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Plats: Parkaden, Ådalsvägen 15, Härnösand 

 
08.30 Fika finns tillgängligt utanför kongressalen 

 Avprickning sker vid kongressbyråerna vid entrén 

09.40 Senaste tid för att arbetarekommunerna att lämna in tjänstgörande 
ombud och hämta ut ombudskort för ombuden. 

Inloggning sker i mötessystemet 

 

09.10 Kort genomgång av mötessystemet och närvarokontroll. 

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

10.35 Gästerna har ordet (dagordningens punkt 7) 

 

11.45  Kongressförhandlingar, (dagordningens punkter 8, 9, 10, 11, 12, 13,14)  

 
12.30 Lunch 

13.30 Läget i riksdag och region 
 
14.00 Motionsbehandling (dagordningens punkt 15) 

 
15.30 Kaffe och smörgås 

Val (dagordningens punkter 16,) 

Kongressförhandlingar, (dagordningens punkter 17,18, 19)   

 
Förhandlingarna pågår till och med punkt 18 på dagordningen är 
avhandlad. 
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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; 

  6.1 Två ordförande 

 6.2 Två sekreterare 

 6.3 Två protokolljusterare 

 6.4 Fyra rösträknare 

 6.5 Sju ledamöter i redaktionskommittén 

 

7.  Gästerna har ordet  

8. Styrelsens berättelse 

9. Årsredovisning 

10. Revisorernas berättelse 

11. Fastställande av balans och resultat 

12. Beslut om ansvarsfrihet 

13. Rapporter 

  13.1 Riksdagsgruppen 

  13.2 Regiongruppen 

  13.3 S-gruppen Härnösands stift 

  13.4 S-kvinnor i Västernorrland 

  13.5 SSU Västernorrland 

  13.6 HBT-S Västernorrland 

  13.7 Tidnings AB Nya Norrland/Dagbladet 11. 

   

14. Distriktsstyrelsens förslag 

           14.1 Arvode 2024 

           14.2 Extern revisor  

 14.3 Revidering av organisationsdokument 

 14.4 Distriktskongressen 2025  

  

15.  Behandling av motioner    

15.1  "Utred reformerad bränsleskatt"  
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15.2  "Enkelt och demokratiskt företagande" 

15.3  "Lånestöd till vidareutveckling av företag" 

15.4  "Bygg flerfamiljshus med lokaler för samvaro" 

15.5  "Vägen till integrering och inkludering i samhällslivet" 

15.6  "Förändring av det svenska skolsystemet" 

15.7  "Motion om ersättningsansvar" 

15.8  "Våtmarkerna måste räddas" 

15.9  "En väl fungerande kollektivtrafik krävs för att bygga ett 

attraktivt län" 

15.10  "Kollektivtrafiken" 

15.11  "Framtidens kollektivtrafik" 

15.12  "Fartkameror är bra" 

15.13  "Tandvårdskompetens i hela Västernorrland" 

15.14  "En jämlik tandvård utifrån behov: inför ett enhetligt 

riskbedömningssystem för tandvården" 

15.15  "Likvärdiga förutsättningar för Folktandvården och privata 

vårdgivare" 

15.16  "Högkostnadsskydd för tandvården" 

15.17  "Ett Sverige som håller ihop: En mer jämlik 

kompetensförsörjning" 

15.18  "En likvärdig hälso- och sjukvård för alla i hela landet" 

15.19  "Folkhälsan" 

15.20  "Minska den administrativa bördan för personal och chefer i 

välfärden" 

15.21  "Ökade politiska prioriteringar kring kompetensförsörjning 

inom vården" 

15.22  "Utveckling, inflytande och professionalism. Ledord inom 

regionen." 

15.23  "Motion om närhet till sjukvård" 

15.24  "Motion om förbättrad äldrevård" 

15.25  "Medicinskreform som överbygger gapet mellan den 

geriatriska sjukhusvården och den kommunala geriatriska 

vården." 

15.26  "Jämlik transplantationsvård i Sverige" 

15.27  "Anmäla om intresse för organdonationer via 

deklarationsblankett" 

15.28  "Ett Hem för vård av Barn i Västernorrland" 

15.29  "Dags för individbaserad screening av blodgivare" 

15.30  "Tidsgräns för bodelning" 

15.31  "Motion om avgiftsfri vård för våldsoffer" 

15.32  "Avskaffa patientavgifter för våldsoffer" 

15.33  "Förbättringar i adoptionsprocesserna för alla barns bästa" 
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15.34  "Förbättringar i adoptionsprocesserna för alla barns bästa" 

15.35  "Utmana det hetronormativa samhället" 

15.36  "Utmana det hetronormativa samhället" 

15.37  "Stimulera byggnation av skyddsrum" 

15.38  "Säkra Sveriges försvarsförmåga" 

15.39  "Stoppa svensk vapenexport till Pakistan" 

15.40  "Begränsa cyberbedrägerierna och dess effekter" 

15.41  "Demokratiskt kontrollerad internetåtkomst världen över" 

15.42  "Ändring i förordningen om körkortslån (SFS 2018:1118)" 

15.43  "Spärregler i allmänna val i Sverige" 

15.44  "Politiska vildar i Riksdag, Region och Kommun" 

15.45  "Fördjupning - Breddning av det politiska samtalet" 
 

16. Val      

  Uppdrag:   Mandattid: 

 16.1 Ordförande för partidistriktet, tillika ordförande för  

  verkställande utskottet  1 år 

 16.2 Studieledare   2 år  

 16.3 6 styrelseledamöter  2 år  

 16.4 6 ledamöter i VU  2 år 

 16.5 3 revisorer 

  varav en särskild granskare av 

  regionens partistöd  1 år 

 16.6 3 revisorsersättare  1 år 

 16.7 4 ombud till ABF  1 år 

 16.8 Fyllnadsval till den politiska valberedningen 

  t o m distriktskongressen 2025  

  16.9 7 ledamöter i valberedningen,  

 varav en sammankallande  1 år 

   

17. Avtackning 

18.     Kongressen avslutas  
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Kongressombud skall för att avvika från pågående kongressförhandlingar behöver få 

tillstånd för detta av kongressens presidium. Ev avvikelser från kongressen ska föras till 

protokollet. 

1. Yttrande- och förslagsrätt har ombud, distriktsstyrelsen och dess 
försteombudsman, av partistyrelsen utsedd representant, de socialdemokratiska 
riksdagsledamöterna inom distriktsområdet, en föredragande revisor, samt en 
representant för regiongruppen. Motionär har yttranderätt när dennes motion 
behandlas. Föreningsmotioner företräds av EN motionär.  Endast de av 
arbetarekommunerna utsedda ombud har rösträtt. 

2. Ordet begärs via mötessystemet om det inte används begärs ordet skriftligt 
3. Alla inlägg görs från talarstolen. Förslag skall för att kunna upptas till behandling 

vara skriftligt avfattat.  
4. Förslagsreglerna är att ändringar inte kan göras i motionernas texter eller att-

satser. 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 

någon av de andra ordförandena. 

8. Omröstningar avgörs genom öppenomröstning, förutom vid personval, då detta 

sker slutet 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 genom mötessystemet och om sådant inte används 

genom handuppräckning med röstkort. 

9. Reservationer ska avges skriftligt innan mötet avslutas. Anmälan om reservation 

ska göras i omedelbart i anslutning till beslut. 

10. Motionerna 24 och 25 har likartade att-satser och och behandlas med 

gemensamt svar och kongressbehandling. Motionerna 31-32 har likartade att-

satser och och behandlas med gemensamt svar och kongressbehandling. Motion 

33 och 34 är likalydande, med samma motionär och och behandlas med 

gemensamt svar och kongressbehandling. Motion 35 och 36 är likalydande och 

och behandlas med gemensamt svar och kongressbehandling. 
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Bodil Hansson, Sundsvall, vald t.o.m. årskongressen 2024 

 

Jim Sundelin, Örnsköldsvik, vald t.o.m. årskongressen 2024 

 

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 2024: 

Sara Nylund, Härnösand 

Malin Svanholm, Kramfors 

John Åberg, Sollefteå 

Stefan Dalin, Timrå 

Jan Filipsson, Ånge 

Anna Sundberg, Örnsköldsvik 
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(valda t.o.m. 2023)

Andreas Sjölander, Härnösand 

Malin Svanholm, Kramfors 

Åsa Sjödén, Sollefteå 

Stefan Dalin, Timrå 

Jan Filipsson, Ånge 

Anna Sundberg, Örnsköldsvik 

 

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda möten och VU har 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. 

• Motionsbehandling inför distriktskongressen 

• Under året har frågor kring valet, valrörelsen, uppföljning av valet och 

majoritetbildning varit viktiga frågor. 

