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Text: Eugéne Pottier 
Svensk text: Henrik Menander 
Musik: Pierre Degeyter 

 
Upp, trälar uti alla stater, 
som hungerns bojor lagt uppå. 
Det dånar uti rättens krater, 
snart skall utbrottets timma slå. 
Störtas skall det gamla snart i gruset. 
Slav stig upp för att slå dig fri! 
Från mörkret stiga vi mot ljuset, 
från intet allt vi vilja bli 
 
://: Upp till kamp emot kvalen. 
sista striden det är, 
ty Internationalen 
åt alla lycka bär ://: 
 
arbetare i stad, på landet, 
en gång skall jorden bliva vår. 
När fast vi  knyta brodersbandet, 
då lättingen ej råda får. 
många rovdjur på vårt blod sig mätta 
men när vi nu till vårt försvar, 
en dag en gräns för detta sätta, 
skall solen stråla lika klar. 
 
://: Upp till kamp emot kvalen. 
sista striden det är, 
ty Internationalen 
åt alla lycka bär ://: 

 



  
  

Kongressens öppnande kl. 10.00 
 
 

1. Kongressens offentlighet 
 

2. Fastställande av dag- och arbetsordning 
 

3. Gästerna har ordet 
 

4. Godkännande av ombudsfullmakter senast kl.13.00 
 

5. Val av kongressfunktionärer 
 a. Två ordförande   
 b. Två sekreterare  
 c. Två justerare    
 d. Sex rösträknare 
 e. Redaktionsutskott  
 

6. Information från valanalysgruppen 
 

7. Behandling av verksamhets-  
och revisionsberättelse 
 

8. Beslut om ansvarsfrihet 
 

9. Riksdagsgruppens berättelse 
 

10. Landstingsgruppens berättelse 
 

11. S-kvinnors, och SSU-distriktets berättelser 
 

12. Interpellationer/enkla frågor 
 

13. Val av 
 

a. Ordförande 
 

b. Fyra övriga ledamöter i verkställande utskottet, tillika 
ordinarie ledamöter i styrelsen 

 
c. Facklig ledare tillika ord. ledamot i styrelsen 



 
d. Studieledare tillika ordinarie ledamot i styrelsen 

 
e. Tio övriga ordinarie i styrelsen 

 
f. Tre ordinarie revisorer, varav en siffergranskare tillika 

granskare av redovisning av lokalt partistöd 
 

g. Två ersättare för revisorerna 
 

h. Internationell ledare tillika adjungerad i styrelsen 
 

i. Elva ordinarie i valberedningen 
 

j. Sammankallande i valberedningen 
 

k. Elva ersättare i valberedningen 
 

14. Bestämmande av arvoden för styrelse och revisorer 
 
15. Behandling av motioner 

 
16. Tid för protokolljustering 

 
17. Distriktsstyrelsens förslag 

  a. Distriktskongress 2020 
  

18. Kongressens avslutning 
  



Förslag till 

 

Hålltider dag 1 Kl. 09.00  Kaffe 
  Kl. 12.30–13.30 Lunch 
  Kl. 15.00  Eftermiddagskaffe 
 
Hålltider dag 2 Kl. 12.00-13.00 Lunch 
  Kl. 15.00  Eftermiddagskaffe 

 
 
 
Lördag  Kl. 10.00  Kongressöppning 

 
Gästerna har ordet 
 
Anförande av   
Partistyrelsens representant  
 
Kongresshandlingar 
 

Kl. 15.30  Utskottsarbete 
   
  Kl. 17.15  Tid för delegationsträffar 
 
  Kl. 19.00  Kongressfest 
 
 
Söndag  Kl. 09.00  Information om EU-valet  
 

Kl. 09.45 Kongressen fortsätter med  
motionsbehandling 

 
  

   
   

  
  



 
1. Ordet begärs skriftligt hos tjänstgörande ordförande. 
 
2. Talartid för distriktsstyrelsens föredragande, fem minuter. 

För övriga med rätt att yttra sig, tre minuter, där icke kortare tid 
beslutas.  

 
3. Rösträtt i alla frågor äger endast valda ombud.  
 
4. Yttranderätt och förslagsrätt tillkommer varje ombud, 

distriktsstyrelsens ledamöter, valberedningens föredragande, en 
föredragande revisor, partistyrelsens representant, riksdagsledamöter, 
anställda funktionärer i distrikt och arbetarekommun samt representant 
för VF-Intressenter AB. 

 
 Yttranderätt för övriga medlemmar avgörs av kongressen.  
 
5. De som inte varit uppe i talarstolen tidigare eller tillhör ett 

underrepresenterat kön får förtur i talarlistan 
 
6. Om fem personer av samma kön har talat i rad ska ordförande 

uppmärksamma detta och väcka frågan om streck i debatten.
  

  
 
 

 



Styrelsen för Västerbottens Socialdemokratiska Partidistrikt får härmed avge 
följande berättelse för verksamhetsåret 2018. 

Isak From, Norsjö, ordförande   
Janeth Lundberg, Skellefteå, vice ordförande 
Hans Lindberg, Umeå 
Helén Pettersson, Umeå  
Lorents Burman, Skellefteå  
 
Adjungerad till VU har varit landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson, 
regionstyrelsens ordförande Erik Bergkvist och Maria Lindberg, kassör. 

 
Per-Erik Johansson, Umeå. 

 
Björn Wiechel, Umeå 

 
Erik Bergkvist, Umeå 
Gunnel Jonsson, Åsele 
Peter Olofsson, Umeå      
Harriet Hedlund, Umeå 
Patrik Nilsson, Robertsfors 
Karin Malmfjord, Storuman 
Mikael Lindfors, Norsjö 
Lars Ohlsson, Lycksele 
Johan Söderling, Vännäs 
Magnus Johansson, Vilhelmina  

  
Adjungerade styrelsen: Jamal Mouneimne, Internationell ledare, Malin Malm SSU, 
Veronica Berg, politisk sekreterare landstinget, Susanne Dufvenberg S-kvinnor, 
Erik Vikström Tro & Solidaritet, riksdagsledamöterna Veronica Lindholm och 
Marie-Louise Rönnmark (t.o.m. 2018-09-09) och Åsa Karlsson fr.o.m. 2018-09-10.  



