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DAGORDNING 
 

1. Öppnande 

2. Distriktskongressens behöriga utlysande 

3. Val av presidium 

a. Val av mötesordförande 

b. Val av mötessekreterare 

c. Val av två justerare 

d. Val av två rösträknare 

e. Val av redaktionsutskott 

4. Ombudsupprop 

5. Beslut om kongressens offentlighet 

6. Beslut om resefördelning 

7. Godkännande av dag- och arbetsordning 

8. Motioner 

9. Gästerna har ordet 

10. Mellanvalsstrategi  

11. Styrelse- och revisionsberättelse: 

a. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse 

b. Godkännande av revisorernas berättelse 

c. Fastställande av årsredovisning 

d. Ansvarsprövning 

12. Arbetarrörelsens hyllnings- och blomsterfond 

a. Godkännande av styrelsens årsberättelse 

b. Fråga om ansvarsfrihet 

13. Distriktsstyrelsens förslag 

14. Rapport regionen 

15. Val 

a. Val av ordförande 

b. Val av distriktsstyrelseledamöter samt ersättare 

c. Val av kassör 

d. Val av studie/utvecklingsledare 

e. Val av fackligledare samt biträdande 

f. Val av internationell ledare 

g. Val av ledamöter i verkställande utskottet samt ersättare 

h. Val av revisorer samt ersättare 

i. Val av ombud till ABF samt ersättare 

j. Val av fanbärare 

k. Fastställande av arvoden och traktamenten 

l. Val av valberedningens arbetsutskott, 3 ledamöter varav en sammankallande 

m. Val av valberedning, arbetsutskottet samt 8 ledamöter 

16. Uttalanden 

17. Avtackningar och avslutande 
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ARBETSORDNING 
 

• Alla medlemmar har närvarorätt 

• Alla ombud och ersättare samt styrelsen har yttranderätt 

• Alla ombud och tjänstgörande ersättare samt styrelsen har förslagsrätt 

• Alla ombud och tjänstgörande ersättare har rösträtt 

• Alla inlägg sker från talarstolen 

• Ordet begärs skriftligt 

• Ordningsfråga bryter talarordningen 

• Ordningsfråga begärs muntligt 

• Förslag lämnas skriftligt till presidiet 

• I första hand sker omröstning via acklamation 

• Begärs votering ska votering verkställas 

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

• Begärs rösträkning ska rösträkning verkställas 

• Rösträkning sker via uppräckning av röstkort, rösträknare räknar 
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MOTIONER 
 
Motion 1 - Vi vill använda friskvårdsbidraget till tandvård – friskvård på riktigt. 
 
Men hjälp av ett friskvårdsbidrag kan din arbetsgivare hjälpa till att ge dig ett friskare och 
hälsosammare liv. Bidraget, på upp till 5000 kronor kan användas till en hel uppsjö aktiviteter som 
ett nytt gymkort, massage, rökavvänjning eller till ”enklare aktiviteter med inslag av motion” som 
Skatteverket skriver i sin definition.  
 
Vi vill göra det möjligt att använda arbetsgivarens friskvårdsbidrag till grundläggande tandvård. Det 
är friskvård på riktigt. 
 
Att det finns ett samband mellan hjärt- och kärlsjukdomar och tandhälsa är känt sedan länge. 
Liknande samband finns mellan förekomsten av diabetes och undermålig tandhälsa. 
 
Tandvård är också på väg att bli en klassfråga eftersom det årliga tandläkarbesöket ofta prioriteras 
bort närt de socioekonomisk svagaste hushållen måste spara. Men att skjuta fram sitt 
tandläkarbesök är allt som oftast likställt med att bita sig själv i svansen. Ju längre du dröjer desto 
dyrare blir ditt besök hos tandläkaren. Det är här som arbetsgivarens friskvårdsbidrag har en 
betydande funktion att fylla. Kan du som arbetstagare satsa 5 000 kronor på din årliga hälsokontroll 
av din mun blir det också lättare att göra kontrollen. Tröskeln blir lägre och tandläkaren eller 
tandhygienisten får chansen att jobba med profylaxisk tandvård.  
 
