta och skjutsa denne de 24 milen.
Sjukresa ska anpassas efter det personliga tillståndet efter operation etc.
Mitt förslag på regelförändring av sjukresor allmänt inom J/H Regionen är:
Att alla oavsett operation, sjukbehandling/ -vistelse och avstånd hem inom Region J/H, ska få en
säker sjukresa hem utifrån individens behov.
Bertil Forsmark
Antagen av Strömsunds arbetarekommun 210120

Att vården inom Region Jämtland/Härjedalen är trygg, kompetent och erbjuds med hög
tillgänglighet är tyvärr inte så självklart som vi Socialdemokrater vill, förväntar oss och arbetar
för.
Motionären beskriver den vård och de sjukresor han genomgått under året. Den personliga
berättelsen berör och visar på brister. Att diskutera innehåll i vården och olika läkarbedömningar
ur ett individperspektiv är inte något som Partidistriktets årskongress kan göra. Distriktsstyrelsen
hoppas att debatten kan begränsas till främst sjukresor och sjukreseorganisationen, som ju också
är det som motionären yrkar. Personliga erfarenheter och eget vårdbehov måste helt enkelt lösas i
andra forum än årskongressen.
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Sjukresor, dess regler, organisation och eventuella avgifter regleras inte i någon lag eller nationell
regelsamling. Sjukresor är en frivillig verksamhet som dock är av högsta vikt. Syftet med sjukresor
är att underlätta vården och göra den jämlik ur individens perspektiv. Viktigt är också att se
sjukresan som en del av vården. Region Jämtland/Härjedalen har ett reglemente som syftar till
just detta. Att individens vårdbehov och medicinska tillstånd är utgångspunkten framgår i
reglementet. De som fått förtroendeuppdrag inom regionen och särskilt med sjukvårdsfrågor har
dock erfarenheten att tolkningen av och det praktiskt hanterande av sjukresereglementet ofta kan
vara okänsligt och fyrkantigt. Så får det inte vara.
Distriktsstyrelsen ställer sig bakom motionärens att-sats ”Att alla oavsett operation,
sjukbehandling/ -vistelse och avstånd hem inom Region J/H, ska få en säker sjukresa hem
utifrån individens behov. ”
Sjukresereglementet och avgifter kopplade till dem ses förnärvarande över och ska revideras av
Regionfullmäktige under våren 2021. Socialdemokraterna är i minoritet, men distriktsstyrelsen ser
det naturligt att fullmäktigeledamöterna i alla sammanhang bevakar formulerandet av det nya
reglementet och de tolkningshänvisningar som kan komma att arbetas fram på så sätt att
motionärens yrkande tillgodoses.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen
•

Att besvara motionen

Föredragande: Bengt Bergqvist
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Under 2020 har det blivit uppenbart hur viktigt tillgång till en stabil uppkoppling verkligen är.
Skolungdomar har utbildning genom webben, folk arbetar hemifrån, föreningslivet har möten via
internet.
Hammerdals S-förening föreslår därför:
Att kommuner i glesbygd får tillgång till bredbandsuppkoppling.
Att med statliga bidrag ge ekonomiska förutsättningar att erbjuda snabbt bredband i glesbygd.
Bertil Johansson
Antagen av Hammerdals S-förening
Antagen av Strömsunds arbetarekommun 210120

Distriktsstyrelsen delar motionärens inställning kring hur viktig tillgången till fiberuppkoppling är
för hela landet men kanske i synnerhet landsbygden. Den pandemi som idag slagit klorna i
världen har om möjligt gjort detta ännu mer uppenbart. Det är av högsta vikt att tillgången inte
styrs av huruvida marknaden ser en ekonomisk nytta i att ansluta områden, utan fiber måste
betraktas som en hygienfråga för en levande landsbygd och därför måste staten, regionen och
kommunerna arbeta proaktivt för att fortsätta bygga ut höghastighetsinternet i hela Jämtlands län.
I takt med att kopparnätet dessutom släcks ned i länet så är inte fiber bara en fråga om stabila och
snabba uppkopplingar, utan det är på många ställen den enda möjliga fasta uppkopplingen.
Därför är det viktigare än någonsin att det inte blir nåt som förbehålls tätorterna och städerna.
Fibern blir en förutsättning för sociala möten, föreningsliv, arbetstillfällen och välfärdsteknologi
och därför måste tillgången garanteras med offentliga stöd.
Det finns idag många stödsystem upprättade för att stärka möjligheten att kunna få ekonomi i
bredbandsutbyggnad i områden där kundunderlaget inte är tillräckligt stort, men de tenderar att
vara krångliga att ansöka i och medlen som finns anslagna i potterna räcker inte fullt ut för att
garantera att internetuppkoppling via fiber är en möjlighet i alla delar av vårt län. Av detta skäl
anser Distriktsstyrelsen att det är av högsta vikt att ett fortsatt påverkansarbete för mer medel
samt en enklare och rättvisare fördelning av dem.
Distriktsstyrelsen konstaterar dock att det redan finns bidragssystem, om än inte tillräckliga
sådana, samt att det redan i den nationella bredbandsstrategin finns högt uppsatta mål med
heltäckande bredbandsuppkoppling. Av detta skäl föreslår distriktstyrelsen att:
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen
•
•

Att anse motionen besvarad
att distriktskongressen beslutar att uppdra till distriktsstyrelsen att bedriva ett
påverkansarbete för ökade medel till höghastighetsuppkoppling med ett tydligt fokus på
de områden där det inte finns ett marknadsunderlag.

