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Kongressen börjar kl.10.00 lördag den 2 april på Clarion Hotel Sundsvall och pågår till
och med den 3 april så länge det finns frågor på dagordningen att avhandla. Tiderna är
svåra att bedöma för debatter därför är sluttiden inte möjlig att exakt förutsäga.

09.00

Välkomstfika finns i foajén utanför kongressalen

09.40

Senaste tid för att arbetarekommunerna lämnar in tjänstgörande
ombud och hämtar ut ombudskort för ombuden.

09.55

Kort genomgång av mötessystemet

10.00

Kongressens öppnande och parentation (punkter 1, 2, 3, 4, 5 och 6)

10.30

Gästerna har ordet (punkt 7)

11.15

Kongressförhandlingar (punkt 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)

12.00

Paus för lunch

12.45

Kampanjaktivitet i Sundsvall (13.00-13.45)

14.00

Valprogrammet – presentation, debatt och yrkanden

15.00

Paus och kaffe

15.30

forts Valprogrammet
Ev motionsbehandling (punkt 15)

17.30

Avslutning för dagen

19.00

Kongressmiddag

Söndag den 3 april
08.30

Motionsbehandling (punkt 15)

10.00

Paus kaffe

10.30

forts motionsbehandling (punkt 15)

12.00

Lunch

13.00

ev forts motionsbehandling (punkt 15)
Beslut ang valprogrammet
Kongressförhandlingar (forts punkt 17 och 18 på dagordningen)

15.00

Paus kaffe
Avslutning (forts punkt 19 på dagordningen sluttiden avgörs när alla punkter på
dagordningen är behandlade.
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1.

Kongressens öppnande

2.

Beslut om kongressens offentlighet

3.

Fastställande av dag- och arbetsordning

4.

Godkännande av kallelse i behörig tid till kongressen

5.

Ombudsupprop

6.

Val av presidium;

7.

Gästerna har ordet

8.

Styrelsens berättelse

9.

Årsredovisning

10.

Revisorernas berättelse

11.

Fastställande av balans och resultat

12.

Beslut om ansvarsfrihet

13.

Rapporter

6.1 Två ordförande
6.2 Två sekreterare
6.3 Två protokolljusterare
6.4 Fyra rösträknare
6.5 Sju ledamöter i redaktionskommittén

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14.

Distriktsstyrelsens förslag
14.1
14.2
14.3
14.4

Riksdagsbänken Västernorrland
Socialdemokratiska regiongruppen
S-gruppen i Härnösands stift
S-kvinnor i Västernorrland
SSU Västernorrland
Unga Örnar
Tro och Solidaritet Västernorrland
HBT-S Västernorrland
Tidnings AB Nya Norrland/Dagbladet
Organisationsavgift
Arvode 2022
Extern revisor
Beslut om 2024 års distriktskongress

4 (51)

14.5
14.6
14.7

Kansliavgifter
Stadgar Stiftsfullmäktigegruppen
Stadgar Regionfullmäktigegruppen

15.

Behandling av inlämnade motioner

16.

Fastställande av politiskt program för mandatperioden 2022-2026

17.

Val

Uppdrag:
17.1 Val av ordförande
17.2 Val av fackligledare
17.3 Sex styrelseledamöter
17.4 Sex ledamöter till VU
17.5 Tre revisorer
17.6 Tre revisorsersättare
17.7 Fyra ombud och tre ersättare
till ABF
17.8 Sju ledamöter i valberedningen,
varav en ordförande

18.

Avtackning

19.

Kongressen avslutas

Mandattid:
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
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Kongressen börjar kl.10.00 lördag den 2 april och pågår t o m den 3 april så länge det
finns frågor på dagordningen att avhandla.
Kongressombud skall för att avvika från pågående kongressförhandlingar få tillstånd för
detta av kongressens presidium. Ev. avvikande från kongressen ska föras till protokollet.
Kongressen använder det digitala mötessystemet SUFFRA.

1. Yttrande- och förslagsrätt har ombud, distriktsstyrelsen och dess
försteombudsman, av partistyrelsen utsedd representant, de socialdemokratiska
riksdagsledamöterna inom distriktsområdet, en föredragande revisor, en
föredragande för valberedningen, samt en representant för regiongruppen. En
motionär (om det är fler motionärer) har yttranderätt när dennes motion
behandlas. Endast de av arbetarekommunerna utsedda ombud har rösträtt.
2. Ordet begärs via mötessystemet.
3. Alla inlägg görs från talarstolen. Förslag skall för att kunna upptas till behandling
vara inlämnade i mötessystemet.
4. Förslagsreglerna är att ändringar inte kan göras i motionernas texter eller attsatser. Ombuden kan inte heller föreslå ändringar i distriktsstyrelsens
motionsutlåtanden. Yrkanden ställs i form av bifall eller avslag till attsatserna i
motionerna alternativt att anse motionen besvarad. I dokument som föreläggs
kongressen kan förslag läggas om bifall och avslag, men även strykningar, tillägg
och ändringar i texten.
5. Kongressen använder principen varvade talarlistor för att uppnå jämn
könsfördelning i debatten.
6. Talartiden för distriktsstyrelsens föredragande och motionär begränsas till fyra
(4) minuter i sina inledande anföranden, övriga inlägg begränsas till två (2)
minuter. Kongressen kan besluta om ytterligare tidsbegränsning eller sträck i
debatten på förslag av ordföranden, kongressens ombud eller distriktsstyrelsen.
7. Önskar tjänstgörande ordförande delta i debatten, ska hen överlåta platsen åt
annan ordförande.
8. Omröstningar avgörs genom öppen omröstning, förutom vid personval, då
detta sker med slutna valsedlar om någon så begär. När rösträkning begärs sker
detta i första hand genom en provomröstning med handuppräckning med
röstkort och först därefter sker en rösträkning med mötessystemet.
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9. Reservationer ska avges skriftligt innan mötet avslutas. Anmälan om reservation
ska göras omedelbart i anslutning till beslut i mötessystemet.
10. Motion nr 18 ” Detta heter eftersupning” och nr 19 ” "Eftersupning" behandlas
av kongressen gemensamt, med ett gemensamt motionssvar och en gemensam
debatt.
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Bodil Hansson, Sundsvall, vald t.o.m. årskongressen 2022

Jim Sundelin, Örnsköldsvik, vald t.o.m. årskongressen 2022

Niklas Säwén, Sundsvall vald t.o.m. årskongressen 2023

Valda t.o.m. årskongressen 2023:
Andreas Sjölander, Härnösand
Thomas Näsholm, Kramfors
Åsa Sjödén, Sollefteå
Marie Eliasson, Timrå
Anette Lövgren, Ånge
Per Nylén, Örnsköldsvik
Valda t.o.m. årskongressen 2022:
Sara Nylund, Härnösand
Malin Svanholm, Kramfors
John Åberg, Sollefteå
Stefan Dalin, Timrå
Jan Filipsson, Ånge
Anna Sundberg, Örnsköldsvik

Andreas Sjölander, Härnösand
Malin Svanholm, Kramfors
Åsa Sjödén, Sollefteå
Stefan Dalin, Timrå
Jan Filipsson, Ånge
Anna Sundberg, Örnsköldsvik

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten som bland annat behandlat:
• Kontinuerligt stämt av politiska läget i den nationell, regionalt och i kommunerna,
samt partidistriktets verksamhet och ekonomi
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motionsbehandling inför distriktskongressen
Särskilt har besparingsförslagen i regionen tagits upp
Motioner och nomineringar till partikongressen från partidistriktet och skogslänen
Framtidsrådslag tillsammans med VU ledamot Peter Hultqvist
Vårpropositionen
Partidistriktets policys
Opinionsläget med Veronica Nelsson, opinionsanalytiker på partistyrelsens kansli
Medlemsutveckling med Chatarina Piazzolla från Stockholms stad
LAS frågan inom LO-förbunden
Misstroendeförklaringen mot den socialdemokratiskt ledda regeringen
Nominering av ny partiordförande och partisekreterare

Följande särskilda ansvar och grupper har distriktsstyrelsen haft under det
gångna året
● Kyrkopolitiskt ansvarig – Mikael Sjölund
● Internationell ledare – Fred Nilsson
● Jämställdhetsansvarig – Malin Svanholm
● Grupp för strategiskt stöd till arbetarrörelsens barn och ungdomsverksamhet i
Västernorrland – Andreas Sjölander
● Medlemsansvarig – Stefan Wikén

Magnus Wester, Örnsköldsvik tillika särskild granskare av regionens partistöd
Malin Westman, Örnsköldsvik
Benny Eriksson, Timrå

Barbro Lindahl, Kramfors
Mats Höglund, Härnösand
Cathrine Rehnström, Härnösand

Niklas Säwén, Sundsvall
Ann-Charlotte Visén, Härnösand
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Kristina Wallin, Timrå
Ulrika Karlsson, Örnsköldsvik
Arianne Sundman, Sundsvall
Malgorzata Hammarberg, Ånge
Carl Gunnar Krooks, Kramfors

Sten-Ove Danielsson, Ånge, Ordförande/sammankallande
Katarina Nylén, Örnsköldsvik
Peter Hedberg, Kramfors
Maud Byqvist, Härnösand
Lisa Tynnemark, Sundsvall
Mikael Sjölund, Sollefteå
Jim Karlsson, Timrå

Ordförande
Per Nylén, Örnsköldsvik
Maud Byqvist, Härnösand
Stefan Dalin, Timrå
Malin Svanholm, Kramfors
Erik Lövgren, Ånge
Niklas Säwén, Sundsvall
Elisabet Lassen, Sollefteå
Birgith Johansson, Regiongruppen

Personlig ersättare
Carolina Sondell, Örnsköldsvik
Mats Höglund, Härnösand
Mari Eliasson, Timrå
Peter Hedberg, Kramfors
Anette Lövgren, Ånge
Åsa Ulander, Sundsvall
Curt Noppa, Sollefteå
Roger Johansson, Regiongruppen

Eva Sonidsson, ersättare i partistyrelsen fram till partikongressen i november 2021
Sara Nylund, ersättare i partistyrelsen från och med partikongressen i november 2021
Bodil Hansson, ersättare i partistyrelsens verkställande utskott

Personal som arbetat vid distriktsexpeditionen under året har varit:
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Stefan Wikén, 1:e ombudsman
Torbjörn Lundin, Kontorist
Ingalill Graff, Verksamhetsassistent
Johanna Karlsson, Kommunikationsombudsman
Frida Burman, Verksamhetsassistent
Marcus Juuso, Valombudsman from 211208

Distriktskongressen 2021 beslutades att genomföras digital på grund av pandemin.
Inför kongressen genomfördes fyra dialogmöten 1 mars, 3 mars, 4 mars och 7 mars.
Dialogmötena behandlade kongressens motioner. Samtliga medlemmar var inbjudan till
dessa möten. Syftet med dessa var att ge möjlighet till samtal och dialog mellan
ombuden och distriktsstyrelsen före distriktskongressen. En möjlighet för diskussion
och samtal om motionerna för själva kongressen.
Kongressen genomfördes digitalt av 174 närvarande ombud och från distriktsstyrelsen
fanns 15 ledamöter, 4 adjungerade och 1 revisor närvarande och 4 riksdagsledamöter, 1
från regiongruppen och 5 gäster fanns på plats. Partistyrelsens representant vid
kongressen var Anna Ekström, Utbildningsminister. Kongressen var offentlig genom att
den sändes på Facebook.
Kongressen behandlade 26 motioner. Många områden diskuterades i motionsdebatterna
bland annat finansiering av välfärden, förslag för ett mer rättvist och jämlikt samhälle,
pensioner, socialförsäkringar, skola-utbildning, skatteflykt, vården och mäns våld mot
kvinnor och psykisk ohälsa, samt frågor i kölvattnet av corona-pandemin. Kongressen
fastställde listor för Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet inför Kyrkovalet och behandlade
det föregående verksamhetsåret, samt valde en ny styrelse för partidistriktet.
Erlander medaljen hade inför kongressen delats ut till Agneta Lundberg, Örnsköldsvik,
Janne Sjödin, Härnösand och Kerstin Karlstedt, Kramfors, eftersom det inte var möjligt
att genomföra fysiskt. Kongressen fick se de filmade utdelningarna.