Det har också visat sig att om du väl kommer till tandläkaren en första gång blir patienten, i många 
fall, också övertygad om vad god tandvård har för betydelse för hur frisk du känner dig. Din mun 
är på många sätt din kropps spegel. Och vem vill inte ha frisk spegelbild? 
 
Vi vill främja friskvård och yrkar därför att distriktskongressen beslutar: 
 

• att Socialdemokraterna i Jämtlands län verkar för att göra det möjligt att använda det årliga 
friskvårdbidraget till basal tandvård både hos privata och offentliga huvudmän. 

 
Karin Rosenberg, Duved 
 
 
Motion 1 – Motionssvar 
Jämlik hälsa innebär att alla människor, oavsett bakgrund, kön, ålder, geografiska plats, eller andra 
faktorer, har lika tillgång till de resurser och förutsättningar som behövs för att uppnå och bibehålla 
en god hälsa. Friskvårdsaktiviteter som motion, yoga eller meditation har visat sig ha positiva 
effekter på hälsan, inklusive lägre stressnivåer, bättre sömnkvalitet och minskad risk för 
hälsoproblem. Friskvårdsbidraget gör det möjligt för anställda att investera i sin egen hälsa och 
välbefinnande med ett ekonomiskt stöd från sin arbetsgivare. Det är dock arbetsgivaren som 
bestämmer om anställda ska erbjudas ett friskvårdsbidrag och bidragets storlek. 
 
Munnen är en del av kroppen och det är dyrt att gå till tandläkaren och många vuxna låter helt 
enkelt bli. Det riskerar att drabba både hälsa och plånbok när man till sist måste gå. 
Socialdemokraterna har därför tagit initiativ till att utreda och föreslå hur tandvårdssystemet kan 
utvecklas för att uppnå en mer jämlik tandhälsa och ett mer resurseffektivt tandvårdssystem.  
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Patientkostnaderna i tandvården behöver på sikt omfattas av ett högkostnadsskydd av samma 
modell som gäller inom hälso- och sjukvården. Det är nu viktigt att man går vidare med förslagen 
från tandvårdsutredningen för att förbättra det allmänna tandvårdsstödet.  
 
Tandvård riskerar, precis som motionärerna skriver, att bli en klassfråga när man tvingas prioritera 
mellan sina utgifter. Friskvårdsbidraget är dock ett frivilligt bidrag men ett viktigt sådant för att 
göra det möjligt för anställda att investera i sin egen hälsa och välbefinnande. För att vi ska uppnå 
en jämlik hälsa så är det därför viktigt att vi Socialdemokrater fortsätter att arbeta för ett 
högkostnadsskydd i tandvården och går vidare med förslagen från tandvårdsutredningen för att 
förbättra det allmänna tandvårdsstödet. Detta bör dock inte ske på bekostnad av friskvårdsbidraget 
som fyller en viktig funktion för att komma igång med motionsaktiviteter, förbättra sina hälsovanor 
eller för behandling som är avstressande. 
 

• Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen att avslå motionen. 
 
Distriktsstyrelsens föredragande: Katarina Nyberg Finn 
 

 
Motion 2 - EU, anonymt varför?  
 
EU medlemskapet med där fattade beslut, viktiga för oss gemensamt, är förvånansvärt anonymt.  
Motionen syftar till att lyfta och bringa stöd och hjälp i alla led inom och utom EU för att informera 
om fattade beslut och delge medborgarna fortlöpande information om det pågående arbetet.  
 
Sålunda: Jag föreslår distriktskongressen besluta  
 

• att Socialdemokraterna i Jämtlands län inbjuder till och planerar för aktiviteter som bidrar 
till att bättre synliggöra arbetet inom EU och ger våra egna representanter inom EU tillfälle 
att ibland få lämna sin anonyma tillvaro för att delta i lokala aktiviteter. Regionala 
mötesinitiativ och möten med lokala arbetarekommuner är målet.  