Föredragande: Jonas Andersson
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Med friskolereformen, införande av obligatoriskt vårdval inom primärvården, möjlighet att införa
Lagen om valfrihet (LOV) inom övrig hälso-och sjukvård och socialtjänst, däribland
äldreomsorg, har vi fått en kraftig ökning av privata utförare av välfärdstjänster i vårt
välfärdsystem. En utveckling som innebär ett ingrepp i det kommunala självstyret och i
allmänhetens insyn över hur skattemedel används.
Kommunerna har i verkligheten ingen makt att besluta var eller vilka skolor som ska finnas i
kommunen. Om en utförare ansöker, uppfyller kraven och blir godkänd av Skolverket är det fritt
fram att starta där man själv väljer och kommunen är skyldig att betala friskolan motsvarade
elevpeng som kostnaderna i kommunens skolor.
Regionerna har på samma sätt ingen möjlighet att styra över var privata utförare ska starta och
driva hälsocentraler men en skyldighet att finansiera dessa. Systemet innebär en gradvis övergång
från behovsstyrda till vinstdrivna välfärdstjänster. Kommuner och regioner har större
skyldigheter och ansvar än privata utförare och därmed merkostnader som gör att
finansieringsprinciperna måste förändras.
I takt med att andelen privata välfärdsutförare ökar minskar allmänhetens insyn över hur våra
gemensamma skattemedel används. Det finns i dag ingen skyldighet för privata välfärdsföretag
att redovisa hur de använder skattebetalarnas pengar. Pengar avsedda till undervisning eller hälsooch sjukvård kan användas till höga VD-löner eller andra förmåner, de kan också användas till
vinster. Det får till följd att kommunal och regional verksamhet som är konkurrensutsatt av
privata utförare behöver skydda sin verksamhet och bara offentliggöra det som lagen tvingar till.
Öppenhet och insyn minskar ännu mer.
Det nuvarande systemet är förödande om vi vill ha en svensk välfärd som ges efter behov, och
inte styrs av marknaden och av vinstintresse. Det riskerar också att kraftigt minska viljan att
betala skatt när allmänhetens insyn över gemensamma skattemedel starkt begränsas.
Jag föreslår att Socialdemokraterna verkar för
Att etableringsfrihet för välfärdstjänster avskaffas
Att finansieringsprinciperna förändras
Att offentlighetsprincipen ska gälla för verksamheter eller del av verksamhet som finansieras med
skattemedel.
Att Socialdemokraterna i Jämtlands län antar motion som sin egen och sänder den till
partikongressen
Ann-Marie Johansson
Antagen av Åre arbetarekommun 201206
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Distriktsstyrelsen delar motionärens syn på frågan. Etableringsfriheten försvårar för det offentliga
att planera och styra den verksamhet som, oavsett om den är privat eller en del av den egna regin,
ska finansieras av offentliga medel.
Vi har aktuella exempel även i vårt län. Bland annat kan vi se effekterna av IES etablering i
Östersund som fått till följd omflyttningar och nedläggningar.
Ska vi lyckas bygga det starka samhället måste det offentligas möjlighet att planera och styra
verksamheter förbättras, inte som idag, ständigt försämras genom etableringsfriheten.
Vidare lyfter motionären högaktuella frågor i sin motion. Distriktsstyrelsen delar meningen att
offentlighetsprincipen ska gälla verksamheter eller del av verksamhet som finansieras med
offentliga medel.
Avslutningsvis menar distriktsstyrelsen att frågan om finansieringsprincip måste ses över. Precis
som motionären beskriver har kommuners och regioners verksamheter i egen regi ett större
ansvar än liknande verksamhet som bedrivs privat. Således har kommuner och regioner en större
kostnad då de ofta är tvingade att hålla med överkapacitet för att täcka behovet en eventuell
konkurs eller nedläggning av privat verksamhet kan medföra.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen
•

Att bifalla motionen

Föredragande: Daniel Andersson
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Att vara funktionsvarierad är inget lätt liv och inte blir det bättre av att bli kallad brukare. Vad är
det? När man är jordbrukare så brukar man sin gård. Vad brukar en funktionsvarierad? Enligt
Wikipedia så är en Brukare
•
•
•

ett äldre ord för arrendator.
en person som använder en drog utan att falla in i ett missbruk.
en användare av en maskin, utrustning eller annan nyttighet.

Efter det har det tillkommit i de funktionsvarierades värld och jag förstå inte hur det har gått till.
Handikappade har man haft många titlar under åren: handikapp, funktionshindrad,
funktionsnedsatt oh det senaste funktionsvarierad. Funktionsvarierad är vi nästan alla på ett eller
annat sätt. Det pratas mycket om jämlikhet i samhället, som jämställdhet mellan män och
kvinnor, färg, ras, könstillhörighet osv men de funktionsvarierade pratas det aldrig om. När ska
den debatten börja kan man undra?
På 80-talet så flyttade man ut alla i egna lägenheter och dagcenterverksamheten avslutades och
det blev daglig verksamhet istället, efter det tog diskussionerna slut. Det har inte hänt mycket i
utvecklingen sen dess, till exempel så finns det inget utrymme för gruppen som inte vill vara på
daglig verksamhet och inte klarar ett vanligt arbete. Förr fanns samhall för dom men nu ska det
vara vinstdrivande och då fungerar det inte som tidigare. Det har inte heller utvecklats så att de
personer som är duktiga på sina dagliga verksamhetsarbeten ska slussas ut i samhället på vanliga
arbeten med lönebidrag eller dylikt.
Det går väldigt trögt, även den dagliga Haber sättningen har inte ändrats och dom har fortfarande
sjukersättning fast dom inte är sjuka i den bemärkelsen som du och jag om vi skulle ha
sjukersättning. Dom får inte vara med i facket och inte ta ett banklån. Dom får inte heller bo vart
dom vill för då får dom ingen hjälp om dom inte är kopplade till gruppboende eller
serviceboende. Ja det finns många områden som är ojämlika i den funktionsvarierades vardag.
Jag tycker inte att det ska finnas utan de är vanliga medborgare som du och jag och ska inte ha
någon stämpel på sej att vara något annat än en individ.
Därför yrkar jag
Att ordet brukare ska bytas till ordet individ.
Gunnel Persson
Antagen av Krokoms arbetarekommun 210119

Motionären tar upp viktiga aspekter i sin motion. Historiskt sett så har det funnits mycket inslag
av diskriminering mot funktionsvarierade i vårt samhälle, flera reformer har genom åren antagits
som ökat livskvaliteten för personer med funktionsvariation, det har helt klart blivit bättre med
åren men det finns mycket att jobba på.
Som motionen tar upp så används ordet ”brukare” när man talar om funktionsvarierade
individer. Detta upplevs av många som nedsättande och kränkande, vilket distriktsstyrelsen håller
med om att vi behöver göra någonting åt.
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Motionen vill att ordet brukare skall ersättas med ordet individ. Det är inte helt lätt att finna ett
ord som passar in klockrent, men ordet individ är neutralt och kan användas brett i många olika
sammanhang.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen
•

Att bifalla motionen

Föredragande: Niklas Rhodin
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Barn som lever i familjer där föräldrar av olika skäl inte kan ta sitt ansvar som förälder behöver
mer hjälp och stöd. Barn som lever i familjer med våld behöver samhällets stöd ännu mer än
andra. Det är inte självklart att barnen får det, ibland pga att föräldern säger nej, kanske inte av
ovilja men för att man inte vill låta utomstående få insyn i familjens privatliv. Det finns många
områden som skulle behöva ändras, jag börjar med ett som jag sett skulle behöva rättas till.
Därför yrkar jag
Att myndigheter utreder möjligheten att lagstifta så att barn som lever i hem med våld eller andra
svåra förhållanden ska kunna få träffa psykolog, kurator eller motsvarande utan föräldrars
medgivande när dom är under 18 år
Maria Jacobsson
Antagen av Offerdals S-förening 201214
Antagen av Krokoms arbetarekommun 210119