Distriktsstyrelsen har haft nio protokollförda sammanträden.  
Verkställande utskottet har under året haft sju protokollförda sammanträden.  

Auktoriserad revisor, Andreas Vretblom KPMG 
Stig Lindström, Umeå och Ulla-Maj Andersson, Nordmaling. 

Eilert Carlsson och Margareta Rasmusson, båda Umeå. 

Jamal Mouneimne, Lycksele 

Thomas Fridh, Umeå (sammankallande) 
Eva Andersson, Umeå 
Gunilla Andersson, Skellefteå 
Roger Marklund, Skellefteå 
Stig-Lennart Karlsson, Lycksele 
Paulina Granberg, SSU 
K-G Abramsson, Vilhelmina 
Eva Helleberg, Storuman 
Jan Bergström, Dorotea 
Margareta Gustavsson, Nordmaling 
Kjell-Åke Nilsson, Robertsfors 
 
Ersättare: 
Börje Lundström, Umeå 
Carin Nilsson, Umeå 
Bengt Markstedt, Skellefteå 
Anna-Britta Lundberg, Skellefteå 
Irma Olofsson, SSU 
Sam Wenngren, Norsjö 
Anne-Lise Harnesk, Vindeln 
Urban Lindström, Åsele 
Cajsa Abrahamsson, Sorsele 
Leif Andersson, Vännäs 
Agneta Lindström-Berg, Vilhelmina 
 
Maria Östberg, LO, har varit adjungerad vid sammanträdena. 



Årets 1 maj firades på 18 platser runt om i länet. De lyckade 1 maj-arrangemangen 
kunde genomföras tack vare ett fint arbete från arbetarekommunerna och fackliga 
organisationer i samarbete med ABF. 
 
Plats   Talare:  
 
Umeå   Ibrahim Baylan, Energiminister 

Hörnefors   Ibrahim Baylan, Energiminister 

Robertsfors   Björn Wiechel, riksdagsledamot 

Vindeln   Veronica Lindholm, riksdagsledamot 

Vännäs   Helen Pettersson, riksdagsledamot 

Bjurholm   Helen Pettersson, riksdagsledamot 

Dorotea   Peter Olofsson, landstingsråd 

Åsele   Peter Olofsson, landstingsråd 

Storuman   Margareta Winberg 

Lycksele   Per-Erik Johansson, facklig ledare  

Sorsele   Fredrik Stenberg, riksdagskandidat 

Skellefteå   Sören Juvas, förbundsordförande HBT-S 

Boliden   Lorents Burman, kommunalråd Skellefteå 

Skelleftehamn  Lorents Burman, kommunalråd Skellefteå 

Norsjö   Åsa Karlsson, riksdagskandidat  

Nordmaling                                     Anna-Lena Danielsson, regionrådskandidat 

Vilhelmina   Isak From, riksdagsledamot 

Malå   Åsa Karlsson, riksdagskandidat 

 

 
 
 



Kongressen genomfördes den 14–15 april på Hotell Lappland, Lycksele. 
Partistyrelsen representerades av Helene Fritzon, Migrationsminister. 
 
Övriga gäster vid distriktskongressen: 
Malin Malm SSU Västerbotten, Birgitta Mukkavaara S-kvinnor i Västerbotten, 
Maria Mannberg LO-distriktet Västerbotten, Bodil Hansson Västernorrlands 
partidistrikt, Lisbeth Aronsson ABF Västerbotten, Rebecka Jacobsson Unga Örnar 
i Västerbotten.  

Eftersom det varit ett valår, så bör det medges att under årets första halva så har 
studieverksamheten på distriktsnivå till stor del inte prioriterats. Dock har ett flertal 
arbetarekommuner och föreningar fokuserat på valstudier i olika former. 
Partidistriktet tillsammans med Norrbotten och LO arrangerade i mars en 
valupptakt på Medlefors, på vilken deltagarna erbjöds delta i seminarium för 
trimning i sociala medier och digital mobilisering, samt valrörelsearbete.              
I november samlades studieorganisatörerna i länet, för ett framtagande av ett 
underlag till en ny studieplan för länet. Denna dag genomfördes i samarbete med 
ABF Västerbottens ombudsman Joacim Lindqvist, och gav distriktets studieledning 
ett bra avstamp till en framtida studieplan. Partiet tog beslutet om en ny 
ledarskapsidé och förändringar av studiematerial och studieplan var att vänta. På 
den nationella studiekonferensen i december presenterades partiets nya studieplan, 
samt de förändringar som till viss del kommer att bli i både upplägg och 
studiematerial. Efter denna konferens och den information som där gavs, fortsatte 
arbetet med framtagandet av distriktets studieplan. 
Under valrörelsen fick Socialdemokraterna i Västerbotten ett flertal nya 
medlemmar som vi nu tillsammans ansvarar för att genom studier ge verktygen för 
ett engagemang och viljan att påverka. Det har också tillkommit nya 
förtroendevalda till vilka vi har ambitionen att ge de bästa förutsättningar för att 
axla sitt viktiga uppdrag. Därför bör kommande verksamhetsår ha ett fokus på att 
leva upp till ansvaret erbjuda alla nya medlemmar partiets medlemsutbildning inom 
ett halvår, vilket är en rättighet som medlem. Samt att våra förtroendevalda erbjuds 
utbildning i ledarskap. 
 
Alla studier genomförs i samarbete med ABF och/eller Medlefors folkhögskola. 
 
Björn Wiechel 
Studieledare 
 



 
Folkbildning 
Antal arr.  deltagare antal kvinnor timmar 
119  807 348  1 835 
 
Annan verksamhet  
Antal arr.   deltagare antal kvinnor timmar 
15  150 78  129 
 
Kulturarrangemang 
Antal arr.   deltagare antal kvinnor timmar 
125               3 248 1 617                     1 125  
 

Året har präglats av förberedelser inför och genomförandet av valrörelsen. 
Partidistriktets valplan har synkroniserats med LO-distriktets och förbundens 
valaktiviteter genom fortsatt regelbundna träffar med LO-distriktets valledare och 
förbundsavdelningarnas politiskt ansvariga genom Fackligt valcentrum. 
Koordinering har på så vis skett mellan dels arbetarkommunernas fackliga ledare 
och LO-distriktets valledare och förbundens politiskt ansvariga. Lokalt har 
samverkan skett mellan LO-facken och Arbetarekommunernas fackliga ledare och 
utskott. Vi har även deltagit vid lokala möten mellan LO-fack, ABF och fackliga 
ledare/AK där så har efterfrågats. Återrapportering till distriktsstyrelsen kring LO-
distriktets valplanering och valfond har skett. Allt i syfte att stärka samverkan 
mellan arbetarekommuner och LO-fack lokalt och grundlägga en tidig gemensam 
planering i länet inför valrörelsen 2018. 
 
