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Socialdemokraterna Jämtlands län

1

Styrelsen för Socialdemokraterna i Jämtlands län lämnar följande berättelse till distriktskongressen
över verksamheten under 2020.
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VERKSTÄLLANDE UTSKOTT, DISTRIKTSSTYRELSEN M.M.
Ledaruppdrag:
Ordförande
Anna-Caren Sätherberg
Vice ordförande
Niklas Daoson
Kassör
Bengt Bergqvist
Utvecklingsledare
Anton Waara (adjungerad)
Facklig ledare
Anna Eriksson
Bitr facklig ledare
Roger Kristofersson
Internationell ledare
Eva Handmark (adjungerad)
VERKSTÄLLANDE UTSKOTT: Anna-Caren Sätherberg, Åre, Niklas Daoson, Östersund,
Bengt Bergqvist, Strömsund, Ann-Marie Johansson, Åre, Lennart Skoog, Ragunda.
ERSÄTTARE I VERKSTÄLLANDE UTSKOTT: Maria Jacobsson, Krokom, Mona Modin
Tjulin, Östersund, Leif Nilsson, Härjedalen, Karin Näsmark, Strömsund, Anna Eriksson,
Östersund.
DISTRIKTSSTYRELSE: Verkställande utskott samt Daniel Andersson, Berg, Hans Cederberg,
Bräcke, Niklas Rhodin, Krokom, Morgan Olsson, Strömsund, Maria Nerpin, Östersund.
ERSÄTTARE DISTRIKTSSTYRELSEN: Jonas Andersson, Ragunda, Pernilla Ingelsson,
Östersund, Peter Bergman, Åre, Roger Kristofersson, Strömsund, Therese Kärngard, Berg, Björn
Sandal, Östersund, Simon Sätherberg, Åre, Mikael Karlsson, Krokom, Sara Edvardsson,
Strömsund, Pelle Johansson, Härjedalen, Martine Eng, Åre.
REVISORER: Roger Östlund, Ragunda, Göte Murén, Östersund, Anitha Olofsson, Östersund.
REVISORSERSÄTTARE: Viveca Asproth, Krokom.
OMBUD TILL ABF: Anton Waara, Östersund, Pernilla Ingelsson, Östersund
ERSÄTTARE FÖR OMBUD TILL ABF: Stefan Fax, Östersund, Kent Wassdahl, Strömsund
FANBÄRARE: Anders Frimert, Ragunda, Mona Modin Tjulin, Östersund, Jean Luc Kabisa,
Östersund.
VALBEREDNING: Solveig Danielsson, AU, Harriet Jorderud, AU, Stefan Fax, AU, Daniel
Andersson, Berg, Cathrine Blomqvist, Bräcke, Gottfrid Jonsson, Härjedalen, Viveca Asproth,
Krokom, Elisabeth Yngström, Ragunda, Lars Andreasson, Strömsund, Andreas Sihvonen, Åre,
AnnSofie Andersson, Östersund. Adjungerade: Per-Göran Skoog, LO, Gudrun Olsson, S-kvinnor,
samt SSU.
DISTRIKTSEXPEDITIONEN:
Anställda på distriktsexpeditionen: Anton Hammar, 1:e ombudsman, Susanne Wänseth, assistent,
Nils Hultin Kuhlefelt, politisk sekreterare för regiongruppen. Fram till den 6:e april var Anton
Hammar föräldraledig och Stefan Fax vikarierade under perioden som 1:e ombudsman.
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Under året har distriktsstyrelsen haft 11 möten, varav 10 videomöten. Distriktsstyrelsen har inte
haft någon tvådagarsöverläggning såsom brukligt. Verkställande utskottet har haft 6 möten under
året.
Den fråga som präglat styrelsen och verkställande utskottet under året är Coronapandemin som
påverkat partiets verksamhet. Distriktsstyrelsen och verkställande utskottet har bland annat behövt
tagit ställning till omlagd verksamhet såsom digitala studier och digital distriktskongress. Utöver
frågor som rört distriktets egna verksamhet har
distriktsstyrelsen och verkställande utskottet
arbetat för att ta fram underlag och material för
att underlätta medlemsrekrytering, fackligpolitisk
verksamhet
samt
studier
i
arbetarekommunerna.
Vid tre av distriktsstyrelsemötena har centrala
företrädare deltagit – Lena Rådström Baastad,
partisekreterare,
Eva
Nordmark,
arbetsmarknadsminister och Jennie Nilsson,
landsbygdsminister.
Bland de politiska frågorna som diskuterats i
verkställande utskottet och distriktsstyrelsen har
Coronapandemin och dess konsekvenser i
kommuner, regionen och riket varit den
dominerande frågan.