Valkonferensen den 20 november genomfördes av 170 närvarande ombud och från
distriktsstyrelsen fanns 14 ledamöter, 4 adjungerade och 4 riksdagsledamöter, samt 1
från regiongruppen på plats.
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Stefan Löfvén gjorde sista partiframträdande som statsminister, några veckor efter att
han lämnat som partiordförande. Valkonferensen avtackade honom som
partiordförande och som länets första namn på riksdagslistan. Axel Björneke, partiets
valledare deltog digitalt och pratade om utgångsläget inför valet 2022.
Valkonferensen fastställd indirekta valen i Härnösands stift, samt fyra valsedlar till
regionvalet och en valsedel inför riksdagsvalet. Konferensen fick också en presentation
var arbetet kring valprogram befann sig och möjlighet att markera vilka frågor som
ombuden tyckte var viktiga. Valkonferens prövade ett digitalt mötessystem för
konferensens genomförande.

Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis 41:a ordinarie partikongress genomfördes
torsdag till söndag, 3 – 7 november 2021, på svenska mässan i Göteborg. Oklarheterna
om möjligheterna att genomföra kongressen på grund av pandemin var stora inför
kongressen. Detta innebar en viss oro in i det sista om hur kongressen skulle kunna
genomföras.

I Ombudsvalet utgjorde varje arbetarekommun en valkrets. Kongressombudsvalet
genomfördes mellan 3 och 27 juni. Information om kongressombudsvalet skickades ut
till alla medlemmar både via mail och brev. Brevet innehöll en presentation av alla
nominerade ombud.
Ombudsvalet genomfördes i huvudsak digitalt, men med en möjlighet för den som inte
hade denna möjlighet att rösta brevledes. Arbetarekommunerna ansträngde sig hårt för
att möjliggöra för alla medlemmar att rösta digitalt.
Rösträkningen genomfördes den 28 juni tillsammans med av distriktskongressen vald
revisor. Därefter informerades valda ombud och nominerade, samt till media,
publicering på webben. I distriktscirkulär till arbetarekommunerna presenterades
röstresultat i detalj.
Kongressombudsvalet hade 31% av partidistriktets medlemmar som röstade i valet. Ca
3 % av dessa har brevröstat. Arbetarekommunerna har gjort ett bra jobb för att både
stimulera deltagandet i valet och att erbjuda möjlighet till hjälp och att rösta digitalt även
om medlemmen inte haft bank-id. Timrås ”höga” andel brevröster går att förklara med
ett tekniskt problem i valets inledning. Sollefteå är den enda arbetarekommunen som
inte har några brevröster, samtidigt som de har lägst röstandel.
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Ombud vid kongressen var: Nina Skyttberg, Härnösand, Krister Mc Carthy, Härnösand,
Malin Svanholm, Kramfors, Thomas Näsholm, Kramfors, Jack Åkerlund, Sollefteå,
Niklas Säwen, Sundsvall, Lisa Tynnemark, Sundsvall, Annika Söderberg, Sundsvall,
Christina Nordenö, Sundsvall, Jeanette Hedlund, Sundsvall, Johan Engström Lockner,
Timrå, Jan Filipsson, Ånge, Carolina Sondell, Örnsköldsvik, Anna Sundberg,
Örnsköldsvik, Emil Nordfjell, Örnsköldsvik, Per Nylén, Örnsköldsvik

Kongressdelegationen hade sin första ombudsträff dagen efter att valet avslutades för
att kort gå igenom de praktiska förutsättningarna för kongressen och planera upp
arbetet i delegationen. Därefter genomfördes tre ytterligare träffar varav en var en fysisk
överläggning under två dagar, samt en gemensam träff med övriga skogslän.

Kongressen valde en ny partiledning bestående av Magdalena Andersson som
partiordförande och Tobias Baudin som partisekreterare. Kongressen valde om Bodil
Hansson som ersättare i verkställande utskottet och nyvalde Sara Nylund som ersättare i
partistyrelsen
En aktiv och engagerad kongressdelegation gjorde ett bra jobb både i och utanför
plenasalen och påverkade kongressens beslut på ett påtagligt sätt.
Frågor som delegationen tillsammans med övriga skogslän fick igenom var bl a
- Arbetet med nya stambanor ska fullföljas samtidigt som befintliga stambanor och
övriga järnvägsstråk rustas för framtiden. Fortsatta investeringar i infrastruktur i hela
landet, såväl i städer som på landsbygden. Utbyggnaden behövs för att öka kapaciteten i
vårt transportsystem, knyta landets regioner närmare varandra och bidra till
stadsutveckling, bostadsbyggande, större arbetsmarknadsregioner och den gröna
omställningen.
- Syftet med vår gemensamt finansierade skola ska aldrig vara vinst. Vi socialdemokrater
vill förbjuda vinstuttag ur skolan.
- Elever ska kunna välja skola, men skolor ska inte kunna välja elever. En gemensam
antagning i offentlig regi ska införas till alla skolor och kötid ska inte få vara ett
urvalskriterium.
- De ekonomiska trösklarna till tandvården ska sänkas. På längre sikt bör tandvården
omfattas av ett högkostnadsskydd liknande hälso- och sjukvårdens. Tandvårdens
resurser måste gå till det de är avsedda för.
- Höjda pensioner. Jobba för att målet om 70% av slutlön i pension och höjd
pensionsavgift.
- Stoppa vinstjakt i äldreomsorg och sjukvård. Tvånget för regioner att tillämpa lagen
om valfrihetssystem, LOV, inom primärvården bör avskaffas. Offentligt drivna
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akutsjukhus ska genom lagstiftning förbjudas att säljas ut eller privatiseras. Privata
sjukvårdsförsäkringar ska inte få användas på skattefinansierad vårdverksamhet.
- Vi vill hålla den höga byggtakten uppe och till år 2030 ska en halv miljon nya bostäder
påbörjas, varav en stor del ska bestå av hyresrätter.
- Arbetskraftsinvandring från länder utanför EU ska begränsas till de yrken där det råder
brist på arbetskraft. Det behövs en objektiv prövning av arbetsmarknadens behov med
tydlig insyn från arbetsmarknadens parter. Löner, arbetsmiljö, säkerhet och andra villkor
ska aldrig understiga vad svenska kollektivavtal och svensk lag föreskriver.
- Som observatör till FN:s förbud mot kärnvapen ska Sverige bidra till att konventionen
utvecklas och förtydligas. Målet är att Sverige ska ansluta sig. I arbetet för
kärnvapennedrustning ska Sverige ha en ledande roll. Vi socialdemokrater vill ha ett
globalt kärnvapenförbud.
- För att öka såväl jämlikheten som att stärka välfärdens finansiering vill vi genomföra
en omfattande översyn av skattesystemets olika delar. En modernisering av
kapitalbeskattningen är särskilt prioriterad.
- Industrins omställning ska främjas ytterligare genom att industriklivet förstärks. Med
en modern lagstiftning och en aktiv näringspolitik på både nationell och regional nivå
ska tillståndsprocesser effektiviseras för både befintliga och nya verksamheter. Reglerna
ska vara tydliga, transparenta, långsiktiga och förutsägbara.
- Fortsatt ökning av de generella statsbidragen och långsiktiga planeringsförutsättningar
för kommuner och regioner.
- Incitament till lokalsamhällen och kommuner för vindkraftsetableringar ska utredas.
- Det är viktigt att bankerna tar sitt ansvar med en fysisk närvaro i hela landet samt
bidrar till att säkerställa kapitalförsörjningen på gles- och landsbygden.
- Reseersättningssystemet ska ta större hänsyn till de förutsättningar som gäller på
landsbygden.
- Nollvisionen i trafiken ska förverkligas med investeringar i bättre vägstandard och inte
generella hastighetsnedsänkningar.
- Arbetsförmedlingen behöver ha en kontinuerlig fysisk närvaro och god tillgänglighet i
hela landet, genom egna kontor, i samarbete med kommuner eller genom deltagande vid
statliga servicekontor.
- Det behövs ökade möjligheter att bygga bostäder på svaga marknader
- Det krävs en starkare polisiär närvaro i hela landet med fler områdespoliser som
arbetar lokalt och brottsförebyggande.
- Kvinnojourerna är idéburna organisationer som behöver ges resurser långsiktigt för att
verka i partnerskap med kommunerna.
- Alla som möter äldre ska ha tillräckliga kunskaper i svenska och de som behöver, ska
kunna studera svenska på betald arbetstid.
- Tillgången till medicinsk kompetens på alla äldreboenden, i hemtjänsten och i
hemsjukvården ska säkras, oavsett utförare.
- Kongressbeslut om att vi vill avskaffa delade turer.
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- Ett nationellt mål för att minska dödligheten kopplat till missbruk ska införas och vi
ska verka för att missbruks- och beroendevården samordnas så att den enskilde får den
vård den behöver.
- Kommunalt veto både för utökning och nyetableringar av friskolor
- Alla skolor ska ha en väl utbyggd elevhälsa
- Bidragsdelen av studiemedlet ska höjas betydligt och det totala studiemedelssystemet
behöver stärkas så att ännu fler kan ha råd att studera vidare. (vann votering mot PS
- Hbtq+ personers rättigheter ska garanteras internationellt och deras rättigheter och
identitet ska respekteras fullt ut
- Jakten och viltvården i Sverige är i stora delar organiserad som en folkrörelse – det vill
vi socialdemokrater slå vakt om. De ideella insatserna, och den lokala och regionala
viltförvaltningen, är ovärderliga för viltvården.

Coronapandemin har inneburit få resor för statsråden. Flera besök ställdes in p.g.a.
pandemin men några har dock genomförts till partidistriktet under året.
• 210224 Eva Nordmark besökte länet digitalt med besök i Ånge, Kramfors och
Örnsköldsvik där inriktningen var arbetsmarknadsetablering för unga och
utrikesfödda, samt kommunala arbetsförmedlingen.
• 2103031 Stefan Löfvén besökte länet digitalt. Träff med regionen kring vaccinläget,
besök vid vaccinationslokalerna i curlinghallen i Örnsköldsvik och i Olympia i
Bredbyn, samt hälsocentralen i Stöde och äldreboendet Parkbacken i Ånge. Ett
företagsbesök gjordes på Renewcell. En särskild träff ordnades med Kommunal.
Under kvällen genomfördes ett digitalt medlemsmöte med ett par hundra
medlemmar.
• 210501 Hans Dahlgren deltog i flera digitala aktiviteter bl a i Sundsvall
• 210501 Johan Danielsson, deltog i flera digitala aktiviteter bl a i Örnsköldsvik
• 210910-11 Hans Dahlgren besökte i Härnösand Agtira och invigde och Europa
Direkt kontoret. Han träffade också gymnasieelever, valarbetare i kyrkovalet. I
Örnsköldsvik träffade han valarbetare och S-företrädare, samt deltog i
Demokratistugans aktiviteter på torget.
• 211004 Ardalan Shekarabi träffade samordningsförbundet, Kommunal, besökte
Albysajten, träffade ett jaktlag och genomförde ett öppet möte på kvällen.
• 211027 Stefan Löfvén besökte Sollefteå med besök i Edsele kring frågor för att hela
landet ska leva, I21 kring försvarsetableringen i Sollefteå och medlemsmöte på
kvällen i Sollefteå.
´
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Kongressen 2020 hölls efter den allmänna motionstiden i riksdagen och tiden var kort
fram till distriktskongressen 2021 för att redovisa alla motioner och att-satser för 2020.
Här är därför en kompletteterande redovisning.

att utreda hur de delar av Trafikverkets verksamhet som berör järnvägen,
organisatoriskt kan knytas närmare produktionen av järnvägstrafik.
Redovisning till Distriktskongressen 2022
Riksdagsledamot Jasenko Omanovic har haft en nära dialog med ansvarigt departement
angående denna motion och en skriftlig fråga enligt den bifallna att-satsen är inlämnad
till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

att Partidistriktet inför arbetet med nästa Transportplan aktivt arbetar för att en flytt
av E4 ut från Örnsköldsviks centrum och att en fortsatt satsning görs på dubbelspår
av den Nya Ostkustbanan.
Redovisning till Distriktskongressen 2022
En riksdagsmotion har lagts gällande Förbifart Örnsköldsvik i motion 2021/22:1325 av
Kristina Nilsson och Anna-Belle Strömberg. Motionen har tilldelats Trafikutskottet som
behandlar motionen i sitt utskottsbetänkande under våren.
Dubbelspår på Nya Ostkustbanan är en av våra prioriterade frågor. Tillsammans med
våra partikamrater från Gävleborgs län fortsätter vi att driva på för en snabbare
utbyggnad av Nya Ostkustbanan. Vi har under flera år tillsammans motionerat i ärendet
och så även 2022 i motion 2021/22:3861. Vi har även fört samtal med
Infrastrukturministern, ställt frågor under frågestunden, anordnat och deltagit i
seminarier m.m. Vi fortsätter detta arbete tillsammans med våra partikamrater från
region och kommun.