Motionären beskriver hur barn som har behov av att prata med en psykolog eller kurator ibland
hindras av föräldrarna och vill i motionen ”att myndigheter utreder möjligheten att lagstifta så att
barn som lever i hem med våld eller andra svåra förhållanden ska kunna få träffa psykolog,
kurator eller motsvarande utan föräldrars medgivande när dom är under 18 år”.
Barn kan utan föräldrarnas medgivande eller vetskap prata med kurator eller psykolog via
skolhälsovården eller ungdomsmottagningen. Deras tystnadsplikt gäller även barn. Framkommer
det att barnet behöver mer stöd och hjälp, till exempel vid ätstörningar eller självskadebeteende,
behöver de dock kontakta föräldrarna, som är de ytterst ansvariga för barnets hälsa. Om det finns
risk att vissa uppgifter riskerar att utsätta barnet för fysisk eller psykisk skada i hemmet, ska de
inte lämnas vidare till föräldrarna. Om misstanke finns att barnet far illa, till exempel utsätts för
eller bevittnar våld i hemmet, är skol- och sjukvårdspersonal alltid skyldiga att göra en anmälan
till socialtjänsten.
Barn som utsätts för våld eller bevittnar våld i hemmet är i behov av stöd för att bearbeta det de
varit med om och socialtjänsten kan erbjuda Trappan-samtal, som är en slags krissamtal för barn
som upplevt våld i hemmet och utvecklades av Rädda Barnen på 1990-talet. Barn kan även ha
behov av utredning och vård, inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Om föräldrarna är i
konflikt med varandra, eller av andra skäl, händer det att ena föräldern nekar barnet den hjälp
som erbjuds. Då kan socialtjänsten gå in och besluta om medgivande av vård eller utredning om
de anser att behov finns. När båda föräldrarna säger nej kan inte socialtjänsten göra det. Om
socialtjänsten konstaterar att föräldrarna har bristande omsorgsförmåga och att barnets hälsa
riskerar att skadas om inte barnet får lämplig sjukvård, kan i vissa fall lagen om vård av barn och
unga, LVU, tillämpas och barnet omhändertas.
I Föräldrabalken framhävs tilltron till föräldrars förmåga att besluta det som är bäst för sina barn.
För att kunna göra det behöver de också kunna vara delaktiga i sitt barns hälsa och få
information från skolhälsovård och sjukvård när så bedöms bli bäst för barnet. Även
socialtjänstens arbete inriktar sig på att föräldrarna ska samverka till det som är bäst för barnet.
Barnkonventionen som blev svensk lag 2020 stärker barnets integritet och rätt till information,
egna synpunkter och inflytande som alltid ska beaktas i takt med barnets stigande ålder.
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Trots de möjligheter som redan finns för ett barn att prata med tex en kurator eller psykolog utan
föräldrars vetskap, kan det finnas skäl till att se över möjligheten att ytterligare stärka barns egen
rätt till vård, trots att föräldrarna motsätter sig det. I motionens att-sats som börjar med att
”myndigheter utreder möjligheten…” är det dock lite oklart vad som menas med ”myndigheter”
och därför behöver distriktsstyrelsen få uppdraget att utreda frågan vidare.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen
•
•

att motionen anses besvarad
att uppdra till distriktsstyrelsen att se över möjligheten att driva frågan om att ändra i
lagstiftningen för att stärka barns rätt till att träffa kurator, psykolog eller liknande utan
föräldrars medgivande.

Föredragande: Karin Näsmark
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Varje månad kommer den – mensen. Den där röda vätskan som är så oerhört tabubelagd och
som får de flesta unga tjejer att känna sig obekväma med sig själva. Mensen är naturlig och har
funnits precis lika länge som den kvinnliga kroppen, trots det är den något som ingen vågar
diskutera eller prata om. De få gånger folk nämner mensen är det oftast nått i stil med ”Varför är
du så arg, har du mens eller?”
Mens är något av det mest naturliga i världen, hälften av alla människor i världen har mens

oavsett om de vill eller inte, menstruation är en av sakerna som bara hänger med på köpet när du
föds som tjej. För detta ofrivilliga betalar vi ungefär 50 000 kronor under vår livstid för
menstruationsskydd.
Alla framförallt unga kvinnor, har inte alltid råd att köpa mensskydd det leda till ångest för att gå
ut i samhället, en del unga kvinnor stannar hemma från skola och jobb under mensperioden. Vi
anser att det borde vara en självklarhet att få gratis mensskydd under sin livstid.
Därför yrkar jag:
Att det ska införas gratis mensskydd för alla kvinnor i Sverige.
Judi Hemå
Antagen av Vaplans kvinnoklubb 201214
Antagen av Krokoms arbetarekommun 210119

Precis som motionären beskriver har kvinnor i alla år haft stora kostnader för mensskydd som
varit nödvändiga men aldrig valfria. I ett jämställt samhälle ska vi bära de kostnader som är
gemensamma, skillnaden mellan kvinnor och män ska utjämnas där det så går att göra.
Skottland har gått före resten av världen i denna fråga. Landet införde kostnadsfria mensskydd i
slutet av 2020. Nu i början av detta år kan vi se att Nya Zeeland till viss del följer efter och inför
kostnadsfria mensskydd vid skolor och universitet.
Sverige, som är ett av världens mest jämställda länder, bör nu också ta detta steg som Skottland
och till viss del Nya Zeeland tagit.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen
•

Att bifalla motionen

Föredragande: Maria Jacobsson
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Nu har barnkonventionen blivit lag. Man kan ju tro då att barn är skyddade och att allt som rör
barn skyddas i lagen. Men så är inte fallet. Som vi alla vet så är det många barn som far illa. Dom
kan till exempel bli slagna, misskötta eller bli utsatta för sexuella övergrepp av sina föräldrar.
Där skyddas föräldrarna i lagen att dom har rätt att träffa sina barn trots de övergrepp dom varit
utsatta för. Det kan ske på olika sätt, till exempel med socialsekreterare som medverkar. Däremot
om du har en förälder som inte vill träffa sitt barn om barnet vill, då finns ingen lag som styr det.
Det är anmärkningsvärt att man som förälder har rätt att träffa sitt barn trots övergrepp av olika
slag, men barnet har inte rätt att träffa sina föräldrar. Jag anser att detta borde införas i lagen.
Jag anser också att det ska inrättas att barn har rätt till sina far- och morföräldrar. Till exempel i
barnkonventionen som ett tillägg.
Därför yrkar jag
Att barnkonventionen ska ses över med ett tillägg att barnet har rätt att få träffa sina föräldrar.
Att barnet ska ha stöd av vuxen för att kräva sin rätt att få träffa sina föräldrar.
Att barnet ska ha stöd av vuxen för att kräva sin rätt träffa sina far- och morföräldrar.
Gunnel Persson
Antagen av Aspås-Krokoms S-förening 201214
Antagen av Krokoms arbetarekommun 210119

Motionären beskriver hur far- och morföräldrar kan nekas träffa sina barnbarn, och hur en
förälder kan vägra träffa sitt barn utan att någon lag förhindrar det. Motionären vill:
1. Att barnkonventionen ska ses över med ett tillägg att barnet har rätt att få träffa sina
föräldrar.
2. Att barnet ska ha stöd av vuxen för att kräva sin rätt att få träffa sina föräldrar.
3. Att barnet ska ha stöd av vuxen för att kräva sin rätt träffa sina far- och morföräldrar.
Enligt Föräldrabalken ska alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge utgå från barnets
bästa och reglerar också barnets rätt till umgänge med en förälder som det inte bor med. Detta
för att det anses viktigt för ett barn att ha kontakt med båda sina föräldrar. Det är båda
föräldrarnas ansvar att se till att barnets behov av umgänge tillgodoses. Barnkonventionen som
från 2020 är svensk lag trycker ännu mer på att det är barnet som har rätt att träffa sina föräldrar
(artikel 9).
Det finns däremot ingenting i lagen som tvingar en förälder att umgås med sina barn mot sin
vilja. Det är för att det inte anses vara bäst för barnet att umgås med en förälder som själv inte vill
träffa barnet. Det är, ur barnets synvinkel, beklagligt när en förälder beter sig så. Socialtjänstens
familjerätt kan hjälpa till för att få den andra föräldern att frivilligt delta i samarbetssamtal som
syftar till att komma överens om ett umgänge. Det är i alla sammanhang viktigt att ta hänsyn till
barnets integritet och rätt att uttrycka sina synpunkter och önskemål, även rätten att inte behöva
säga något. Att lagstifta och med hot om straff tvinga en förälder att mot sin vilja, träffa och
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umgås med sitt barn är inte en bra utgångspunkt för att skapa en framtida förtroendefull relation,
och kan inte heller anses vara en trygg situation för barnet.
Enligt Föräldrabalken har föräldrar även ansvar för att tillgodose barnets rätt till umgänge med
personer som står dem särskilt nära och som de har en egen relation till, vilket kan vara till
exempel far- och morföräldrar eller syskon. Socialnämnden har redan idag möjlighet att söka
umgängesrätt för barnet med andra personer än barnets föräldrar, om de anses särskilt viktiga för
barnet.
Barnkonventionen är antagen av FN och innehåller redan skrivningar om barns rätt till sina
föräldrar. Ur barnets perspektiv är det olämpligt att tvinga en förälder till umgänge som den själv
inte vill ha. Socialtjänstens arbetar för att så långt som möjligt få till frivilliga överenskommelser
som syftar till det som är bäst för barnet, eftersom det är mest hållbart i längden. Ytterst finns
socialnämndens möjlighet att söka umgängesrätt så att barnet får ha kontakt/umgänge med
annan person som är särskilt betydelsefull för barnet.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen
•