 
Per-Åke Gunnarsson medlem i Åre AK 
 
 
Motion 2 - Motionssvar 
Att den Europeiska unionen, som motionären beskriver, påverkar länet i allra högsta grad är helt 
riktigt. Därför är dialog med alla nivåer av företrädare viktig för oss som parti och distriktsstyrelsen 
delar ingången att en ökad kunskap om vad som sker på den europeiska nivån är viktig för oss som 
parti.  
 
Redan idag finns flera kunskapsutbytesarenor som t.ex. Europaforum Norra Sverige samt 
regionens och kommunernas delägda europakontor. Dessa organ ger möjlighet för våra företrädare 
att inhämta information om processer och sprida den i grundorganisationerna på ett, i varje given 
fråga, ändamålsenligt sätt. Möjligheter finns för arbetarekommuner att bjuda in de två rapportörer 
partidistriktet har i Europaforum att delta vid möten. 
 
Förut har partidistriktet också arrangerat studieresor till Bryssel för att fler medlemmar ska få 
möjlighet att lära sig mer om EU och dess betydelse för länet, det är en verksamhet som 
distriktsstyrelsen vid tidigare diskussioner övervägt att återuppta och vår bedömning är att det är 
något som skulle gå i linje med motionärens ingång att ge en bredare och bättre förståelse för 
unionens verksamhet.  
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Att säga att partiets representanter lever en anonym tillvaro är möjligen att ta i, precis som när det 
gäller företrädare på andra nivåer vilar också ett ansvar på den som vill lära sig mer att själv söka 
kontakt med och bjuda in dem till kurser, möten och utbildningar. Detta till trots anser 
distriktsstyrelsen att motionären har en god poäng i den bakomliggande tanken till motionen.  
 
Därför föreslår distriktsstyrelsen distriktskongressen att: 

 

- Finna motionen besvarad samt ge distriktsstyrelsen i uppdrag att genom ökad intensitet i 

det internationella arbetet tillse att kunskapen kring EU och kontakten med företrädarna 

på olika nivåer ökar i organisationen.  

 
Distriktsstyrelsens föredragande: Jonas Andersson 
 

 
 
Motion 3 - Vätgas utbildningslinje och kunskapsbyggande  
 
Vätgas framstår alltmer som som en viktig framtida energikälla. Både för industriellt bruk och som 
för tex framdrivning av fordon. Nackdelar finns, men de totala miljöfördelarna är odiskutabla och 
framstår alltmer som viktiga att ta del av och lära sig hantera och utnyttja.  
 
Utbildning och forskning kring framställning och nyttjande av H2 kommer att efterfrågas nu och 
alltmer i den nära framtiden. Det är därför viktigt att utbildning i relaterade frågor går i takt med 
efterfrågan. Här kommer att skapas viktiga och meningsfulla arbetsuppgifter för våra studenter. En 
industriell framtid med och inom relaterade ämnen som Kemi Fysik och Mekanik blir naturligt 
följden.  
 
En utbildning vid Mittuniversitetet i Östersund vore önskvärd likaså skapande av en institution för 
att formulera kraven på framtida energikällor samt erforderliga lösningar för att uppnå satta krav 
och behov.  
 
Sålunda: Jag föreslår att distriktskongressen beslutar  
 

• att Socialdemokraterna i Jämtlands län arbetar för ett skapande av en utbildning/institution 
vid Mittuniversitetet i Östersund med en utbildningslinje byggd på ämnen som kan bidra 
med kunskap inom nyttjande och framställning av H2 Vätgas.  

