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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
Under 2019 hölls 11 styrelsemöten, ett extra ordinarie styrelsemöte, fyra medlemsmöten samt ett
årsmöte. Ämnen som har diskuterats på mötena har fram för allt varit de olika valen: riksdagsvalet, EUvalet, Lagtings- och kommunalvalet. En stor del av verksamheten har under år 2019 handlat om
kampanjarbete, utarbetande av valmaterial samt aktivt uppsökande av kandidater till Lagtings- och
kommunalvalet. Under året ställde Ålands socialdemokrater upp kandidater i tre val: riksdagsvalet, lagtingsoch kommunalvalet. I EU-valet uppställdes Camilla Gunell som kandidat för SDP.
I lagtingsarbetet har fram för allt kommunernas socialtjänst KST, och en ny självstyrelselag behandlats.
Därtill har partiet arrangerat flera seminarier, diskussioner och öppna möten, i form av luncher,
kvällsarrangemang, i samband med Alandica debatt mm.
Styrelsen för 2019 hade följande sammansättning:
STYRELSEN 2019
Styrelsens ordinarie 2019

Styrelsens suppleanter

Camilla Gunell, ordf.
Carina Aaltonen, vice ordf
Freddie Forsman, andra viceordf.
Ann-Kristin Eriksson, ord.
Wilhelm Mattsson, ord.
Jeanette Johansson, ord.
Mia Hanström, ord.
Göte Winé, ord.
Britt-Marie Sjöström Kärki, ord.
Eva Törnroos, ord.
Andreas Westmark, ord.

Mathias Franzas, suppl.
Hedvig Stenros, suppl.
Satu Silvennoinen, suppl.
Miina Fagerlund, suppl.
Rolf Söderlund, suppl
Henrik Lagerberg, suppl.
Ilze Röholm, suppl.
Lasse Welroos, suppl.

ÖVRIGA UPPDRAG OCH GRUPPER
Valberedning: Barbro Sundback och Kari Kärki samt bistånd av Carina Aaltonen
Verksamhetsgranskare: Margareta Flink
Verksamhetsgranskarens suppleant: Karl-Johan Fogelström
Lagtingsgruppens sekreterare: Kristin Mattsson 1.2.2018Ledamot i ABF:s styrelse: Fredrik Johansson
Mariehamns socialdemokrater r.f. är en egen förening. Övriga medlemmar i partiet är indelade i grupperna
Norra Åland, Södra Åland och Skärgården.
Norra Ålands socialdemokrater och Södra Ålands socialdemokrater har träffats för sig med egna möten och
verksamhet. Norra Ålands socialdemokrater och Södra Ålands socialdemokrater har egna fb-sidor och
forum på facebook för medlemmar.
ÅSD är medlemsorganisation i Arbetarnas Bildningsförbund på Åland. Kristin Mattsson deltog i
representantskapsmötet den 26.2. som socialdemokraternas representant.
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LAGTING OCH LANDSKAPSREGERING
Socialdemokraternas lagtingsgrupp hade under mandatperioden 2015-2019 fem ledamöter: Sara
Kemetter, ordf., Göte Winé, vice ordf., Carina Aaltonen, Tony Wikström och Igge Holmberg. Sara Kemetter
var medlem i självstyrelsepolitiska nämnden, ersättare i kanslikommissionen och ersättare i finans- och
näringsutskottet. Kemetter var också medlem i Ålands delegation i den parlamentariska
Östersjökonferensen, BSPC. Göte Winé var vice ordförande i finans- och näringsutskottet och ersättare i
social- och miljöutskottet. Tony Wikström var medlem i lag- och kulturutskottet, samt ersättare i Ålands
delegation i Nordiska rådet. Carina Aaltonen var ordförande i social- och miljöutskottet, medlem i
talmanskonferensen och i kanslikommissionen. Aaltonen var ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden.
Igge Holmberg var vice ordf. i justeringsutskottet och medlem i social- och miljöutskottet.
År 2019, fjärde året i mandatperioden, hade socialdemokraterna två ministerposter i landskapsregeringen:
Camilla Gunell, vice lantråd, närings-, miljö- och energiminister, samt Nina Fellman, kommun- och
kansliminister. Nina Fellman var också Nordisk samarbetsminister och ansvarar för nordiska- och EU-frågor.