Att motionen avslås.

Föredragande: Karin Näsmark
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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.
Jag yrkar därför
Att lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ändras så att tillsynsmyndighet kan ta ut tillsynsavgift.
Mikael Karlsson
Antagen av Aspås-Krokoms S-förening 201214
Antagen av Krokoms arbetarekommun 210119

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.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen
•

Att bifalla motionen

Föredragande: Maria Jacobsson
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Jämtland har en stor andel av landets vägnät, de flesta med stort behov av ombyggnad och
underhåll. Grusvägar som under stora delar av vår och höst är oframkomliga.
För de människor som bor längs dessa vägar blir arbetspendling, varuinköp och transport av barn
till förskola/ fritidsaktiviteter ett stressande vardagsproblem. Trafiksäkerheten och förlängda
restider blir en negativ konsekvens Det finns tyvärr flera regioner i vårt land som lider av samma
problem, särskilt i de norra delarna av Sverige
Därför yrkar jag
Att regeringen avsätter betydligt mer pengar till ombyggnad och underhåll av framför allt
grusvägar i ett särskilt paket
Att de projekt som fördyras i upphandlingar inte drabbar den kommun som projektet berör med
avräkning på nästa periods budget
Maria Jacobsson
Antagen av Offerdals S-förening 201127
Antagen av Krokoms arbetarekommun 210119

”Jämtländska vägar bland de sämsta i hela landet” är rubriker som slår oss lite då och då i olika
medier i dessa tider. Det låter ju väldigt bedrövligt för oss jämtar. Vi ska dock vara medvetna om
att vi inte är ensamma i landet om detta läge utan stora delar av vårt land är i samma prekära
situation.
Enligt branschorganisationer är den nuvarande ”underhållsskulden” på det svenska vägnätet idag
ca 19,7 miljarder och om det inte skjuts till mer resurser till vägunderhåll beräknas ”skulden” växa
till närmare 42 miljarder år 2030. Med dessa profetior i bakhuvudet och den trend som man nu i
dessa pandemitider kan skönja, att många människor i vårt land kan tänka sig att flytta ut på
landsbygden, känns motionärens begäran högst rimlig.
Sluta med hastighetssänkningar när vägarna blir dåliga! Öka vägunderhållet!!
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen
•
•

Att bifalla motionens första att-sats
Att avslå motionens andra att-sats

Föredragande: Lennart Skoog
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Coronakommissionen har lämnat sin rapport angående äldreomsorgen och pandemin. Kritiken
var väntad – inget av det som framkom var okänt för den som varit insatt i frågan. Regeringar,
nuvarande och tidigare anklagas för att ha underlåtit att stärka skyddet för äldre. Det kan vara på
sin plats att nyansera kritiken.
”Regeringen styr riket” så står det i Regeringsformens inledande kapitel. För att förstå sambanden
måste man dock tänka ett steg till. Regeringen lägger förslag till riksdagen. Riksdagens majoritet
beslutar och regeringen har att verkställa riksdagens beslut.
När det gäller äldreomsorgen så har den hittills varit en del av socialtjänstlagen. Den var från
början en ramlag, men vissa justeringar har gjorts över tid – det har petats och ändrats här och
där men karaktären av en ramlag har bevarats. Det betyder att framför allt kommuner och till
viss del regioner har den allra största makten över hur äldreomsorgen bedrivs i Sverige. Denna
ordning har riksdagens partier varit överens om; tryck ut makten till kommuner och regioner
(tidigare landsting). Regeringen har nu tillsatt en ny utredning som handlar om att särreglera
äldreomsorgen. Den förväntas vara klar 30 juni 2022. Det innebär att en lag inte kan vara på plats
innan mitten på 2023 eller 1/1 2024.
Så länge behöver vi inte vänta på en förändring och förbättring. Vi kan gå före. Vi kan påbörja att
åtgärda de brister som vi ser och som också Coronakommissionen påtalat.
Vi måste alltså redan nu rikta kritiken mot de nivåer som har den verkliga makten att förändra,
det vill säga kommuner och region.
Här följer ett antal fakta gällande just äldreomsorgen:
- 2019 bodde 108 500 personer äldre än 65 år på särskilt boenden (SÄBO) i Sverige.
- 66% var kvinnor, 34% män
- Andelen äldre boende på ett SÄBO minskade mellan 2010–2019 från 5,3 till 4% av de
äldre
- Sex månader efter inflyttning har 20% avlidit
- Den minskade andelen äldre på SÄBO har inte motsvarats av en ökad andel äldre med
hemtjänst – också den har minskat under perioden
Så hur har det hela lösts? Jo- Närståendes insatser har ökat
- Ca 20% av den vuxna befolkningen ger omsorg
- 40–50% av all äldreomsorg ges av en annan äldre (obetalt)
Och pengarna då? Jo- 2018 kostade äldreomsorgen i landet 126 miljarder
- Det var 52% av kommunens totala kostnad för socialtjänsten
Och framtiden då? Jo- Antalet 80 år och äldre ökar från 534 000 till ca 806 000 till år 2030
- Idag har 36% av personer 80+ en kommunal insats

Om detta ska hållas på OFÖRÄNDRAD nivå, med så många fler äldre ökar insatserna med 52%
- och därmed kostnaderna – utan en ambitionshöjning.
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Sveriges kommuner och regioner hävdar att äldreomsorgen på detta vis är den del av
kommunernas kostnader som kommer att öka mest i framtiden.
Kompetensförsörjningen – var ska vi hitta ALLA undersköterskor m.fl. som vi behöver?
Hur kan högerpartier, m. kd och sd, fortsätta att föreslå sänkta skatter, samtidigt som de talar om
att värna de äldre? Var ska ni hitta alla de miljarder som framtidens äldreomsorg kommer att
behöva?
Om vi menar allvar med en bättre äldreomsorg måste vi nu på allvar förstå vad vi pratar om –
och ta konsekvenserna av det. Det betyder bland annat högre skatt – inte lägre! Det betyder att vi
måste satsa på ett kommunalt äldreomsorgslyft i alla våra kommuner.
Mot anledning av ovanstående föreslår jag att distriktskongressen beslutar
Att uppmana företrädare för Socialdemokraterna i alla kommuner i Jämtlands-Härjedalen driver
frågan om ett kommunalt äldreomsorgslyft i sina respektive kommuner.
Margareta Winberg
Antagen av (S)enioras 211801
Antagen av Östersunds arbetarekommun 210122