Årets distriktskongress blev det här året framflyttat på grund av pandemin, och den genomfördes
för första gången helt digitalt via Zoom den 29 augusti. Det var 114 ombud närvarande utöver
distriktsstyrelsen. Från sidoorganisationerna deltog Susanne Pettersson Graff från Kvinnodistriktet
Simon Sätherberg från SSU-distriktet. Ordförande för distriktskongressen var Lars-Gunnar
Nordlander och sekreterare var Eva Marcusdotter.
Kongressen behandlade 8 motioner, samt val av styrelse m.fl.

På grund av pandemin fick 1:a maj-firanden runt om i länet ställas om. Istället för demonstrationer
på gator och torg eller frukostmöten blev årets firande digitalt. 1:a maj-tal hölls i 6 av 8 kommuner
i länet. Utöver tal anordnades även panelsamtal i en
arbetarekommun och flera av arbetarekommunerna
delade digitala plakat i sociala medier.
Partidistriktet delade digitala plakat under en dryg veckas
tid innan 1:a maj samt sände ett tal med
infrastrukturminister Thomas Eneroth under 1:a maj.
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Gävleborgs partidistrikt har under året varit ordförande för skogslänssamarbetet. Inom ramen för
samarbetet har förberedelser för partikongressen gjorts i form av tillsättande av grupper för
framtagande av gemensamma motioner. Skogslänskonferensen genomfördes digitalt den 29/10.
Från Jämtlands läns partidistrikt deltog Anna-Caren Sätherberg, Kalle Olsson, Ann-Marie
Johansson, Lars-Gunnar Nordlander och Anton Hammar. Deltagande organisationer var
Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands läns, Dalarnas och Gävleborgs
partidistrikt samt de tre nordligaste LO-distrikten. Konferensen handlade om gemensamma
motioner till partikongressen samt politikutvecklingsarbete.

27/2
Statsminister
Stefan
Löfven
och
landsbygdsminister Jennie Nilsson besökte Jämtlands
län. Bland annat besöktes ICA Svenstavik, ett
äldreboende
i
Bergs
kommun,
Torsta
naturbruksgymnasium.
Utöver
dessa
besök
anordnades ett öppet möte på Folkets Hus i
Hissmofors där även Anders Hedén underhöll.

Under juni månad bjöds alla medlemmar i partidistriktet att delta vid digitala seminarier med olika
teman via verktyget Zoom.
Torsdag den 4:e juni, 19:00 – 20:00 – Vilka beslut har den socialdemokratiskt ledda regeringen
fattat under Corona-krisen? Anna-Caren Sätherberg, riksdagsledamot och partidistriktets
ordförande.
Onsdag den 10:e juni, 18:00 – 19:00 – Ett robust försvar – en fundamental del i välfärdsbygget
Kalle Olsson, riksdagsledamot.
Måndagen den 15:e juni, 18:00 – 19:00 – Medlemsmöte med EU-minister Hans Dahlgren.
Onsdag den 24:e juni, 19:00 – 20:00 – Corona-läget i länet och läget i sjukvården
Ann-Marie Johansson, oppositionsråd Region Jämtland Härjedalen.
15/6 Hans Dahlgren träffade projektledare för två
olika EU-projekt i Jämtlands län över videolänk.
Projekten som presenterades för ministern var
KASAM 2.0, socialfondsprojekt i Strömsunds
kommun
samt
Samiska
parken,
regionalfondsprojekt i Härjedalens kommun.
Dahlgren deltog också vid ett öppet medlemsmöte.
5/10 Anna Ekström besökte Östersunds kommun och Bergs kommun. Under besöket träffade
Ekström socialdemokratiska politiker i Östersund, lärare vid Odenslundsskolan samt föräldrar
aktiva i protesterna mot den borgerliga ledningens förslag om ändrad skolstruktur. Ekström
besökte även Fjällgymnasiet i Svenstavik för samtal med elever och lärare samt kommunpolitiker.
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Under oktober månad bjöds alla medlemmar i partidistriktet att delta vid digitala seminarier med
olika teman via verktyget ZOOM
Onsdagen den 14/10 – Regionala utvecklingsstrategin – nyckeln till länets utveckling, Robert Uitto,
regionråd.
Tisdagen den 20/10 – Jobben först – näringspolitik för hela landet, Anna-Caren Sätherberg,
näringsutskottets vice ordförande och partidistriktets ordförande.
Onsdagen den 28/10 – Bostadsbyggande i glesbygd, Therese Kärngard, Kommunalråd Bergs
kommun.
Onsdagen den 4/11 – Försvaret. vad har hänt och vad kommer hända, Kalle Olsson,
riksdagsledamot.

Medlemsantal

2020

2019

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

85
155
153
167
145
273
114
512
1604

127
191
190
191
139
339
143
625
1945

Nya medlemmar
2
3
3
20
4
8
28
68

Riksdagsröster

Organisationsgrad

1475
1576
2339
2920
1293
3071
1911
14047
28632

5%
9%
6%
5%
11 %
8%
5%
3%
5%

Medlemsantalet avser partimedlemmar, både betalande och obetalda. Vi har värvat 68 medlemmar
i distriktet under året men ändå minskat medlemsantalet med 341 st. Endast Ragunda har ökat sitt
medlemsantal under året.