Lagförslag som behandlades under 2019 har gällt bl.a. självstyrelsen, ny vattenlag, ny avfallslagstiftning, ny
medieavgift, nya landskapslagar om barnomsorg och grundskola samt om socialvård.
Ministrarnas arbete i Landskapsregeringen har präglats av kommunreformen, kortrutten, utvecklingsfrågor
som hållbar utveckling, klimat- och energiarbete, demokratiutveckling, budgetarbete med fokus på
åtgärder för att bekämpa fattigdom.
I lagtingsvalet 20.10. för mandatperioden 2020-2023 fick Ålands socialdemokrater tre mandat; Camilla
Gunell, Jessy Eckerman och Nina Fellman. Mandatperioden 2015-2019 avslutades den 31 oktober 2019 och
det nyvalda lagtinget öppnades den 4 november. För tiden 4.11-10.12 satt förutom Jessy Eckerman, även
Sara Kemetter och Henrik Löthman i lagtinget. Kemetter och Löthman kom på fjärde och femte plats i
lagtingsvalet. Socialdemokraternas regeringsledamöter 2015-2019 Camilla Gunell och Nina Fellman avgick
som ministrar och intog den 10.12 sina platser i lagtinget 2020-2023. Partiet sitter i oppostion.
Följande poster och uppdrag har de socialdemokratiska ledamöterna valts till i Lagtinget 2020-2023:
Camilla Gunell
Gruppledare
Medlem i Ålands delegation i Nordiska rådet
Medlem i Talmanskonferensen
Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
Jessy Eckerman
Medlem i Lag- och kulturutskottet
Vice ordförande i BSPC
Ersättare i Kanslikommissionen
Ersättare i Talmanskonferensen
Nina Fellman
Medlem i Finans- och näringsutskottet
Ersättare i Lag- och kulturutskottet
Ersättare i Social- och miljöutskottet
Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
Medlem i Justeringsutskottet
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FÖRTROENDEUPPDRAG TILLSATTA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING
Sara Kemetter har under året varit 1 vice ordförande i Ålands gymnasiums styrelse, samt ordförande för
polisstyrelsen. Carina Aaltonen har verkat som vice ordf. i Ålands Vatten. Carina Aaltonen och Karl-Johan
Fogelström har ingått i en referensgrupp för kommunreformen.
Carina Aaltonen var ledamot i ÅHS styrelse. Mia Hanström var ordförande för styrelsen för Ålands radio och
tv. Göte Winé var viceordförande och Sanna Söderlund var medlem i Ålands folkhögskolas direktion. Tony
Wikström och Helena Flöjt-Josefsson var medlemmar i Ålands musikinstituts styrelse. Helena FlöjtJosefsson var viceordförande och Freddie Forsman (första halvan av året) i Ålands utvecklings AB och
Ålands fastighets AB. Hedvig Stenros var medlem i Ålands sjösäkerhetscentrums styrelse. Barbro Sundback
var medlem i Kraftnät Ålands styrelse. Pekka Sonck var medlem och Maria Svensson suppleant i Ålands
kulturdelegation. Christian Beijar satt med i ÅMHM. Mia Hanström var styrelsemedlem i Långnäs Hamn ab.

VERKSAMHETEN
Första maj-firandet.
Första maj-firandet inleddes 11.30 parad från Stadshusbacken till Sittkoffs, kl. 12 fortsatte firandet utanför
Sittkoffs med tal av sex kandidater (Sara Kemetter, Lene-May Lindvall, Freddie Forsman, Henrik Löthman,
Mogens Lindén, Jessy Eckerman), sång och musik. Uppslutningen var god och tillställningen lyckad. Ett
fyrtiotal deltog i paraden. Temat var klimat och socialt ansvar.
Utblickar, samtal om världen
Serien Utblickar- samtal om världen har fortsatt. på Emmaus returcafé hölls ett utblickar –tillfälle den 18.3.
om vård, välfärd och privatiseringar i form av ett samtal mellan Hbl:s kulturchef Fredrik Sonck och
riksdagsvalskandidat Jessy Eckerman.