 

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 
 

Mats Höglund, Härnösand 

Olle Åkerlund, Sundsvall 

Sonja Näsholm, Härnösand 
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Niklas Säwén, Sundsvall 

Ann-Charlotte Visén, Härnösand 

Kristina Wallin, Timrå 

Ulrika Karlsson, Örnsköldsvik 
 

Arianne Sundman, Sundsvall 

Malgorzata Hammarberg, Ånge 

Anders Bergman, Härnösand 

 

Sten-Ove Danielsson, Ånge, Ordförande/sammankallande 

Maud Byqvist, Härnösand  

Peter Hedberg, Kramfors  

Lisa Tynnemark, Sundsvall  

Mikael Sjölund, Sollefteå  

Jim Karlsson, Timrå  

Zenitha Nordfjell, Örnsköldsvik  

 

 

Ordförande    Personlig ersättare 
Bodil Hansson, Sundsvall/VU Åsa Sjödén, Sollefteå/VU 

Ledamöter 

Maud Byqvist, Härnösand   Mats Höglund, Härnösand 

Malin Svanholm, Kramfors  Peter Hedberg, Kramfors 

Erik Lövgren   Anette Lövgren, Ånge 

Stefan Dalin, Timrå   Mari Eliasson, Timrå 

Elisabet Lassen, Sollefteå   Curt Noppa, Sollefteå 

Niklas Säwén, Sundsvall  Åsa Ulander 

Per Nylén, Örnsköldsvik  Carolina Sondell, Örnsköldsvik 

Andreas Sjölander  Anna Sundberg/Örnsköldsvik/VU 

Jim Sundelin, Fackligledare/Ö-vik Johanna Bergsten 

Birgit Johansson, regiongruppen, Ö-vik Roger Johansson, Sundsvall  

Adjungerad: Drinor Selmani, SSU    
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Sara Nylund, ersättare i partistyrelsen samt Bodil Hansson, ersättare i partistyrelsens 

verkställande utskott.  

 

 

Personal som arbetat vid distriktsexpeditionen under året har varit: 

Stefan Wikén, 1:e ombudsman 

Torbjörn Lundin, Kontorist 

Inga-Lill Graff, Verksamhetsassistent 
Johanna Karlsson, Kommunikationsombudsman 
Sara Österholm Verksamhetsassistent 
Marcus Juuso, Valombudsman  
Roger Johansson, Valombudsman 
 

Kongressen genomfördes på lördagen av 170 ombud och från distriktsstyrelsen fanns 7 
ledamöter, 1 adjungerad och 1 revisor närvarande. Utöver det är också 3 
riksdagsledamöter och 5 gäster på plats den 2 april.  På söndagen var 166 ombud 
närvarande. Partistyrelsens representant vid kongressen var landsbygdsminister Anna-
Caren Säterberg.  
 
Kongressen behandlade 29 motioner som spände över många områden som sjukvård, 
skola och infrastruktur.  
Distriktsstyrelsen inbjöd till fyra digitala dialogmöten kring motionerna och 
motionssvaren och ett seminarium om valprogrammet för att uppmuntra till samtal och 
dialog kring motionerna och motionssvaren före distriktskongressen.  
 
Det politiska programmet för mandatperioden 2023–2026 fastställdes av kongressen  

Valkonferensen genomfördes på Parkaden i Härnösand av 170 närvarande ombud och 

från distriktsstyrelsen fanns 14 ledamöter, 4 adjungerade och 4 riksdagsledamöter, samt 

1 från regiongruppen på plats. Partistyrelsens gäst var Ardalan Shekarabi. 

Valkonferensen fastställde nomineringar till indirekta uppdrag i regionen. 
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Nr 1 ”Ett skogsbruk som värnar biologisk mångfald” 

att Socialdemokraterna verkar för att skog som återplanteras skall varieras artmässigt för 

att gynna biologisk mångfald, 

att Socialdemokraterna verkar för att stärka skyddet av gammelskog. 

 
Redovisning till Distriktskongressen 2022 

I Socialdemokraternas partimotion lyfter vi de viktiga frågorna om skogen och den 

biologiska mångfalden. Skogen och skogsbruket är avgörande i klimatomställningen. 

Skogsråvaran kan ersätta fossila produkter, och den svenska skogen bidrar i sig med ett 

stort koldioxidupptag. Ett aktivt brukande av skogen förutsätter att staten tar sitt ansvar 

för skydd och vård av våra skogar. Socialdemokraterna vill därför skjuta till sammanlagt 

540 miljoner kronor för skydd av värdefull natur och åtgärder för värdefull natur. 

Skogsstyrelsens anslag förstärks med 50 miljoner kronor och anslaget för insatser för 

skogsbruket förstärks med lika mycket.  

 

Även i kommittémotion 2022/23:2073 för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 

naturvård föreslår vi att anslaget 1:14 Skydd av värdefull natur tillförs 290 miljoner kr. 

Skydd och bevarande av värdefulla naturmiljöer är viktiga för biologisk mångfald och 

det svenska friluftslivet. Satsningen inkluderar resurser för Naturvårdsverkets 

ansvarsområde, som exempelvis utgifter och avtalslösningar för att säkerställa förvärv av 

värdefulla naturområden och statsbidrag till kommuner och kommunala stiftelser för 

skydd av värdefulla naturområden. 

 

Nr 2 ”Tryggare enskilda vägar” 
att Socialdemokraterna verkar för att höja de ekonomiska bidragen till enskilda 

väghållare.  

 
Redovisning till Distriktskongressen 2022 

Riksdagsbänken har skrivit en motion om att Infrastruktur är en av grundförutsättningar 
för att kunna leva, bo och verka i hela landet. Motionen kommer att behandlas i 
Trafikutskottet under februari månad. 

Vägföreningarna utgör en viktig del i Sveriges arbete mot dåliga vägar och trafikmiljöer. 
För att upprätthålla kvaliteten och säkerheten på en väg behövs dock mycket 
omvårdnad av vägen. Snö måste skottas, tjälskador lagas och belysning repareras. Detta 
kan påverka människors benägen het att bo i områden. 
 

Nr 5 ”Hundavel” 

att det görs en utredning av hundaveln i Sverige för att belysa om nuvarande hundavel 

är förenlig med djurskyddslagstiftningen, Utredningen bör redovisa vilka brister det 

finns inom hundaveln med förslag på åtgärder som säkerställer djurskyddet. 
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Redovisning till Distriktskongressen 2022 

Riksdagsbänken har skrivit en motion som tas upp i Miljö och jordbruksutskottet under 
mars månad. Regeringen bör överväga att tillsätta en utredning av hundaveln i Sverige 
för att belysa om nuvarande hundavel är förenlig med djurskyddslagstiftningen. 
Utredningen bör redovisa vilka brister det finns inom hundaveln med förslag på 
åtgärder som säkerställer djurskyddet. Det har tidigare gjorts en liknande utredning i 
Nederländerna vilket har öppnat upp för en förändring av etablerade system. Det är hög 
tid att Sverige också utreder detta 

 

Nr 6 ”Åldöden i vattenkraftverken” 

att Socialdemokraterna verkar för att den som driver vattenkraft förpliktigas att vidta 

åtgärder för att skydda vandrande fiskarter från turbinrelaterade  

 
Redovisning till Distriktskongressen 2022 

I Socialdemokraternas kommittémotion 2022/23:2073 för utgiftsområde 20 Allmän 

miljö- och naturvård skriver vi att den biologiska mångfalden ska säkras i åar och älvar. 

Under den socialdemokratiska regeringen påbörjades arbetet med den nationella planen 

för omprövningar av vattenkraftens miljövillkor. Tyvärr har nu den högerledda 

regeringen pausat denna prövning vilket också gör att åtgärder för att skydda vandrande 

fiskarter kommer att dröja ytterligare.  

 

Nr 8 ”Allas rätt till A-kassa” 

att Socialdemokraterna Västernorrland bedriver påverkan för att alla anställningar med 

ekonomiskt stöd till arbetsgivaren från arbetsförmedlingen ska kvalificera till A-kassa 

inom ramen för arbetsvillkoren för A-kassa. 

att Socialdemokraterna verkar för att alla anställningar med ekonomiskt stöd till 

arbetsgivaren från arbetsförmedlingen ska kvalificera till A-kassa inom ramen för 

arbetsvillkoren för A-kassa. 

 
Redovisning till Distriktskongressen 2022 

Fokus från oss socialdemokrater i Riksdagen har varit på att återinföra extratjänsterna 

och permanenta den tillfälliga förstärkningen av a-kassan som infördes under pandemin, 

så att fler löntagare kan få ut 80 procent av sin lön om de blir av med jobbet. I båda 

fallen har vi som parti motionerar i Riksdagen.  

 

Nr 9 ”Arbetsför eller inte” 

att Socialdemokraterna ska verka för att den vårdande läkarens bedömning om 

patientens arbetsförmåga ska vara grunden för Försäkringskassans beslut om 

arbetsförmåga. 
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Redovisning till Distriktskongressen 2022 

Den socialdemokratiska regeringen beslutade i juni 2022 om att tillsätta en utredning om 

läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden. Läkarens bedömning av arbetsförmågans 

nedsättning på grund av sjukdom och läkarintyget är centrala delar vid bedömningen om 

rätt till ersättning. En särskild utredare får i uppdrag att utreda om sjukskrivande läkares 

bedömning av arbetsförmågans nedsättning behöver ges större tyngd i 

sjukpenningärenden. Utredaren får även i uppdrag att utreda betydelsen av samarbete 

mellan flera professioner i hälso- och sjukvården vid sjukskrivning för att underlätta 

läkares arbete med sjukskrivning. Kopplat till utredningen finns också en parlamentarisk 

tillsatt grupp där vi socialdemokrater är representerade, uppdraget ska redovisas senast 

den 7 juni 2023. 

 

Nr 10 ”En tryggare ekonomisk nedtrappning av flerbarnstillägget” 

att Socialdemokraterna verkar för att nedtrappningen av flerbarnstillägget vid avslutad 

utbetalning av barnbidrag ska ske i storleksordning från det minsta beloppet till det 

största 

 
Redovisning till Distriktskongressen 2022 

Riksdagsbänken har skrivit en motion om att överväga förändringar av flerbarnstillägget 

när barnbidraget upphör.  Motionen kommer att behandlas i Socialförsäkringsutskottet i 

april. 