att genomdriva att de kommunala allmännyttiga bostadsbolagen återigen upprätthåller
samhällsnytta som övergripande mål och reformera Lagen om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag.
Redovisning till Distriktskongressen 2022
En riksdagsmotion har lagts enligt att-satsen, Motion 2021/22:1776 av Kristina Nilsson
och Malin Larsson. Motionen tilldelades Civilutskottet och behandlas i
utskottsbetänkandet under våren 2021.
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att Socialdemokraterna aktivt arbetar för att stärka våra trygghetsförsäkringar.
att Socialdemokraterna verkar för att Arbetsförmedling och Försäkringskassa har ett
samordnat ansvar för att säkerställa att enskilda inte ramlar ur försäkringssystemen.
Redovisning till Distriktskongressen 2022
En riksdagsmotion har lagts i ärendet, Motion 2020/21:1679 av Jasenko Omanovic och
Ingemar Nilsson. Motionen tilldelades Socialförsäkringsutskottet och behandlades under
våren 2021, motionen avslogs vid beslut i kammaren 2021-04-28.

att särskilt skyddsbehövande ska bara prövas av handläggare med adekvat utbildning
att integrera barnperspektivet i asylprövningsprocessen.
Redovisning till Distriktskongressen 2022
Motion 2021/22:1280 är inlämnad av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson och är
tilldelad Socialförsäkringsutskottet. Motionen behandlas i utskottet under vårens
motionsbetänkanden.

att förlänga tidsfristerna.
att se över att lagen för att stärka lönegarantin för arbetstagarna.
Redovisning till Distriktskongressen 2022
En riksdagsmotion har lagts i ärendet, Motion 2020/21:1650 av Ingemar Nilsson och
Malin Larsson. Motionen tilldelades Arbetsmarknadsutskottet och behandlades under
våren 2021, motionen avslogs vid beslut i kammaren 2021-04-14.

att Västernorrlands socialdemokratiska partidistrikt påtalar och lyfter utvecklingen
mot försämrade kommunala finanser, som en ödesfråga för välfärden.
att Västernorrlands socialdemokratiska partidistrikt påtalar och lyfter den ojämna
kvaliteten i välfärden och den tilltagande ojämlikheten mellan rika och fattiga kommuner
respektive regioner, som en av arbetarrörelsens stora utmaningar att hantera.
att Västernorrlands socialdemokratiska partidistrikt verkar för initierande av en
genomgripande utredning kring vad som bör göras för att tillförsäkra en fullgod och
jämlik långsiktig finansiering av fundamentala välfärdstjänster med primär- respektive
landstingskommunalt huvudmannaskap.
att Västernorrlands socialdemokratiska partidistrikt verkar för att arbeta fram politiska
förslag som syftar till långsiktigt ökad jämlikhet och likvärdighet i fundamentala
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välfärdstjänster och nödvändig samhällsservice oberoende av strukturellt och
ekonomiskt opåverkbara förutsättningar.
att Västernorrlands socialdemokratiska partidistrikt verkar för en översyn av hur
berörda samhälleliga institutioner bör anpassas eller förändras för att svara mot framtida
ekonomiska förhållanden i olika delar av landet.

att distriktsstyrelsen till partikongressen inlämnar en motion i frågan.
Redovisning till Distriktskongressen 2022
Distriktsstyrelsen lämnade en motion till partikongressen utifrån motionen och även i
gemensam skogslänsmotion fanns förslag i motionens riktning. Flera av förslagen i
motionen blev besvarade utifrån de skrivningar som dels fanns i motionssvaret och i de
politiska riktlinjerna. Det som kongressen biföll var att för att öka såväl jämlikheten som
att stärka välfärdens finansiering vill vi genomföra en omfattande översyn av
skattesystemets olika delar. En modernisering av kapitalbeskattningen är särskilt
prioriterad, samt en fortsatt ökning av de generella statsbidragen och långsiktiga
planeringsförutsättningar för kommuner och regioner.

Här redovisas bifallna att-satser
Att-sats 1
att Socialdemokraterna verkar för höjda pensioner och förbättringar av
socialförsäkringssystemet finansierat av en utfasning av den allmänna löneavgiften.”
Redovisning till Distriktskongressen 2022
Pensionerna, den orättvisa skattekraften och bostadstillägget har regeringen nu höjt. I år
2022 fortsätter regeringen med garantitillägg och ytterligare höjning av bostadstillägg
och inkomstpension.
Att-sats 2
att Socialdemokraterna verkar för att alla gymnasieelever ska ha rätt till information om
arbetsmarknaden från parterna.
Redovisning till Distriktskongressen 2022
Vid partikongressen behandlades motioner som lyfte kopplingen mellan skola och
arbetsmarknadens parter. Motionerna ansågs besvarade med hänvisning till utlåtandet
som bl.a. lyfte att arbetsmarknadens parters inflytande över yrkesutbildningarnas
innehåll och utformning ska stärkas. Återinförandet av obligatorisk prao i grundskolan
ska följas av stärkt kvalitet och likvärdighet i studie- och yrkesvägledningen. Fler elever
måste ges verktyg att fatta kloka studie- och yrkesval som bryter med skolans förväntade
normer om att högskolestudier är den bästa vägen och att facklig information kan vara
oerhört viktig som del av skolans studie- och yrkesvägledning.
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Att-sats 4
att Socialdemokraterna verkar för en utredning om Arbetsförmedlingens och
Försäkringskassans organisering för att sjuka och arbetslösa inte ska drabbas av glapp
mellan myndigheternas ansvarsområden.
Redovisning till Distriktskongressen 2022
En riksdagsmotion har lagts i ärendet, Motion 2020/21:1679 av Jasenko Omanovic och
Ingemar Nilsson. Motionen tilldelades Socialförsäkringsutskottet och behandlades under
våren 2021, motionen avslogs vid beslut i kammaren 2021-04-28.
Att-sats 5
att Socialdemokraterna verkar för en höjning av ersättningsnivåer och tak i
arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen till 90% av förvärvsinkomsten för 80%
av löntagarna.
Redovisning till Distriktskongressen 2022
Regeringen siktar på att komma tillbaka till 80% först, med alla försämringar under
alliansen, vårt svaga mandat i riksdagen och det begränsade budgetutrymme är en strid.
A-kassan är förstärkt och i sjukförsäkringen så har taket höjts.
Att-sats 6
att Socialdemokraterna verkar för införandet av progressiv kapitalvinstbeskattning.
Redovisning till Distriktskongressen 2022
Förslaget har överlämnats till partistyrelsen.
Att-sats 10
att Socialdemokraterna verkar för införandet en arvs- och gåvoskatt riktad mot de
individerna med störst kapitaltillgångar.
Redovisning till Distriktskongressen 2022
Förslaget har överlämnats till partistyrelsen.
Att-sats 11
att Socialdemokraterna verkar för att genom förändrade upptagningsområden och
urvalskriterier skapa en blandad elevsammansättning på skolor.”
Redovisning till Distriktskongressen 2022
En riksdagsmotion har lagts utifrån att förslagen i Björn Åstrands utredning kring ”En
mer likvärdig skola- minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning” ska
genomföras. Motion ”Likvärdig skola” 2021/22:4024 är inlämnad av Kristina Nilsson
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och Anna-Belle Strömberg. Motionen har tilldelats Utbildningsutskottet som behandlar
motionen i sitt utskottsbetänkande under våren.
Att-sats 12
att Socialdemokraterna verkar för att kraftigt höja studiebidragen till nivåer som går att
leva på för dem som studerar på yrkes- och högskoleutbildningar inom bristyrken.
Redovisning till Distriktskongressen 2022
Motion 2021/22:3338 är inlämnad av Anna-Belle Strömberg och Jasenko Omanovic
och är tilldelad Utbildningsutskottet. Motionen behandlas i utskottet under vårens
motionsbetänkanden.
Att-sats 13
att Socialdemokraterna verkar för avgiftsfri och obligatorisk förskola från två års ålder.
Redovisning till Distriktskongressen 2022
Vid partikongressen 2021 behandlades en likalydande motion som avslogs. Kongressen
beslutade däremot att allmän förskola ska införas från två års ålder med ett automatiskt
erbjudande om förskoleplats, med möjlighet att tacka nej.

att Socialdemokraternas partidistrikt i Västernorrland verkar för att staten ska utreda
möjligheten att systemet med RUT-avdrag bättre gynnar låginkomsttagare.
att Socialdemokraternas partidistrikt i Västernorrland verkar för att staten ska utreda
möjligheten att systemet med ROT-avdrag bättre gynnar låginkomsttagare.
Redovisning till Distriktskongressen 2022
Frågan om Rut- och Rot-avdragen är ett ämne som behandlats i partiets
Jämlikhetsrapport som presenterade sina förslag under 2021 och det behandlades också
under partiets kongress 2021. Kongressen beslutade att, mot bakgrund av att personer
med svag förankring på arbetsmarknaden inte gynnats i den omfattning som avsågs när
rut-avdraget infördes, noga följa och analysera kostnadsutvecklingen i rut-avdraget och
väga denna mot nyttan. I en analys bör även nivåer på taket särskilt granskas.
Jämlikhetsrapportens förslag är att vi ska arbeta för att halvera taket i RUT för att
frigöra resurser till barn- och äldreomsorg.
Gällande Rot-avdraget har partiets Jämlikhetsgrupp arbetat fram ett förslag där avdraget
ska riktas till klimatsmarta standardhöjningar och klimatsmart underhåll. Utformningen
av avdraget kan variera med konjunkturen. Vi minskade Rot-avdraget från 50 till 30%
och satsade de ökade skatteintäkterna som det medförde på att genomföra det största
bostadspolitiska paketet på 20 år med bl.a. investeringsstödet till hyresrätter.

att Socialdemokraterna verkar för att Sverige aktivt driver på för att ett tvingande
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globalt regelverk inrättas med innebörden att företag ska vara skyldiga att redovisa
sin ekonomi, inklusive vinster och skatter, land för land.
Redovisning till Distriktskongressen 2022
Regeringen har beslutat om ett uppdrag att analysera EU-direktivet om offentlig landför-land rapportering. De nya reglerna i direktivet innebär att stora multinationella
företag som bedriver verksamhet inom EU ska offentliggöra den skatt de betalar landför-land. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2022.

Här redovisas bifallna att-satser.
Att-sats 1
att Socialdemokraternas partidistrikt i Västernorrland driver på för att utreda
möjligheten att etablera en gemensam nordisk vaccinfabrik med syfte att säkerställa
produktionen av nödvändiga vaccin till de nordiska länderna även under kristid.
Redovisning till Distriktskongressen 2022
Samtal har förts i olika sammanhang med departement, vaccinsamordnare och berörda
myndigheter. Frågan har även diskuterats med nordiska rådets ledamöter. Vid
information till Socialutskottet har läkemedelsverkets generaldirektör beskrivit det
samarbete som pågår kring den intention som finns för en gemensam, nordisk
vaccintillverkning. Kristina Nilsson och näringsutskottets gruppledare Jenny Nilsson har
även gjort studiebesök hos Valnevas vaccinfabrik i Solna.

Att-sats 3
att Socialdemokraternas partidistrikt i Västernorrland driver på för att staten ska utreda
möjligheten att avskaffa vårdvalet.
Redovisning till Distriktskongressen 2022
Motion 2021/22:3337 ”Vårdföretagares etableringsfrihet” är inlämnad av Malin Larsson
och Jasenko Omanovic och är tilldelad Socialutskottet. Motionen behandlas i utskottet
under vårens motionsbetänkanden.
Även Jämlikhetsrapporten och partiets kongress 2021 har lyft frågan om vårdvalet.
Kongressen beslutade att tvånget för regioner att tillämpa lagen om valfrihetssystem,
LOV, inom primärvården bör avskaffas.