Ett gemensamt planeringsmöte i början av mars med
representanter från Prilep, Bitola och Kochane, har kunnat
genomföras. De aktiviteter som planerades för 2020 har
flyttats fram till 2021 med anledning av den pandemi som
råder. Under året har det därför inte förekommit några fler
gemensamma aktiviteter med våra partners i Nordmakedonien.
Det nyval som var planerat till den 12 april fick skjutas upp och kunde genomföras först i mitten
av juli månad. Anledningen var att den sittande regeringen inte lyckades få till stånd förhandlingarna
om Nordmakedoniens medlemskap i EU och premiärminister Zoran Zaev valde att utlysa nyval.
Vid valet den 15 juli fick det socialdemokratiska partiet SDSM en knapp seger med 36 procent av
rösterna. Högeroppositionen VMRO-DPME med sina samarbetspartner fick 35 procent. Segern
räckte inte för SDSM att nå egen majoritet. Med stöd av det största parti som representerar landets
albanska minoritet (BDI) lyckades SDSM och premiärminister Zoran Zaev få en koalitionsregering
godkänd med 62 av parlamentets 120 röster.
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Zoran Zaev kommer att sitta som premiärminister under större delen av mandatperioden. I avtalet
med det albanska samarbetspartiet BDI ingår att BDI kommer att få utse en ersättare till Zoran
Zaev under de sista 100 dagarna inför nästa val. En överenskommelse som flera andra albanska
partier kritiserar då BDI gick till val på att nästa premiärminister skulle vara etnisk alban.
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Vi lämnar ett verksamhetsår bakom oss som inte liknar något annat. Vi har
arbetat på nya sätt, vi har ställt in en del verksamhet men även ställt om till att
kunna genomföra facklig-politisk verksamhet digitalt.
Under året har en facklig-politisk handlingsplan tagits fram som pekar ut riktningen framåt. Bland
annat slår handlingsplanen fast att det viktigaste vi har framför oss är att utveckla den lokala
verksamheten och stärka banden mellan lokala fackliga organisationer och arbetarekommuner.
Vidare togs även planer fram för att genomföra en facklig ledarutbildning i syfte att möjliggöra för
fler fackliga att engagera sig politiskt. Utbildningen genomförs under 2021.
Fackligt Utskott
Under verksamhetsåret har många planerade insatser fått läggas på is till följd av Coronapandemin.
Fackliga utskottet hade under 2019 gått ner på sparlåga för att under 2020 komma igång igen.
Under hösten togs ett första steg i att åter bygga upp den facklig-politiska verksamheten genom ett
uppstartsmöte med Jämtlands läns fackliga utskott. Under mötet framkom att LO-facken deltog
med samma laguppställning vid Jämtlands läns och Västernorrlands fackliga utskott och att det
således var svårt att prioritera båda organen. Utifrån detta inleddes en diskussion mellan Jämtlands
läns partidistrikt, Västernorrlands partidistrikt och LO-distriktet om ett gemensamt fackligt utskott.
Ett sådant bildades och hade sitt första möte under senare delen av 2020.
Utskottets syfte är att diskutera frågor som är aktuella i förbunden och politiken men även att bygga
och vidmakthålla nätverk mellan partiorganisationen och LO:s förbund. De uppgifter som ålagts
det nya utskottet är att vara ett forum för övergripande diskussioner om politikutveckling samt hur
dessa kan breddas i de fackliga utskotten, att kanalisera de fackliga organisationernas röster, stärka
relationer mellan fack och parti samt opinionsbildning och övergripande samordningsansvar för
arbetarrörelsens gemensamma större aktiviteter.
Uppgifter som rör lokal organisering, distriktssamverkan och distriktsspecifika frågor ligger kvar
på respektive partidistrikt.
Fackliga ledare i arbetarekommunerna
Under hösten inleddes arbetet med att samla arbetarekommunernas fackliga ledare i syfte att
utveckla det lokala arbetet. En första träff ägde rum under december månad där fackliga ledare från
7 av 8 kommuner deltog. Detta arbete kommer fortsätta under 2021 och förhoppningsvis växlas
upp ytterligare i samverkan med bland annat kommunals sektioner.
Deltagande kommuner var Berg, Bräcke, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund
S-fackklubbar
LO-fackens S-förening har medlemmar men var under 2020 vilande.
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Facklig-politiska träffar
Under året har inga fysiska träffar kunnat arrangeras. LO-distriktet har däremot bjudit in förbund
och partiet till regelbundna avstämningsträffar med anledning av Coronapandemin. Vid träffarna
har partidistriktets ordförande, ombudsman och fackliga ledare deltagit. Vid en del av träffarna har
även regionråd och kommunalråd deltagit.