Distriktsstyrelsen (DS) håller med motionären om att det är hög tid att på allvar förstärka
äldreomsorgen i Sverige. DS ser också utmaningarna med finansieringen av välfärden i framtiden
i takt med att andelen äldre, men också yngre, ökar snabbare än andelen av befolkningen i
arbetsför ålder. Det är en demografisk utmaningen som visserligen i grunden är mycket positiv
men som samtidigt kommer att ställa stora krav på både alla nivåer i samhället; riks, regional och
kommunal. Välfärden måste gå först och då går det inte att sänka skatter, allra minst för de som
är bäst bemedlade.
Men vid sidan av de rent ekonomiska resonemangen och en politik för tillväxt så måste också
utvecklingen av arbetssätt och inte minst de tekniska landvinningarna fortsätta. Digitalisering
innebär i detta avseende fantastiska möjligheter.
Motionären lyfter också behoven och utmaningarna med kompetensförsörjningen. DS anser att
det måste vara mer attraktivt att arbeta i vården och omsorgen samt ser behoven av reformer likt
äldreomsorgslyftet som ger kommuner möjligheter att ”klä på” outbildad personal med rätt
kompetens. Det är en vinna-vinna situation där både kommunernas omsorg förbättras likt
villkoren och möjligheterna för den enskilde.
DS är positiv till att alla kommuner i Jämtland och Härjedalen satsar på ett äldreomsorgslyft. DS
anser vidare också att det är bra att att-satsen är formulerad så att det finns utrymme för att
formulera hur detta lyft ska organiseras utifrån vilka förutsättningar som gäller i varje kommen ty
vi alla ju vet att dessa varierar.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen
•

Att bifalla motionen

Föredragande: Niklas Daoson
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Bilar som inte är i kördugligt skick, av olika anledningar, lämnas många gånger inte till bilskroten.
Dessa hamnar i naturen, längs vägarna, eller som många exempel visar, på den egna tomten.
Detta kan orsaka stor miljöfara genom läckande olja och syra, stor risk för olycksfall för barn som
leker i vraken och inte minst ett problem för grannar då tomter ser ut som ett skrotupplag.
Jag yrkar därför:
Att man inför en bilskrotningspremie som bör vara så hög att det är "lönsamt" att lämna till
bilskroten
Mikael Karlsson
Antagen av Aspås-Krokoms S-förening 201208
Antagen av Krokoms arbetarekommun 210119

Åker man genom kommuner i vårt län och även i många andra län så kommer man förr eller
senare mötas av ställen där gårdar kan vara igenproppade med gamla bilar, som bara står där utan
att användas. Detta är problematiskt, både ur miljösynpunkt och att det inte ser bra ut i övrigt
heller.
Förr fanns ett system där bilägare som lämnade in sin gamla bil på skroten fick pengar för det,
detta är nu borttaget och istället får man betala pengar för att lämna in bilen på skroten. Det förs
i motionen fram att borttagandet av premien kan vara en bidragande orsak till att ägare drar sig
för att lämna in sin bil på skroten. Vidare beskrivs det i motionen att det nu många ställen i vårt
län har gått väldigt långt och att vissa samlar på sig många bilar som bara står på gården och
således utgör bland annat en miljöfara.
Det kan finnas många skäl till att enstaka individer väljer att samla på sig bilar, på samma sätt som
det finns människor som samlar på andra saker, att införa en bilskrotningspremie kan såklart vara
behjälpligt för en del personer och kan öka inlämningen av fordon på bilskroten, kanske främst
de som har någon bil eller två stående på gården, men distriktsstyrelsen tror inte att enbart en
skrotningspremie skulle lösa problemet med dessa igenproppade gårdar med bilar. För det krävs
nog ett batteri av åtgärder för att man ska råda bukt på problemet, bland annat skulle det kunna
vara:
•
•
•
•

En registerhållningsavgift (x antal kr/år) som belastar alla fordonsägare, vars behållning
bildar en ”fond” som kommuner kan ansöka ur för att få kostnadstäckning vid
bortforsling av övergivna fordon
Generell skrotningspremie som stimulerar fordonsägaren att själv forsla bort sitt gamla
fordon
Översyn av auktorisationsreglerna för ”skrothandlare”
Tydligare spelregler för vad olika myndigheter kan göra. Exempelvis, är vissa avgifter inte
betalda kan myndigheter agera på ett visst sätt osv

Sammanfattningsvis kan sägas att distriktsstyrelsen delar motionärens oro för detta problem och
att det är viktigt ur miljöhänsyn att denna fråga skyndsamt kan få en lösning då dessa fordon
släpper ut både olja och andra miljöskadliga ämnen i naturen. Eftersom vi i hela Sverige går mot
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en omställning av fordonsparken finns det all anledning att tro att problemet med övergivna
fordon kan komma att öka framöver, som det nämns i motionen är detta något som landsbygden
ju redan fått erfara med många gårdar där det står bilar samlade.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen
•

Att bifalla motionen

Föredragande: Niklas Rhodin
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Barn som har behov av assistans i skolan pga. medicinska skäl ökar. Allvarligare tillstånd som
kräver vuxnas hjälp för att barnet ska klara sin sjukdom tar resurser från lärare och skapar stor
otrygghet för föräldrar.
Vi har i dag ingen lag som gör det tvingande för kommun eller Försäkringskassan att ge dessa
barn rätt till resurs. Nya barnkonventionslagen kanske täcker detta område, men om inte så
behöver vi göra något.
Jag yrkar
Att det tas fram ett lagförslag som ger barn rätt att få särskild resurs i skolan pga medicinska skäl.
Jenny Palin
Antagen av Vaplans kvinnoklubb 201205
Antagen av Krokoms arbetarekommun 210119