 

Barnbidraget är en del av Sveriges generella välfärd, någonting som kommer alla till del. 

Idag kan du få flerbarnstillägg fram till när barnen fyller 16 år.  När ett barn fyller 16 år 

försvinner inte bara ett barnbidrag utan det yngsta barnets flerbarnstillägg (som är det 

största) försvinner också eftersom alla barn som får flerbarnstillägg flyttas upp ett steg i 

betalningspyramiden. För varje enskild familj utgör flerbarnstillägget ett litet, men viktigt 

tillskott till hushållets inkomst. Därför bör man överväga förändringar i den så kallade 

betalningspyramiden, så att en barnfamilj kan, åtminstone i en övergångsperiod, behålla 

flerbarnstillägget som det är även för det yngsta barnet. På så vis kan man möjliggöra för 

familjer att fortsatt känna ekonomisk trygghet även när det äldsta barnet fyller 16 år. 

 

Nr 11 ”Fria arbetsskor till personalen inom Vård & Omsorg” 

att Socialdemokraterna i Västernorrland verkar för att arbetsgivare säkerställer att vård 

& omsorgspersonalen får fria arbetsskor, 

att Socialdemokraterna i Västernorrland arbetar för att särskilda åtgärder vidtas för att 

motverka belastning & förslitningsskador för personalen som jobbar inom vård & 

omsorg. 

 
Redovisning till Distriktskongressen 2022 

att ingen särskild hantering eftersom det ingår i distriktskongressens  

beslutade valprogram för om det är möjligt genomföra under mandatperioden. 
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Nr 12 ”Vård ska ges efter behov” 

att våra S-politiker i Regionen förbereder åtgärder för att säkerställa att patienter med en 

privat vårdförsäkring inte kan gå före i den offentligt finansierade sjukvården. Detta 

utifrån de resultat den nationella utredningen pekar på och som just (okt -21) skickats ut 

på remiss. 

 
Redovisning till Distriktskongressen 2022 
Riksdagen fattade den 25 januari 2023 beslut i utifrån den nationella utredningen som 

motionen hänvisar till. Den delen i utredningen som mest kopplas till frågeställningen i 

motionen handlade om ”Förutsättningar när regioner tecknar avtal med privata 

utförare” och förslaget i denna fråga från den dåvarande regeringar var; 

”Att om en privat vårdgivare har ytterligare uppdragsgivare utöver regionen, ska det av 

avtalet mellan regionen och vårdgivaren framgå hur det ska säkerställas att vårdgivarens 

övriga uppdrag inte negativt påverkar utförandet av de uppgifter som har lämnats över 

av regionen och hur det som avtalats ska följas upp”, vilket riksdagen avslog. 

Detta ställer Region Västernorrland och övriga regioner i ett läge där man inte har 

tillgång till verktyg för att kunna upptäcka att patienter med privat sjukförsäkring kan ha 

getts företräde i strid med behovsprincipen och gå vidare och utreda misstanke att det 

har skett. 

Nr 15 ”Psykisk hälsa bland unga” 

att vi verkar för att Socialdemokraterna i Västernorrland tar ytterligare kliv för att leva 

upp till motionens intentioner.  
 
Redovisning till Distriktskongressen 2022 
Under året har Socialdemokraterna i Region Västernorrland gjort följande för att leva upp till 
motionens intentioner: 

 Beslutat om ”familjecentral deluxe” tillsammans med Ånge kommun (ett numera 
nationellt uppmärksammat arbete) 

 Tillsammans med kommunerna tagit fram ett nytt avtal för att förstärka 
Ungdomsmottagningarnas möjligheter att möta barn och unga med psykisk ohälsa. 
Tyvärr har avtalet inte gått att besluta om, då samtliga kommuner inte var redo för beslut i 
höstas. 

 Öppnat Barn och ungdomsentrén fysiskt i Örnsköldsvik. 

 Förstärkt budgeten 2023 till BUP för att fortsätta kunna korta köerna, vilket har gett 
resultat. 

 Trots politisk överenskommelse, Inte lyckats få förvaltningarna i regionens primärvård 
och Örnsköldsviks bildning samt individ- och familjeomsorg att komma överens om 
familjecentralens utveckling. 

 Gett förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Sundsvalls kommun försöka starta en 
familjecentral i Bredsand. 
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 Gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ”En väg in” för barn och unga med psykisk 
ohälsa, som kommer hjälpa familjer att få rätt hjälp direkt. 

 Tagit i hand med politiken i Sollefteå kommun om att starta en familjecentral under 
2023/2024. 

Sammantaget har mycket gjorts, men huvuddelen av att lyckas ligger i samarbetet mellan 

kommunala och regionala företrädare

 

Nr 16 ”Se över statsbidraget för habiliteringsersättning” 

att uppdra till länets (S)-riksdagsledamöter att verka för att statsbidrag som syftar till att 

höja habiliteringsersättningen både omfattar deltagare enligt LSS och Socialtjänstlagen.  

 
Redovisning till Distriktskongressen 2022 

Riksdagsbänken har skrivit en motion som kommer att hanteras i socialutskottet under 

våren. Regering och riksdag har infört ett statsbidrag för att möjliggöra en höjning av 

habiliteringsersättningen för de som deltar på dagliga verksamheter. Det statsbidraget 

behöver ses över. Idag finns bara pengar avsatta till deltagare som har daglig verksamhet 

enligt LSS. De personer som har daglig verksamhet beviljad enligt SoL får inte del av 

den riktade satsningen.  

 

Nr 17 ”Alkoholkonsumtionen” 

att vi aktivt verkar för att sänka alkoholkonsumtionen. 

att vi har en tydlig åtgärdsplan för hur vi ska sänka alkoholkonsumtionen. 

 
Redovisning till Distriktskongressen 2022 

Arbetet i distriktsstyrelsen för att arbeta fram en åtgärdsplan har ännu ej påbörjats. 

 

Nr 18 ”Detta heter eftersupning”  

att stoppa möjligheten att hävda eftersupning för att försöka bli frikänd från rattfylleri. 

 
Redovisning till Distriktskongressen 2022 

Justitieutskottet har under 2021/2022 behandlat motioner om förbud mot eftersupning. 

Partikamrater har lagt motioner om eftersupning, som har blivit avslagna. Vi fortsätter 

fortsätta bevaka frågan i ansvariga utskott (socialutskottet och justitieutskott) 

 

Nr 21 ”En hållbar skolekonomi” 

att Socialdemokraterna ska verka för en differentierad skolpeng där kommunala skolor 

tilldelas högre skolpeng än privata skolor, 

att Socialdemokraterna ska verka för att kommunala huvudmän inte ska vara skyldiga att 

ersätta enskilda huvudmän vid renovering eller nybyggnation av kommunala skolor. 

 
Redovisning till Distriktskongressen 2022 
Den tidigare socialdemokratiska regeringen lade våren 2022 fram en proposition som låg 
i linje med motionens innehåll. En högermajoritet i riksdagen röstade i juni 2022 nej till 



  18 (37) 

propositionen. Partiet centralt fortsatte att driva frågan i valrörelsen och inriktningen 
gällande skolpolitiken ligger fast, det vill säga att den demokratiska kontrollen över 
skolan ska återtas.  

 

Nr 23 ”Omfördela annonsintäkter från teknikjättar till tidningar” 

att Socialdemokraterna verkar för att annonsintäkter på nätet i större utsträckning ska 

komma medier till del.  

 
Redovisning till Distriktskongressen 2022 
EU arbetar utifrån ett antal olika direktiv med frågor kopplade till medieregleringar och 
däri ryms även frågan om annonsintäkter. Socialdemokraterna har i regeringsställning 
och i EU-parlamentet stöttat de lagförslag och åtgärder som tagits fram för att 
möjliggöra sunda konkurrensvillkor och att annonsintäkter ska kunna komma nationella 
och lokala medier till del. Mot bakgrund av det arbetet ser länsbänken att det är viktigt 
att bevaka den nya regeringens arbete gällande frågorna och agera för att den 
socialdemokratiska mediepolitiken som också förts på EU-nivå får genomslag. 

 

Nr 24 ”Digitaliseringsstöd till bibliotek” 

att Socialdemokraterna verkar för att bibliotek ska ges ekonomiska förutsättningar att 

finansiera utlåning av digitala böcker.  

 
Redovisning till Distriktskongressen 2022 

Riksdagsbänken har skrivit en motion som ska behandlas i kulturutskottet under april 

månad. Bibliotekslagen betonar bibliotekens betydelse för det demokratiska samhällets 

utveckling och den grundläggande roll de spelar för kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning. Genom att erbjuda personer oavsett bakgrund, kön och klass, tillgång till 

litteratur och media är biblioteken är en viktig demokratisk institution. 