Vi kan konstatera att det långsiktiga arbete som lagts ned under den gångna 
mandatperioden från både partidistrikt och LO-distrikt burit frukt under 
valrörelsen. De mål som sattes upp kring de fackliga huvudaktiviteterna under 
valrörelsen nåddes med råge och inte minst ring- och samtalskampanjerna riktade 
till fackliga medlemmar var framgångsrika, därutöver kan nämnas de många 
aktiviteterna på gator och torg runt om i länet, utdelning av frukostpåsar, 
fredagsmyspåsar och hamburgergrillning mm vid arbetsplatserna, medverkan på 
marknader och festivaler, arbetsplatsbesök, insändare och debattartiklar, giveaways, 
foldrar och flygblad mm med facklig-politiskt budskap. Att Kommunal i denna 
valrörelse, till skillnad mot 2014, fullt ut deltagit inför och i valrörelsen har givetvis 
varit betydelsefullt för vår samlade insats och valresultatet i vårt län i ett nationellt 
perspektiv. 
 



Valresultatet på riksdagsnivå och processen kring regeringsbildningen kan komma 
att ställa ännu högre krav på oss alla att verkligen anstränga oss att bibehålla och 
vidareutveckla den facklig-politiska samverkan inom partidistriktet. Det är upp till 
oss i arbetarrörelsens två grenar att ta det ansvaret. Det handlar om att orka 
utveckla samarbetet med dels LO-distriktet och förbundsavdelningarna och dels 
mellan arbetarekommunernas fackliga ledare och LO-facken. 
 
Per-Erik Johansson  
Facklig ledare  
  
Övriga som ingått i fackliga utskottet är samtliga arbetarekommuners fackliga 
ledare. 

Under året har partidistriktets valberedning träffats 5 gånger; 9 jan, 24 jan, 27 feb, 
26 okt samt 29 okt. Januarimötena hade till uppgift att bereda de namn som skulle 
antas på valkonferensen för riksdags- och regionssvalen. Mötet den 27 feb 
handlade om att förbereda årsmötesvalen. Mötena i oktober hade till uppgift att 
bereda de namn som skulle antas på nomineringskonferensen som behandlade 
nämnder, utskott, beredningar och bolag inom regionen. Utöver detta har 
valberedningen kommunicerat såväl över e-post som över telefon för att säkerställa 
ett bra resultat. 
 

I riksdagsvalet tappade Västerbotten, och Socialdemokraterna ett mandat men trots 
det har vårt femte namn på den listan redan fått vara inne på en kort sejour som 
ersättare. Trots en del tappade mandat i regionvalet fortsätter Socialdemokraterna 
att styra i en koalition med MP och V. I regionen ställer Socialdemokraterna upp 
med ett starkt lag, med många nya namn, också på ledande poster. 
Socialdemokratin i Västerbotten har visat mod och tilltro till såväl förnyelse som 
föryngring. 
 
Avslutningsvis kan vi sammanfatta valberedningens arbete under året som 
konstruktivt, kreativt, positivt samt med en hel del goda samtal och en uppsluppen 
stämning. Jag vill i egenskap av sammankallande tacka valberedningens ledamöter 
för ett riktigt bra verksamhetsår. Jag vill också rikta ett speciellt tack till K-G 
Abrahamsson, som vid några tillfällen fått rycka in och, i egenskap av vice 
ordförande, representera oss. 
 
Thomas Fridh 
Valberedningens sammankallande 



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. 
 
Årets skogslänskonferens anordnades i Stockholm, 19 oktober. Konferensen 
innehöll bland annat diskussioner om valutgången, och deltagande av bland andra 
partisekreterare Lena Rådström Baastad, Näringsminister Mikael Damberg, 
Civilminister Ardalan Shekarabi och Försvarsminister Peter Hultqvist.  Efter 
skogslänskonferensen lämnade Jämtland över ordförandeklubban till Västerbottens 
partidistrikt. Skogslänsombudsmännen, länsbänksansvariga och ordföranden har 
träffats i Stockholm ytterligare ett antal gånger för diskussioner gällande vårt 
samarbete och gemensamma frågor. 
 

Partidistriktet har under året varit representerat/ombud vid bl.a. följande tillfällen:
   
LO-distriktets Norra Sverige. Isak From 
Representantskapsmöte 
 
S-kvinnor Västerbottens kongress  Karin Malmfjord 
 
Unga Örnars årsmöte   Isak From och Veronica Lindholm 
 
ABF-distriktets årsmöte   Isak From 
 
LO-distriktets Norra Sverige  Isak From och Per-Erik Johansson 
Årsmöte 
 

Valkonferens  27 januari  89 deltagare 
MB, Lycksele 
 
Valupptakt          10–11 mars  28 deltagare 
Medlefors Skellefteå  
 



Kommunkonferens   12 oktober  30 deltagare 
Ansia, Lycksele 
 
Nomineringskonferens  10 november 85 deltagare 
Hotell Lappland, Lycksele 
 
AK-ordförande & Studieorganisatörer 17 november 25 deltagare 
Ansia, Lycksele 

 
2016 2017 2018 

 
2016 2017 2018 

Bjurholm 86 75 76 
 

4 4 4 

Dorotea 92 76 84 
 

1 1 2 

Lycksele 313 321 346 
 

12 12 11 

Malå 79 82 87 
 

1 1 
 

Nordmaling 153 100 102 
 

6 6 5 

Norsjö 112 92 100 
 

1 1 
 

Robertsfors 180 149 152 
 

3 3 2 

Skellefteå  1188 1054 1104 
 

29 30 34 

Sorsele 64 52 57 
 

2 2 
 

Storuman 114 105 109 
 

4 4 6 

Umeå         1198 1058 1124 
 

34 36 40 

Vilhelmina 211 174 167 
 

11 10 7 

Vindeln 134 114 114 
 

5 5 5 

Vännäs 163 136 134 
 

4 4 5 

Åsele 76 80 76 
 

3 3 1 
 

 
4 163 3668 3832 

 
120 122 122 

Antalet medlemmar baserat på 2018-12-31 

Distriktsexpeditionen finns på Umestans Företagspark, Hus 4, Umeå.  
 