Gallup-undersökning
I april hade ÅSD en fråga i Åland gallup med frågor om den åländska kollektivtrafiken. Enligt svaren borde
den enligt 54% byggas ut med tätare turer och knyta samman stad, landsbygd och skärgård, 18% ansåg att
den är bra som den är men borde vara avgiftsfri. 15% ansåg att den är bra som den är och 13% kunde inte
ta ställning. Antal svarande var 626 st.
Utbildningstillfällen
31.1. Utbildning: Att få ut sitt budskap – att hålla tal och anföranden, med Mia Hanström. Arr. ABF. Fem
deltagare.
14.8. Utbildning: Vad är socialdemokrati? Inspiratör Magnus Drougge ledde. I samarbete med facklig
ombudsman på Åland. 17 deltagare.
2.9. Frågestund om socialdemokraternas politik. Camilla Gunell svarade på frågor. 7 deltagare (6
kandidater)
5.9. Utbildning: Självstyrelse, ekonomi och arbetsmarknad
Barbo Sundback gav en introduktion i Ålands självstyrelse och ekonomiska system, hur arbetsmarknaden
ser ut på Åland i ljuset av den åländska politiken. 10 deltagare.
24.9. Utbildning: Socialpolitik och välfärd
Kansliminister Nina Fellman berättade om aktuella välfärdsfrågor på Åland, om socialvårdslagen, vad KST
(kommunernas socialtjänst) innebär, äldrelagen mm. Det diskuterarades vilken socialpolitik ÅSD ska lyfta
fram i valrörelsen. 12 deltagare.
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Demokratifest
9.6. Demokratifest i Självstyrelseparken med bord kl. 15-18. Vi hade åsiktstavla och besökare fick så ett frö
med en politiker.
Seminarier och öppna möten
16.1. Tema-fika på Emmaus returcafé om "Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland 2018.”
Forskningschef Jouko Kinnunen berättade om fattigdom på Åland, och om situationen är på Åland gällande
arbetslöshet och sociala stöd. Utgångspunkt var en utredning om ämnet, som utgetts av ÅSUB. Ca 35
deltagare.
27.3. Miljönsamhet –lunchdebatt på restaurang Arkipelag. Diskussion om näringslivet på Åland utgående
från hållbarhetsagendan. I samtalet om hållbar tillväxt och ett hänsynsfullt företagsklimat deltog Camilla
Gunell, närings- och miljöminister, Tove Erikslund, administrativ chef på Ålandsbanken Annette HöglundDönnes, försäljning- och marknadsföringsdirektör på Optinova, Fredrik Rosenqvist, journalist.
Sara Kemetter var moderator. 21 Deltagare.
6.5. Seminarium om personaldimensionering i äldrelagen, Representanter för facken och Ålands
yrkesgymnasium medverkade i panelen; Erkki Santamala, Tehy, Tiina Kellokoski, SuPer Åland, Greger
Granlund, FOA-Å, Anita Karlsson & Annika Reymers, Ålands yrkesgymnasium, Lene-May Lindwall, Ålands
socialdemokrater. Moderator var Nina Fellman. Mötet var öppet med syfte att diskutera behovet av att
införa en personaldimensionering inom vården i lagen, dvs en siffra som anger antal personal. 27 deltagare.
Alandica debatt
10.6. ÅSD ordnade ett seminarium om klimatet och Östersjön. På seminariet diskuterade Erik Bonsdorff,
professor i marinbiologi och Tina Elfwing, föreståndare för Östersjöcentrum vid Sthlms universitet´, om vad
som sker med Östersjön när klimatförändringen börjar synas och temperaturen öka. Moderator var Lisa
Bergqvist, vetenskapskommunikatör. Seminariet samlade närmare 40 deltagare. ÅSD ställde också ut ett
bord på Alandica där kandidater träffade besökare. Vid bordet samlades önskemål och åsikter in, både
skriftligen i en låda och genom en åsiktstavla.
Handelsmässa
29-30.3. Partiet medverkade i Handelsmässan. Mässan bedömdes som lyckad med många aktiva deltagare
och besökare. På mässan hölls en tävling med frågor i anslutning till riksdagsvalet.
14.10. Antti Rinne på besök.
Finlands statsminister Antti Rinne besökte Åland. Ulf Weman och Kurt Lindbom spelade vid lunchtid på
Sittkoffs där vi bjöd på kaffe och kakor. Rinne tog sig tid för att under halvtimme svara på besökares frågor.