Att-sats 4
att Socialdemokraternas partidistrikt i Västernorrland verkar för att staten ska utreda
möjligheten att göra de förbättrade nivåerna av A-kassan permanenta.
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Redovisning till Distriktskongressen 2022
Frågan avhandlades under partiets kongress 2021 och slog fast att vi vill fortsätta att
förbättra och förstärka arbetslöshetsförsäkringen. Just nu pågår en övergripande
förändring av regelverket för arbetslöshetsförsäkringen så att den ska baseras på
inkomster istället för arbetad tid. En god ersättningsnivå kommer att fortsätta vara en
prioritering för Socialdemokraterna. Taket i ersättningen ska ses över kontinuerligt i
syfte att följa löneutvecklingen.
Att-sats 5
att Socialdemokraternas partidistrikt i Västernorrland verkar för att staten ska utreda
möjligheten att avskaffa karensdagen.
Redovisning till Distriktskongressen 2022
Frågan om karensavdraget behandlades vid partikongressen 2021. Kongressen beslutade
att partistyrelsen skyndsamt ska utreda hur regelverket skulle kunna ändras för att
förändras i syfte att riskerna för inkomstbortfall under sjukdom ska kan bäras på ett mer
solidariskt sätt.
Att-sats 6
att Socialdemokraternas partidistrikt i Västernorrland verkar för att staten ska öka det
ekonomiska stödet till kvinnojourerna.
Redovisning till Distriktskongressen 2022
Regeringen intensifierade arbetet för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i
nära relationer genom 40 punkter i ett åtgärdspaket år 2021. Förbättrad upptäckt av våld
och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn var ett av fyra
åtgärdspaket.
Ytterligare åtgärder presenterades i samband med budgetpropositionen för 2022.
Statsbidragen till kvinno- och tjejjourer, deras riksorganisationer samt andra
organisationer som arbetar med liknande stöd till våldsutsatta blir permanenta. För 2022
föreslår får de ett tillskott på 50 miljoner kronor utöver de 100 miljoner kronor som
sedan tidigare finns avsatta. Från 2023 och framåt får de 150 miljoner kronor årligen.

att Socialdemokraternas partidistrikt i Västernorrland driver på för att Region
Västernorrlands ska erbjuda nära och lättillgänglig vård i alla länets kommuner, såväl
fysiskt som digitalt.
Redovisning till Distriktskongressen 2022
Socialdemokraterna i regionen har inom ramen för God och Nära vård tagit initiativ till
ökade samarbeten med kommunerna för att utveckla en nära och lättillgänglig vård i
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länets alla kommuner. Exempelvis inleder vi samarbete med Kramfors kommun om
medborgardriven utveckling av vården, God och Nära vård med fokus på barn och
unga i Ånge samt God och Nära vård med Härnösands kommun.
Via digitaliseringen har vi startat ett arbete för att till sommaren 2022 kunna starta upp
vår egen digitala hälsocentral, mao vår egen nätläkare. Det här kommer att öka
tillgängligheten till vård både dag, kväll och helg för hela länets invånare.
Tyvärr har tillgängligheten för vård på hälso- och vårdcentralerna minskat på grund av
pandemin, där personal behövts till testning, vaccinering och stundtals för att hjälpa
sjukhusvården. En egen vaccinationsenhet är på väg att byggas upp för all typ av
vaccination, vilket kommer avlasta hälso- och vårdcentralerna både här och nu och i
framtiden.

att efter en genomsyn är gjord skall det återrapporteras till partiet.
Redovisning till Distriktskongressen 2022
I januari 2022 kom regionen och kommunerna inom ramen för socialreko (det
gemensamma samverkansorganet för hälso- och sjukvårdsfrågor) överens om en femårsplan för utveckling av missbruk- och beroendevården (se bild nedan). I skrivande
stund rullar planen för beslut i respektive organisation.

Missbruks- och beroendeplanen är framtagen utifrån en gedigen utredning som går i
linje med den nationella samsjuklighetsutredningen och med en tanke om att vi
förbättrar missbruks- och beroendevården i tre steg. Det första steget riktar sig till den
målgrupp som har störst behov av hjälp och här finns också gruppen med mest
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samsjuklighet. Kärnan i steg 1 är att bygga ut de specialistpsykiatriska
omvårdnadsteamen (SPOT) med missbruks- och beroendekompetens från både
regionen och kommunen. Det är också för att kunna möta just
samsjuklighetsproblematiken gemensamt: vården anpassar sig efter patienten och inte
tvärtom. Planen är att steg 1 ska införas i hela länet under 2022.

att folkhälsomedel prioriteras till förebyggande arbete för män.
att behandlingsforskning inom området mäns våld mot kvinnor prioriteras.
att det förebyggande arbetet med unga killar för att bryta normer för manlighet och
våldsutövande ska stärkas.
Redovisning till Distriktskongressen 2022
Under förra mandatperioden tog regeringen fram en nationell strategi för att förebygga
och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Regeringen har under 2021 intensifierat arbetet
och presenterat ytterligare åtgärder i arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor
och våld i nära relationer genom 40 punkter i ett åtgärdspaket.
De åtgärder som berör denna motion är bl.a.: Nationellt våldsförebyggande program,
Kompetensinsatser i skolan avseende mäns våld mot kvinnor, Information om
samtyckeslagstiftningen, Stoppa killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer,
Förebyggande arbete inom idrott, Kartläggning av forskningsfältet våld i nära relationer.

att Socialdemokraternas partidistrikt i Västernorrland driver på för att Sverige ska
verka för kraftigt dyrare utsläppsrätter i EU.
att Arbetarekommunen antar motionen som sin egen.
Redovisning till Distriktskongressen 2022
Frågan om EU:s utsläppshandelssystem var ett ämne som behandlades under partiets
kongress 2021. Kongressen beslutade att Sverige ska verka för att antalet utsläppsrätter
ska minska och att svenska överskott av utsläppsutrymme inte ska säljas till andra
länder. Vi ska även driva att EU:s utsläppshandel skärps genom att nyutgivning av
utsläppsrätter stoppas senast 2050, att den linjära reduktionsfaktorn stärks och att
systemet med gratis tilldelning avslutas. Även att Socialdemokraterna bör verka för att
fler sektorer täcks av EU:s system för handel med utsläppsrätter, som exempelvis
flygets- och sjöfartens utsläpp.
Motionen är även överlämnad till våra EU-parlamentariker.
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Att-sats 2
att Socialdemokraterna verkar för kraftigt ökade investeringar i forskning och
innovation som bidrar till industrins klimatomställning.”
Redovisning till Distriktskongressen 2022
Samma att-sats som denna var även inskickad som motioner till partiets kongress 2021
från flertalet arbetarekommuner och partikongressen beslutade att anse motionerna vara
besvarad med hänvisning till utlåtandet.
”Satsningar har gjorts på forskning och innovation för att möta samhällsutmaningar och
bland annat skapa nya test- och demonstrationsmiljöer. Industriklivet har etablerats för
att stödja utvecklingen av tekniker för att till exempel minska processrelaterade utsläpp,
tekniker för minusutsläpp eller vätgasproduktion. Sverige ingår i europeiska samarbeten
för att elektrifiera transportsektorn och utveckla framtidens batterier. Fossilfritt Sverige
arbetar tillsammans med branscherna fram färdplaner för fossilfrihet.
Innovationsmyndigheten Vinnova och det statliga forskningsinstitutet RISE spelar
viktiga och uppskattade roller i innovationssystemet.”

att arbeta för att riktlinjerna i Björn Åstrands utredning kring ”En mer likvärdig
skola- minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning” (SOU 2020:28
genomförs.
Redovisning till Distriktskongressen 2022
En riksdagsmotion har lagts gällande Likvärdig skola i motion 2021/22:4024 av Kristina
Nilsson och Anna-Belle Strömberg. Motionen har tilldelats Utbildningsutskottet som
behandlar motionen i sitt utskottsbetänkande under våren.

att Socialdemokraterna verkar för att Sverige agerar aktivt i EU för en lag som
effektivt ställer krav på att företag ska ta ansvar för och respektera mänskliga
rättigheter.
Redovisning till Distriktskongressen 2022
Att påverka i denna fråga görs effektivast via dialog. Frågan har drivits genom samtal
med statsråd och genom samtal med riksdagskollegor i Utrikesutskott samt EU-nämnd.
Frågan har även lyfts med våra partikollegor i Europaparlamentet.
Motionen är överlämnad till våra EU parlamentariker.
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att Socialdemokraterna i Västernorrland verkar för att en statlig utredning genomförs
för att presentera förslag så att statens ekonomiska ansvar består under hela
asylprocessen, inklusive tiden efter avvisningsbeslutet och fram till dess verkställighet.
Redovisning till Distriktskongressen 2022
Riksdagsledamot Malin Larsson har haft en nära dialog med motionären angående
denna motion. Frågan har drivits genom kontakter med ansvarigt departement och en
skriftlig fråga till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.
Ministerns svar var bl.a. att regeringen den 16 september 2021 beslutat att tillsätta en
utredning som bland annat ska lämna förlag som syftar till att tydliggöra hur de
förmåner och insatser som ska erbjudas inom ramen för det bistånd som lämnas enligt
lagen om mottagande av asylsökande m.fl. kan samordnas med insatser enligt
socialtjänstlagen och andra regelverk. Utredningen ska också ta ställning till när personer
ska upphöra att omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Ett
delbetänkande ska lämnas senast den 30 maj 2022 och uppdraget ska slutredovisas
senast den 16 februari 2023.

Fram till och med mars 2021 genomfördes ett av partistyrelsen initierat Framtidsrådslag
som riktat sig både medlemmar och medborgare. Arbetarekommunerna har i olika
omfattning arbetat med rådslaget. Distriktsstyrelsen har genomfört detta tillsammans
med VU ledamot Peter Hultqvist. Därutöver ordnade partidistriktet bl a ett öppet
rådslag med våra riksdagsledamöter, samt ett rådslag riktat till fackligt aktiva.

Programarbetet för framtagande av valprogram har varit det huvudsakliga arbetet kring
idé och politikutveckling under året. Arbetet inleddes under februari med att två grupper
tillsattes för områdena Hälso- och sjukvård och regionalutveckling under ledning av
Elina Backlund Arab och Sara Nylund.
Grupp för Hälso- och sjukvården
Elina Backlund Arab
Torgny Jarl
Jan Filipsson
Kristina Nilsson
Sara Sjödin
Krister Fagerström McCarthy
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Gudrun Sjödin
Grupp för regionalutveckling - jobb, tillväxt, företagande, infrastruktur
Sara Nylund
Åsa Sjödén
Per Nylén
Malin Larsson
Johanna Bergsten
Niklas Säwén
Stefan Dalin
Grupperna har i stor utsträckning arbetat gemensamt.
Arbetet inleddes med en offentlig digitalenkät och sex rådslag genomfördes som både
medlemmar och andra bjöds in till som grund för programarbetet. Träffar genomfördes
med arbetarekommuner och grupper som kändes angelägna att höra inför framtagandet
av programmet. Enkäten avslutades tidig höst där skrivarbetet påbörjades samtidigt som
ytterligare dialoger och diskussioner har förts, en workshop genomfördes bl a också
under valkonferensen. Programmet överlämnades för fortsatt behandling av
distriktsstyrelsen i slutet av december.
Distriktskongressen 2 - 3 april tar slutlig ställning till programmet.

Partidistriktet har under året ökat med 40 betalande medlemmar. Antalet nya betalande
medlemmar är 290 stycken. Antalet värvade under året är 351. Detta visar på
nödvändigheten att vi både behöver värva nya medlemmar och ta emot dem på ett bra
sätt och samtidigt behålla de medlemmar vi har.
Arbetarekommun
Härnösand
Kramfors
Sollefteå
Sundsvall
Timrå
Ånge
Ö-vik

2017

2018

2019

2020

2021

333
472
373
1015
273
307
889

409
442
347
1076
280
329
965

328
383
282
932
253
279
785

326
343
260
871
251
282
747

357
340
256
915
254
278
720

3662

3839

3242

3080

3120
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2018
690

Antal nya under året

HBT-S
S-studenter
SSU
Tro o Solidaritet
S-kvinnor
Socialdemokraterna

2019
139

2020
145

2021
290

5
1
105
31
177
2801

3120

✓ Distriktsstyrelse och VU har alltid medlemsutvecklingen på dagordningen, samt
haft en särskild fördjupning i hur Stockholms stad jobbar med
medlemsutvecklingen.
✓ Distriktsstyrelsen har ringt medlemmar som inte betalt sin medlemsavgift och
riskerar att skrivas ut.
✓ Partidistriktet har tagit regelbundet för varje arbetarekommun tagit fram statistik
och de medlemmar som fått påminnelse om medlemsavgiften, samt medlemmar
som riskerar att skrivas ut inom tre månader.
✓ Medlemsvärvartävling som avslutades juni 2021.
✓ Ringkvällar för att värva medlemmar.
✓ Regelbundna kontakt med AK medlemsansvariga.
✓ Digitala bli medlemskampanjer.

Socialdemokraterna deltar gemensamt i partiets nationella kampanjveckor, men utgår
från våra förutsättningar och i vårt gemensamma utvecklande av folkrörelsearbetet och
medborgardialogen. Även detta år har kampanjarbetet präglats av pandemin. De fysiska
kampanjaktiviteterna har därför varit blygsamma och genomförts utifrån de möjligheter
och bedömningar om vad som varit möjligt vid varje tidpunkt.

