
Alla delar i vårt land har betydelse. Vi stöttar regeringen i arbetet med att våra gemensamma 
investeringar ska komma alla till gagn, oavsett var man bor i Sverige. Det förutsätter samverkan 
inom staten och att staten tar ett helhetsansvar. 

Arbetsförmedlingen har under en lång period varit en viktig aktör för utvecklingen av vår välfärd. 
Myndigheten har ansvar för att möta arbetslöshet, ge arbetssökande möjlighet till omställning 
och i sista hand arbetslöshetsersättning. 

Vi socialdemokrater i Västerbotten har tydligt  varnat för följderna av M/KD-budgeten som nu 
har tvingat arbetsförmedlingen att lägga fram förslag om att lägga ner 132 lokalkontor, skära ner 
på insatserna till de som står längst från arbetsmarknaden och avskeda 4 500 anställda runt om i 
landet. Förslaget innebär att  majoriteten av kontoren i Västerbotten försvinner , i södra 
Lappland kommer ett område stort som hela västra Götaland stå utan AF. 

M, Kd och Sd har agerat helt huvudlöst med sin servettskiss till budget. Först tvingar man 
Arbetsförmedlingen till nedläggningar av verksamhet och kontor som främst drabbar 
landsbygden och de personer som står längst bort från arbetsmarknaden. Att de sedan börjar 
prata om en reformering är inte seriöst.  

Det är viktigt att de partier som ingår i januariavtalet står upp mot högerpartiernas kraftiga 
centraliseringspolitik och ser till att Arbetsförmedlingen nu får i uppdrag att säkerställa enskildas 
tillgång till deras tjänster oavsett var man bor. Att Arbetsförmedlingen kan erbjuda bokade 
besök i varje kommun är ett krav. 

Vi Socialdemokrater ser behov av en omstart av arbetsmarknadspolitiken och ser självklart även 
kommunerna som en naturlig aktör på detta område. Att staten genom att skapa fler 
servicekontor där Arbetsförmedlingen är en aktör och därigenom garanterar att finnas i alla 
kommuner kan vara en naturlig väg framåt. I det arbetet ska särskilt de små kommunernas 
utsatthet beaktas. 

Det viktigaste nu är att staten tar sitt ansvar och inleder reformeringen av Arbetsförmedlingen 
för de arbetslösas möjlighet att komma i arbete. Det arbetet bör ske i nära samarbete med 
regionerna och kommunerna samt med ökad samverkan mellan statens myndigheter. Det krävs 
även en tempohöjning i arbetet att utlokalisera statliga servicekontor.  

Vi behöver en aktiv arbetsmarknads- och utbildningspolitik över hela landet. Förändringar sker 
på arbetsmarknaden och en översyn över hur staten skall ta sitt ansvar inom 
arbetsmarknadspolitiken är på sin plats. Istället för att rasera förutsättningarna för tillväxt och 
kompetensförsörjning i glesbygdskommuner vill vi socialdemokrater se reformer som matchar 
och rustar arbetssökande för de lediga jobben. Nu krävs ordning och reda så att en reformering 
av Arbetsförmedlingen görs på  rätt sätt och inte drabbar de mest utsatta. 

  



 
2018 gjorde Socialdemokraterna en historisk stor satsning för en sammanhållen landsbygd. Men vi 
måste göra mer. Vi vill göra det lättare för människor att bo och verka i hela Sverige. För att lyckas 
behövs en sammanhållen landsbygdspolitik och en modern och aktiv tillväxtpolitik som också 
utnyttjar landsbygdens potential. 
 
Vi socialdemokrater vill se en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, 
arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet 
 Sverige har en stark landsbygd jämfört med många andra länder och en stor potential att utvecklas 
och växa i alla landsändar. Grunden är växtkraften i entreprenörskap och småföretagande på 
landsbygden. 
 
En levande landsbygd kräver fungerande infrastruktur, kompetensförsörjning, myndigheter och ett 
levande kulturliv. Vi socialdemokrater värnar om ett rikt kulturliv, både kulturinstitutioner och det 
fria kulturlivet.  
 
Det handlar om att ge alla delar av landet möjlighet att utvecklas efter sina särskilda förutsättningar 
och att tillgodose människors behov av jobb, välfärd och en god livsmiljö.  
Västerbottens Socialdemokrater har stora förväntningar men också krav på att alla delar i den 
parlamentariska utredningen genomförs. 
  
Nu sätter vi fokus på landsbygdspolitiken! 
 
En av den s-ledda regeringens nu viktigaste uppgifter är att föra en politik som håller ihop landet och 
som bidrar till en hållbar utveckling i såväl städer, tätorter samt gles- och landsbygd. Det är helt 
nödvändigt att förbättra förutsättningarna och öka tryggheten i de områden där behovet är som 
störst. 
 