 

Nr 26 ”Nämndemännens villkor och ersättningar” 
att partiet ska verka för en förbättring av nämndemännens villkor genom att 
sammanträdesarvodet höjs till 1 000 kr per dag  
att halvdagsersättningen tas bort 
att i ersättningen för förlorad arbetsförtjänst ingår semesterersättning samt 
kompensation för eventuell uteblivet underlag för tjänstepension på förlorad 
arbetsförtjänst hos arbetsgivaren 
att nämndemännen ska omfattas av samma skydd och säkerhetsregler som personalen i 
domstolen 

att förutom den obligatoriska introduktionsutbildningen vid mandatperiodens början 

ska nämndemännen få minst en årlig vidareutbildning 

 
Redovisning till Distriktskongressen 2022 
Riksdagsbänken har lämnat in en motion om att förbättra nämndemännens villkor i 
enlighet med den motion distriktskongressen 2022 biföll. Riksdagsmotionen ska 
behandlas i justitieutskottet under våren.  
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Nr 27 ”HBTQIA-frågor” 

att partidistriktet ansvarar för att erbjuda en utbildningsinsats för förtroendevalda 
socialdemokrater i region Västernorrland om HBTQ+-frågor. 

 
Redovisning till Distriktskongressen 2022 

En utbildningsinsats ska genomföras i början av mandatperioden för förtroendevalda 

socialdemokrater i region Västernorrland om HBTQ+-frågor. 

 

Partidistriktet har under året ökat med 31 betalande medlemmar.  Antalet nya betalande 

medlemmar är 344.  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.  

 

       

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Arbetarekommun      
 

Härnösand 333 409 328 326 357 367 

Kramfors 472 442 383 343 340 359 

Sollefteå 373 347 282 260 256 249 

Sundsvall 1015 1076 932 871 915 950 

Timrå 273 280 253 251 254 250 

Ånge 307 329 279 282 278 276 

Ö-vik 889 965 785 747 720 700 
 3662 3839 3242 3080 3120 3151 

Nya under året    690 139 145 290 344 

       

     

    

       

HBT-S 7      

S-studenter  2      

SSU 58      

Tro o Solidaritet 30      

S-kvinnor 177      

Socialdemokraterna  2877      

 3151      
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De allmänna valen 2018 har varit det centrala i all aktivitet och verksamhet som 

bedrivits från partidistriktet under året. Några av de delar som partidistriktet arbetat med 

är: 

• Framtagande av valprogram 

• Utbildning/samlingar av kandidater och deras deltagande valrörelsen 

• Besök av centrala företrädare 

• Valsedlar och valtekniska frågor 

• Framtagande och av material, bilder, annonser, affischer  

• Aktiviteter på socialamedier 

• Kontakter och aktiviteter med de fackliga organisationerna 

• Pressinformationer och underlag för dessa 

• Under våren samordnade partidistriktet ringkvällar för hela partidistriktet. 

• Träffar och avstämningar med AK valledare – 9 stycken under vallåret, samt tre 

stycken under 2021, samt en utbildning i strategisk politisk kommunikation. 

Socialdemokraterna i Västernorrland förde 83310 samtal, varav 20187 samtal genom 

dörrknackning.  

 

Under valveckorna genomförde de ledande kandidaterna till region och riksdag 

sammanlagt 191 besök vid aktiviteter i arbetarekommunerna. 

 

Inför valrörelsen genomfördes en utbildning/samling inför valet med kandidaterna till 

regionen. De fyra riksdagskandidaterna träffades i Stockholm två dagar och därefter 

genom videomöten i förberedelser och avstämning inför valrörelsen. 

Sammanställning AK

Ak 

samtals 

mål

Totalt 

antal 

samtal

Antal 

samtal 

telefon 

eller dörr

Antal 

digitala 

samtal 

Antal 

övriga 

samtal 

Förra 

valet 

Dörrar

Förra 

valet 

allmänna

Förra 

valet 

totalt

Inrapport 

mål  

Total

Härnösand 15000 14142 5210 0 20910 5350 10750 16100 5600

Kramfors 3000 4449 626 0 3830 750 2734 3484 2800

Sollefteå 1500 2783 1529 0 1256 827 1641 2468 2800

Sundsvall 35000 36966 7812 86 29158 7913 24110 32023 14900

Timrå 5000 7717 2109 0 6043 1314 3998 5312 4400

Ånge 3500 5050 399 91 4560 2569 3030 5599 2890

Övik 20000 12203 2502 0 9701 7480 12060 19540 10500

83000 83310 20187 177 75458 26203 58323 84526 43890
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220308-09 Karl-Petter Thorwaldsson Sundsvall 

2200322 Ida Karkiainen Sundsvall/Ånge 

220402 AnnaCaren Sätherberg Sundsvall - distriktskongressen 

220425 Johan Danielsson Härnösand/Timrå/Sundsvall 

220501 Ida Karkiainen Örnsköldsvik 

220514 Tobias Baudin A-dagarna i Sundsvall 

220524 Karl-Petter Thorwaldsson Örnsköldsvik 

220615 Karl-Petter Thorwaldsson Örnsköldsvik 

220617  Ida Karkiainen Härnösand 

220707 AnnaCaren Sätherberg Kramfors/Sundsvall 

 Karl-Petter Thorwaldsson Kramfors/Sundsvall 

220808-10 Ida Karkiainen Sollefteå/Kramfors/Timrå/Sundsvall 

220822 Tobias Baudin Örnsköldsvik 

220829-30 Hans Dahlgren Sundsvall/Härnösand/Timrå 

220831 Magdalena Andersson Sollefteå/Sundsvall 

220906-07 Karl-Petter Thorwaldsson Örnsköldsvik/Timrå/Sundsvall 

220909 Stefan Löfven Sundsvall 

220908-10 Anna Hallberg Sundsvall/Örnsköldsvik 

22119 Ardalan Shekarabi Härnösand - valkonferensen 

Valresultat innebar att vi gick fram i tre kommuner, tappade 0,3% i riksdagen och 2,5% i 

regionen. Idag är vi med och styr i regionen och fem kommuner tillsammans med andra 

partier. I regionen och tre av kommunerna finns minst ett parti med som idag finns med 

i regeringen.. I Sollefteå och Örnsköldsvik är vi i opposition. 

 

 



  22 (37) 

Demonstrationståg från teatern till torget. Talare var Glenn Nordlund, regionstyrelsens 
ordförande, Monika Lindberg, arbetarekommunens ordförande, Andreas Sjölander, 
kommunstyrelsens ordförande, My Nilsson, SSU och talare från LO. Avslutades med 
återsamling på teatern med fika. 

Plakatskrivning på Kramfors Folkets Park före demonstrationståget. Huvudtalare var 
Peter ”Pira” Hedberg. Talare även från LO och SSU. Unga Örnar sålde fika på Folkets 
Park. Musikunderhållning med Great Hansson band. Kramfors AK bjöd på korv på 
torget. 

Dagen började med Drive in Epa-utställning och ponnyridning. Samling på Lillänget för 
1 maj-tåget som gick mot Hullsta gård. Huvudtalare Anna-Belle Strömberg, 
riksdagsledamot, samt tal av Åsa Sjödén, ordförande Socialdemokraterna Sollefteå, Jack 
Åkerlund, ordförande IF metall Sollefteå, Eleonore Gradin, ordförande Kommunal 
Sollefteå. Fika och underhållning av Orritons i danssalongen 

Förfest och samling inför demonstrationen i parken på Esplanaden. Aktiviteter i parken 
med trubadur och korvgrillning. Demonstrationståg till torget. Talare: Marie Nilsson 
ordförande IF-Metall, Bodil Hansson, kommunstyrelsens ordförande, Sara Nylund, vice 
ordförande regionstyrelsen, Drinor Selmani, SSU. Prisutdelning för: Årets gräsrot och 

Regionvalet 2022 Skilln Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Ö/M % Röster röst 18 2018 2018 +/- +/- 2014 2014

Härnösand 3,3 33,7 5312 339 4973 30,37% -2433 -16 7406 46,37%

Kramfors 3,6 31,3 3611 237 3374 27,68% -2927 -23,94 6301 51,62%

Sollefteå 4,1 18 2157 371 1786 13,95% -4368 -33,66 6154 47,61%

Sundsvall -4,5 34,4 21916 -3467 25383 38,93% -3333 -6,36 28716 45,29%

Timrå -6,4 37,5 4327 -890 5217 43,91% -933 -9,24 6150 53,15%

Ånge -7,4 36,4 2169 -523 2692 43,84% -803 -11,86 3495 55,70%

Örnsköldsvik -4,2 33,2 11914 -2016 13930 37,40% -3824 -11,81 17754 49,21%

Kommunval 2022 2022 Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Västernorrland Ö/M % Röster 2018 2018 +/- +/- 2014 2014

Härnösand 6,2 38,5 6048 723 5325 32,34% -1739 -11,45 7064 43,78%

Kramfors 3,8 41,8 4797 164 4633 37,99% -1375 -10,81 6008 48,81%

Sollefteå -8,3 25,7 3098 -1288 4386 34,03% -1498 -11,15 5884 45,17%

Sundsvall 0,5 39,4 24972 -562 25534 38,85% -3305 -6,17 28839 45,02%

Timrå -2,5 42,4 4936 -480 5416 44,88% -374 -4,32 5790 49,20%

Ånge -5,4 40,4 2444 -444 2888 45,81% -371 -5,01 3259 50,82%

Örnsköldsvik 13406 -1818 15224 40,46% -1336 -4,6 16560 45,06%
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Årets fackliga hjälte och Årets gräsfrö Lokala talare:  Skönsmon – Elina Backlund Arab, 
Södra Skön – Bodil Hansson, Alnö – Mikael Westin, Stöde – Niklas Säwén, Njurunda – 
Lisa Tynnemark, Matfors – Sara Nylund, Granloholm – Ludvig Lind 

Tåget samlades vid simhallen för avmarsch mot torget. Johan Engström Lockner, 
Arbetarekommunens ordförande hälsade välkommen. Talare var Stefan Dalin, KSO 
Timrå Kommun, Pontus Georgsson, förbundsordförande Svenska 
Pappersindustriarbetareförbundet och Malin Larsson, Riksdagsledamot Västernorrland 

Demonstrationståg avgick från Bobergs gymnasiet till torget. Korv och bröd, festis, 
kaffe och proggmusik av NKI. Tal av Johanna Bergsten LO och riksdagskandidat, Erik 
Lövgren, kommunstyrelsens ordförande, Anders Leufstadius medlem i 
Socialdemokraterna under 80 år och Samuel Holmberg, SSU. Utdelning av årets 
kulturstipendie. NKI – Norrländska Konjunkturinstitutet underhåller med progg och 
rock på svenska. Insamling till förmån för Ukrainas kamp för frihet. 