Partidistriktet har under året samordnat tio ringkvällar. Ringkvällarna har utgått från de
teman som varit aktuella under året, samtidigt har målgruppen kunnat skifta mellan
arbetarekommunerna och även Kommunal som deltagit vid några tillfällen.
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Medlemsvärvning har alltid var ett viktigt fokus. Utöver att ringa har kvällarna även
använts till att jobba med textmeddelanden. Uppläggningen har varit att någon inlett
som ”peppare”, tid ca en timme för att ringa eller skicka meddelanden, och gemensam
avlutning och summering. Uppslutningen har varierat mellan tillfällena.

Ett tiotal riksdags och regionhörnor har genomförts.

Ringkvällar och digitala riksdags- och regionhörnor genomfördes under vårkampanj
utöver det material som nationellt tillhandahölls. Det genomfördes under vårkampanjer
en digitalenkät för arbetet med valprogrammet, samt även öppna digitala möten kring
arbetet med valprogrammet.

I samband med regeringskrisen fanns ett material på temat ”Vi vill ta Sverige framåt –
Tillsammans - Var med och ta ansvar – bli medlem.”. Materialet användes i den mån i
medborgarkontakter det bedömdes vara möjligt utifrån pandemin. Främst användes det i
form av flygbladsutdelning och utdelning i brevlådor. Utöver detta spreds material i sociala
medier.

Höstkampanjen som startade efter partikongressen tog fasta på att kongressen valde
Magdalena Andersson som ny partiordförande och de beslut som partikongressen fattat.
Även detta material och kampanj användes utifrån de bedömningar på vad som var
möjligt utifrån pandemin.

Nationellt 1:a maj firande – ”Välfärden först”
1:a maj arrangemangen är aktiviteter som normalt arbetarekommunerna tillsammans
med den lokala arbetarrörelsen planerar och genomför. 1:a maj 2021 blev även denna
gång främst digitalt. Förberedelserna mellan partidistriktet och arbetarekommunerna
skedde med några träffar med 1a majansvariga i arbetarekommunerna och LO-facken.
Dessa handlade om att samordna dagens olika digitala aktiviteter och använda våra
gemensamma digitala kanaler. Sammantaget i länet nådde vi 1697 personer med statiskt
material och 2024 personer med rörligt material under dagen. (Reservation för att något
material ej är medräknat. Ännu fler personer nåddes vid avstämning några dagar senare.
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Den nationella livesändningen med tal av partiordförande och statsminister Stefan
Löfven och LO:s ordförande Susanna Gideonsson, livemusik och samtal med vänner
från hela landet. Sändningen delades i flera av länets kanaler.
Härnösand
Årets förstamajaktiviteter präglades av de då rådande pandemirestriktionerna. Men det
innebar också att vi fick pröva nya grepp och metoder i kampanjandet. Här är en
sammanställning i punktform över 1-majfirandet i Härnösands arbetarekommun.
Digitala inspelade traditionella korta tal via Facebook och Youtube som startade med
partiordföranden Stefan Löfvén och LO:s Susanna Gideonsson. Övriga medverkande
var AK:s ordförande Anders Byquist, Emma Nilsson, SSU Härnösand, Andreas
Sjölander, KS ordförande och Sara Sjödin, LO
Två högtalarbilar på turné i kommunen och som startade utanför tätorten i
Viksjö/Stigsjö och i Högsjö/Ramvik. Rundtur i bostadsområden med väljarsamtal.
Bilarna körde sedan runt i centrum med våra 1:a majappeller varvade med musik i
högtalarana. Där deltog ett tjugotal av våra medlemmar/förtroendevalda med våra
flygblad med centrala och lokala appeller utifrån ”Välfärden först. (Se bif fil
En insändare och ett pressmeddelande som publicerades i Tidningen Ångermanland
Nyhetsartikel i tidningen Ångermanland 2 maj.
Kramfors
Första maj-firande med underhållning och tal som sändes digitalt. Talar var Sofie
Eriksson, S-föreningen Reformisterna och frilansande ledarskribent Dalademokraten
och Västerbottens folkblad, K-G Wanngård, föreläsare och agitator, företrädare för
SSU, samt underhållning med Patrik och Ubbe.
Sollefteå
Första maj-firande med Sofie Eriksson, 28 år, styrelseledamot i Reformisterna,
lärarstudent och frilansar som ledarskribent bl.a. på Dalademokraten och
Folkbladet.som huvudtalare. Appeller av: Jack Åkerlund, klubbordförande IF Metall
och Elenore Gradin, sektionsordförande Kommunal och undersköterska.
Sundsvall
Första maj inleddes med ett frukostmöte 09.00 med temat ”Välfärden först!”
Medverkande med EU minister Hans Dahlgren, med tal av Drinor Selmani, SSU, Nils
Dahlström, GS-facken & Bodil Hansson, KSO och ordf. för S i Västernorrland. Och
Sara Nylund som moderator. Mötet genomfördes i Zoom och sändes live på facebook.
Ett seminarium med rubriken ”Välfärden först – är det bara snack? Genomfördes
kl.13.00. Ett samtal mellan Hans Dahlgren, EU-minister och Bodil Hansson,
kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall och ordförande för Socialdemokraterna i
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Västernorrland. Sara Nylund, modererade seminariet. Samtalet tog sin utgångspunkt ur
1a maj parollen och talen och varför vi sätter välfärden först, vad vi gjort och vad vi vill
göra. Seminariet marknadsfördes i hela länet och hölls i Zoom och sändes och
publicerades på facebook.
Timrå
Ett första maj-firande med musik och tal som sändes digitalt. Medverkande var EUminister Hans Dahlgren, Stefan Dalin, KSO i Timrå och vice ordf. i Socialdemokraterna
Västernorrland och AK ordf. Johan Engström Lockner. Firandet avslutas med en
föreläsning om varför vi firar första maj av Stefan Dalin, filosofie doktor i historia.
Ånge
2021 blev andra året i följd som pandemin stoppade vårt traditionella första maj-firande.
Åter ställde vi om och höll firande digitalt. Vi packade och delade ut 100 kassar med
information och lite smått och gott och lämnade till våra 100 äldsta medlemmar. Mycket
uppskattat!
Det digitala firande bestod dels av 5 filmade inlägg med olika budskap som vi spred på
sociala medier. Kommunstyrelsens ordförande Erik Lövgren, Socialnämndens
ordförande Birgitta Sjögren tillsammans med Kommunals Veronica Neiström,
Utbildningsnämndens Mikael Johansson samt Benjamin Kjerp spred viktiga budskap i
sina filmer. Två kulturstipendier delades ut, för både 2020 och 2021.Ett delat
stipendium gick till Adam Gustafsson, Bo Strandberg och Jimmy Lundgren för sin
insats med att flytta och restaurera Bengt Lindströms konstverk Tången. Ina Beckman
tilldelades stipendiet för sin konst, musik och teater.
Örnsköldsvik
Likt fjolårets Första maj så var vi även i år begränsade till att ha ett digitalt firande.
Arrangemanget var uppdelat i tre pass och började med ett uppstartsmöte med EUparlamentariker Johan Danielsson och Per Nylén som talade om EU:s framtida
utmaningar, därefter tog det nationella eventet vid. Efter detta fortsatte pass två där
Arbetarekommunen hade fem olika talare som höll var sin appell på olika teman: Elvy
Söderström, Klara Olsson Umegård, Jan Olov Häggström, Sara Sjödin och Per Nylén.
Det sista passet bestod av ett panelsamtal där Sara Sjödin, Johan Danielsson och Jim
Sundelin samtalade på temat ”Välfärden först”. Det sista passet marknadsfördes också i
hela länet.

Valförberedelserna under 2021 har bestått i träffar med valledarna, en utbildning i
”Strategisk politisk kommunikation”, samt fastställande av en valplan.
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Valledarträffar
Fem träffar med arbetarekommunernas valledare har genomförts som handlat bl a om
• det övergripande arbetet inför valrörelsen 2022,
• valledarnas roll,
• arbetet med valplanering och valstrategi,
• tillbakablick på valrörelsen 2018 och samtal utifrån detta,
• förhållandet mellan nationell valstrategi och regional/loka,
• genomgång och diskussion inför distriktsstyrelsens fastställande av valplan, samt
genomgång därefter,
• diskussion kring samtals och medlemsmål
Utbildning i strategisk politisk kommunikation
Utbildning i ”Strategisk politisk kommunikation” genomfördes för att förbättra vår
samlade förmåga att identifiera de politiska frågor som är viktiga för våra väljare, förnya
metoderna som vi använder oss av när vi arbetar fram vår politik samt bli bättre på att
påverka opinionen och vinna röster i konkurrens med andra. Den riktade sig till
arbetarekommunstyrelser, distriktsstyrelse och de med ledande uppdrag i kommun och
region. Till de två första träffarna inbjöds även alla som hade fullmäktigeuppdrag.
Seminarium 1 - Vad är och innebär det?
Föreläsning av Lars Nord (MIUN och samtal i Zoom.
Seminarium 2 - Hur gör de som lyckas?
Föreläsning av Lars Nord (MIUN och samtal i Zoom.
Seminarium 3 - Hur kan vi göra för att lyckas bättre?
Seminarium och gemensamt arbete och förberedelse för arbete i den egna styrelsen av
Stefan Dalin i Zoom.

Kraftsamling
Den gemensamma överläggningen mellan distriktsstyrelsen och arbetarekommunerna
ställdes in.

Kyrkovalet är under 2021 den enskilt största kampanjinsats som genomförts.

Träffar redan under 2020 med de kyrkopolitiskt ansvariga och valplan för kyrkovalet
fastställdes i september 2020. Under 2021 genomfördes sex träffar med de
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kyrkopolitiskt ansvariga för att diskutera gemensamma frågor inför kyrkovalet. Det
handlade bl a om arbetet med kyrkopolitiska program, valorganisation och valaktiviteter.
Efter distriktskongressen genomfördes också träffar med första namnen till i stiftsvalet.
En bredare utbildning av kandidater till stift och församlingar genomfördes digitalt i maj
tillsammans med partidistriktet i Jämtland.
Den huvudsakliga valrörelsen inför kyrkovalet genomfördes av arbetarekommunerna,
med främst stödinsatser som ringkvällar, publiceringar i digitala media och underlag för
arbetarekommunerna.

Nationella resultatet till Kyrkomötet 2021
Mandat
Procent
Röster
70
27,61 (-2,73
215786
Resultat val till Kyrkomötet Härnösands stift 2021
Mandat
Procent
Röster
Avgivna
Röstberätt
5
40,3 (-5,1
13965
35271
212328
Det näst högsta resultatet i landet, endast Luleå stift fick en större röstandel med 0,2
procent.
Val till stiftsfullmäktige i Härnösands stift 2021
Mandat
Procent
Röster
Avgivna röst Röstberätt
24 (-3
40,22 (-3,89 12728
33015
212328
Fördelningen mellan valkretsarna i stiftet
Mandat
Procent
Hela stiftet
24 (-3
40,22 (-3,89
Medelpad
9 (-1
46,34 (-4,17
Ångermanland
7 (-1
38,93 (-2,54
Jämtland
8 (-1
36 (-4,48
Även till stiftsfullmäktige fick vi näst högst röstandel i Sverige. Luleå stift hade 0,47
procent högre röstandel.
Församlings/pastorats resultat i jämförelse med förra kyrkovalet
Kommun/Pastorat
Församling
Resultat i jämförelse med 2017
Örnsköldsvik
• Örnsköldsvik Norra
+ 1,13 %
• Örnsköldsvik Södra
+ 0,74 %
Sollefteå
+ 6,51 %
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Kramfors
Härnösand
Timrå

– 2,3 %
+ 0,8 %
•
•

Timrå församling
Hässjö-Ljustorp-Tyderö

+ 3,61 %
+ 9,6 %

•
•

Torps församling
Borgsjö-Haverö

+0,43%
+4,01%

•
•
•
•
•
•
•
•

Alnö
Indalens
Njurunda
Selånger
Sköns
Stöde
Sundsvall
Tuna-Attmars

-22,92%
+ 6,09%
-2,01%
-2,74%
-4,58%
+6,98%
-3,35%
-0,27%

Ånge

Sundsvall

Det var ett lägre valdeltagande i detta kyrkoval än det var 2017. Det var ett högre
valdeltagande till kyrkomötet än till stiftet. Till kyrkomötet minskade vi
Socialdemokrater 5,1 procent i röstandel, jämfört med att vi tappade 3,89 procent i
stiftsvalet. Det största tappet gjordes i Jämtland med 4,48 procent. I Medelpad minskade
vi 4,17 procent och i Ångermanland minskade vi 2,44 procent. En orsak till resultaten är
att nya nomineringsgrupper ställde upp på samtliga kyrkonivåer.