 
Per-Åke Gunnarsson medlem Åre Socialdemokrater 
 
 
 
Motion 3 - Motionssvar 
Vätgas som miljövänlig energikälla nämns alltmer i debatten. I sökande efter ersättningsdrivmedel 

i stället för till exempel diesel har sannolikt vätgas en plats. Precis som motionären nämner finns 

dock svårigheter, både vad gäller produktion och förvaring. Men det är inte motionens huvudspår 

Motionären pekar på behovet av utbildningslinjer och kanske också även en institution vid MIUN 

för att där finna utvecklingsmöjligheter likväl som lösningar på de svårigheter som idag sätter 

hinder.  
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Motionens att-sats: 

” att Socialdemokraterna i Jämtlands län arbetar för ett skapande av en utbildning/ institution vid 

Mittuniversitetet i Östersund med en utbildningslinje byggd på ämnen som kan bidra med kunskap 

inom nyttjande och framställning av H2 Vätgas.” pekar ut en lösning inom MIUNs organisation. 

Distriktsstyrelsen menar att Näringslivet i Jämtland/Härjedalen är i stort behov av ett universitet 

som även har en teknisk inriktning. I ett sådant kan en Kemisk/Teknisk institution vara lämplig. 

Distriktsstyrelsen anser att motionen är bra och vore möjlig att genomföra. Om det inte MIUN är 

rätt väg så kan utlokaliserade utbildningar från andra universitet eller andra vuxenutbildningar vara 

en möjlig väg.  

Med anledning av ovanstående föreslår Distriktsstyrelsen årskongressen: 

• att bifalla motionen. 
 

Distriktsstyrelsens föredragande: Bengt Bergqvist 
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DS FÖRSLAG 
 

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    2.000:-/år  

• Regionfullmäktigeledamöter    500:-/år 

• Ledamöter i regionstyrelsen eller nämnder som ej är ledamöter av RF 500:-/år 

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

• Upp till 24 % arvodering    2000:-/år 

• 25 % till 49 % arvodering    4000:-/ år 

• 50 % till 74 % arvodering    6000:-/år 

• 75 % till 100 % arvodering     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 2023 

• Förslag till beslut: Att möte med förtroenderådet hålls lördag 18 november 2023. 

Distriktskongress 2024 

• Förslag till beslut: Att distriktskongress genomförs lördagen den 13 april 2024. 

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 5 månader innan distriktskongressen. Till 

distriktskongressen fördubblas antalet ombud per arbetarekommun, utsedda enligt 

ovanstående. För valkonferensen gäller samma regler som för distriktskongressen.  
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 
 

Ordförande 
Valberedningen föreslår distriktskongressen att välja 
Anna-Caren Sätherberg  Åre  Omval 
 
Ledamöter i distriktsstyrelsen 
Valberedningen föreslår distriktskongressen att välja 
Christer Nordqvist  Härjedalen  Omval 
Jonas Andersson  Ragunda  Omval 
Lennart Skoog  Ragunda  Omval 
Bengt Bergqvist  Strömsund  Omval 
Karin Näsmark  Strömsund  Omval 
Sara Kjellsdotter  Strömsund  Nyval 
Martine Eng  Åre  Omval 
Niklas Daoson  Östersund  Omval 
Katarina Nyberg-Finn  Östersund  Omval 
Anton Waara  Östersund  Omval 
Anna Eriksson  Östersund  Omval 
Maria Jacobsson  Krokom  Omval 
Daniel Andersson  Berg  Omval 
Hans Cederberg  Bräcke  Omval 
 
Övriga nominerade: Morgan Olsson, Simon Sätherberg, Elvira Broddesson-Eriksson, Mikael Karlsson 
 
Ersättare i distriktsstyrelsen 
Valberedningen föreslår distriktskongressen att välja 
1.   Elvira Broddesson Eriksson   Östersund  Omval 
2.   Mikael Karlsson  Krokom  Omval 
3.   Terese Kärngard  Berg  Omval 
4.   Pelle Johansson  Härjedalen  Omval 
5.   Jenny Sellsve  Östersund  Omval 
6.   Richard Nilsson  Bräcke  Nyval 
7.   Eleanor Lundberg   Åre  Nyval 
8.   Morgan Olsson  Strömsund  Omval 
9.   Pernilla Ingelsson  Östersund  Omval 
10. Fredrik Eriksson  Åre  Nyval 
11. Roger Kristoffersson  Strömsund  Omval 
 