1a maj frukost på Café UH. Panelsamtal med Peder Björk riksdagskandidat och Per 
Nylén kommunstyrelsens ordförande. Moderator: Susanne Silverkraft.  

Samling för 1a maj tåget vid Elite hotell för avmarsch mot torget. Manifestation på 
torget ”Arbetarrörelsens Dag” med korta appeller av Ida Karkiainen, 
civilminister, August Lundin, SSU och Jim Sundelin, ordförande Byggnads 
Mellannorrland. 1a maj-tåg mot Nolaskolan, Appeller och tal i aulan: Ida Karkiainen, 
civilminister, Peter Taleryd, fackligledare Socialdemokraterna Örnsköldsvik, Carolinas 
Sondell, ordförande arbetarekommunen, Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande, 
Moderator: Axel Melbin 

Valet har präglat studieinsatserna. Under året har vi genomfört följande utbildningar 

• 220122-23 Utbildning med arbetarekommunernas valledare 

• 220219-20 Utbildning/samling medkandidaterna till regionfullmäktige 

• 220226-27 Valvinnardagarna, partiets nationella stora samling av 
arbetarekommunerna.. 

• ”Preparering”/samling av de fyra riksdagskandidaterna träffades i Stockholm två 
dagar och därefter genom videomöten i förberedelser och avstämning inför 
valrörelsen. 

 
Därutöver har partidistriktet deltagit vid partiets studiekonferens på Bommersvik. Vi har 
haft deltagare på Bommersviksakademin och på partiets ledarskapsutbildning steg 3. 
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Ett gemensamt facklig-politiskt utskott införts för Socialdemokraterna i Västernorrland 

och Jämtland med fasta deltagare som även har mandat från sina respektive förbund för 

att kunna göra gemensamma åtagande och ställningstaganden politiskt och 

organisatoriskt. Diskussion pågår kring hur detta ska formeras framåt. 

 

De fackliga relationerna och kontakterna har varit viktiga under valåret. Dessa har skett 

på alla nivåer. 

 

Den stora aktiviteten under året var A-dagarna 13-14 maj i Sundsvall med deltagare från 

LO-förbunden, LO-facken. partidistrikten och arbetarekommunerna. Medverkande var 

bl a Tobias Baudin, partisekreterare, Lisa Nåbo, SSUs förbundsordförande, Anders 

Henriksson, Socialdemokraternas gruppledare i SKR, Axel Björneke och Dan Mattson, 

valledare för Socialdemokraterna respektive LO. Därutöver flera parallella seminarier, 

kring folkbildning, Ordning och reda på arbetsmarknaden, fackliga ledare roll och den 

Svenska välfärdsmodellen. 

 

Det genomfördes även videomötet mellan riksdagsledamöterna och fackligt aktiva. 

 

Skogslänssamarbetet utgörs av de socialdemokratiska partidistrikten i Dalarna, 

Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Samarbetet bygger 

på mötesarenor med sådan representation som främjar våra gemensamma intressen att 

stärka socialdemokratin i våra län. 

 

Samarbetet är tydligt kopplat till Partikongress i syfte att gynna ett gemensamt agerande 

och stärka stödet för våra viktigaste frågor. Samarbete rörande nomineringar gäller 

Partistyrelsen, Partistyrelsens VU, riksdagen, Sveriges Kommuner och Landsting samt 

Europaparlamentet. 

 

Årets Skogslänskonferens genomfördes i Luleå 2-3 november. Skogslänskonferens 

diskuterade gemensamma frågor och farhågor utifrån situationen med en 

högerkonservativregering som inte ser behoven i vår del av landet. Vid konferensen 

övertog Västernorrland ordförandeskapet för Skogslänssamarbetet för kommande året. 

Inom ramen för skogslänssamarbetet arbetar även våra riksdagsledamöter med en 

gemensam inriktning för våra frågor i riksdagen. Därutöver har ordförandena 

tillsammans ombudsmännen haft några möten och flera telefonmöten i gemensamma 

frågor. Arbetet efter valet har handlat om att att gemensamt ta tillvara skogslänens 

intressen i SKL. 
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Distriktsstyrelsen vill ge ett mycket stort tack till alla medlemmar och våra 

sidoorganisationer och fackliga organisationer som deltog och genomförde en fantastisk 

valrörelse i hela Västernorrland.  

Vi genomförde tillsammans fler 83 000 samtal under valrörelsen och av dessa var mer 

än 20 000 samtal som vi förde när vi knackade dörr. Detta är insatser som är avgörande 

för att valresultet blev så bra som det blev. Även om vi inte nådde fram till vår 

målsättning.  

  

I landet tappade vi regeringsmakten till den mest högerkonservativa regering som 

Sverige någonsin har sett sedan rösträtten infördes. I Västernorrland är vi med och styr i 

regionen och i fem kommuner, tyvärr är vi i opposition i två.  

  

Valresultatet tillsammans med de politiska förändringar som vi ser i vår omvärld visar 

tydligt att Socialdemokratins roll för att bygga ett samhälle med plats för alla byggt på 

demokratiska värderingar långt ifrån är överspelade. Tvärtom befinner oss i ett nytt 

politiskt landskap där demokratin, jämlikheten och välfärden utmanas. Vi ser också hur 

norra Sverige lämnas utanför när det gäller regeringens politik. Regeringens hantering av 

elstödet är ett exempel och talar sitt tydliga språk och som direkt hotar den gröna 

nyindustrialiseringen och därmed jobben och välfärden för oss i Västernorrland. 

  

Det har kanske aldrig varit viktigare att vi som socialdemokrater tar ledningen för 

framtiden – även om vi är i opposition i landet, i opposition i kommuner eller styr i 

region och kommuner med partier som ingår i regeringen. Vi behöver vara ett parti i 

människors vardag, vi behöver finnas bland alla människor som får betala priset av en 

högerregering. Vi behöver se problemen, utmaningarna och behoven. Vi behöver säga 

som det är och göra det som krävs. Vi behöver använda varje dag vare sig vi styr eller 

opponerar för att vinna tillbaka människor för våra värderingar, våra idéer och vår 

politik.  

  

Vi behöver utveckla vår politik så att vi på område efter område tydligt står för både 

rättvisa och hållbar tillväxt, både rättigheter och skyldigheter. Detta behöver vi göra 

tillsammans med länets innevånare och med alla som hamnar i kläm av högerpolitiken. 

Vi ska vara ett parti som samlar Västernorrlands och betonar det som är gemensamt och 

samtidigt tar tydlig konflikt mot högerpolitiken och populismen. 

  

Det är ingen annan, än du och jag, vi tillsammans med andra, som kan möta dessa 

utmaningar. Till det behöver vi vår partiorganisation och verksamhet, som vi måste 

utveckla här och nu, i den tid vi lever i. Vi behöver utveckla en verksamhet som 

välkomnar människor och låter engagemanget växa, samtidigt som vi vässar vårt 

motstånd mot högern och populismen.  
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Låt oss glädjas i våra framgångar och möta de stora utmaningar vi har framför oss med 

allvar och mod, men framförallt med det engagemang som bärs upp av viljan att göra ett 

bra Västernorrland ännu bättre. 

  

Det är på dig och mig, på oss tillsammans det beror. 

 

 

 

Bodil Hansson, 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 
 
 
Jim Sundelin   Per Nylén 
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• Malin Larsson: Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, ledamot i 

Gentekniknämnden. Ledamot i Länsstyrelsen Västernorrlands insynsråd, Ledamot i 

Livsmedelsverkets och Naturvårdsverkets insynsråd. Fr.o.m. hösten 2022 

ordförande för region Skogen, ordförande i riksdagens skogsindustrinätverk samt 

suppleant i Nordiska rådets svenska delegation. Suppleant i utbildningsutskottet 

t.o.m. september 2022. 

• Fr.o.m. 2022-09-26 Peter Hedberg: arbetande ersättare i Konstitutionsutskottet. 

• Anna-Belle Strömberg: t.o.m. september 2022 arbetande ersättare i Kulturutskottet. 

Fr.o.m. september 2022 ledamot i Civilutskottet samt suppleant i Trafikutskottet.  

• Fr.o.m. 2022-09-26 Peder Björk: Arbetande ersättare i Skatteutskottet, Suppleant i 

Finansutskottet samt suppleant i Nordiska rådets svenska delegation. 

• T.o.m. 2022-09-26 Kristina Nilsson, vice ordförande i Socialutskottet tillika 

gruppledare samt sitter i gruppstyrelsen. Ledamot i Krigsdelegationen. Ordförande i 

skogsindustrinätverket.   