Utbildningsåret har trots dom särskilda förutsättningarna varit gott. Under 2020 har vi särskilt
jobbat med att stödja studieledarna i arbetarekommunerna, få fler handledare att gå partiets
utbildning, jobba för att föreläsarna på partiets utbildningar ska ha en jämn könsfördelning men
fram för allt att digitalisera partiets utbildningar. Vi har även pratat om vilka utbildningsbehov vi
ser framåt, bland annat har vi sett behov av mer stöd till fackligaledare och studieledare i
arbetarekommunerna.
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 kommer oss till del bland annat genom att
man kan gå cirkelledarutbildning. Det är angeläget att vi rapporterar vår verksamhet till ABF,
oavsett om det gäller kurser, studiecirklar eller kulturarrangemang.
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. Alla medlemmar får gå
medlemsutbildning del 1 till 3. En förändring är att vi vill få medlemsutbildningarna att gå mer som
en trappa dvs. att man går del 1 i sin arbetarekommun, del 2 i partidistriktet och del 3 nationellt.
Med anledning av det erbjuder vi bara en del 1 utbildning per år på partidistriktet istället för tidigare
två. Självfallet finns vi tillgängliga för att stödja arbetarekommunerna vid behov.

Distriktsstyrelsen har fastställt mål för 2020 års studieverksamhet enligt följande:
• 25 % av samtliga nya medlemmar ska erbjudas medlemsutbildning del 1 och 2 inom tre månader
från inträdesdatum.
• Ledarutbildningar steg 1 och 2 skall hållas under året.
Studie/utvecklingsledare har i uppdrag att planera, organisera och genomföra dessa studier utifrån
distriktets förutsättningar och mål samt nationella riktlinjer.
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Studieresultatet efter genomförda medlemsutbildningar visar en måluppfyllelse på 19 % av nya
medlemmar som har fått utbildning samt att samtliga inom 3 månader från inträdesdatum.
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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 2020
Antal arrangemang
Partidistriktet
5
Bergs AK
0
Bräcke AK
2
Härjedalens AK
0
Krokoms AK
3
Ragunda AK
0
Strömsunds AK
2
Åre AK
0
Östersunds AK
6
Totalt i länet - Arrangemang: 16, Deltagare: 400
Totalt 2019 – Arrangemang 34, Deltagare 564

Deltagare
200
0
45
0
23
0
118
0
59
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2020 – Vi ställde inte in, vi ställde om.
År 2020 kommer vi alla att minnas länge. Tvätta händerna. Håll avstånd, håll i, håll ut och håll ihop.
Många förlorade en älskad anhörig, en kompis, en medmänniska. Revorna i välfärden och i
omsorgen av våra äldre blottlades när Covid-19 tog sig in i på våra äldreboenden. Jämtlands län var
inget undantag.
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De som var över 70-år och riskgrupper stannade hemma, vården gjorde en heroisk insats, de med
samhällsviktiga arbeten i vård, skola, omsorg, transporter, livsmedel med mera fortsatte att jobba
på jobbet. Många i andra yrken kunde jobba hemifrån för att ej sprida smittan vidare. Samhället
slöt upp för att på olika sätt visa hänsyn till varandra och för att bekämpa denna pandemi som
drabbat världen.
Efter pandemin kommer det att dras lärdomar och slutsatser, det kommer att behövas nya åtgärder
för att vi ska vara bättre rustade i framtiden. En del har redan startat, med 13 extraändringsbudgetar
som ger mer resurser till äldreomsorgen, mer resurser till kommuner och regioner som levererar
på löftet om en trygg och bra välfärd till alla i hela Sverige, mer resurser för att rädda jobb, företag
och höja försäkringen för de som i krisen förlorat jobbet. Aldrig har så många viktiga beslut om så
mycket stödpengar fattats så snabbt som under år 2020. Men lärdomen är också att när satsade
resurser för välfärden istället går till skattesänkningar, när klyftorna och ojämlikheten har ökat, när
resurserna inte går till verksamheten utan till vinst behövs en stark socialdemokrati som säger ifrån.
I februari hade vi ett fantastiskt besök av Statsminister Stefan Löfven. Tal på klassisk mark –
Folkets Hus i Hissmofors. Besök på Torsta, blommor vid Olof Palmes minnessten, och inte minst
besök på ett fullsatt ICA i Svenstavik där Kurt spelade piano och sjöng. Det känns som en annan
tid!
Inte långt efter det började hela Sverige att ställa om. Det blev inga fysiska möten, vi sköt upp vår
distriktskongress med förhoppningen att kunna ha den i fysisk form senare. Men även den blev
digital.
Samhället tog ett stort digitaliseringshopp, den strukturförändring vi väntat på gick plötsligt
blixtsnabbt. Bristen av snabbt bredband på glesbygden blev tydlig. För partidistriktets del skedde
nu möten, seminarier och utbildningar med hjälp av till exempel Zoom, Skype, Teams. Vi fick med
oss statsråd och andra intressanta på länk. Vi nådde medlemmar på ett nytt sätt. Vi, tillsammans
med Sveriges bästa SSU-distrikt ringde medlemmar, värvade nya medlemmar. Det vi ska ta med
oss är hur mycket bättre vi blivit på digitala möten och utbildningar i vårt stora län med långa
avstånd och vi kommer förstås att framöver både ha fysiska och digitala möten.
Nu har vaccinationerna kommit igång, nu ser jag framemot när vi kan debattera på gator och torg,
när vi kan besöka företag och välfärdens verksamheter, när vi kan ha rejäla diskussioner med våra
medborgare och utveckla politik. När vi kan ha fysiska möten där vi kan se varandra i ögonen,
dricka kaffe ihop, krama våra äldre föräldrar och sen under 2021 så är vi i valrörelse igen. Och vi
ska tillsammans jobba hårt för att kyrkovalet ska bli en stor socialdemokratisk framgång.
Vi har styrt Sverige under den här krisen, vi har styrt kommuner och vi har i opposition tagit ansvar
men även förklarat varför ett samhälle blir starkare med ett socialdemokratiskt styre. Tack alla
socialdemokrater i Jämtlands län för allt ert hårda arbete det här året. Och ett litet extra tack till
våra anställda – Anton, Susanne och Nils.
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Nu ska vi värva flera medlemmar och engagera flera som valt att vara medlemmar i vårt fina parti.
Vi är ett folkrörelseparti. Vi ska framåt. Och vi socialdemokrater ställer aldrig in, vi ställer om.
Anna-Caren Sätherberg
Ordförande Socialdemokraterna i Jämtlands län
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Östersund i januari 2021