Partidistriktet har haft träff med studieledarna i arbetarekommunerna. Inför
medlemsutbildningarna har träffar med handledare i partidistriktet genomförts.
Framtidsrådslag
I början av året erbjöd vi framtidsrådslaget för både allmänheten och riktat till fackligt
aktiva, utöver de framtidsrådslag som genomfördes i arbetarekommunerna.
Medlemsutbildning
En medlemsutbildning del 1 genomfördes digitalt under februari, mars och april. En
medlemsutbildning del 1 genomfördes som internat i december.
Valberedningsutbildning
Valberedningsutbildning ställdes om p g a pandemiläget och genomfördes som en del
digitalt i april och del två fysiskt i september. 26 personer deltog sammantaget i en eller
båda delarna av utbildningen.
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Kvalificerad ledarutbildning
Den kvalificerade ledarutbildningen blev inte genomförd. Först blev den uppskjuten på
grund av pandemin och därefter var det inte längre möjligt att hitta tid för
genomförande.
Dialogmöten inför distriktskongressen
Inför distriktskongressen genomfördes precis som inför året före dialogmöten kring
motionerna som skulle behandlas på kongressen.
Seminarium om Tandvårdsutredningen
Ett särskilt seminarium, utifrån distriktskongressens önskemål, genomfördes i maj om
Tandvårdsutredningen med utredaren Veronica Palm.
Särskilda utbildningsinsatser under året har varit
• Utbildning av stifts- och kyrkomöteskandidater
• Röstningssystemet EasyVote som användes under kongressombudsvalet för
kongressadministratörer i arbetarekommunerna.
• Utbildning/information kring de nya stadgarna som partikongressen beslutade om.
• Utbildning/överläggning med den nya stiftsgruppen i november.

Den fackliga-politiska verksamheten har även under detta år präglats av pandemin. Få
fysiska aktiviteter har genomförts.
Kontakterna med LO-distriktet har varit goda, men de sammantagna kontakterna med
förbunden har främst skett digitalt.
Det facklig-politiska utskottet som är gemensamt med Jämtlands partidistrikt har träffats
digitalt några gånger under året.
Fyra facklig-politiska riksdagsarenor är genomförda. Syftet med dessa är föra samtal
mellan fackligt aktiva och Västernorrlands och Jämtlands Socialdemokratiska
riksdagsledamöter kring aktuella frågor på arbetsplatserna och i riksdagen.
De fackliga organisationerna har under året fått särskilda inbjudningar till både
framtidsrådslaget och till arbetet med valprogrammet.
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Den internationella verksamheten har varit försiktig i partidistriktet. Ambitionerna har
varit försiktiga. En träff med internationellt ansvariga i arbetarekommunerna har
genomförts utifrån hur det internationella arbetet kan utvecklas.

Den 14 maj högtidlighölls 90 års minnet av Skotten i Ådalen. De planerade aktiviteterna
vid monumentet och Lunde Folkets Hus fick ställas om till ett digitalt arrangemang.
Huvudarrangörer var LO-distriktet, ABF-distriktet, Kramfors arbetarekommun och
Vänstern i Kramfors. Partidistriktet deltog i planering av arrangemanget och bidrog med
bl a en VoddPodd om händelserna. Partidistriktet genomförde genom Jim Sundelin och
Eva Sonidsson också en kransnedläggning vid graven för offren av skotten.

Kommunikationsarbetet är ett kontinuerligt arbete som ständigt pågår. Mediaarbetet
med traditionella media genom är en viktig del verksamheten som främst utgår från de
grupper och företrädare vi har. Under pandemin har vi ökat vår digitala närvaro och
etablerat några nya verksamheter/aktiviteter exempelvis de digitala riksdags- och
regionhörnorna. Första maj är också ett exempel där vi gemensamt kraftsamlat med
digitala aktiviteter i länet. En digital julkalender publicerades även detta år. De främsta
digitala kanalerna idag är facebook och instagram. Det är ett ständigt utvecklingsarbete
när det gäller att utveckla användande befintliga kanaler, arbeta med innehåll, men även
att pröva nya kanaler och arbetssätt.

Skogslänssamarbetet är ett viktigt samarbete mellan de sex nordligaste partidistrikten.
Samarbetet handlar politiskt om att lyfta gemensamma och viktiga frågor för norra
Sverige, men även att se till att de nordligaste partidistrikten finns representerade på ett
bra sätt nationellt. Samarbetet sker under året genom träffar mellan ordförande och
ombudsmän och mellan skogslänens riksdagsledamöter.
Inför partikongresser är samarbetet extra intensivt med ett flertal möten mellan
distriktsordförandena och ombudsmännen i skogslänen.
Den stora Skogslänskonferensen som äger rum en gång om år genomfördes i år hos
värddistriktet Dalarna 7-8 november i Borlänge. Viktiga frågor under konferensen var
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hälso- och sjukvården, arbetet för trygghet och polisnärvaro i hela landet, frågor inför
valet och gemensamma frågor inför partikongressen.
Inför kongressen genomfördes en gemensam träff mellan samtliga kongressombud i
skogslänen kring gemensamma frågor. Där bl a skogslänens VU ledamöter Peter
Hultqvist och Bodil Hansson gav inspel i kongressarbetet. Samarbetet mellan
skogslänen under kongressen fungerade bra.

Partidistriktet har regelbundna träffar med SSU-distriktet för att stämma av läget och
verksamheten.

2021, 100 år efter att allmän och lika rösträtt infördes fick Sverige sin första kvinnliga
statsminister, Magdalena Andersson. Det var historiskt och det är en seger för
jämställdheten.
Under november genomfördes Socialdemokraternas partikongress. Västernorrland
representerades av 16 ombud. Dom förhandlade, argumenterade och debatterade och
nådde framgångar, i för Västernorrland viktiga frågor. Temat för kongressen var som
bekant vi bygger landet och det var Norra Sverige som stod i fokus. För vi befinner oss i
en spännande tid när världens blickar riktas mot vår del av landet. Dom kommande åren
investerar industrin över 1000 miljarder, både i ny industri men också i befintlig industri.
Och det är här den gröna omställningen sker. Det är en utveckling som inte varit möjligt
utan socialdemokratisk politik och socialdemokratiskt ledarskap.
Årets stora kampanjinsats var kyrkovalet. En valrörelse som sammantaget genomfördes
över förväntan i en pandemi och ett år av mycket blygsam kampanjaktivitet. Engagerade
kyrkopolitiker och en partiorganisation gav ett resultat som var bättre än många hade
väntat sig utifrån det gånga årets diskussion kring biskopen och stiftet.
Efter ett turbulent politiskt år på den nationella nivån styrs Sverige idag av en
socialdemokratisk regering. Att styra en regering med borgerlig riksdag är en utmaning.
Samtidigt ger det oss en möjlighet att synliggöra och driva den socialdemokratiska
politiken på ett tydligare sätt. Vi säger som det är och gör det som krävs! Den
tydligheten uppskattas av väljarna och stödet för vårt parti har dom senaste månaderna
stärkts.
När vi nu går in i valrörelsen gör vi det med gott självförtroende. Vi ska samtala, ringa
och knacka dörr. Vi ska vara överallt och vi ska vara hela tiden. Men för att vara en
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folkrörelse behöver vi fler medlemmar. I slutet av 2021 ryckte vi upp oss när det gällde
medlemsvärvningen och blev bättre på att fråga. Nu håller vi i den positiva trenden,
värvar medlemmar, får in ännu fler perspektiv och erfarenheter i vårt parti.
Avslutningsvis vill distriktsstyrelsen tacka alla medlemmar, liksom våra
sidoorganisationer och fackliga organisationer, för ert engagemang och för ett gott
samarbete. Tillsammans har vi alla bidragit i arbetet med att utveckla Västernorrland och
stärka arbetarrörelsen.

Bodil Hansson, Sundsvall

Per Nylén, Örnsköldsvik

Niklas Säwén, Sundsvall

Sara Nylund, Härnösand

Stefan Dalin, Timrå

Jan Filipsson, Ånge

Anna Sundberg, Örnsköldsvik

Niklas Säwén, Sundsvall

Malin Svanholm, Kramfors

John Åberg Sollefteå

Andreas Sjölander, Härnösand

Anette Lövgren, Ånge

Åsa Sjödén, Sollefteå

Thomas Näsholm, Kramfors

Marie Eliasson, Timrå
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• Malin Larsson, ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, suppleant i
utbildningsutskottet. Ledamot i Gentekniknämnden. Ledamot i Länsstyrelsen
Västernorrlands insynsråd, Ledamot i Livsmedelsverkets och Naturvårdsverkets
insynsråd.
• Kristina Nilsson, vice ordförande i Socialutskottet tillika gruppledare samt sitter i
gruppstyrelsen. Ledamot i Krigsdelegationen. Ordförande i skogsindustrinätverket.
• Jasenko Omanovic, ledamot i Trafikutskottet, suppleant i Utrikesutskottet. Ledamot i
OSSE, organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.
• T.o.m. 2021-08-31 - Ingemar Nilsson, ledamot i Finansutskottet, suppleant i
Skatteutskottet. Ledamot i stiftelsen Riksbankens jubileumsfond. Ledamot i
riksdagsgruppens valberedning, suppleant i riksdagens valberedning. Ordförande i
Riksdagens råd för Riksrevisionen. Ledamot i Oljekrisnämnden
• Fr.o.m. 2021-09-01 - Anna-Belle Strömberg, suppleant i Kulturutskottet, ordförande i
folkbildningsnätverket.

Coronapandemin har fortsatt att drabba både samhället och arbetet i riksdagen under
2021. Riksdagsarbetet har i stor utsträckning fortsatt att ske via digitala plattformar.
Coronapandemin, dess medicinska, sociala och ekonomiska konsekvenser dominerade
fortsatt vårt arbete i riksdagen under vårterminen.
Arbetet fortsatte att till stor del utgå ifrån Januariavtalet innan det samarbetet föll i juni.
I juni gjorde SD, V, M och KD gemensam sak och röstade bort regeringen, Sverige
hamnade i ett mycket svårt politiskt och parlamentariskt läge. Detta mitt i en pandemi
med tillhörande hälsokris och ekonomisk kris. Det blev nya talmansrundor innan vi
återigen kunde välja Stefan Löfvén till vår statsminister.
För oss riksdagsledamöter var höstterminen både historisk och intensiv. Vi antog
återigen en rekordbudget. Regeringen lade fram en budgetproposition med 74 miljarder
med viktiga reformer för Sverige. Oppositionspartierna lämnade först in egna
budgetförslag, men valde i slutändan att inte rösta på dem, utan peta lite i vår budget i
stället. Senare under hösten gick vi från att ha knackat hål på det berömda glastaket ena
veckan till att krossa det ordentligt veckan efter när vi för andra gången kunde rösta
fram Magdalena Andersson som Sveriges första kvinnliga statsminister.
Vi har under året fortsatt arbetet för att utveckla och förstärka våra fackliga kontakter
hemma i länet. Vi har träffat representanter för de olika fackförbunden och planerat vårt
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samarbete framåt. Den facklig-politiska samverkan är oerhört viktig för att nå våra
politiska mål och vi kommer fortsätta att fokusera på den åren framöver.
Vi har även skrivit och debatterat i krönikor, insändare och artiklar. Vi har deltagit i
partiaktiviteter runt hela Västernorrland, och i våra arbetarekommuner. Våra fysiska
möten med medlemmar, arbetsplatsbesök och fackliga möten har varit betydligt färre
men de digitala mötena desto fler. Istället för att knackat dörr tillsammans har vi bjudit
in till våra digitala ”Riksdagshörnor” och deltagit i gemensamma ringkvällar. Tekniken
och den snabba omställningen till att arbeta digitalt har också bidragit till att vi kunnat
delta på fler möten runt om i länet och landet.