Anställda: Maria Lindberg, Förste ombudsman, Paulina Granberg, Ombudsman 
Emma Vigren, Verksamhetsassistent, Beatrice Årebrand, Verksamhetsassistent 
samt Ingemar Åhman, verksamhetsassistent. 



Nedanstående motioner har behandlats av distriktsstyrelsen efter 2018 års 

distriktskongress: 

 

2. Inkludering av tandvården i högkostnadsskyddet för sjukvården 

Motionär: Anders Forss, Umeå Arbetarekommun 

Kongressen beslutade att anse motionen besvarad  

3. Motion till distriktskongressen om tandvård 
Motionär: Ulla Martinsdotter, Skellefteå Arbetarekommun 

Kongressen beslutade att anse motionen besvarad 

 

5. Könsneutrala personnummer 

Motionär: Robert Lindgren, Robertsfors Arbetarekommun 

Kongressen beslutade att bifalla motionen  

 

6. Stärk anställdas rättigheter när lönen uteblir av ekonomiska skäl 

Motionär: Magnus Eriksson, Norsjö Arbetarekommun 

Kongressen beslutade att bifalla motionen  

 

7. Lämna lönebildningen åt arbetsmarknadens parter 

Motionär: Magnus Eriksson, Norsjö Arbetarekommun 

Kongressen beslutade att bifalla motionen  

 

8. Pensionssystemet måste reformeras 

Motionär: Ulf Björk, Per-Erik Johansson, Kuno Morén, Umeå Arbetarekommun 

Kongressen beslutade att anse motionen besvarad 

 

9. Förändra sjukförsäkringen 

Motionär: Ulf Björk, Per-Erik Johansson, Umeå Arbetarekommun 

Kongressen beslutade att bifalla motionen  

 

10. Dags att göra sjukförsäkringen människovänlig igen 

Motionär: SEKO S, Umeå Arbetarekommun 

Kongressen beslutade att bifalla motionen  

 

 

 



13. Fler kooperativa företag 

Motionär: Robert Lindgren, Robertsfors Arbetarekommun 

Kongressen beslutade att bifalla motionen  

24. Rätt till tjänstledighet för förtroendevalda inom svenska kyrkan 

Motionär: Carin Lundberg, Skellefteå Arbetarekommun 

Kongressen beslutade att bifalla attsats 2  

 

25. Nej till kärnvapen på svenskt territorium och i världen 

Motionär: Nils-Erik Dahlberg, Storumans Arbetarekommun 

Kongressen beslutade att bifalla motionen  

 

26. Tidsbegränsade uppehållstillstånd och utvisningar till Afghanistan 

Motionär: Birgitta Mukkavaara, Umeå Arbetarekommun 

Kongressen beslutade att bifalla attsats 1 

 

27. Rensning av folkgrupp 

Motionär: Birgitta Mukkavaara, Umeå Arbetarekommun 

Kongressen beslutade att bifalla motionen  

  



Distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Västerbotten har under 2018 ägnat 
huvuddelen av verksamhetsåret till valförberedelser och valet. Valutgången blev 
kanske inte den klang och jubelfest vi hoppats på. Men vi kan vara stolta över att vi 
Socialdemokrater tar med stöd av V och MP styret i nya Region Västerbotten, trots 
att vi Socialdemokrater tappar fyra mandat.  

Även i riksdagsvalet noterar vi ett tapp på knappt 4 procent, viket tyvärr medförde 
att vi även tappade det femte mandatet. Vi har också ett stort tapp i kommunerna 
men glädjande ökar vi i Sorsele, Åsele och Dorotea. Tyvärr fortsätter SD att öka, så 
även i Västerbotten. 
 
Vi satte ett mål om att värva minst 400 nya medlemmar under valrörelsen, vi kom 
upp till 380 nya medlemmar som vi nu hjärtligt välkomnar. Vi beslöt att i 
Västerbotten genomföra minst 55 555 samtal. Vi genomförde 63 828 samtal där 
flera arbetarekommuner med råge klarade målet! Styrelsen har med valresultatets 
effekter, av minskat mandatstöd under hösten också genomfört åtgärder för att 
distriktet ska klara verksamheten både ekonomiskt och personellt. 

Distriktet har under hösten tagit över ordförandeklubban i skogslänssamarbetet 
och ett valår som detta har det medfört många nomineringsmöten och 
förhandlingar med grannlänen. Nomineringar och beslut har också varit ett stort 
inslag i alla politiska församlingar så även vår. I november genomförde vi vår 
nomineringskonferens i Lycksele med val till en stor mängd uppdrag i Region 
Västerbotten. Under flera år har samtal och möten genomförts om hur den nya 
regionen ska utformas, nu har vi valt våra förtroendevalda och vid årsskiftet 
startade arbetet på riktigt. 

Vi avrundar 2018 och lägger dess händelser till historien. Året 2018 är i övrigt ett år 
som kommer att nämnas i historieböckerna då vi i spåren av SDs ökning 
fortfarande vid årets slut stod utan regering, utan klar majoritet och med ett ev. 
nyval som knackade på dörren. Skulle det blivit nyval stod vi väl rustade, vi känner 
att vår folkrörelse är beredda att knyta skorna och knacka fler dörrar än någonsin 
tidigare, självklart underlättar det för styrelsen att ha tillgång till personalen på 
distriktsexpeditionen som i vått och torrt stöttar styrelsen.  
 
Tack till alla som bidrar till att Socialdemokraterna i Västerbotten är en kraft att 
räkna med. 
 