Anna-Caren Sätherberg

Niklas Daoson

Bengt Bergqvist

Daniel Andersson

Hans Cederberg

Leif Nilsson

Maria Jacobsson

Niklas Rhodin

Lennart Skoog

Morgan Olsson

Karin Näsmark

Ann-Marie Johansson

Maria Nerpin

Mona Modin Tjulin

Anna Eriksson
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Riksdagsarbetet 2020 kom liksom allt annat politiskt arbete att präglas av Coronapandemin. Färre
möten har skett fysiskt på plats i riksdagen, i stället har digitala mötesformer kommit att dominera
arbetet. Inledningsvis var det en stor omställning, men med tiden har det blivit allt mer naturligt
och självklart att träffas digitalt.
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Pandemin har även politiskt varit den största frågan, och regeringen presenterade under året totalt
tolv extra ändringsbudgetar till riksdagen, utöver de sedvanliga vår- och höständringsbudgetarna.
Syftet har varit att begränsa smittspridningen samt att lindra de ekonomiska konsekvenserna av
pandemin för både näringslivet, individen och kommunsektorn.
En fråga som alltid ligger högt upp på agendan för länets socialdemokratiska företrädare i riksdagen
– och som satts i blixtbelysning under pandemin – är behovet av goda uppkopplingsmöjligheter.
Andra exempel på motioner som lämnats in under riksdagsåret är en mer rättvis fördelning av de
nationella infrastrukturmedlen, den oacceptabla ekonomiska klyftan mellan stad och land, behovet
av förbättrade villkor för fjällräddare, förverkligande av förslaget om nedskrivning av studielån,
vikten av utökad kommunal utjämning. Ett flertal av dessa frågor är för länet strategiska
framtidsfrågor, där det krävs ett långsiktigt perspektiv. För ett litet län som Jämtland är det av
särskild vikt att vi som parti fortsätter arbeta tillsammans, i hela organisationen, kring de strategiska
framtidsfrågorna.
Socialdemokraterna i Jämtlands län representeras av Anna-Caren Sätherberg som i augusti axlade
uppdraget som vice ordförande näringsutskottet, och Kalle Olsson, ledamot i försvarsutskottet.