Vid början av 2021 levde vi med pandemin, dess restriktioner och konsekvenser.
Riksdagsarbetet fortsatte utifrån överenskommelsen om att endast 55 ledamöter deltar i
besluten i kammaren. Vilka de voterande ledamöterna är bestämdes av partierna inför
varje omröstning. Riksdagsarbetet fortsatte med i huvudsak digitala sammanträden men
med debatter på plats i riksdagens kammare.
På västernorrlandsbänken fick vi förändringar då vår kamrat Ingemar Nilsson under
sommaren meddelade att han skulle lämna sitt riksdagsuppdrag sista augusti. I Ingemars
ställe valdes Anna-Belle Strömberg in som riksdagsledamot, först som statsrådsersättare
för Stefan Löfvén innan han lämnade som statsminister och i samband med det också
avsade sig sin riksdagsplats.
Riksmötets öppnande startade riksdagsåret och riksdagsarbetet tog vid med full fart
samtidigt som samhället öppnade upp efter att Coronarestriktionerna tagits bort. Vi var
oerhört glad över att vi åter kunde samlas och mötas fysiskt. Det är också det bästa för
vår demokrati, att vi politiker faktiskt möts och att vi också möter medborgarna.
Demokrati och politik bygger vi och utvecklar genom sociala kontakter, när vi möts öga
mot öga utan några skärmar och långa avstånd mellan oss.
Från Västernorrlandsbänkens sida har aktiviteten varit hög i riksdagsarbetet 2021. Trots
Corona har vi arbetat på olika sätt för att bedriva politik i socialdemokratisk anda samt
lyfta prioriterade frågor för Västernorrlands län. Vi har ställt frågor till statsråd under
frågestunderna och ställt skriftliga frågor till statsråden när frågor aktualiserats. Vi har
varit aktiva i våra utskott, deltagit i flera seminarier och vi har debatterat i frågor som
berör våra ansvarsområden.
Vi har lämnat in ett flertal motioner, både tillsammans och enskilt. Generellt är det ofta
mer framgångsrikt när partiet befinner sig i regeringsställning, att använda arbetssättet
att via våra egna ledamöter i utskottsgrupperna, som har regelbundna/veckovisa
kontakter mer respektive statsråd samtala om sakfrågorna, än att lägga formella
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motioner. Under denna tid när den politiska situationen varit mycket speciell har det lite
mer informella arbetssättet gett större och bättre påverkansmöjligheter.
Vi har en sammanhållen politik för ett samhälle som håller ihop på både lokal, regional
och nationell nivå. Vi har marknadsfört de västernorrländska kommunerna på
riksplanet. Vi är också mycket aktiva i kontakter med de som finns i våra nätverk utifrån
viktiga frågor som rör Västernorrland, regionen och våra kommuner i länet.
Almedalsveckan blev återigen inställd men vissa seminarier blev i digitalt format istället.
Vi har också representerat partiet i nationell media, vid EU-möten i Europa samt ute i
världen.
En viktig del i våra uppdrag handlar om att stärka demokratin genom att få människor
att intressera sig för samhällsfrågor. Som en del i detta har vi under året gjort skolbesök
vilket vi fortsätter med kommande år. Vi strävar också efter att göra vårt arbete och
politiken mer lättillgängligt via våra kanaler i sociala medier men också via vår digitala
”Riksdagshörna” som vi startade under år 2020 och som vi nu fortsatt att utveckla.
Det är alltid roligt när vi får besök hemifrån länet i Riksdagshuset i år har även de flesta
av dessa fått skett digitalt. Vi har träffat fackliga medlemmar, skolklasser och
medborgare från Västernorrland, några möten och besök har vi haft fysiskt och Corona
anpassat men de allra flesta har skett digitalt. Avslutningsvis vill vi välkomna fler att
bjuda in oss på möten och besök hemma i länet och er att besöka oss på plats i
riksdagen när denna pandemi är över. Vi vill passa på att tacka för alla samarbeten under
året som gått och riktar ett särskilt tack till partiexpeditionen för ovärderligt stöd i
riksdagsarbetet.

2021 har fortsatt ställt stora krav på organisationen Region Västernorrland. Regionens
medarbetare har behövt hantera både pandemin och de krav som ställs på en löpande
verksamhet., inte minst arbetet med God och nära vård, som fortsatt under 2021. I
januari 2021 antog regionfullmäktige Målbild för God och nära vård i Västernorrland 2030,
som är gemensam med länets kommuner. Där beskrivs förändringen mot en
personcentrerad vård, med ökad delaktighet, god tillgänglighet samt kontinuitet och en
vård som ges på nya sätt. På rvn.se kan man följa arbetet, där publiceras också många
goda exempel på hur arbetet utvecklas. Region Västernorrlands sätt att ta fram
målbilden har lyfts fram av SKR som ett lärande exempel på samverkan och delaktighet.
En annan viktig förändring under 2021 var en ny regionplan, som utgår från en ny
styrmodell, och även en ny process för hur planen byggs upp. Regionplanen innehåller
övergripande målområden och varje nämnd/styrelsen har uppdraget att bryta ner dessa
för just sina områden, innan verksamheterna i sin tur bryter ner målen ytterligare.
Målområdena är:
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•
•
•

Ett attraktivt Västernorrland med hållbar utveckling
Region Västernorrland utvecklar arbetet för en god, jämlik och nära vård
Vi skapar mervärde för befolkningen genom vår verksamhet

Planen går att läsa via denna länk: https://www.rvn.se/sv/Demokrati-och-insyn/Sastyrs-regionen/Regionplanen/
För att lyckas med regionplanens mål krävs att det finns ekonomiska förutsättningar. Vi
har under 2021 inte bara lyckats återställa tidigare underskott utan även kunnat avsätta
medel, bland annat tack vare regeringens kraftfulla beslut med omfattande ekonomiska
tillskott. Det finns nu mer tid att komma till rätta med kostnadsökningarna inom främst
specialistvården.
Region Västernorrlands positiva ekonomiska resultat för 2021 innebär att framtida
pensionsutbetalningar har fonderats och dessutom har vi kunnat göra satsningar, som
till exempel tillskott till barn- och ungdomspsykiatrin, fler platser för AT/BT-läkare och
mer pengar till barntandvården. Under året har också beslut fattats om mer pengar till
primärvården, främst genom att förstärka tillgången till läkarkompetens för de som bor
på kommunala äldreboenden, sk särskilda boenden. De vanligaste diagnoserna för äldre
på länets sjukhus är urinvägsinfektioner och lunginflammation, båda sjukdomar som
ofta kan förebyggas.
Inom området regional utveckling har det också skett viktig utveckling. Till exempel har
de regiondrivna folkhögskolorna i länet utökat sin kursverksamhet för att bidra till
regionens kompetensförsörjning. Under året fattades också beslut att starta arbetet för
en regional filmfond, för att skapa bättre möjligheter för film- och TV-inspelningar i
länet. Inom folkhälsan finns det suicidpreventiva arbetet som ett gott exempel på hur
samverkan bidrar till en mer effektiv verksamhet för alla invånare.

Redan 2020 gjordes en avstämning som visade att stor del av de löften som getts i
valprogrammet för Socialdemokraterna är uppfyllda. Under 2021 har ytterligare punkter
kunnat bockas av. Under 2021 har till exempel 86 sjuksköterskor kunnat utbilda sig till
specialistsjuksköterskor med bibehållen lön, vi har fattat beslut om att starta en appbaserad läkartjänst för förbättrad tillgänglighet, vi har startat SPOT-verksamhet
(specialpsykiatriska omvårdnadsteam även i Örnsköldsvik och fattat beslut om att starta
barn- och ungdomsentrén, för att stötta barn och unga i deras psykiska hälsa. Förbättrad
samverkan, förbättrad tillgänglighet, utvecklad och förbättrad modern vård och att
stärka personalen, precis det vi skrev i valprogrammet.

Under 2021 sammanträdde Regionfullmäktige (RF vid 7 tillfällen. Socialdemokraterna
har 28 mandat i RF och tillsammans med våra samverkansparter Moderaterna och
Liberalerna har vi majoritet med 41 mandat mot oppositionens 36 mandat. S-gruppen
har haft gruppmöte
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dagen innan fullmäktiges sammanträde samt några dagar innan regionstyrelsens
sammanträden, för en förbättrad demokratisk process. Under året har gruppens digitala
kompetens utvecklats så att vi nu är fullt bekväma med den nya verklighet som
distansmöten innebär.

Gruppstyrelsen består av 7 ledamöter, utöver de två gruppledarna utses övriga 5
ledamöter via nominering i RF gruppen. I gruppstyrelsen ska varje arbetarekommun
vara representerade. Gruppledarna är sammankallande. Under 2021 bestod
gruppstyrelsen av gruppledare Birgith Johansson samt Roger Johansson, ledamöter
Anette Lövgren, Siw Sachs, Erik Bäckström Andersson, Mats Höglund, Elisabeth
Lassen tom 2 juni med Mikael Sjölund sedan som ny representant.

Under verksamhetsåret har Eva Nilsson arbetat heltid som politisk
sekreterare, Britt-Marie Loggert Andrén har arbetat deltid under större delen av året.

2021 var ett aktivt för alla våra kyrkopolitiker/valarbetare, som alla gjorde ett fantastiskt
jobba i valarbetet under svårare förutsättningar än vanligt pga. pandemin. Trots alla
svårigheter och nya nomineringsgrupper, som var utmaningar så lyckades vi få ett bra
valresultat på alla nivåer.
Den nyvalda stiftgruppen Västernorrland/Jämtland träffades i början december för
utbildning och genomgång av val som skulle göras på första stiftsfullmäktige på
mandatperioden.
Ett stort tack till alla som arbetade med kyrkovalet

Ytterligare ett år har passerat som åter igen präglats av Covid och dess smittspridning.
Vi har fortsatt att växelvis ställa om mellan fysiska och digitala möten. Flera aktiviteter
och arrangemang har vi fått ställa in och flytta framåt i tiden. Beröm åt oss alla, i
distriktsstyrelsen och ute i klubbarna, som trots detta hållit humöret uppe och fortsatt
att se framåt.
Distriktsstyrelsen har haft 11 protokollförda möten 2021, de allra flesta har genomförts
digitalt, så även vårt årsmöte den 18/4. Vi har haft extern medverkan av bland annat,
RFSL, Hervor Sjödin, Susanne Andersson och vår nyvalda förbundsordförande Annika
Strandhäll.
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Då läget i smittspridningen tillät deltog flera ur styrelsen vid Simon Häggströms
föredragning på Härnösands teater. Simon Häggström har sedan 2008 arbetat med brott
som rör prostitution och människohandel vid Stockholmspolisen samt Nationella
operativa avdelningen. Ett mycket viktigt arbete som vi S-kvinnor följer.
S-kvinnor nationellt, genomförde sin årskongress den 1-3 oktober i Borlänge.
Glädjande fick Monica Fällström förnyat förtroende som ersättare i S-kvinnors
förbundsstyrelse. Viktigt är att ha en länk mellan distriktet och förbundet och en ständig
punkt vid varje styrelsemöte har varit aktuella rapporter, dels från alla klubbar, men
också från förbundsstyrelsen. Till förbundskongressen skickade vi in tre motioner:
Kostnadsfria mensskydd – bifall från kongressen, Äldre kvinnors hälsa – bifall från
kongressen, Mäns våld mot kvinnor – bifall och besvarad från kongressen – ett mycket
gott resultat som vi kan vara stolta över och roligt med stort samtycke från
förbundsstyrelsen på våra motioner.
Våra fyra ombud var också aktiva i debatten så stort tack till May Andersson,
Härnösand, Cina Elmnert, Örnsköldsvik, Maria Antonic, Sundsvall och Susanne
Silverkraft, Örnsköldsvik, som tillsammans visade att Västernorrland är att räkna med!
Stort tack också till Lotta Visén som åter igen fick förnyat förtroende som kongressens
sekreterare.
På förbundskongressen valdes en ny förbundsordförande och en ny
förbundssekreterare. Annika Strandhäll blev vald till ordförande och Nina Unesi blev
vald till förbundssekreterare. Vi hälsar dem varmt välkomna i deras nya roller och ser
fram emot ett konstruktivt feministiskt samarbete!
Även till Västernorrlands partidistrikts årskongress 2022 har vi skickat in en motion som
handlar om att vård ska ges efter behov
S-kvinnor i Västernorrland strävar efter att få fler unga kvinnor att engagera sig och vi
bidrar också till fortbildning genom egna utbildningar men också genom förbundets
utbildningar.
27-28/2 genomfördes en Steg 1 utbildning i egen regi där Elisabet Strömkvist och
Barbro Brix var handledare under utbildningen. Planen är att under februari 2022
genomföra ytterligare en Steg 1-utbilning i egen regi. Vi har också ett stort intresse bland
våra medlemmar att gå förbundets Steg 2-utbildning 2022.
Medlemsvärvning är en ständigt pågående utmaning och vi i styrelsen har haft som mål
att värva 12 personer och det lyckades vi med men det betyder inte att vi är nöjda –
utmaningen att värva medlemmar fortsätter! Ett annat viktigt incitament i att värva
medlemmar är att ta hand om dem som redan är medlemmar.
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Vi S-kvinnor har äntligen krossat glastaket – en ny statsminister är utsedd efter Stefan
Löfven som de att avsluta sitt uppdrag som statsminister vid partikongressen i
november. Vi har fått vår första kvinnliga statsminister i Magdalena Andersson!
Nu fortsätter vi tillsammans arbetet med att opinionsbilda och driva på så att en
feministisk politik får genomslag.
Vi ger inte upp - En jämställd värld är möjlig!