• T.o.m. 2022-09-26 Jasenko Omanovic, ledamot i Trafikutskottet, suppleant i 

Utrikesutskottet. Ledamot i OSSE, organisationen för säkerhet och samarbete i 

Europa.   

 

Riksdagsåret 2022 

Efter år som präglats av Corona pandemin har arbetet i riksdagen under 2022 återgått 

till fysiska möten på plats i riksdagen. Under 2022 styrde vi socialdemokrater en egen 

minoritetsregeringen och riksdagsarbetet har i stor utsträckning präglats av en nära 

samverkan med våra ministrar och deras staber fram till valet.  Efter två års 

pandemiuppehåll kunde vi också åter samlas i Almedalen för en nedkortad 

politikervecka på Gotland. 

 

Den 24 februari 2022 startade Ryssland sitt fruktansvärda anfallskrig mot Ukraina och 

detta har också påverkat arbetet i riksdagen. Vi har fattat beslut om stöd till Ukraina och 

även gästats digitalt av Ukrainas president och fysiskt av Ukrainas ambassadör. Under 

hösten har det förskräckliga kriget fortsatt och även intensifierats med bombningar mot 

civila mål för att slå ut infrastruktur, gas, el, värme och vatten. Vi har under året fattat 

beslut om och bidragit med både militärt och humanitärt stöd till Ukraina och det är helt 

avgörande för att de ska kunna stå emot Rysslands oprovocerade anfallskrig.  

 

Kriget har förändrat den säkerhetspolitiska situationen globalt och gett långtgående 

världsekonomiska konsekvenser för många år framåt. Men framför allt är det en stor 

tragedi för alla drabbade människor. I och med kriget ställdes vi socialdemokrater också 
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inför en historisk politisk omprövning av en av partiets grundbultar, alliansfriheten. 

Detta diskuterades under många möten med bland annat riksdagsgruppen och partiet 

genomförde också en stor medlemsdialog om Nato-frågan. Den 15 maj fattade 

partistyrelsen beslut, dock inte enhälligt, om ett förorda ett Nato-medlemskap.  

För oss riksdagsledamöter var valrörelsen i stort fokus under året. Tillsammans med 

partikamrater runt om i hela länet bedrev vi en både rolig och intensiv valrörelse från 

våren och fram till valdagen. Tyvärr räckte inte valresultatet hela vägen till 

regeringsmakten och vi fick gå i opposition i riksdagen, trots att vi ökade antalet 

socialdemokratiska riksdagsledamöter från 100 till 107. 

 

Riksdagsarbetet förändrades och vi har rivstartat med ett konstruktivt oppositionsarbete 

genom motioner, interpellationsdebatter, skriftliga frågor och genom att lyfta viktiga 

frågor i både sociala medier och hemma i länets olika mediekanaler. Vi har sett många 

löftesbrott från den tillträdda regeringen som styr med Sverigedemokraterna, vi har då 

visat att det finns ett alternativ till regeringen med bättre, tydliga och konkreta förslag 

som också kan hållas. Detta arbete fortsätter vi nu och vi socialdemokrater är alltid redo 

att överta regeringsmakten.  

 

Vi har fortsatt föra en politik där vi sätter välfärden främst och där vi har en ansvarsfull 

ekonomisk politik mot stigande priser. 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.  

 

Under den allmänna motionstiden 2022 lämnade vi riksdagsledamöter in totalt 35 

motioner varav flertalet berörde Västernorrland. Många av motionerna fick 

uppmärksamhet i både lokal och nationell media men även i facktidningar.  

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 har även tagit emot flera prao-elever från 

Västernorrland under året, dessa har följt oss i vårt riksdagsuppdrag. Efter att vi 

konstaterat att det är få gymnasieskolor hemifrån länet som besöker Sveriges riksdag 

författade vi ett brev som skickades till samtliga gymnasieskolor i länet. I brevet 

påminde vi skolorna om möjligheten att besöka riksdagen och träffa oss ledamöter. 

 

Vi har under året fortsatt arbetet för att utveckla och förstärka våra fackliga kontakter 

hemma i länet. Den facklig-politiska samverkan är oerhört viktig för att nå våra politiska 

mål och vi kommer fortsätta att fokusera på det denna mandatperiod.  
Efter beslut från den politiska redaktören vid Tidningen Ångermanland har vi upphört 
med att skriva riksdagskrönikor på Tidningen Ångermanlands S-ledarsida från och med 
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denna mandatperiod. I stället använder vi sociala medier och debattartiklar i större 
utsträckning för att nå ut med vår politik. 
 
Vi har representerat partiet på möten runt om i landet och världen. Vi har deltagit i 
partiaktiviteter runt hela Västernorrland, och i våra arbetarekommuner. Haft fysiska 
möten med medlemmar, gjort arbetsplatsbesök och deltagit i fackliga möten. 

Det är alltid roligt när vi får besök hemifrån länet i Riksdagshuset. Vi har träffat fackliga 

medlemmar, skolklasser och medborgare från Västernorrland. 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. Vi vill passa på att tacka för alla samarbeten under året som gått och 

ser framemot vidare samarbete kommande år.   
 

Malin Larsson – Peter Hedberg – Anna-Belle Strömberg - Peder Björk 

 

  
Verksamhetsåret har till stor del präglats av valrörelsen inför de allmänna valen i 
september. 2022 avslutar också den mandatperiod som inleddes 2018 och 
regiongruppen tar därför tillfället i akt att inte bara redovisa 2022 års verksamhet utan 
även sammanfatta mandatperiodens framgångar för en socialdemokratisk regionpolitik. 

2022 var ytterligare ett år med ekonomiskt överskott i Region Västernorrland. Det har 
skett både genom tillskott från den Socialdemokratiskt ledda regeringen och genom ett 
gediget arbete med kostnadskontroll och kostnadsminskande insatser i regionens 
verksamheter.  Socialdemokraterna Västernorrland har all anledning att vara stolta över 
de insatser som företrädare gjort, ibland under påfrestande omständigheter, för att 
fortsätta jobba för en budget i balans. Det är ett arbete som kommer underlätta för 
kommande år.  

Den nuvarande regionplanen går att läsa via denna länk: 
https://www.rvn.se/sv/Demokrati-och-insyn/Sa-styrs-regionen/Regionplanen/ 
 
Region Västernorrlands positiva ekonomiska resultat för 2022 har bland annat kunnat 
användas till extra lönesatsningar som till exempel inneburit att medianlönen för 
sjuksköterskor ökat till 35 000 kr i månaden.  
  
Valprogrammet 2018 - 2022  
Redan 2020 gjordes en första genomgång av valprogrammets innehåll och den, 
tillsammans med uppföljningen 2021, visar att valprogrammets löften till stor del har 
kunnat infrias. Några exempel på beslut om tagits under mandatperioden kommer här, 
fördelat per verksamhetsår. 
 
2019 Invigning av Hybridoperationssalen i Sundsvall, invigning av regionens 
Osteoporosmottagning, beslut om att bygga ut onkologins lokaler i Sundsvall, utökade 

https://www.rvn.se/sv/Demokrati-och-insyn/Sa-styrs-regionen/Regionplanen/
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resurser till primärvården motsvarande 30 miljoner kronor, utredning av akutkirurgi vid 
sjukhuset i Sollefteå samt utredning kring att erbjuda viss cytostatikabehandling i 
Sollefteå, satsning på specialisttandläkare motsvarande 3 miljoner kronor. 
 

2020 Beslut om att öppna ett gemensamt Samhällsrum i Näsåker tas, flera projekt kring 

god och nära vård i glesbygd och landsbygd startar, mer kan ses här: 

https://spaces.hightail.com/receive/V7fggI3SGx 
Beslut om att erbjuda influensavaccin utan avgift för äldre samt riskgrupper, ytterligare 
30 miljoner kronor till primärvården, beslut om ny organisation för hälso- och 
sjukvården med lokal ledning för primärvård samt sjukhusvården inom medicin (ej 
opererande verksamheter). Beslut om att tillsammans med Sundsvalls kommun utveckla 
vård- och omsorgsverksamheten i Indal/Lidens kommundel. 
 
2021 fattar regionfullmäktige beslut om att anta den gemensamma målbilden för God 
och Nära vård, tillsammans med har till exempel 86 sjuksköterskor kunnat utbilda sig till 
specialistsjuksköterskor med bibehållen lön, vi har fattat beslut om att starta en app-
baserad 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. Region 
Västernorrland är bland Sveriges första regioner att införa BT-tjänster och erbjuder 
kortast väntetid samt högst lön till de som startar AT-tjänst i regionen. En extra satsning 
på ST-tjänster inom primärvården motsvarande 7 miljoner kronor. Invigning av 
tandakademin i Härnösand. Införande av preventionssamordnare, beslut om att tillföra 
tvåhundra fler planerade operationer årligen till sjukhuset i Sollefteå, beslut om att 
erbjuda pneumokockvaccin utan avgift till äldre samt riskgrupper, ytterligare 30 miljoner 
kronor till primärvården,  
 
2022 startades beroendeteam och även SPOT-verksamhet i länets södra delar, beslut har 
tagits om att starta en familjecentral i Ånge kommun, Barn- och ungdomspsykiatrin har 
fått ekonomiska tillskott motsvarande 18 miljoner kronor, en särskild vårdavdelning för 
barn och unga har öppnats inom psykiatrin, Region Västernorrland har tilldelats tillstånd 
för att bedriva nationell högspecialiserad vård inom ätstörningsvården , Region 
Västernorrland har som sista region i landet ansökt om att få erbjuda sprututbyte vid 
missbruk, samhällsrummet invigs i Näsåker, beslut och byggstart för utbyggnad av 
rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall, beslut om och byggstart av ny hälsocentral i 
Själevad, gemensam regional kö till röntgenundersökningar, den Sverigeunika 
självdialysen i Kramfors utökar sina platser för patienter i behov av dialys, den 
ombyggda lungmottagningen invigs vid sjukhuset i Sundsvall, beslut samt byggstart av 
nya operationsavdelningen vid sjukhuset i Örnsköldsvik, antagande av en regional 
strategi för arbetet mot våld i nära relationer  
 
Beslutens effekter kan sammanfattas med: Förbättrad samverkan, förbättrad 
tillgänglighet, utvecklad och förbättrad modern vård och att stärka personalen. Precis 
det vi skrev i valprogrammet. 
 

https://spaces.hightail.com/receive/V7fggI3SGx
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Verksamhetsåret 2022 präglades dels av en gradvis återgång till det normala efter 
pandemin även om ett stort vårdbehov ackumulerats under pandemin. Det kommer att 
ta tid och kräva mycket av verksamheterna att jobba i kapp det. 
 