På eftermiddagen hölls en öppen medborgadialog mellan Antti Rinne med Camilla Gunell i
Stadsbiblitoteket. Bägge evenemangen var välbesökta och uppmärskammades i pressen.
Medlemsmöten och -träffar
1.2. Sosseseniorerna träffas på kansliet. 12 deltog.
12.2. Kommunreformen – hur går vi vidare på Rönngården i Jomala. Öppen diskussion med inledning av
kommunminister Nina Fellman, samt inlägg från norra Åland av Helena Flöjt-Josefsson, södra Åland av
Carina Aaltonen och skärgården av Mia Hanström. 25 deltagare.
3.3. Extra medlemsmöte om riksdagsvalet. På mötet beslöts att Jessy Eckerman kandiderar för Ålands
socialdemokrater för riksdagsvalet. 20 deltagare.
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6.3. Årsmöte, 28 delt.
22.3. Sosseseniorernas träff. 12 delt.
28.3. Klätterrosorna hade möte med fem deltagare. Miina Fagerlund ledde mötet.
13.6. Medlemsmöte och sommarträff i Eckerö på Bettys café. Efter mötet, där valombud
valdes, diskuterades valstrategier. Kampanjarbetare Sara Limnell presenterade sin rapport från EUvalarbetet och Sara Kemetter kampanjupplägg. 28 deltog.
4.8. Kandidatträff på Emmaus. 21 deltagare.
28.8. Medlemsmöte på Grannas Äppel. Kandidater till lagtingsval och kommunalval (under Ålands
socialdemokrater) fastställdes samt valprogrammet med ett tillägg om subventionering av elcyklar. 28
deltagare.
14.11. Medlemsmöte i Lagtinget. Valresultatet och strategier för framtiden diskuterades. Angående
valresultatet var man enig i valet förlorades delvis p.g.a. att nya partiet Hållbart initiativ tog två mandat
samtidigt som vi miste två, samt p.g.a. de stora reformer – kommunreformen och kortrutten - som sministrarna arbetat för.
På mötet bildades tre arbetsgrupper: prat-, politik-, och partygruppen. Pratgruppen handlar om
kommunikation, hur vi kommunicerar ut våra budskap och vår politik. Kristin Mattsson, Sanna Söderlund
och Lasse Welroos leder gruppen. Politikgruppen handlar om innehåll i politiken och ideologiska frågor.
Den leds av Ingemar Johansson och Kaveh Bahar. Partygruppen planerar program och evenemang. Den leds
av Ulf Weman.
Sånger om kamp och drömmar - musikprogram
1.10, 8.10, 15.10 Ett musikprogram om socialdemokratiska teman uppfördes av kandidaterna Helena FlöjtJosefsson, Camilla Gunell, Sara Kemetter, Ulf Weman, Dexter Mäkelä i Mariehamn, Indigo, Lemland, Lilla
Bangkok och Finström, Stallhagen, tillsammans med gästande artist Miina Fagerlund i Stallhagen.
VAL 2019
Riksdagsval
Jessy Eckerman som ställde upp på en socialdemokratisk lista och fick 1 078 röster, näst mest röster av fem
på Åland uppställda i valet och sammanlagt 13 076 röster i valet. Kampanjledare var Lasse Welroos.
EU-val
Partiordf. Camilla Gunell ställde upp i EU-valet för SDP och blev näst populärast på Åland med cirka 1 300
röster. SDP:s väljarstöd på Åland var 12 procent. Gunells totala röstetal var ca 2700.
Sara Kemetter fungerade som kampanjchef och April anlitades som reklambyrå. Sara Limnell, praktikant på
April, jobbade praktiskt med kampanjen, särskilt med den digitala marknadsföringen.
9.5. hölls Val-kickoff för EU-valet med tal, sång och pizzabuffét. Ca 30 deltagare
EU-valskampanj fördes under på Åland under tre lördagar med rosutdelning. Camilla Gunell kampanjade
även i Finland; i Åbo, Helsingfors, Vasa, Karis, Ekenäs och Jakobstad.