Jenny Palin, Krokoms arbetarekommun, har tagit upp barns behov av assistans i skolan pga
medicinska skäl. Precis som Jenny skriver i motionen är det viktigt att behoven tillgodoses så att
föräldrar och barnen kan vara trygga under tiden i skolan.
Jenny föreslår att det tas fram ett lagförslag som ger barn rätt att få särskild resurs i skolan pga
medicinska skäl.
Det finns inte någon enskild lag som reglerar det Jenny efterfrågar däremot flera lagar som
sammantaget innebär att barns medicinska behov ska tillgodoses under skoltid
I skollagen anges att ” I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och
elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att
uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.” samt
” I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara
utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år.”
I Föräldrabalken 6 kap anges vårdnadshavarens tillsynsansvar som under skoltid övergår till
huvudmannen under den tid som barnet och eleven befinner sig i skolan och att skolan genom
sitt tillsynsansvar har en skyldighet till att en elev får hjälp med sin egenvård, t.ex. att ta
läkemedel.
För barn med behov av personlig assistans under skoltid ska skolan tillgodose behovet.
Medicinska behov som inte bedöms som egenvård är hälso-och sjukvårdens ansvar och omfattas
av hälso-och sjukvårdslagstiftningen. Den behandlande legitimerade yrkesutövaren ska, inom sitt
ansvarsområde, bedöma om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Det är
alltså hälso- och sjukvården som bestämmer vilken åtgärd som kan utföras som egenvård i varje
enskilt fall.
Föräldrar kan många gånger ta ansvar för sitt barns egenvård hemma och blir experter på sina
egna barn. Även vid mer avancerade åtgärder lär sig ofta föräldrarna hur barnet ska skötas om på
ett säkert och tryggt sätt. Man måste dock alltid analysera riskerna utifrån varje enskilt fall. När ett
barn börjar i förskola, skola måste en ny bedömning göras utifrån de nya förutsättningarna. Den
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legitimerade yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården som har gjort den första bedömningen
ansvarar för att ompröva egenvården, och måste analysera personalens förutsättningar att klara av
att utföra den aktuella åtgärden på ett säkert sätt. Det är dock alltid hälso- och sjukvården som
bedömer om en åtgärd kan utföras som egenvård (Socialstyrelsens föreskrifter om bedömning av
egenvård, SOFS 2009:6 med ändring SOFS 2013:4:17)
Distriktsstyrelsen anser att nuvarande lagstiftning är tillräcklig för att säkerställa att barns behov
av medicinskt stöd i skolan tillgodoses.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen
•

Att avslå motionen

Föredragande: Ann-Marie Johansson
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På vinterhalvåret blir det ofta besvärligt för äldre innevånare att ta sig ut då det är isigt och halkigt
på̊ gator och vägar. De senaste vintrarna har visat att det blir mer och mer isigt ute vilket betyder
fler svårigheter för äldre att kunna förflytta sig till fots utomhus.
Svåra ben o armbrott blir ofta följden med stort lidande för individen och kostnader för sjukvård
och rehabilitering
En vanlig åtgärd är att inhandla halkskydd, men det är en utgift som för många av våra äldre
invånare innebär betydande påfrestningar på̊ den redan ansträngda privatekonomin.
Vi vill värna de äldre invånarna. Det handlar om att främja livskvaliteten genom att förebygga
halkolyckor.
Vi yrkar därför
Att man inför fria halkskydd för personer över 70 år i hela landet
Leif Jonsson
Antagen av Aspås-Krokoms S-förening 201214
Antagen av Krokoms arbetarekommun 210119

Distriktsstyrelsen delar motionärens mål om att värna de äldre invånarna i vårt län och land. I
Jämtlands län finns drygt 22 000 personer som är 70 år eller äldre, i Sverige drygt 1,5 miljoner.
Fall och fallskador är ett stort folkhälsoproblem. Det är den vanligaste orsaken till att äldre skadar
sig och konsekvenserna är ofta allvarliga och orsakar lång rehabilitering. Det är av största vikt att
minska mängden fallskador, både av omtanke till individen men också för att minska samhällets
kostnader. Kostnader som årligen uppgår till 24,6 miljarder kronor.
Fallskadorna i gruppen personer 70+ består i hög grad av att man snubblar, snavar eller tappar
balansen. En hög andel av fallen sker inomhus i det egna hemmet. Samhället måste ta större
ansvar för att även dessa fall förebyggs. Bland annat genom att personer i riskgrupp får hjälp med
sin kosthållning, sin träning och att regelbundet få sin läkemedelsöversyn.
Halkskydd kan, när de används, vara en hjälp för både yngre och äldre att förebygga fallskador
vid halka. Distriktsstyrelsen anser att samhället på flera nivåer måste anstränga sig mer för att
förhindra fallskador, men anser inte att gemensamma inköp av halkskydd är den mest
prioriterade insatsen.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen
•

Att avslå motionen

Föredragande: Maria Nerpin
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Vi behöver få försäljningen på miljöbilar att öka om vi ska nå miljömålen framåt. Om vi inför en
premie liknande den i Norge med en nedsättning av priset t.ex. ta bort momsen. Det skulle öka
andelen begagnade miljöbilar så att fler har råd att köpa en miljöbil. En sådan åtgärd är bra både
för miljön och individer som vill ta större miljöansvar.
Jag yrkar
Att vi inför en miljöbilspremie som liknar det man gjorde i Norge (momsbefriad)
Maria Jacobsson
Antagen av Offerdals S-förening 201214
Antagen av Krokoms arbetarekommun 210119

Tack för en bra motion om hur vi ställer om till en klimatsmartare fordonsflotta. Att fortsätta att
köra bilar som är beroende av bränsle som produceras och skapar i jobb i Saudiarabien är inte
smart klimat- eller jobbpolitik. Att istället skapa jobb och tanka våra bilar med skogsråvara från
Sveg, sopor från Östersund eller vattenkraft och vindkraft från Krokom och Strömsund är inte
bara bra för klimatet utan bra och viktigt för oss som bor och verkar i Jämtlands län.
Motionären vill att miljöbilsförsäljningen ska öka med en miljöbilspremie som liknar den som
införts i Norge. I Sverige valde vi först en supermiljöbilspremie för att sen införa ett
Bonus/Malus system som vi har förbättrat under åren. Bonus/Malus systemet innebär att bonus
ges i samband med inköpstillfället till vissa fordon med låga utsläpp av koldioxid medan fordon
med höga utsläpp av koldioxid får en förhöjd skatt under tre år (malus).
Försäljningen av miljöbilar har ökat varje år och 2020 innebar nya rekord för nyregistreringar av
elbilar och laddhybrider. Under året nyregistrerades 93 991 laddbara personbilar i Sverige. Detta
motsvarar 32,6% av alla nyregistreringar. Ett storslaget avslut fick året då laddbara bilar under
december månad stod för rekordhöga 49,3% av det totala antalet nyregistreringar.
Idag finns 171 017 laddbara fordon i Sverige och vi placerar oss i topp bland EU-länderna när det
kommer till försäljning och registrering av elbilar.
Förutom Bonus/Malus satsar den socialdemokratiskt ledda regeringen på utbyggnad av
laddinfrastruktur och på en reduktionsplikt så att det bränsle du tankar är klimatsmartare.
Motionären efterfrågar att dagens system ersätts med ett momsbefriande av elbilar.
Distriktsstyrelsen anser, med tillgängliga fakta som bakgrund, att dagens system med
Bonus/Malus haft och har den effekt som motionären efterfrågar – att miljöbilsförsäljningen
varit och är hög och med det skapas en större begagnatmarknad.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen
•

Att motionen avslås

Föredragande: Anna-Caren Sätherberg
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Plats