Verksamhetsåret 2021 har likt 2020 påverkats mycket av covid-19.
Distriktsstyrelsens fokus har legat på medlemsvärvning efter en viloperiod under
pandemin, vilket innebär tre saker: samla, skola, påverka.
Med anställningen av Drinor Selmani som distriktsombudsman i augusti har distriktet
fått ett kapacitetslyft som även gett oss ett gott resultat i antal värvade medlemmar och
förstärkt verksamhetsaktiviteten.
Vi har när restriktionerna tillåtit arrangerat så många fysiska aktiviteter som möjligt.
Under skolbesök har antalet värvade medlemmar legat på rekordnivåer. Kommunerna
har även haft medlemsmöten och kurser för de nya medlemmarna, samt andra
samhällsevenemang som Pride. Vi har aktivt marknadsfört våra evenemang och
händelser via sociala medier. Utöver den stora tillströmningen av nya medlemmar under
hösten har vi även lyckats återvärva den överväldigande delen av dem som var
medlemmar under föregående år.
Kurser och andra medlemsaktiviteter har planerats medvetet med syfte att hållas under
de perioder då fysiska sammankomster var tillåtna för att maximera antalet deltagare.
Vår synlighet i lokal och regional media har ökat och kommer likt allt det tidigare
nämnda fortsätta att öka under valåret.
Vi har haft en kontinuerlig dialog med SSU-kommunerna både digitalt och fysiskt, samt
stöttat när behovet fanns. Vi har haft tre aktiva SSU-kommuner under året: Ånge,
Sundsvall och Örnsköldsvik, samt återstartat verksamheten i Härnösand. Kommunerna
Timrå, Kramfors och Sollefteå ligger fortsatt vilande. Efter vår tillväxt under
verksamhetsåret ser vi det som realistiskt att fler kommuner kan komma att aktiveras
under valåret.
Distriktsårskonferens 2021 var ett av SSU Västernorrlands första evenemang under året.
Den hölls digitalt den 20 mars med 11 ombud och presidium på plats i Sundsvall.
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Motionsbehandling och val av ny styrelse var några av punkterna som behandlades
under dagen.
Första maj 2021 hölls likt förra året digitalt. Distriktsordförande Ludvig Lind talade i
Kramfors. Drinor Selmani, ordförande i SSU Sundsvall talade i Sundsvall. Emma
Nilsson, ordförande SSU Härnösand talade i Härnösand.
SSU Västernorrland deltog aktivt på SSU:s förbundskongress den 30 juli–2 augusti som
hölls digitalt. Västernorrlands delegation satt gemensamt på ABF i Sundsvall. SSU
Västernorrland fick igenom många viktiga motioner, exempelvis att öka
bostadsbyggandet med en ny kommunal byggbonus, höja hastigheten för EPA-traktorer
och införa en särskild förtidspension för arbetare som slitit ut kroppen.
Vi har haft besök från förbundsstyrelsen, som deltog och stöttade upp under ett
skolbesök. SSU Västernorrland har även utökat sitt samarbete med SSU Jämtland
gällande studier. Vi har även slutit en överenskommelse med SSU-förbundet som
innebär att dessa kommer att bistå distriktet med kampanjarbetare, som kommer att
utgöra ett komplement till vår redan existerande valorganisation.
Covid-19-pandemin har varit en utmaning då den lagt sig likt en våt filt över
verksamheten. Vi har dock vi sett ljusglimtar stundvis när restriktionerna lyfts, och trots
pandemin med alla dess hinder så har vi inte bara lyckats röra distriktet i en positiv
riktning och vänt en lång nedgående medlemstrend utan även vuxit så mycket att SSU
Västernorrland tredubblat sina medlemssiffor.
Vid årsskiftet 20/21 hade SSU Västernorrland 117st medlemmar. Vid årsskiftet 21/22
hade vi 317 medlemmar. Därmed har vi gått från att vara ett av de minsta distrikten i
Sverige till att vara det största SSU-distriktet i Norrland. Vi är bland de få SSU-distrikten
som haft denna nivå av ökning av medlemmar och även återvärvade medlemmar under
2021. Sammanfattat ser vi ser med stor optimism inför valåret där vi vet att vi kommer
växa ännu mer och synas ännu mer. Med hjälp av våra nya personaltillgångar, samt
engagerade styrelser i SSU-kommunerna kommer vi, tillsammans med partidistriktet,
kunna bedriva en utomordentlig valrörelse.
Vi tackar Socialdemokraterna i Västernorrland för ett gott samarbete under
verksamhetsåret och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete under valet—mot
valseger!
För SSU Västernorrland,
Ludvig Lind, distriktsordförande
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Styrelsens sammansättning
Unga örnar Västernorrland hade den 27 april 2021 sitt årsmöte. Under årsmötet valdes
följande till styrelsen:
Lovisa Söderholm, ordförande
Britt-Marie Loggert-Andrén, kassör
Oline Filipsson, ledamot
Anna-Karin Wedin, ledamot
Marianne Heinilä, ledamot
Mikael Westin, ledamot
Frat Kandemir, ledamot
Arvid Harlin, ledamot

Under styrelsens konstituerandemöte
den 4 maj 2021 tilldelades dessa
uppdrag:
Lovisa Söderholm,
medlemsregisteransvarig
Oline Filipsson, vice ordförande
Anna-Karin Wedin, studieorganisatör
Ordförande Lovisa Söderholm sitter
även med i Unga örnars
förbundsstyrelse

Distriktsstyrelsens verksamhet under året har inte varit särskilt aktiv. Vi har under året
haft 2 digitala styrelsemöten och förmedlat andra evenemang visa sociala medier men
annars inte varit aktiva. Distriktet hade vid årsskiftet 181 medlemmar.

Avdelningen i Husum har under året haft en del aktivitet. Avdelningen har bland annat
bidragit med glass och såpbubblor till de barn som var på sommarförskolan och har
deltagit på olika evenemang som skett i Husum under året.

Avdelningen i Kramfors har bidragit med aktivitet under det gångna året, bland annat så
har avdelningen haft dagsläger för barn och unga i fem dagar och även arrangerat
barnens dag. Unga örnar Västernorrland har idag verksamhet i Husum och Kramfors,
men distriktsstyrelsen fortsätter arbeta för att Unga örnar ska växa och få fäste i flera
kommuner i länet.
Distriktsstyrelsen stödjer de kommuner som vill starta Unga örnar och fortsätter peppa
för att få Unga örnar att växa och utvecklas.

Styrelsen har sammanträtt vid 6 tillfällen.AU hade möte med Sollefteågruppen den 29
oktober. Den 27 april var STS-distriktet inbjudna att delta i STS-Härnösands öppna
medlemsmöte då Anna Ardin från förbundsstyrelsen medverkade. Mötet hölls via
Zoom.
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Vi har under året också ffg registreras oss hos Skatteverket med ett
organisationsnummer, (802535-8121 varvid också vårt formella namn förtydligades till
att vara: Socialdemokraterna för tro och solidaritet i Västernorrland.
Inför Distriktskongressen den 20 mars och Partikongressen i november har vi vid olika
tillfällen diskuterade de många aktuella STS-motionerna.
Den 19 juni 2021 hölls Årsmötet i Härnösand och ett konstituerande styrelsemöte
Efter val till styrelsen har den därefter följande utseende:
ordf. Fred Nilsson, Härnösand
Heidie Eriksson, Timrå,
v ordf. Ulla-Britt Lagergren, Matfors
Åke Näsholm, Sundsvall
kassör Helene Berglin, Timrå
Viola Pettersson, Härnösand
sekreterare Maria Antonic´, Sundsvall
Christina Meltin Westerlund
Sven-Erik Bodén, Sollefteå
Vid årsmötet reviderades stadgarna i enlighet med STS normalstadgar för distrikt.
Följande Verksamhetsplanen antogs på årsmötet avseende återstoden av 2021 och för
2022
STS Västernorrland ser som sin viktigaste uppgift under 2021-2022 att stötta de lokala
grupper som finns inom vårt verksamhetsområde.
Det bör ske genom att
• Hålla kontakt med ordförande i grupperna
• Uppmuntra aktiviteter; samlingar, motionsskrivande, studier etc
• Hålla frågan om medlemsrekrytering aktuell och ge tips och uppmuntran. En
målsättning kan vara att alla grupper under åren ska rekrytera EN ny medlem
• Särskilda insatser ska göras under året för att stötta Timrågruppen och
Sollefteågruppen att komma igång igen
• Försök ska göras att föras dialog med kamrater i Örnsköldsvik som kan vara
intresserade av möjligheten att starta en STS-grupp i kommunen
• Stötta partiet inför kyrkovalet
Fred Nilsson ordförande

HBT Socialdemokrater Västernorrland Jämtland är en förening där transpersoner,
queerpersoner, homosexuella, bisexuella, intersexuella, feminister och heterosexuella står
sida vid sida. Vi är feministiska socialdemokrater som ställer klasskamp och HBTQ+kamp sida vid sida. HBT Socialdemokrater Västernorrland Jämtland arbetar aktivt med
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att belysa de diskriminerande normer och maktordningar som försvårar människors
möjligheter att leva sina liv i demokrati och frihet.
Under 2021 har medlemsantalet i HBT Socialdemokrater Västernorrland Jämtland ökat,
från 31 st 2019-12-31 och 53 st 2020-12-31, till 77 st 2021-12-31 – för att allt fler förstår
vikten av ett samhälle utan fördomar och diskriminering, utan över- och underordning,
utan klasskillnader, utan patriarkat, utan rasism och främlingsfientlighet, queerfobi,
rasism eller homo-, bi- och transfobi.
Under 2021 har styrelsen för HBT Socialdemokrater Västernorrland Jämtland varit;
Jenny Bjerkås, Robert Bylund, Jeanette Eriksson, Krister McCarthy, Torbjörn Karlsson,
Eva Nilsson, Erik Sandberg. Föreningen är också ett distrikt inom HBT
Socialdemokrater Sverige.
Under året har föreningen genomfört en studiecirkel om HBTQ+frågor med deltagare
från fem av Västernorrlands sju kommuner, i samarbete med ABF Västernorrland. Vi
har genomfört en digital föreläsning om situationen för HBTQ+personer i Polen för att
öka medlemmarnas insikt i och kunskap om frågan, tillsammans med
Socialdemokraternas EU-parlamentariker Erik Bergkvist. Vi har genomfört en digitalt
första maj-aktivitet.
HBT Socialdemokrater Västernorrland Jämtlands Styrelse

För 2021 redovisar bolaget tack vare börsutvecklingen, ett preliminärt resultat på plus
1,5 miljoner kronor före bokslutsdispositioner. Det är vinster som vi tagit hem till
bolaget. De samlade tillgångarna var vid årsskiftet drygt tio miljoner men börsåret 2022
har börjat nedåt.

Under verksamhetsåret har styrelsen bytts ut till två tredjedelar. Till ny ordförande efter
Ingemar Nilsson, Sundsvall, som avgick vid årsstämman valdes Roger Johansson,
Sundsvall. Efter omorganisationen inom IF Metall ersattes samtidigt Hans Öberg av
Conny Hansson från Östersund. Kvar i styrelsen sitter Theres Johansson (tidigare
Heidrich från LO-distriktet, som också är bolagets huvudägare. Kvar som administratör
i bolaget sitter Svante Säwén. Också bokföring, revision och kapitalförvaltning är
oförändrade under året.
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Under året har vi fortsatt arbetet med den facklig-politiska utbildning som stoppades av
pandemin. Efter kontakter med Bommersvik har vi hopp om att komma igång igen.
Samtidigt kommer vi att bidra till en skrivar- och medieutbildning i ABF:s regi för
fackligt-politiskt intresserade.

I sitt ordförandeskaps allra sista sekund så kunde Ingemar Nilsson underteckna ett avtal
med Bonnierkoncernen som innebär att de S-krönikor i numera Bonnierägda Sundsvalls
Tidning, som infördes vid Dagbladets nedläggning återupptas efter ett par års frånvaro.
Beslutet har tagit tid, och två gånger i månaden tycker vi är för litet, men som
reformister är vi glada att de ändå kunde bli verklighet veckorna före jul.
I avtalet slås också fast att vårt bolag ges inflytande över tillsättningen av den
socialdemokratiska politiska redaktören på Tidningen Ångermanland. Bonniers har sista
ordet, men det var ett bra avtal att ha när Susanne Sjöstedt slutade efter två decennier på
posten. Ny S-skribent är som bekant Jonas Bergström som närmast kommer från
Folkbladet i Umeå.
Roger Johansson, ordförande Tidnings AB Nya Norrland-Dagbladet
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