Övriga nominerade: Martine Eng, Simon Sätherberg, Gunnel Persson-Westin 
 
 
Kassör 
Valberedningen föreslår distriktskongressen att välja 
Bengt Bergqvist  Strömsund  Omval 
 
Studie- och utvecklingsledare 
Valberedningen föreslår distriktskongressen att välja 
Anton Waara  Östersund  Omval 
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Facklig ledare  
Valberedningen föreslår distriktskongressen att välja 
Anna Eriksson  Östersund  Omval 
 
Biträdande facklig ledare 
Valberedningen föreslår distriktskongressen att välja 
Roger Kristoffersson  Strömsund  Omval 
 
Internationell ledare 
Valberedningen föreslår distriktskongressen att välja 
Lena Bäckelin                                      Härjedalen  Omval 
     
Ledamöter i verkställande utskottet 
Valberedningen föreslår distriktskongressen att välja 
Anna-Caren Sätherberg  Åre  Omval 
Niklas Daoson  Östersund  Omval 
Bengt Bergqvist  Strömsund  Omval 
Lennart Skoog  Ragunda  Omval           
Martine Eng  Åre  Nyval 
 
Övriga nominerade: Jonas Andersson 
 
Ersättare i verkställande utskottet  
Valberedningen föreslår distriktskongressen att välja 
1.  Jonas Andersson  Ragunda  Omval 
2.  Katarina Nyberg-Finn  Östersund  Omval 
3.  Anton Waara  Östersund  Nyval 
4.  Anna Eriksson  Östersund  Omval 
5.  Christer Nordqvist  Härjedalen  Omval 
 
Övriga nominerade: Martine Eng 
 
Revisorer 
Valberedningen föreslår distriktskongressen att välja 
Roger Östlund  Ragunda  Omval 
Anita Olofsson  Östersund  Omval 
Göte Murén  Östersund  Omval 
 
Revisorsersättare 
Valberedningen föreslår distriktskongressen att välja 
Viveca Asproth  Krokom  Omval 
 
ABF ombud 
Valberedningen föreslår distriktskongressen att välja 
Kalle Olsson  Östersund  Omval 
 
Ersättare ombud ABF 
Valberedningen föreslår distriktskongressen att välja 
Pernilla Ingelsson  Östersund  Omval 
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Fanbärare 
Valberedningen föreslår distriktskongressen att välja 
Mattias Ekstrand  Åre  Omval 
Katarina Nyberg-Finn  Östersund  Omval 
Jean-Luc Kabisa  Östersund  Omval 
 
 
 
 

ARVODEN & TRAKTAMENTEN 
 

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 250 öre/km. 

 
 
 

VAL AV VALBEREDNING 
 
 
Valberedning väljs för perioden 2023-2026 (t.o.m distriktskongressen 2027). 
Nedanstående nomineringar har inkommit. 
 
Valberedning AU 
Anton Hammar  Ragunda  Nyval 
Ann-Marie Johansson  Åre  Nyval 
Stefan Fax  Östersund  Omval 
 
Valberedning 
Elving Forsström  Härjedalen  Omval 
Lena Holmgren  Ragunda  Nyval 
Elisabeth Lindholm  Strömsund  Nyval 
Andreas Sihvonen  Åre  Omval 
Per-Anders Ångström  Östersund  Nyval 
Sven-Åke Draxten  Bräcke  Omval 
  Berg 
  Krokom 
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VALBEREDNINGEN 
 
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 
Sven-Åke Draxten, Bräcke arbetarekommun 
Elfving Forsström, 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) 
Nils Lindberg, 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… 

 

 

 

 

 