Socialdemokraterna i Västerbotten  vill att politiken tydligt utformas så att den: 
 

 Stimulerar regional tillväxt. Investera i service, utbildning, bredband, vägar och järnvägar 

samt bostäder i hela Sverige. 

 Utnyttjar möjligheten för en ökad svensk livsmedelsproduktion. 

 Anpassar närings- och arbetsmarknadspolitiken efter regionala förhållanden och förstärka 

den statliga närvaron regionalt. 

 Ger förutsättningar för ett levande kulturliv i hela landet. 

 Förbättra utbildningsmöjligheterna genom fler utbildningsplatser i hela landet och utveckla 

fler lokala Lärcentra. 

 Säkerställa vägunderhåll så att även snöröjning  efter enskilda vägar i Norrlands inland 

genomförs. 

 Bygger ut antalet högskoleplatser över hela landet och förbättrar möjligheterna till fjärr- och 

distansundervisning, så att alla elever kan möta behöriga lärare – oavsett var i landet man 

bor. 

 Fortsätter förstärka stöden till bredband och infrastruktur i den glesaste glesbygd. 

  



 
Våld i nära relation måste aktivt bekämpas. Nolltolerans skall råda. Våga fråga om du som 
granne, arbetskompis , vän, syskon misstänker något. Det är bättre att fråga och visa att du som 
medmänniska bryr dig.  
 
Våldet är omfattande. En studie om våld och hälsa visar att 14 procent av vuxna kvinnor i Sverige 
någon gång utsatts för våld i en pågående eller avslutad relation. Årligen mördas cirka 15 kvinnor 
av en man i en nära relation. Mäns våld mot kvinnor är inte bara ett kvinnoproblem, det är ett 
samhällsproblem. Det påverkar hela familjen.  
 
Våld förekommer i alla typer av familjer och parrelationer. Den vanligaste typen av våld är dock 
mäns våld mot kvinnor som de har eller har haft en relation med. Ungefär 10% av alla barn i 
Sverige har upplevt våld i hemmet någon gång och 5% har upplevt det ofta. Oavsett om våldet är 
fysiskt eller psykiskt är det skadligt och skrämmande för ett barn att uppleva. Den trygghet som 
hemmet borde vara existerar inte. Barn som bevittnat våld lider oftare av psykisk ohälsa, sämre 
självkänsla, sämre tillit och får sämre skolresultat än sina jämnåriga kompisar.  
 
Det är därför vårt gemensamma ansvar att förebygga våld och att skydda offren ett arbete som 
ständigt måste pågå. S-kvinnor har länge drivit krav på en nollvision för mäns våld mot kvinnor. 
Socialdemokraternas distriktskongress i Västerbotten ställer sig bakom S kvinnors krav om 
nolltolerans. Våld i nära relation måste upphöra.  
  



 

Kärnvapen utgör ett hot mot mänskligheten. I dag finns 15 000 kärnvapen i världen. Förekomsten av 

kärnvapen utgör ett hinder för en fredlig och jämlik samverkan mellan världens stater. Sommaren 

2017 antog FN en konvention om ett globalt kärnvapenförbud. Ett historiskt och avgörande beslut för 

att nå en kärnvapenfri värld. Beslutet var ett viktigt steg för att eliminera ett av de största hoten mot 

mänskligheten. Socialdemokraterna i Västerbotten vill att Sverige ratificerar avtalet. 

Sverige har under lång tid verkat för en kärnvapenfri värld och det är idag viktigare än på mycket 

länge. Det är idag fler länder än någonsin som förfogar över kärnvapen. Den 23 oktober 2017 

beslutade utrikesminister Margot Wallström att tillsätta en utredning med uppdrag att analysera 

konsekvenserna av ett möjligt svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen. FN:s 

konvention om kärnvapenförbud är en FN-konvention som bygger vidare på ickespridningsavtalet 

NPT (Non-Proliferation Treaty) och syftar till en global kärnvapennedrustning.  

 

Arbetarrörelsen har alltid kämpat för fred och nedrustning och Sverige har alltid varit en stark röst 

mot kärnvapen. I en orolig omvärld behövs ett aktivt arbete för nedrustning. Vi vill att Sverige på ett 

konstruktivt och realistiskt sätt driver frågan om en kärnvapenfri värld. Det kräver att aktivt driva 

nedrustningsfrågorna i samråd med likasinnade stater inom FN.  

 

Socialdemokraterna i Västerbotten anser därför att den S-ledda regeringen ratificerar konventionen 

om kärnvapenförbud för att trovärdigt kunna fortsätta driva på för en global kärnvapennedrustning.  

 

 