 
Politisk kris och valrörelse 
Valåret och valrörelsen blev merdramatiskt än vad vi förvänta oss då Moderaterna valde 
att i strid med vår överenskommelse gå sin egen väg redan i mars månad. Det landade i 
att dom klev av majoriteten med oss och Liberalerna i maj månad. De gick då ihop med 
Sjvp, SD, och KD och gick fram med ofinansierade lönesatsningar på närmare en kvarts 
miljard. Vi stod då inför en fullbordad politisk kris som riskerade att sluta med att 
regionen saknade politisk styrning ett fåtal månader före valet. Nu undvek vi det då 
Centerpartiet tog ansvar för en ansvarsfull budget vilket gjorde att vi och Liberalerna 
styrde i minoritet de sista månaderna av valperioden.  
 
I valet backade vi drygt 2% och såg inga möjligheter att bilda ett majoritetsstyre utan att 
det naturliga vara att de partier som var beredda att ta över i maj och nu fått en majoritet 
av väljarna bakom sig tog vid. Det visade sig dock att dom inte hade någon brådska och 
efter några veckor stod det klart att dom inte kunde enas och vi Socialdemokrater fick ta 
initiativ för att få till ett majoritetsstyre.  Efter långdragna förhandlingar fick vi till ett 
avtal om ett majoritetsstyre med Moderaterna och Centerpartiet. En viss tillnyktring 
hade då skett hos Moderaterna då valfebern lagt sig. Vi var den sista regionen som fick 
till ett styre och utmaningar saknas inte för kommande mandatperiod. 
 
  
Regionfullmäktige  
Under 2022 sammanträdde Regionfullmäktige (RF) vid 7 tillfällen. Socialdemokraterna 
hade fram till valet i september 28 mandat i RF och efter det 24 mandat. 
Regionfullmäktiges storlek har minskat från 77 ledamöter till 71 ledamöter.  S-gruppen 
har haft gruppmöte dagen innan fullmäktiges sammanträde, samt några dagar innan 
regionstyrelsens sammanträden, för möjlighet till delaktighet inför beslut.  
  
Gruppstyrelse  
Gruppstyrelsen består av 7 ledamöter. Utöver de två (från och med valet en) 
gruppledarna utses övriga 5 ledamöter via nominering i RF gruppen. I gruppstyrelsen 
ska varje arbetarekommun vara representerade. Gruppledarna/gruppledaren är 
sammankallande.  Under 2022 bestod gruppstyrelsen av gruppledare Birgith Johansson 
samt Roger Johansson, ledamöter Anette Lövgren, Siw Sachs, Erik Bäckström 
Andersson, Mats Höglund, Mikael Sjölund, samt efter valet, gruppledare Roger 
Johansson, Anette Lövgren, Erik Bäckström Andersson, Krister McCarthy, Siw Sachs, 
Susanne Lindahl, Kristina Nilsson. 
  
Politiska sekreterare   
Under verksamhetsåret har Eva Nilsson arbetat heltid som politisk   
sekreterare, Lina Frankl har arbetat heltid från och med februari.  
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2022 har vi försökt att jobba ihop de förtroendevalda som vi har i stiftsfullmäktige, 
stiftsstyrelsen, egendomsnämnden och domkapitlet. 
 
Det har varit problematiskt med närvaron i Stiftsfullmäktige och det är något 
gruppstyrelsen jobbar på att rätta till, med en förhoppning om att 2023 blir ett bättre år. 
 
Gruppmöten har genomförts inför Stiftsfullmäktige, fysiskt eller digitalt, för att vi ska 
hitta våra roller och gemensamt stå upp för den politik som vi gick till val på. 
Stiftet präglas av en ömsesidig respekt för varandra och ett gott samtalsklimat vilket 
borgar för att vi ska kunna ta oss an de utmaningar vi står inför. 
 
Under året har vi beslutar att Medelpad ska delas in i två pastorat. Vi har under året haft 
träffar mellan gruppstyrelsen och förtroendevalda i Medelpad för att ha en konstruktiv 
dialog som även innebär att vi kan undvika att göra om samma misstag som gjordes när 
pastoraten i Sollefteå och Örnsköldsvik bildades. Vi har ett ansvar, som 
Socialdemokrater, att gemensamt arbeta för att det här går bra - oavsett om vi är 
förtroendevalda i stift eller församling har vi i vårt valprogram som grund. 
 
Vi har under 2022 fått välja en ny ärkebiskop - Martin Modéus  
 
Under året har vår biskop, Eva Nordung Byström, meddelat att hon slutar under 2024. 
 
Tack alla ni som väljer att engagera er 
 

Verksamheten har fortfarande präglats av pandemin och det kanske är en ny verklighet 

som vi får leva med i framtiden? Beröm åt oss alla, i distriktsstyrelsen och ute i 

klubbarna, som kämpar på fortsätter att se framåt. 

 

Distriktsstyrelsen har haft 10 protokollförda möten 2022, varav de flesta har genomförts 

digitalt. Det är en utmaning att driva en styrelse med ordförande i Ånge, vice ordförande 

i Örnsköldsvik, sekreterare i Härnösand och kassör i Sundsvall. Samtidigt är det bra med 

en spridning i länet. 

 

Vårt årsmöte genomfördes med gäster. Landshövding Berit Högman informerade om 

sitt jämställdhetsarbete inom typiskt manliga branscher som exempelvis skogsnäringen. 

Förbundsstyrelsens representant Johanna Kvist medverkade via länk om kriget i 

Ukraina. Runa Ödlund berättade om S-kvinnors steg 2-utbildning i Stockholm och 

Lottis Hörting talade om jämställdhet inom vården och delgav sin kamp att få en rätt 

ställd diagnos. 
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Under våren arrangerade distriktets S-kvinnor ett mycket uppskattat kulturcafé där 
landshövding Berit Högman medverkade. Hervor Sjödin, Sollefteå berättade mycket 
intressant om författarinnan Laura Fittinghof och Tess Li underhöll med musik.  
 
Under augusti lämnade Monica Fällström, Härnösand över ordförandeklubban till Eva 
Mörk Månsson, Ånge. Arbetet med aktiviteter avstannade lite och det blev mer fokus på 
administrativa uppgifter internt. En upptaktsträff inför hösten ägde rum i september på 
Kommunals stugby, Jang, där styrelsen i stora drag diskuterade och planerade om 
kommande års aktiviteter.  

 
Distriktet hade inga egna valaktiviteter utan alla i styrelsen medverkade på lokal nivå i 
sina klubbar och i samarbete med arbetarkommunerna. 
Det finns dock en känsla av att det nedslående valresultatet har gett ett uppsving i 
intresset för politiska frågor, i synnerhet bland kvinnor. Inte konstigt med den, i vårt 
tycke kvinnofientliga politiken som nu bedrivs. Medlemsvärvning pågår ständigt och 
medlemsantalet har under året ökat med totalt 21 medlemmar. 
 

Ett annat viktigt incitament utöver att värva medlemmar är att ta hand om befintliga 

medlemmar och ge dem tillfälle till politiska samtal och möjlighet att förändra samhället 

till det bättre. 

 
Under året fram till augusti var Västernorrland representerat av Monica Fällström i S-
kvinnors förbundsstyrelse. Då Monica avsade sig det uppdraget på grund av hälsoskäl 
tappade distriktet en informationskanal till förbundet. Jämtlands representant Susanne 
Pettersson Graff tillfrågades om hon vid kommande styrelsemöten kan informera 
distriktsstyrelsen om aktuellt från förbundet. Susanne tackade ja och det är mycket 
tillfredsställande att vi får aktuella rapporter från förbundet även fortsättningsvis. 
 

S-kvinnor driver opinion genom insändare och debattartiklar. Medlemskap i Nato, 

Rysslands väpnade angrepp mot Ukraina, barnfattigdom, och lön hela dagen är några av 

de ämnen som S-kvinnor drivit opinion om lokalt i länet. 

Vi fortsätter att kämpa för Fred, Frihet och Feminismen 

 

Eva Mörk Månsson Ordförande S-kvinnor Västernorrland 

 

  

Verksamhetsåret 2022 har präglats av valrörelse, utåtriktade kampanjer och studier. 