Regiongruppens arbete under 2020 har som samhället i stort präglats av Coronapandemin.
Regionfullmäktige, Regionstyrelsen och samtliga nämnder övergick under året gradvis till digitala
sammanträden för att minska risken för smittspridning. Fullmäktigegruppens interna möten har till
största delen skett digitalt. Fullmäktigegruppen träffades utöver sammanträden vid två tillfällen
under året för digitala temadagar och har genomfört två digitala studiecirklar i samarbete med ABF.
Pandemin har inneburit stora utmaningar framförallt för vården. Under våren innebar brist på
skyddsutrustning, desinfektionssprit och vissa läkemedel problem. Höga krav har ställts inte bara
gällande vården av de sjuka med Covid19 utan också gällande exempelvis utbyggnad av
testkapacitet och smittspårning. Det har inneburit stor påfrestning på sjukvårdspersonalen. Alla
delar av sjukvården har med gemensamma insatser arbetat för att begränsa smittspridningen. För
att hantera pandemin har stora delar av den planerade vården under året ställts in.
Den mycket ansträngda situationen för personalen på främst kirurgavdelningen, men också andra
avdelningar på sjukhuset, har varit den största mediala frågan under året vid sidan av
Coronapandemin. Socialdemokraterna gick tidigt under våren ut med kritik mot ledningens beslut
att säga upp de lokala kollektivavtalen på sjukhuset. Tyvärr besannades våra farhågor och den
allmänna kritiken mot regionens ledning tog nya höjder under hösten när personalbristen på flera
delar av sjukhuset blivit kritisk. I samtliga organ har Socialdemokraterna arbetat för att regionen
måste ta personalsituationen på allvar. Socialdemokraterna anser att personalförsörjningen är
regionens främsta utmaning.
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Primärvården har också den stått i fokus under året. I början av året föreslog den blågröna politiska
ledningen en nedläggning av Lugnvik och Zätagränds hälsocentraler till förmån för en
jättehälsocentral vid sjukhuset. Efter skarp kritik från bland annat Socialdemokraterna valde det
blågröna styret att tillsätta en arbetsgrupp för att tillsammans arbeta fram ett förslag till ny
primärvårdsstruktur i Östersund. Arbetsgruppen lyckades inte komma fram till ett gemensamt
förslag och i september presenterade Socialdemokraterna ett eget förslag till primärvårdsstruktur i
Östersund. Enlig förslaget skall närhet till invånaren vara det överordnade målet i en ny struktur
för primärvården i Östersund. Vi föreslog också att en ny hälsocentral bör öppnas i Torvalla.
Socialdemokraternas mål är en närmare vård som drar nytta av ny teknik., vård som tidigare krävt
besök på sjukhus skall kunna utföras på hälsocentralen eller i det egna hemmet.
Året avslutades med att det blågröna styret gick fram med planer på att privatisera en eller flera
hälsocentraler, att införa ett vårdval inom hörselvård samt sälja stora delar av Landstingsbostäder.
Tidigare under året riktade Socialdemokraterna också skarp kritik mot ledningens beslut att betala
ut 25 miljoner kronor i underskottskompensation till de privata hälsocentralerna i länet. Skiljelinjen
mellan att som det blågröna styret privatisera verksamhet av ideologiska skäl kontra att utveckla
den egna verksamheten i fortsatt offentlig regi har utkristalliserats till den största politiska
skiljelinjen i vår region.
Inom regional utveckling bör nämnas att Länstrafiken fått en organisation och drivs i förvaltning
istället för bolagsform vilket vi Socialdemokrater var emot. Under året jobbade vi för att
regeringspengar till kulturen skulle satsas på Jamtli vilket lyckades. Vårt förslag att satsa på
undersköterskeutbildning på folkhögskolor för att få fler händer i vården lyckades vi inte få igenom.
I övrigt har arbetet med ny Regional utvecklingsstrategi (RUS) och arbetet med nytt Regionalt EUprogram tagit mycket tid i anspråk.
Andre vice ordförandegruppen har träffats måndag lunch för kortare avstämning under året och
haft mer omfattande möten månadsvis. Andre vice ordförandegruppen och gruppstyrelsen träffas
gemensamt inför varje fullmäktigesammanträde. Utöver detta så träffas Gruppstyrelsen för att
bereda förekommande fyllnadsval. Under året har Gruppstyrelsen sammanträtt 11 gånger.
Den utåtriktade verksamheten begränsades under året på grund av pandemin till ett antal
studiebesök och kampanjdagar i början och slutet av året. I januari besöktes Östersund och
Lugnvik, i februari Krokom och Offerdal. I november besöktes Storlien och i december träffade
gruppen företrädare för besöksnäringen i Vemdalen, Tänndalen och Åre digitalt.
Gruppens förtroendevalda/funktioner har under året bestått av Styrelsen: Ordförande Ann-Marie
Johansson, Vice ordförande David Adervall, Kassör Bengt Bergqvist, Sekreterare Nils Hultin
Kuhlefelt, 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), Britt Carlsson Anders
Frimert. Gruppledare: David Adervall. Valberedning: Britt Carlsson (sammankallande), Karin
Näsmark, Gudrun Olsson.
David Adervall, gruppledare
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Styrelsen
Styrelsen för s-kvinnor i Jämtlands län har under verksamhetsåret 2020 bestått av
Susanne Pettersson-Graff (ordförande), Katarina Rosberg (kassör), Gunnel
Persson (sekreterare) och ledamöterna Petra Monwell, Elisabeth Sandler, Rebecca
Sjöstedt och Ida Asp. Ersättare har varit Judith Hemå, Carina Grahn-Hellberg och
Diana Lindström.
Verksamhet
Årsmötet 2020 hölls den på 14 mars på Clarion Hotel Grand i Östersund. Detta var precis i början
av pandemin. Året har varit mycket annorlunda och utmanande, en ny styrelse som inte haft
möjlighet till fysiska träffar. Styrelsen har haft 5 protokollförda digitala möten. Vi planerade för
seminarium under hösten vilket flyttades fram till våren på grund av pandemin. Vi har även haft
digitalt besök av vår förbundssekreterare som gav oss tips och inspiration.
Medlemmar
Distriktet består av 154 medlemmar och är uppdelat på sex klubbar.
Klubbar
Aktiva klubbar i distriktet är Strömsunds S-kvinnor, Vaplans kvinnoklubb, Östersunds S-kvinnor,
Stårschan och Senioras.
S-kvinnor har funnits med som deltagare i arrangemang som anordnas inom olika områden digitalt
under året.
Susanne Pettersson-Graff, ordförande