Isak From 
Ordförande Socialdemokraterna i Västerbotten 
 
 



 

 
 
 
 



 
Förslag till behandling av årets resultat 
Styrelsen föreslår att av, årets resultat efter finansiella poster, 634 099 kr avsätts  
300 000 kr till valfonden och 334 099 kr balanseras i ny räkning. 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

Västerbottens riksdagsgrupp 2018 
 
Helén Pettersson  Ordinarie ledamot Arbetsmarknadsutskottet 
   Länsbänksansvarig 
   Regionansvarig Skogslänen from 2018-09-24 
 
Isak From Ordinarie ledamot och vice gruppledare Miljö- 

och Jordbruksutskottet  
Kvittningsman 

   Ersättare gentekniknämnden 
     
 
Björn Wiechel  Arbetande suppleant Finansutskottet 
(föräldraledig f.r.o.m.   Ledamot EU-nämnden 
2018-12-01) 
 
Veronica Lindholm  Ordinarie ledamot Konstitutionsutskottet 
(t.o.m. 2018-09-24)  Ersättare Socialutskottet 
 
Marie-Louise Rönnmark Arbetande suppleant Utrikesutskottet 
(t.o.m. 2018-09-24 
Ersättare Katarina Köhler) 
 
Katarina Köhler  Sjukskriven 
(t.o.m. 2018-09-24) 
 
Åsa Karlsson  Ordinarie ledamot Kulturutskottet 
F.r.o.m. 2018-09-25  Suppleant Socialförsäkringsutskottet 
   Suppleant Nordiska Rådets svenska delegation 
 
Fredrik Stenberg  Arbetande ersättare Finansutskottet 
(ersättare Björn Wiechel   
f.r.o.m 2018-12-01) 
 
Motioner: 
Helén Pettersson  Dawit Isaak måste friges 
   Värna det Allmänna uppdraget 
   Norra Skandinaviens viktiga öst-västliga 
   utvecklingsperspektiv 



   Underlätta för kooperativt och socialt 
   företagande 
Isak From  Stärk möjligheterna för samhället att vid behov 

 nyttja privata helikopterföretag 
  Ålderskrav och kompetensbevis för 

 vattenskoter 
  Säkerställ staten som garant för de små 

 flygplatserna 
  Norra Skandinaviens viktiga öst-västliga 

 utvecklingsperspektiv 
  Riksdagsledamöternas e-postkorgar 

 översvämmas 
  EU:s TEN-T Core Network till målåret 2030 
  Underlätta arrangemang med historiska fordon 
  Kompetensförsörjning i arbetslivet 
  Nästa steg för landsbygden 
  Underlätta för kooperativt och socialt 

 företagande 
  Konkurrenskraftig klimatsmart industri 
  Lönetvistförhandlingar i domstol 
Björn Wiechel  Kompetensförsörjning i arbetslivet 
Åsa Karlsson  Avdragsrätt för arbetslöshetsförsäkringen 
  EU:s TEN-T Core Network till målåret 2030 

 Lönetvisteförhandlingar i domstol 
 
Ovan avser de motioner vi står som förstanamn på, eller har skrivit ihop med en 
annan ledamot. I de fall det är fler än två ledamöter som har skrivit under, vilket 
ofta sker inom ramen för olika nätverk och konstellationer i riksdagsgruppen, så 
nämns de inte här. Information om dessa finns på www.riksdagen.se. För 2018 är 
det också värt att notera att vi inte har vetat vilken regering vi skrivit motionerna 
till, vilket har gett avtryck i vilka, och vilket antal motioner vi skickat in. Utöver 
motionerna har länets ledamöter också deltagit i debatter i riksdagens kammare, 
studiebesök, studieresor och andra aktiviteter både inom och utom valkretsen. 
 
Slutord 
 

När vi lägger 2018 till handlingarna kan vi inte göra det utan att också kort 
sammanfatta den mandatperiod som avslutades i samband med höstens val. Vi har, 
i en mycket svår parlamentarisk situation, lyckats genomföra en tydlig 
socialdemokratisk politik under våra år vid regeringsmakten tillsammans med 
Miljöpartiet. Fördelningspolitiken har varit tydlig. Arbetslösheten har gått ner, trots  
att befolkningen har växt och att vi aldrig haft så många aktiva på arbetsmarknaden 
tidigare. Arbetsrätten har stärkts. A-kassan har stärkts. Kommuner och landsting 
har fått stora ekonomiska tillskott – även om de behöver mer. Skolresultaten har 

http://www.riksdagen.se/


förbättrats, och svensk tillväxt har ökat, för att nämna några delar. 
 
När vi gick till val i september var det med raka ryggar vi bad våra väljare om 
förnyat förtroende. I Västerbotten genomfördes vi en stark valrörelse, med många 
besök och utåtriktade aktiviteter i alla länets kommuner, tillsammans med region-  
och kommunpolitiker. Det var en fantastisk valrörelse, och riksdagsbänken vill  
passa på att framföra ett stort tack till alla som var delaktiga i den. Valresultatet 
speglade dock inte helt den positiva känslan vi hade i valrörelsen, även om vi i  
Västerbotten gjorde ett bättre valresultat jämfört med de flesta andra. Det 
resulterade för vår del i att vi förlorade vårt femte riksdagsmandat för länet.  
För rikets del innebar det att vi förlorade 13 mandat i riksdagen, och att Stefan 
Löfven förlorade den första omröstningen som statsminister.  
 
Med Sverigedemokraternas framgångar i höstens val har vi ett parlament där ca 
60% inte främst vill se en socialdemokratisk statsminister, trots att det rödgröna 
blocket är marginellt större än den tidigare alliansen. Så länge de borgerliga 
partierna låter SD få inflytande har vi heller ingen chans att få majoritet i riksdagens 
kammare. Det fick vi ett icke önskvärt och tydligt kvitto på när 
övergångsregeringens opolitiska budget föll innan jul, och en ogenomarbetad, 
konservativ M/Kd budget gick igenom i riksdagen, en budget vars konsekvenser vi 
kommer att få leva med under lång tid. 
 
