
Interpellation 1 
 
Interpellationer att ställa till distriktsårskongressen 2020 
 
Hur har distriktsstyrelsen arbetat för ökad transparens och kommunikation mellan distrikt och 
arbetarekommuner och hur avser man att fortsättningsvis arbeta? 
Vid förra distriktsårskongressen bifölls vår motion om ökad transparens och kommunikation mellan distrikt och 
arbetarkommuner. Vårt yrkande var: ”att kongressen uppdrar åt distriktsstyrelsen att i samverkan med 
arbetarekommunernas företrädare tar initiativ till en översyn och utveckling av kanaler för 
informationsspridning och kommunikation mellan sig och länets arbetarekommuner”. 
 
Nu har det gått ett år och vi upplever inte att några initiativ har tagits i enlighet med motionens intentioner. 
Under hösten fick vi i Vännäs arbetarekommun information om den strategi för extern kommunikation som 
distriktsstyrelsen antagit, någon förändring av distriktsstyrelsens arbetssätt avseende intern information har vi 
inte sett. 
 
Enligt våra stadgar ansvarar partidistriktet bl.a. för: 
• kontakter med distriktets lokala partiorganisationer och med partistyrelsen  
• stöd för medlemsintroduktion, organisations- och verksamhetsutveckling i arbetarekommunerna. 
 
Med den sammansättning distriktsstyrelsen har idag saknar 40% av länets arbetarekommuner representation. 
Oavsett representation eller ej, saknar vi information om vad som behandlas och beslutas i distriktsstyrelsen. 
De kontakter vi har med partidistriktet är uteslutande från kansliet och handlar ofta om att utföra kampanjer, 
samla in information etc. Vi upplever ibland att distriktet fungerar som en beställarorganisation och att länets 
arbetarkommuner blir satelliter i ett solsystem. Vi tror att ett fungerande informationsutbyte både mellan 
distrikt och arbetarkommuner men även arbetarkommunerna emellan mycket tydligare skulle göra oss till den 
folkrörelse vi borde vara. Det förutsätter att vi kommunicerar på alla nivåer. 
 
Hjåggsjö socialdemokratiska förening 2020-02-27 
 
Antagen av AK-styrelsen 2020-03-12 
 
 
Svar på interpellation 
Hur har distriktsstyrelsen arbetat för ökad transparens och kommunikation mellan distrikt och 
arbetarekommuner och hur avser man att fortsättningsvis arbeta? 
 
Precis som interpellanten lyfter upp har vi i partidistriktet ansvar för kontakter med distriktets lokala 
partiorganisationer och med partistyrelsen och utgör stöd för medlemsintroduktion, organisations- och 
verksamhetsutveckling i arbetarekommunerna. 
Den viktiga verksamhet som kansliet utför är naturligtvis planerad av distriktsstyrelsen men ofta med 
påverkan från partiet centralt. Partidistriktet har trots att vi inte riktigt har ansvaret tagit en roll i så väl det 
internationella arbetet som för studier. Vi har under mandatperioden fokuserat på utformandet av en ny 
kommunikationsstrategi, den ska verka både utåt och inåt. Med Coronakrisen har vi har med det digitala 
verktyget Zooms hjälp bland annat ökat antalet kommunkonferenser. 
 
Det är vår absoluta uppfattning att vi medlemmar och förtroendevalda tillsammans är S i Västerbotten. 
Därför har vi ökat samverkan mellan riksdagsbänken och regionråden, vi har gemensamt ökat 
kommunikationsinsatserna både inåt och utåt med schemalagda besök i kommuner med särskild tid avsatt 
för arbetarekommunernas önskemål. 
 
Det är distriktskongressen som väljer distriktsstyrelsen och det är naturligtvis viktigt att ledamöterna 
representerar hela länet och att vi får så stor geografisk spridning som möjligt. Vi ledamöter står till 
förfogande men vi önskar också att arbetarekommunerna kontaktar oss. Kommunikationen måste gå åt 
båda håll. 
 