Namn

Arbetarekommun

Födelseår

1

Björn Sandal

Östersund

1958

2

Carina Grahn Hellberg

Krokom

1960

3

Fredrik Eriksson

Åre

1981

4

Alma Karlsson

Östersund

1998

5

Lennart Berggren

Bräcke

1942

6

Solveig Haugen

Härjedalen

1947

7

Leif Nilsson

Härjedalen

1944

8

Inga-Maj Persson

Strömsund

1953

9

Stefan Fax

Östersund

1954

10

Elvira Eriksson

Östersund

2002

11

Bertil Forsmark

Strömsund

1979

12

Anitha Olofsson

Östersund

1946

13

Roger Östlund

Ragunda

1960

14

Gunnel Persson Westin

Krokom

1959

15

Tomas Frank

Östersund

1955

16

Jenny Sellsve

Östersund

1991

17

Johnny Jonsson

Bräcke

1947

18

Cathrine Blomqvist

Bräcke

1969

19

Roland Sundström

Östersund

1944

20

Gudrun Andreasson

Strömsund

1955

21

Hans Cederberg

Bräcke

1954
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Plats

Namn

Arbetarekommun

Födelseår

1

Margareta Winberg

Östersund

1947

2

Mikael Sjölund

Sollefteå

1970

3

Lena Sjöberg

Sundsvall

1959

4

Fredrik Eriksson

Åre

1981

5

Ann-Sofie Karlsson Ågren

Örnsköldsvik

1975

6

Kenneth Norberg

Timrå

1951

7

Veronica Litström

Kramfors

1969

8

Rolf Lundholm

Härnösand

1942

9

Elisabet Fjellström

Ragunda

1991

10

Jan-Olof Häggström

Örnsköldsvik

1958

11

Veronica Molin

Ånge

1968

12

Stefan Sjöberg

Kramfors

1953

13

Caroline Sundström

Sundsvall

1985

14

Leif Nilsson

Härjedalen

1944

15

Carina Grahn Hellberg

Krokom

1960

16

Rickard Altin

Sundsvall

1983

17

Ann-Margret Bäckström

Timrå

1962

18

Lennart Berggren

Bräcke

1942

19

Eva Fors

Sollefteå

1950

20

Inga-Maj Persson

Strömsund

1953
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Den socialdemokratiska gruppen i stiftsfullmäktige har till ändamål att samla de
socialdemokratiska ledamöterna av stiftsfullmäktige för att på grundval av partiets och
partidistriktens program, verka för de socialdemokratiska idéerna.
Gruppen skall bedriva sitt arbete under demokratiska former och i nära samarbete med
partidistrikten.

Stiftsfullmäktigegruppens beslutsorgan är gruppmötet och gruppstyrelsen.

Medlem i gruppen är ledamöter och ersättare invalda i stiftsfullmäktige, samt ledamöter eller
ersättare i stiftsstyrelsen, egendomsnämnden och domkapitlet, vilka tillhör Sveriges
socialdemokratiska arbetareparti.
Medlemskap förutsätter att vid varje tidpunkt fastställd medlemsavgift är erlagd inom stadgeenlig
tid.

Gruppen håller ordinarie möte i samband med varje stiftsfullmäktigemöte, efter kallelse från
gruppstyrelsen. Därutöver sammanträder gruppen efter beslut av ordförande, gruppstyrelsen eller
då minst fem (5) gruppmedlemmar eller någon av partidistriktensstyrelser så hos ordförande
begärt.
Förslag till dagordning utsänds i normalfallet senast en vecka före gruppmötet.
Medlem som önskar ta upp ett ärende till behandling vid gruppmöte, skall anmäla detta till
gruppsekreteraren.
Protokoll skall föras vid gruppens och möte.

Gruppens årsmöte skall hållas i samband med första stiftsfullmäktigemötet efter genomfört val
till stiftsfullmäktige.
Vid årsmötet ska utöver övriga ärenden, behandlas;
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1.
2.
3.
4.

Val av ordförande
Val av fem övriga styrelseledamöter
Val av valberedning
Fastställande av gruppavgift

Om gruppen beslutar om att fastställa gruppavgift skall dessutom följande ärenden behandlas;
Val av kassör som i förekommande fall har hand om gruppens ekonomi.
Val av två revisorer och en ersättare
Års- resultat- och revisionsberättelse
Frågan om ansvarsfrihet för gruppstyrelsen

Styrelsens uppgift är att leda och företräda gruppen, att därvid förbereda gruppens
ställningstaganden i viktigare politiska frågor, fastställa verksamhetsplan och budget, samt att i
samråd med partidistrikten besluta om gruppens nomineringar till uppdrag som utses av stiftet
Beredning av valärenden sker av partidistriktens valberedningar.

Styrelsen sammanträder vid behov. Till dessa sammanträden inbjuds partidistriktens ordföranden
och 1: e ombudsmän om dessa inte är ledamöter av styrelsen.
Protokoll skall föras vid gruppstyrelsens möte.

För granskning av styrelsens verksamhet och räkenskaper väljer årsmötet två revisorer och två
suppleanter. Suppleanterna inkallas vid förfall för ordinarie revisorer i den ordning de erhållit
röstetal.

Till gruppens årsmöte avger revisorerna utlåtande över räkenskaperna och styrelsens verksamhet
under föregående år samt tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet.

Medlem som önskar väcka motion, enskilt eller tillsammans med andra, eller interpellation skall
anmäla detta till gruppstyrelsen. Partimotion skall behandlas av gruppmöte.

Gruppen skall aktivt medverka till att då stiftsfullmäktigefrågor av större principiell eller
ekonomisk betydelse behandlas, skall nära samråd med partidistrikten ske. Vidare skall i dessa
fall partiets representanter i berörd nämnd eller styrelse kallas till gruppens möte och där äga
yttrande och förslagsrätt.
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Stiftsfullmäktigegruppen skall eftersträva sammanhållning och ett enigt uppträdande, i linje med
partiprogrammet och fattade kongressbeslut, i de ärenden som är föremål för stiftsfullmäktiges
behandling.
Om någon medlem avser att i stiftsfullmäktige tillkännage en från gruppens ställningstagande
avvikande mening, skall detta anmälas vid gruppmötet. Sådan meningsyttring får dock inte
äventyra gruppens ställningstagande vid stiftsfullmäktiges sammanträde.
Gruppmötet kan besluta om att vad som har avhandlats och beslutats vid gruppmöte inte får
offentliggöras av någon enskild gruppmedlem. Enskild gruppmedlem får inte referera gruppens
överläggningar offentligt.

Medlem av gruppen som på eget initiativ lämnar det socialdemokratiska partiet, eller utesluts ur
detta enligt partistadgans bestämmelser, äger inte rätt att delta i gruppens möten eller att
disponera dess resurser och äger heller inte rätt till gruppens tillgångar.

Dessa stadgar kan endast ändras genom beslut vid partidistriktens ordinarie årskongresser
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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
•
•
•

Distriktet har möjlighet att ta ut avgift från AK för deltagande vid konferenser och
utbildningar.
Avgiften faktureras årligen till arbetarekommunen.
Reseersättning utbetalas till deltagare med längre resväg än 10 km enkel resa.

Förtroenderåd 2021
•

Förslag till beslut: Att möte med förtroenderådet hålls lördag 16 oktober 2021.

Valkonferens 2022
•

Förslag till beslut: Att valkonferensen genomförs lördagen 29 januari 2022.

Distriktskongress 2022
•

Förslag till beslut: Att distriktskongress genomförs helgen 7–8 maj 2022.