Verksamhetsåret 2020-2021, som präglats av Coronapandemin, har
sannerligen varit ett annorlunda verksamhetsår. Pandemin har inneburit en
stor omställning för hela arbetarrörelsen och därmed också för SSUdistriktet i Jämtlands län. Medlemsmöten, kampanjaktiviteter och annan verksamhet har fått ställas
om till att genomföras digitalt. Detta till trots så har det varit en stor uppslutning på de möten och
aktiviteter som SSU-distriktets aktiva kommuner har anordnat.
Den stora omställningen har givit oss nya perspektiv på hur en del verksamhet kan bedrivas mer
effektivt. Hybridmöten där medlemmar antingen kan deltaga fysiskt på plats eller digitalt på distans
är ett nytt grepp som vi ser kan leda till att möjliggöra för fler unga att deltaga i vår verksamhet.
Detta utmanande verksamhetsår har gjort vår organisation starkare. Nu tar vi med oss de lärdomar
vi dragit från omställningen in i ett nytt spännande verksamhetsår.
Distriktsstyrelsen har under året bestått av följande ledamöter: Simon Sätherberg, ordf, Alma
Karlsson, kassör, Nils Lindberg, studieledare, Måns Olsson, facklig ledare, Olle Moe, facklig ledare,
Elvira Ericsson, internationell ledare, Elin Hammar, kampanjledare och Jenny Sellsve (adjungerad).
Inom distriktsstyrelsen har ett arbetsutskott inrättats. I arbetsutskottet ingick Simon Sätherberg,
Alma Karlsson, Nils Lindberg och Elias Benharaoua (från 1/9-20).
Under året har följande personer varit anställda i distriktet: Elias Benharaoua, distriktsombudsman,
1 september - 2020.
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Klubbar
Aktiva klubbar i distriktet i distriktet är Östersund och Åre.
Internationellt
Under året har medlemmar ur Jämtlands läns SSU-distrikt deltagit på en internationell konferens,
Palmedagarna. Alma Karlsson har även varit delaktig i SSU-förbundets Palestina-projekt.
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Kampanj
Detta år har sannerligen varit annorlunda. Givet Coronapandemin har vi fått ställa om vårt
kampanjarbete. Då de fysiska kampanjerna har uteblivit har vi istället valt att fokusera på andra
metoder för att nå unga runt om i länet. ”Kompisvärvning” och digitalt kampanjarbete är det SSUdistriktet till stor del har fokuserat på att utveckla.
Facklig-politiskt arbete
Det facklig-politiska arbetet har utvecklats mycket under året. Medlemmar från SSU har deltagit i
LO-distriktets årliga kurs, ”om facket”. Vi har genom våra fackliga ledare deltagit i den regionala
ungdomskommitténs arbete.
Vi har även inlett djupare dialog med enskilda fackförbund för att utveckla det fackligt-politiska
arbetet. Det har bland annat resulterat i en debattartikel med Kommunals ungdomskommitté.
Representanter från LO-distriktet har deltagit på samtliga av våra anordnade grundkurser. SSUklubbarna har också bjudit in fackligt aktiva som gäster på deras medlemsmöten och distriktet
träffade tillsammans med SSU-medlemmar och Philip Botström, Kommunal, för att prata om
facklig-politisk samverkan.
1 maj
I år såg första maj väldigt annorlunda ut och vi ställde om firandet i alla kommuner. I Östersund
deltog Jenny Störvold, Elvira Ericsson och undertecknad från SSU på det digitala firandet.
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.
Distriktet har även skapat en hemsida för att lättare kunna kommunicera med medlemmarna. Där
kan man hitta nyheter, medlemsbrev, anmäla sig till kurser och hitta handlingar som är aktuella.
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. Vi har även tagit plats i ABF, Unga örnar,
styrelser runt om i olika arbetarekommuner, partidistriktets styrelse samt valberedning och andra
organisationer i och utanför arbetarrörelsen.
Slutord
Är det något som den här pandemin har visat så är det att samhället inte är starkare än vad vi själva
bemödar oss att göra det till. Borgerlig privatiseringsiver och Just in time-lösningar har visat sig
fungera dåligt i kris. Våra idéer, som grundar sig i det solidariska samhällsbygget, har därför
medvind.
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När du är som svagast kan samhället vara som starkast. Låt oss använda oss av den kraften in i det
nya verksamhetsåret och i den politiska debatten.
Styrelsen för verksamhetsåret 2020-2021 vill tacka Socialdemokraterna i distriktet och ute i länets
kommuner för ett gott samarbete. Det är genom vårt goda samarbete som vi kan bygga partiet
starkare inför framtiden. Låt oss fortsätta göra det tillsammans, för en starkare socialdemokrati i
Jämtlands län.
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Simon Sätherberg, ordförande