Vid årsskiftet konstaterar vi att de borgerliga partierna röstade bort Stefan Löfven 
utan att ha en plan för vad som skulle komma sen, och att Sverige står utan 
regering flera månader efter valet. Förhandlingar pågår, och vi hoppas att vi kan 
bryta upp alliansen och få ett samarbete med Liberalerna och Centerpartiet för att 
hålla Sverigedemokraterna utan framtida inflytande. Det vore det bästa för 
Sverige både på kort och lång sikt. 
 
Helén Pettersson 
Isak From 
Björn Wiechel 
Marie-Louise Rönnmark 
Veronica Lindholm 
Åsa Karlsson 
Fredrik Stenberg 
 
 
 
 



Gruppens arbete har under en stor del av året fokuserat på valrörelse, 
valorganisation och valprogram samt hur vi kan föra ut partiets politik på bästa sätt. 
Ett stort antal aktiviteter har genomförts tillsammans med partiets 
grundorganisationer över hela länet.  
 
2018 präglades av fortsatt hög utveckling av hälso-och sjukvården i vårt län. Vår 
vision att Västerbotten år 2020 har världens bästa hälsa och världens friskaste 
befolkning har som tidigare år genomsyrat landstingsgruppens arbete och hela 
landstingets organisation. Förberedelsearbete inför regionbildning har under året 
varit intensiv med målsättningen att skapa ett attraktivt län där länets kommuner 
och landstinget tillsammans bidrar till en konkurrenskraftig region. 
 
Landstingsgruppen har sammanträtt vid fem tillfällen under 2018 i samband med 
landstingsfullmäktige samt en sammankomst med två dagars konferens i Skellefteå 
med ”nya och gamla” ledamöter. Fokus på träffen var valstrategi, 
framtidsdiskussioner och dörrknackning tillsammans med Skellefteå 
Arbetarekommun. Harriet Hedlund har varit gruppens mötesordförande, Roger 
Marklund dess vice ordförande och Britt-Louise Ericsson sekreterare. 
 
Gruppstyrelsen har genomfört åtta sammanträden under året 2018. Styrelsen har 
bestått av Peter Olofsson (ordförande), Karin Lundström, Erik Bergkvist, Kenneth 
Andersson, Janeth Lundberg, Harriet Hedlund, Marita Fransson, Nina Loughlin, 
Maria Lindberg (partidistriktets förste ombudsman), Britt-Louise Ericsson 
(sekreterare) samt politiska sekreterarna Veronica Berg och Malin Malm. 
 
Gruppstyrelsen i landstingsgruppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S-kvinnor Västerbotten startade upp verksamhetsåret och valåret 2018 med att 
utvärdera partiets valberedningsprocess som vi inte tyckte hade fungerat så 
transparent som vi skulle ha önskat. Vi påbörjade studiecirkel angående S-kvinnors 
politiska program. Under året har vi haft både fysiska styrelsemöten men också 
använt oss av tekniken via videomöten samt via Skype. Vi gläds åt att vi fortsätter 
att öka i medlemsantal. 
 
Den Internationella kvinnodagen uppmärksammandes på flera orter i länet med 
temat #Metoo samt att styrelseledamöterna fick i uppdrag att inför 8/3 skicka 2 
vykort till valfria personer med ett gemensamt budskap. 
 
Vår distriktskongress hölls den 21/4 i Umeå, temat var flyktingpolitiken. Monica 
Wahlström, verksamhetschef för ensamkommande barn i Umeå Kommun 
berättade hur man jobbar där med dessa frågor. Mohsen Rezai berättade om sin 
flykt till och i Sverige. Vi fick också en videohälsning från Heléne Fritzon 
migrationsminister. Inför det kommande valet peppade Susanne Andersson S-
kvinnors förbundssekreterare oss med mycket energi och kraft! 
 
Vår Internationella kommittés övergripande mål är att främja både kortsiktig och 
långsiktig internationell verksamhet i distriktet. Tillsammans ökar vi vår 
kunskapsnivå i internationella frågor, bidrar till förändring i den mån vi kan och 
förbereder oss för större internationell verksamhet. Vårt långsiktiga mål är att ingå i 
ett av Olof Palme Centrets internationella projekt. Vårt mål är att bilda, motivera 
och utmana klubbarna till att inleda internationell verksamhet, utefter klubbens 
kapacitet och förutsättningar. Vi har genomfört olika aktiviteter för att öka 
kunskapen, förståelse och medvetenhet kring internationella frågor och bidra med 
integration i vårt samhälle.  
 
1:a maj demonstrerade vi tillsammans med partiet och på flera platser höll S-
kvinnor appeller. 15 – 31 maj deltog klubbarna tillsammans med partiet i lilla 
valrörelsen. Klubbarna genomförde olika aktiviteter bland annat dörrknackning där 
vi använde oss av S-kvinnors valmaterial. 
 
Den 18 augusti hade vi valupptakt i Lycksele med Lilly Bäcklund som gäst där hon 
berättade om att vara kvinna i politiken. Vi deltog också olika valaktiviteter under 
dagen. Den 19 augusti hade vi besök i både Skellefteå och Umeå av vår 
förbundsordförande Carina Ohlsson och vår förbundssekreterare Susanne 
Andersson som gjorde en valturné genom hela landet och stannade upp för 
valaktiviteter i varje kvinnodistrikt. Vi skrev under valrörelsen många debattartiklar, 
försökte synliggöra vår politik via sociala medier, deltog i dörrknackningar, talade 
med medborgarna i valstugor. 



 
Den 9 september gick socialdemokraterna till val så även S-kvinnor, det var ett 
viktigt val för att för att utjämna de skillnader som råder i samhället. S-kvinnors mål 
är det jämställda och jämlika samhället för att uppnå det behöver vi en 
socialdemokratiskt ledd regering. I skrivande stund har vi fortfarande endast en 
övergångsregering med borgerlig budget och vi vet ej hur fortsättningen blir. I 
denna tid är det viktigt att minnas vår partiledares ord i juni som jag själv hade 
möjlighet att lyssna till i Almedalen. - I en tid av polarisering och extremism, stod 
jag upp för gemenskapen och demokratin. Jag ägnade min stund på jorden, till att 
lämna ett starkare samhälle till er, som jag älskar. Vi gjorde det tillsammans. Vi höll 
ihop. Så fatta ditt beslut, axla ditt ansvar! Välj att stå på rätt sida av historien. Den 
kampen måste vi uthärda om vi tror på demokratin. 
 