Distriktsstyrelsens fokus har legat på valet och dess kopplade evenemang samt studier 

för att skola dom många nya medlemmarna som gått med SSU sedan vår anställning av 

en ombudsman.  
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Med anställningen av Drinor Selmani som distriktsombudsman under 2021 i har 

distriktet sedan dess fortsatt genomgått ett stort kapacitets lyft som gett oss goda 

resultat i antal värvade medlemmar och med en förstärkt verksamhetsaktivitet.  

SSU bedrev en god valrörelse i Västernorrland. Där vi med råge utkonkurrerade andra 

ungdomsförbund i både synlighet, verksamhet och medlemsökning. Vi bedrev 

skolkampanjer under våren samt under sommaren/hösten. Utåtriktade kampanjer under 

sommaren som dörrknackningar, sport evenemang och grillningar.  

SSU bjöds in till flera debatter mot de andra ungdomsförbunden under valet på både 

skolor och i radio. Vi kan konstatera att vi fick en fortsatt stark medlemsökning under 

året 2022. 

Under verksamhetsåret har studier med introduktionskurser anordnats i SSU-

kommunerna. Samt ett flertal välbesökta fördjupningsstudier och grundkurser på 

distriktsnivå, ibland arrangerat tillsammans med andra SSU distrikt. 

I Västernorrland finns det aktiva SSU-kommuner med styrelser i Härnösand, Sundsvall, 

Ånge och Örnsköldsvik. Kramfors, Sollefteå och Timrå har legat fortsatt vilande, men 

distriktet har deltagit på evenemang i respektive arbetarekommun för att försöka få 

igång verksamhet i de vilande kommunerna. Distriktet har bedrivit evenemang och 

kampanjer under året i dessa kommuner för att värva nya medlemmar som potentiella 

grundare till nya klubbar. 

Distriktsårskonferens 2022 var ett av SSU Västernorrlands första evenemang under året. 

Den hölls i Sundsvall den 19 mars med 21 ombud. 

Motionsbehandling och val av ny styrelse var några av punkterna som behandlades 

under dagen.  

Vid årsskiftet 20/21 hade SSU Västernorrland 117 medlemmar Vid årsskiftet 21/22 

hade SSU Västernorrland 320 medlemmar. Vid årsskiftet 22/23 hade vi 380 

medlemmar. Från att vara ett av de minsta distrikten i Sverige ligger SSU Västernorrland 

fortsatt bland dom största i Norrland. Med en fortsatt god tillväxt i linje med dom större 

SSU-distrikten i landet med samma nivå av ökning av medlemmar och verksamhet.  

Sammanfattat ser vi ser med glädje tillbaka på verksamhetsåret 2022 där vi fortsatt växt 

och skolat in nya generationer socialdemokrater. Med hjälp av våra personaltillgångar, 

samt engagerade styrelser i SSU-kommunerna har vi kunnat bedriva en bra valrörelse.  

Vi tackar Socialdemokraterna i Västernorrland för ett gott samarbete under 

verksamhetsåret och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. 

För SSU Västernorrland,  

Styrelsen. 
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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. 48 (51)  

  

Vi har under året också 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, v ordf. Ulla-Britt Lagergren, Matfors  

kassör Helene Berglin, Timrå, sekreterare Maria Antonic´, Sundsvall  

Sven-Erik Bodén, Sollefteå, Heidie Eriksson, Timrå,  

Åke Näsholm, Sundsvall, Viola Pettersson, Härnösand  

Christina Meltin Westerlund  

 

Vid årsmötet reviderades stadgarna i enlighet med STS normalstadgar för distrikt.  

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  
1. • Hålla kontakt med ordförande i grupperna  
2. • Uppmuntra aktiviteter; samlingar, motionsskrivande, studier etc  
3. • Hålla frågan om medlemsrekrytering aktuell och ge tips och uppmuntran. En 
 målsättning kan vara att alla grupper under åren ska rekrytera EN ny medlem  
4. • Särskilda insatser ska göras under året för att stötta Timrågruppen och 
 Sollefteågruppen att komma igång igen  
5. • Försök ska göras att föras dialog med kamrater i Örnsköldsvik som kan vara 
 intresserade av möjligheten att starta en STS-grupp i kommunen  
6. • Stötta partiet inför kyrkovalet  

  

Fred Nilsson ordförande Tro och Solidaritet Västernorrland 

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 2022 har medlemsantalet i HBT Socialdemokrater Västernorrland Jämtland ökat, 

från 77 st 2021-12-31 till 175 st 2022-12-31, 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 2022 har styrelsen för HBT Socialdemokrater Västernorrland Jämtland varit;  

Robert Bylund Ann-Margret Bäckström Jan Filipsson Benjamin Kjerp 

Krister McCarthy  Eva Nilsson  Jeanette Olsson Torbjörn Karlsson 

Föreningen är också ett distrikt inom HBT Socialdemokrater Sverige. 

 

Verksamhetsåret har fokuserat på det allmänna valet 2022, där föreningen medverkat på 

Pride-evenemang i 8 av länens kommuner samt att vi medverkade vid Hudiksvall Pride 

som stöd till arbetarekommunen där, stöttat vid valdebatter och valprogramsarbete samt 

vid öppna möten, torgmöten och verksamhetsbesök.  

 

Medlemmar i Västernorrland Jämtland har hjälpt till vid Stockholm Pride, i HBT-S 

Stockholms tält. Vi har även marknadsfört de av våra medlemmar som kandiderade till 

uppdrag i kommun, region eller riksdag genom betalda Facebook-annonser. Vi har 

också fortsatt att lyfta fram våra medlemmar vid nomineringsprocesser efter valet. 

 

Men lite mer har vi också hunnit med. En digital motionsskrivardag med en 

gästföreläsning av RFSL ledde till att ett par motioner lämnades in till 

distriktsårskongressen i Västernorrlands partidistrikt, tyvärr ingen till Jämtlands läns 

partidistrikt (men det kommer 2023). Vi har medverkat vid första maj-firanden i flera 

kommuner, stöttat SSU med give-aways och medverkat på SSUs medlemsutbildningar i 

både Jämtland och Västernorrland som gästföreläsare.  

 

Vi har dessutom genomfört en digital föreläsning via ZOOM med tema Mot(S)tånd, 

tillsammans med lgbti-era.org, en HBTQi+ organisation med bas i Balkan-länderna 

samt Turkiet.  

 

Biljana och Amarildo från föreningens ledning var med via Zoom och berättade om hur 

de bygger allianser med andra minoritetsgrupper för att tillsammans bli en starkare kraft 

för mänskliga rättigheter och en stark rättsstat.  Föreläsningen kommer ge cirklar på 

vattnet i vår verksamhet längre fram. Som tack för deras tid skänkte vi 500 kr till Olof 

Palmes Internationella Fond, som är med och stöttar arbetet ERA gör i Balkan-området. 

 

HBT Socialdemokrater Västernorrland Jämtlands styrelse  
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NN-DNS 2022 – med planerna för 2023 

 

Resultatutveckling 

För 2022 redovisar bolaget på grund av börsutvecklingen, ett preliminärt resultat på 

minus 350 000 kronor före bokslutsdispositioner. Det inkluderar ett minus under ett 

dåligt börsår på 80 000, och en kostnad på 40 000 för en medie- och skrivarkurs som 

letts av de politiska redaktörerna på TÅ och LT. De samlade tillgångarna var vid 

årsskiftet knappa tio miljoner men börsen är fortfarande svajig. Till det ska i år läggas 

drygt ett par hundratusen i utgifter i skatt för det goda vinståret 2021. 

 

Samtidigt kan vi under 2023 vänta oss stora utgifter för de kurs i facklig/politisk 

samverkan som nu har påbörjats med 23 deltagare. Den första kurshelgen på 

Bommersvik genomfördes i januari. Innan kursen är klar i maj nästa år ska ytterligare tre 

sammandrag genomföras i Söråker och en till på Bommersvik - som står för kursens 

genomförande även i de delar som genomförs på distans. Detta ska ses som ett försök 

att för första gången använda våra tillgångar till annat än kapitalförvaltning, även om det 

innebär att det totala kapitalet, som härrör från A-pressens konkurs 1992, minskar. 

 

Styrelsens verksamhet 

Under verksamhetsåret har styrelsen hållits oförändrad. Ordförande är Roger 

Johansson, Sundsvall. Conny Hansson från Östersund representerar IF Metall, och för 

LO kvarstår Theres Johansson från LO-distriktet - bolagets huvudägare. Kvar som 

administratör i bolaget sitter Svante Säwén. Också bokföring, revision och 

kapitalförvaltning är oförändrade under året. 

 

Bonnieravtal 

Vårt avtal med Bonniers löper på. S-krönikorna publiceras i ST två onsdagar i månaden. 

I avtalet slås fast att vårt bolag ges inflytande, om än inte bestämmanderätt, över 

tillsättningen av den socialdemokratiska politiska redaktören på Tidningen 

Ångermanland. Däremot har vi inget att säga till vid förändringar som den förra året då 

deras sajt delades mellan TÅ och ÖA, med påföljd att ÖA:s läsare inte längre ser TÅ:s 

S-ledare, om de inte själva aktivt går in på TÅ:s sida. Men vi värdesätter och försöker 

upprätthålla kontakten med Bonniers. Ett projekt vi försöker få till är en historik över 

Dagbladets sista 15 år, en historia som ännu är oskriven. 

 

Roger Johansson, ordförande Tidnings AB Nya Norrland-Dagbladet 
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