Unga Örnar i länet gick in i det nya verksamhetsåret med höga ambitioner och
en diger verksamhetsplan. Tyvärr kom en pandemi emellan och planerna fick
omprövas, inte bara en gång utan flera gånger. Sålunda fick planerade aktiviteter
ställas in eller flyttas fram i tid och året blev inte alls vad vi önskat.
Det som ändå hänt under året är att vi tilldelades ett stipendium från Olof Palmes fond för att göra
en studieresa till Auschwitz med 8 ungdomar, planerat till mitten av juni 2020. I dagsläget ser vi det
som kanske möjligt att resan genomförs i juni 2021, eller möjligen ännu senare. Förberedelserna är
ändå i full gång och ett antal ungdomar har anmält sitt intresse för att delta.
Under novemberlovet kunde Unga Örnar, tack vare ett påbörjat samarbete med Folkets Bio
Regina, erbjuda sina medlemmar att gå på bio gratis. En handfull medlemmar hörsammade detta.
En grupp medlemmar har, i samarbete med ABF, genomfört studiecirkeln ”Grundörnen” för att
få mera kunskap om Unga Örnar och på sikt också kunna vara ledare för en eller flera grupper.

Det planerade sommarlägret fick tyvärr helt ställas in, främst p g a brist på ledare. Detsamma hände
med novemberlovets Konstskola i Strömsund (ett samarbete mellan ABF och Unga Örnar) som
fick ställas in p g a corona-restriktioner och därmed brist på ledare.
I övrigt är Unga Örnar i Jämtlands län i ett skört läge där vi behöver bygga upp organisationen för
att kunna få till stånd en mera lokalt förankrad och reguljär verksamhet i olika delar av länet. Lokala
Örn-avdelningar är den bästa garanten för en bra verksamhet.
Verksamhetsåret 2021 kommer vi därför att framför allt fokusera på att rekrytera och utbilda nya
ledare till verksamheten. I detta arbete tar vi tacksamt emot all hjälp vi kan få från våra
vänorganisationer!
Unga Örnar vill skapa ett demokratiskt, jämlikt och solidariskt samhälle där alla barn och unga har
en rolig och meningsfull fritid där de får ta plats och påverka - därför behövs Unga Örnar!
Annmari Sandberg, ordförande
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Styrelsen för Arbetarrörelsens Hyllnings- och Blomsterfond i Jämtlands län får avge följande
berättelse för år 2020.
Årets summa för insamlade medel inklusive försäljning av hyllningskorten, vilket framgår av den
ekonomiska rapporten, uppgår till 6 208 kr. Vi delade ut ett anslag under året, till Unga Örnar på
20 000 kr, så det blev ett rejält underskott i år.
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Som tidigare behöver vi hjälp av medlemmar och organisationer att sprida kunskapen om fondens
och kortens existens och att påminna om vilket bra alternativ vår fond är i olika sammanhang. Det
förtjänar också att påminna om att insamlade medel ska gå till arbetarrörelsens barn- och
ungdomsverksamhet i länet.
Styrelsen riktar ett varmt tack till alla givare till fonden, enskilda och organisationer.

SOCIALDEMOKRATERNA
JÄMTLANDS LÄN

LO-DISTRIKTET
MELLERSTA NORRLAND

Stefan Fax

Per-Göran Skoog

Susanne Wänseth

Anna Eriksson

SSU-DISTRIKTET
JÄMTLANDS LÄN

UNGA ÖRNAR
JÄMTLANDS LÄN

S-KVINNOR
JÄMTLANDS LÄN

Filip Svantesson

Solveig Danielsson

Gudrun Olsson
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EKONOMISK BERÄTTELSE 2020
Balansrapport
Tillgångar

Ing.balans 1/1
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Postgiro
Bank

SUMMA TILLGÅNGAR

Utg. balans 31/12

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

30 045,31
21 510,11
------------51 555,42

66 685,42

51 555,42

66 685,42

51 555,42

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

------------51 555,42

Skulder
Eget kapital

Resultaträkning 1/1-31/12 2020
Intäkter
Insamlade medel
Försäljning
Underskott

Kostnader
6 208
0
15 130
------------21 338

Porto/bankavgifter
Styrelsemöten
Anslag

1 150
188
20 000
-----------21 338
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