Studierådets studieledare Kerstin Hermansson Morén bjöd in Veronica Palm i 
november för att berätta om sin bok, Systerskap - En feministisk idébok. Samtalen 
utgick från boken och hur hon såg på systerskapet och sina erfarenheter i maktens 
absoluta toppskikt, samt hennes beslut att lämna sina uppdrag som riksdagsledamot 
året 2015. Utifrån sina och andras erfarenheter drar hon slutsatser om hur ett 
systerskap både skulle ha gjort och faktiskt gör skillnad, till att förstå och hjälpa 
andra kvinnor. Senare i november hölls S-kvinnors medlemsutbildning steg 1 i 
Umeå där vi gick igenom S-kvinnors organisation, politiska program samt S-
kvinnors roll i politiken och samhället. 
 
100 år av kvinnlig rösträtt – vi fortsätter kampen 
Den 17 december 1918 togs ett historiskt beslut om att även kvinnor får rösträtt i 
Sverige. I slutet på 1800-talet hade bara män med en stor inkomst eller 
förmögenhet rösträtt. De flesta i Sverige hade alltså inte rösträtt, det var ett 
borgerligt privilegium. Utgångspunkten var tydlig – rösträtt var bara för de som 
hade förtjänat det. Men kraven på allmän rösträtt blev allt starkare. I nästan 30 år 
pågick striderna, högern sa envist nej. Skulle kvinnor få rösta? Nej där drog de 
gränsen! Kvinnor var för känslosamma, hade för outvecklade hjärnor. Kampen för 
kvinnors rösträtt blev allt mer intensiv, 1918 på gränsen till revolution. 
Klassklyftorna var enorma, många kämpade helt enkelt för rätten att leva och mat 
för dagen. De här åren bildades allt fler S-kvinnoklubbar runt om i landet, många 
aktiva än idag. De slogs för kvinnors rätt att rösta, rätt till egen inkomst, frihet och 
makt över sina liv. För S-kvinnor då som nu var klassmedveten feminism 
utgångspunkten, både jämställdhet och jämlikhet. De drev intensivt kampen även 
internt i partiet. 
 
Slutord 
Jag som ordförande för S-kvinnor Västerbotten vill också tacka för att jag har fått 
möjligheten att vara en del i denna kraftfulla organisation, men nu är tiden inne för 
någon annan att ta vid som ordförande. Men kampen fortsätter, med största 
sannolikhet står det klart att jämställdhetsmyndigheten kommer att läggas ner. 



Nedläggningen påminner oss om att jämställdhet inte är en självklarhet, inte ens i 
Sverige 2018. Kvinnorättsaktivister från bland annat Polen och Ungern beskriver 
tydligt vilka signalerna är om jämställdheten är på väg att monteras ned i ett land. 
“Det är när jämställdhetsfrågor börjar ignoreras och nedprioriteras i budgetar på 
den politiska agendan”. Att Sverige är ett av världens mest jämställda länder är 
ingen tillfällighet. Det är resultatet av över hundra år av kvinnors kamp och hårt 
arbete. Vi kommer fortsätta försvara kvinnors rättigheter, 24 timmar om dygnet 
och 365 dagar om året. För den som tar friheten för given kommer att förlora den.  
 
Susanne Dufvenberg 
Ordförande S-kvinnor Västerbotten 
 

Ett skede i en evig kamp - verksamhetsberättelse för SSU Västerbotten 2018 
 
Rubriken på verksamhetsberättelsen har en dubbel betydelse. Dels för att vi 
inträder ett nytt skede i det kretslopp som är mandatperioden när vi lämnar 
valrörelsen bakom oss och påbörjar mellanvalsperioden. Men socialdemokratin 
inträder också ett nytt skede, där vi med nöd och näppe bibehåller regeringsmakten 
med hjälp av en nyliberal tvångströja som riskerar att undergräva relationerna med 
LO och genomföra reformer som försämrar för både unga och löntagare. 
 
Den energi som vi fick från valrörelsen har mobiliserats in i vår kursverksamhet 
och in i nya klubbar. Vår förhoppning är att den energin kan fortsätta växa trots att 
vi inte längre kommer ha valrörelsen som medvind. Där står ingen själv. 
Förändring och kamp kan bara ske när vi kommer tillsammans. 
 
Vi är stolta över våra gemensamma ansträngningar under året som gått och hoppas 
ni ska uppskatta verksamhetsberättelsen precis lika mycket som vi! 
 
Valrörelsen drog igång på första maj, då vi hade närvaro över hela Västerbotten 
med talare i Umeå, Skellefteå, Lycksele och Sorsele. Det var startskottet för den 
utåtriktade verksamhet som kom att bli helt dominerande för SSU Västerbotten 
fram till den nionde september. Under den perioden lyckades vi besöka alla 
gymnasieskolor i länet, vissa flera gånger. Vi genomförde en omfattande 
ringkampanj där alla förstagångsväljare i inlandskommunerna fick ett samtal. Vi 
knackade hundratals dörrar runt om i Västerbotten. Vi syntes på de flesta stora 
arrangemang, bland annat Åsele marknad, Norrsken, Urkultfestivalen och 
Intercultural Cup. Vi bemannade valstugorna i Umeå, Skellefteå och Lycksele, både 
dagar och nätter. Vi deltog i nio politiska debatter. När skolorna var stängda och 
det inte skedde några externa arrangemang som samlade människor nödgades vi 