Lagtings och kommunval
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I lagtingsvalet ställde ÅSD upp 34 kandidater, 17 män och 17 kvinnor. I kommunalvalet ställdes 23 upp i
Mariehamn, i Finström åtta, Saltvik tre, Eckerö två, Lemland två, Kumlinge en och i Jomala nio st. Alla
kandidater framgår på sidan val.ax. Vilka som blev invalda och vilka poster de fått framgår av Lagtingets
samt respektive kommuns webbsidor. Sara Limnell arbetade som kampanjarbetare tätt tillsammans med
Kristin Mattsson och med partiet. En valgrupp bestående av Miina Fagerlund, Tony Wikström, Mia
Hanström och Britt-Marie Sjöström-Kärki träffades tre gånger under våren och i augusti för att skissa upp
kampanjen. Sara Kemetter och Maria Svensson bistod med planering och arbete med genomförande av
valkampanjen. Camilla Gunell, Nina Fellman, Sara Kemetter och Kristin Mattsson fattade och verkställde
beslut gällande annonsering, texter till broschyrer, presskonferenser, deltagande i debatter, inköp mm.
Under kampanjen deltog kandidater i flera debatter samt kampanjade flera lördagar ute främst på stan och
i Jomala, men också i Kökar, Lemland Godby och Eckerö. Flera kandidater deltog i Speed-dating på Maxinge
9.10 på. Maxinge center.
Slavoljuv Jeremic anlitades som fotograf. Förutom personporträtt på kandidaterna togs åtta planerade
bilder som användes på fb och i reklam. Reklamskyltar fanns ute längs vägar. Bilderna hörde ihop med fyra
teman: arbete, omsorg och trygghet, klimat och miljö, gott ledarskap. Våra slogans var: kamp för klimatet,
omsorg och trygghet, jämställda löner, Vi håller linjen, människor först. På LED-skylten som vi hade bokad
under åtta veckor innan valet körde vi följande slogans: vi håller linjen, fler cykelvägar & elcykelpremie,
högre löner i omsorgen, lägre avgifter i vården.
ÅSD anlitade reklambyrån April för utformande av material; en lagtingsbroshyr och tre kommunala
broschyrer (Mariehamn, Södra Åland och Norra Åland). Broschyrerna skickades ut till alla berörda hushåll,
dvs lagtingsbroschyren till alla på Åland och kommunvalsbroschyrerna till alla kommuner med kandidater i.
Partiet ordnade fyra presskonferenser där nya kandidater presenterades, och en presskonferens där
valprogrammet presenterades.
Sammanlagt fick partiet 1312 röster och kom på femte plats efter Centerpartiet, Liberalerna, Moderat
samling och Obunden Samling. Det resulterade i tre lagtingsmandat, två färre än i förra valet.

NORDISKA OCH EUROPEISKA SAMARBETEN UNDER 2019
28-29.1. Deltagande i SAMAK i Helsingfors. Kristin Mattson, Camilla Gunell, Igge Holmberg, Sara Kemetter,
Elin Sundback, Jessy Eckerman deltog i SAMAK:s årsmöte. Kemetter, Sundback och Eckerman deltog i
Nordenskolans andra utbildningstillfälle som hölls parallellt under SAMAK-mötet. SAMAK är nordiska
arbetarrörelsens samarbetskommitté och består av de socialdemokratiska partierna och
landsorganisationerna i Norden. Teman år 2019 var barn och unga samt tryggandet av välfärden i Norden.
30.6-4.7.Almedalen. Martin Nilsson, Wilhelm Mattsson och Jessy Eckerman deltog.
26-27.10. FSD-kongress i Karis. Jessy Eckerman deltog. Elin Sundback deltog via FFC.
Medlemsbrev och information
Fyra medlemsbrev har skickats ut. Information om evenemang har satts upp på både fb- och ÅSD:s
webbsida. Partisekreteraren har regelbundet skickar ut e-post till medlemmar om aktuella händelser.
Under valkampanjen i september-oktober användes en kandidatgrupp på fb för daglig uppdatering av
kampanj-händelser. Därefter har ÅSD gått in för två icke offentliga grupper på fb för att kommunicera och
informera internt: Ålands socialdemokrater – medlemmar som används för medlemsinfo- och nyheter och
Åland socialdemokrater - kandidater och politiker där diskussioner om aktuell politik förs. På hemsiddan
gör ÅSD:s lagtingsledamöter och partisekreterare inlägg med jämna mellanrum. Ledamöterna och skriver
även blogg som är kopplade till hemsidan.
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