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. För
valkonferensen gäller samma regler som för distriktskongressen.
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Ordförande
Valberedningen föreslår distriktskongressen att välja
Anna-Caren Sätherberg
Åre AK

Omval

Ledamöter i distriktsstyrelsen
Valberedningen föreslår distriktskongressen att välja
Bengt Bergqvist
Strömsunds AK
Karin Näsmark
Strömsunds AK
Lennart Skoog
Ragunda AK
Jonas Andersson
Ragunda AK
Ann-Marie Johansson
Åre AK
Martine Eng
Åre AK
Niklas Daoson
Östersunds AK
Katarina Nyberg Finn
Östersunds AK
Anton Waara
Östersunds AK
Daniel Andersson
Bergs AK
Leif Nilsson
Härjedalens AK
Hans Cederberg
Bräcke AK
Maria Jacobsson
Krokoms AK
Anna Eriksson
Östersunds AK

Omval
Omval
Omval
Nyval
Omval
Nyval
Omval
Nyval
Nyval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval

Övriga nominerade: Morgan Olsson, Annika Nilsson, Peter Bergman, Simon Sätherberg, Niklas
Rhodin
Ersättare i distriktsstyrelsen
Valberedningen föreslår distriktskongressen att välja
1 Morgan Olsson
Strömsunds AK
2 Pernilla Ingelsson
Östersunds AK
3 Peter Bergman
Åre AK
4 Therese Kärngard
Bergs AK
5 Mikael Karlsson
Krokoms AK
6 Jenny Sellsve
Östersunds AK
7 Pelle Johansson
Härjedalens AK
8 Sara Edvardsson
Strömsunds AK
9 Roger Kristofersson
Strömsunds AK
10 Alma Karlsson
Östersunds AK
11 Simon Sätherberg
Åre AK
Övriga nominerade: Annika Nilsson, Maria Nerpin, Björn Sandal
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Nyval
Omval
Omval
Omval
Omval
Nyval
Omval
Omval
Omval
Nyval
Omval

Kassör
Valberedningen föreslår distriktskongressen att välja
Bengt Bergqvist
Strömsunds AK

Omval

Studie- och utvecklingsledare
Valberedningen föreslår distriktskongressen att välja
Anton Waara
Östersunds AK

Omval

Facklig ledare
Valberedningen föreslår distriktskongressen att välja
Anna Eriksson
Östersunds AK

Omval

Biträdande facklig ledare
Valberedningen föreslår distriktskongressen att välja
Roger Kristofersson
Strömsunds AK

Omval

Internationell ledare
Valberedningen föreslår distriktskongressen att välja
Eva Handmark
Östersunds AK

Omval

Ledamöter i verkställande utskottet
Valberedningen föreslår distriktskongressen att välja
Anna-Caren Sätherberg
Åre AK
Bengt Bergqvist
Strömsunds AK
Lennart Skoog
Ragunda AK
Ann-Marie Johansson
Åre AK
Niklas Daoson
Östersunds AK

Omval
Omval
Omval
Omval
Omval

Övriga nominerade: Jonas Andersson, Katarina Nyberg Finn
Ersättare i verkställande utskottet
Valberedningen föreslår distriktskongressen att välja
1 Maria Jacobsson
Krokoms AK
2 Katarina Nyberg Finn
Östersunds AK
3 Jonas Andersson
Ragunda AK
4 Karin Näsmark
Strömsunds AK
5 Anna Eriksson
Östersunds AK

Omval
Nyval
Nyval
Omval
Omval

Övriga nominerade: Leif Nilsson
Revisorer
Valberedningen föreslår distriktskongressen att välja
Göte Murén
Östersunds AK
Anitha Olofsson
Östersunds AK
Roger Östlund
Ragunda AK

Omval
Omval
Omval

Revisorsersättare
Valberedningen föreslår distriktskongressen att välja
Viveca Asproth
Krokoms AK

Omval
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Ombud till ABF
Valberedningen föreslår distriktskongressen att välja
Kalle Olsson
Östersunds AK
Pernilla Ingelsson
Östersunds AK

Nyval
Omval

Ombudsersättare till ABF
Valberedningen föreslår distriktskongressen att välja
1 Elvira Eriksson
Östersunds AK
2 Nils Lindberg
Åre AK

Nyval
Nyval

Fanbärare
Valberedningen föreslår distriktskongressen att välja
Anders Frimert
Ragunda AK
Mathias Ekstrand
Åre AK
Jean-Luc Kabisa
Östersunds AK
Eva Handmark
Östersunds AK

Omval
Nyval
Omval
Nyval

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.

39

Partidistriktets valberedning är vald t.o.m distriktskongressen 2023 och består av:
Harriet Jorderud, AU
Solveig Danielsson, AU
Stefan Fax, AU
Daniel Andersson, Bergs arbetarekommun
Cathrine Blomqvist, Bräcke arbetarekommun
Gottfrid Jonsson, Härjedalens arbetarekommun
Viveca Asproth, Krokoms arbetarekommun
Elisabet Yngström, Ragunda arbetarekommun
Lars Andreasson, Strömsunds arbetarekommun
Andreas Sihvonen, Åre arbetarekommun
AnnSofie Andersson, Östersunds arbetarekommun
Gudrun Olsson, S-kvinnor (Adjungerad)
Per-Göran Skoog, LO-facken (Adjungerad)
Elias Benharaoua, SSU (Adjungerad)
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Arbetets söner
Arbetets söner, sluten er alla
till våra bröder i syd och i nord
Hören I ej hur mäktigt de skalla,
ut över världen befrielsens ord
Ur den förnedrande träldomens grift,
upp till en hedrande ädel bedrift!
Oket med påskriften bed och försaka
länge oss nedtryckt i mörker och nöd;
://: Människovärdet vi fordra tillbaka
Kämpa för rättvisa, frihet och bröd. ://:
Icke naturen hårdhänt har dragit
gränser som skilja fattig och rik;
Hjärtlöst har makten under sig slagit
alla dess håvor, rovdjuret lik.
Mot den förödande guldkalven stod
kämpen med glödande känslor och mod
Käckt mot förtrycket ett värn vi oss dana.
Fältropet genom nationerna går.
://: Sluten er under vår enighets fana,
fällen ej modet och segern är vår! ://:
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Vi bygger landet
Vi bygger landet i gärning och ord,
röjer dess tegar och plöjer dess jord.
Vi bärgar skörden som åkrarna gav,
timret ur skogen och fångsten ur hav.
Vi är de tusenden som bygger landet,
vi bar det fram i nöd och strid,
i trots och längtan,
i svält och armod
nu bygger vi den nya tid.
Malmen ur berget och milornas kol
stöpte vi järn av och smidde till stål.
Fiskarens koja och torparens hem
röjde vi plats för och timrade dem.
Vi är de tusenden…
Vi är fabrikens och plogarnas män,
vi reste bygden och värnade den.
Vi är de kvinnor som bördorna bar,
skapade lyckan och höll henne kvar.
Vi är de tusenden…
Hör hur det sjunger från rem och pistong,
hör hur det växer till arbetets sång,
susar från axen av gulnande säd,
stiger i klangen från släggor och städ:
Vi är de tusenden…
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Internationalen
Upp, trälar uti alla stater,
som hungern bojor lagt uppå!
Det dånar uti rättens krater,
snart skall uppbrottets timma slå.
Störtas skall det gamla snart i gruset.
Slav, stig upp för att slå dig fri!
Från mörkret stiga vi mot ljuset,
från allt vi intet vilja bli.
Upp till kamp emot kvalen!
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.

Arbetare, i stad på landet,
en gång skall jorden bliva vår.
När fast vi knyta brodersbandet,
då lättingen ej råda får.
Många rovdjur på vårt blod sig mätta,
men när vi nu till vårt försvar,
en dag en gräns för dessa sätta,
skall solen stråla lika klar.
Upp till kamp…
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