leta upp dem, vi delade ut vattenflaskor på badplatser, frukostpåsar vid busstationer 
och flygblad vid Coop. Med alla till buds stående medel kämpade vi i den 
exempellöst heta sommarvärmen för att nå ut till unga väljare över hela 
Västerbotten. Mycket av resurserna kom att läggas på anställningar och 
arvoderingar för att säkra upp bemanningen. Utöver ordinarie ombudsman jobbade 
en valombudsman på heltid från mitten på april. Ytterligare en anslöt den första 
juni. Under slutspurten hade vi två valarvoderade. Dessutom belönades distriktet 
med en regional valombudsman från förbundet på deltid. Detta gav oss möjlighet 
att säkra närvaron i hela vårt geografiskt utsträckta upptagningsområde, men som 
vanligt var det de ideella krafternas och deras outtröttliga engagemang och vilja 
som utgjorde stommen i vår insats under valrörelsen 2018. 
Den främsta målsättningen var givetvis att med samtal och påverkansarbete förmå 
så många unga människor som möjligt att rösta på Socialdemokraterna och säkra 
en valseger.  
Men valrörelsen var också ett ypperligt tillfälle att växa i medlemsantal och skapa en 
stark grund för SSU Västerbotten att stå på inför den kommande mandatperioden. 
Det lyckades vi med. Under året ökade vi i medlemsantal från 284 till 432 och den 
huvudsakliga tillväxten skedde under valrörelsens sista veckor. Vi är alltså 148 fler 
medlemmar än vad vi var vid förra årsskiftet. Men det säger ändå inte hela 
sanningen. I en ungdomsorganisation är det till sin natur hög ruljangs, så för a tt nå 
siffran 432 har vi värvat 240 nya medlemmar. Det innebär att vi har lyckats 
organisera 240 ytterligare ungdomar i kampen för rättvisa, solidaritet och frihet. 
 
Den utåtriktade verksamheten fortsatte efter valrörelsen. Under hösten 
genomförde vi en kampanj med det huvudsakliga syftet att synliggöra hotet från 
och polarisera oss mot hotet från högerpopulismen i Sverige och Europa. Med 
detta budskap besökte vi gymnasieskolorna i Umeå, Skellefteå, Vilhelmina och 
Lycksele.  
 
SSU Västerbotten har genomgående under året försökt att ha en stark 
studieverksamhet. Ett utav de absolut viktigaste skälen till detta handlar om att de 
nya medlemmarna som värvats under valåret, ska få samma möjlighet som de redan 
inskolade att verka utifrån samma kunskapsbas. Det är demokratiskt viktigt i en 
organisation att ge alla samma grundförutsättningar att verka politiskt. SSU ska 
verka utifrån det jämlika samhälle vi vill se och utifrån ett folkbildningsideal, och 
därför har vi i Västerbotten försökt bedriva studierna på samma sätt. 
Under verksamhetsåret har vi arrangerat tre kurshelger på Medlefors i Skellefteå, 
varav två med Norrbottens SSU-distrikt enligt vårt studiesamarbete. Vi har under 
verksamhetsåret velat lära ifrån varandra och byta erfarenheter från våra olika 
distrikt. Vi ser också vikten av att utveckla och stärka Norrlandssamarbetet, och 
studierna har varit en viktig del i detta. 
 
Vi har skickat flera medlemmar på kurser i andra distrikt, samt på SSU:s nationella 
kurser. För att nämna några av dessa så har västerbottningar varit deltagare på 



nyårskurserna på Bommersvik, Norrkonferensen i Gävle samt Oktoberkurserna i 
Stockholm. Men i slutändan så har kursverksamheten varit de deltagare som gjort 
studierna till vad de är. Som utbytt personliga erfarenheter, diskuterat 
jämlikhetsfrågor sent in på natten, haft kul tillsammans och som enligt den finaste 
av folkbildningstraditioner, skolat varandra.  
 
Under detta verksamhetsår har vi deltagit i olika aktiviteter fackligt-politisk, bland 
annat kampanjat tillsammans med LO på utåtriktade evenemang. Alltifrån Urkult 
till kampanjande med Handels om #hejdåvisstid. Det har varit roligt och lärorikt. 
Efter detta valår får vi inte glömma hur viktigt vårt samarbete med LO är. Fackligt-
politiskt hör vi ihop, något som måste fortsätta förbättras och bli starkare. 
Tillsammans klarar vi det. 
 
Avslutande ord 
Att vara ungdomsrörelsen under en valrörelse är roligt, slitsamt och stundvis 
mycket svårt. Vi är blåslampan på partiet, de som ska vara garanten för att man inte 
ska nöja sig, sänka tempot. Inte tillåta ens den bekvämaste partist att tro att det 
socialdemokratiska projektet, vår långa strävan efter frihet och slutgiltig demokrati, 
är avslutat. SSU Västerbotten gjorde en stark insats för den västerbottniska 
socialdemokratin. Vi knackade dörrar. Vi startade upp klubbar. Vi ringde varenda 
ungdomsväljare. SSU Västerbotten kan vara stolt över sin valinsats och kan gå 
rakryggade in i mellanvalsperioden. Trots detta blev valresultatet en varningsklocka. 
Västerbotten levererade det bästa resultatet på länsnivå i hela landet, inte för att vi 
gjorde så stora framsteg utan för att vi inte backade så mycket som andra gjorde. 
 
Den socialdemokratiska regeringen sitter kvar men nu under en nyliberal 
tvångströja. Det kommer begränsa visionerna och riskera att angripa de reformer 
som införts under förra mandatperioden. De klyftor som ökat sociala spänningarna 
och begränsat arbetarklassens frihet kommer fortsätta växa fast nu under en allt 
raskare takt. I det här läget krävs det en västerbottnisk ungdomsrörelse som på 
riktigt förkroppsligar mottot: I evig opposition mot orättvisorna! 
Vår kamp är inte för att vara fina på bild eller sitta tysta i de beslutande organen. 
Vår kamp är för framtiden. Låt andra vara nostalgiska över den tid som flytt; vi har 
kavlat upp ärmarna och är redo att hugga i för den framtid vi drömmer om. 
Tillsammans. 
 
Distriktsstyrelsen SSU 
Malin Malm, Sandra Reinklou, Anna Johansson, Farzana Khatibi, Julian Hedlund                            
Francisco Hansson, Hanna Abbasi 
 
 
 
 
 



§ 17. Distriktskongressen 2020 
 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
 
att förlägga 2020 års kongress till den 4–5 april 2020 i Lycksele  
 
att motioner till kongressen ska vara partidistriktet tillhanda  

senast den 12 januari 2020 
 
att ombudsfullmakter ska vara partidistriktet tillhanda  

senast den 12 januari 2020 
 
att nomineringar till val som förrättas av kongressen ska vara partidistriktet 

tillhanda senast den 12 januari 2020  
 
att interpellationer till kongressen ska vara partidistriktet tillhanda senast 

den 22 mars 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


