
Interpellation 4 
 
Hur hanterar partidistriktet ministerbesök i länet? 
Vi ser och hör i lokala medier att många av våra ministrar besöker länet. Oftast är det besök i de större 
tätorterna och då företrädesvis i Umeå. Någon enstaka gång hinns även besök i närliggande 
kranskommuner med men för arbetarekommuner längre från Umeå är besöken tunnsådda. 
 
Den information vi får om besöken är företrädesvis i efterhand och via lokala medier. En genomgång av 
artiklar i Västerbottenskuriren och Folkbladet under föregående och innevarande mandatperiod visar att 
följande ministrar besökt Umeå (utan tidsordning): 
 
Michael Damberg 

Matilda Ernkrans 

Annika Strandhäll (även PRO i Vännäs) 

Ardalan Shekarabi (även studiebesök och möten i Vännäs) 

Jennie Nilsson (har besökt Vännäs flera gånger utan att besöka arbetarekommunen) 

Sven-Erik Bucht (även Vännäs) 

Aida Hadzialic 

Helen Hellmark Knutsson 

Margot Wallström 

Anders Ygeman 

Ibrahim Baylan 

Peter Hultqvist 

Anna Johansson 

Per Bolund (MP) 

Alice Bah Kunke (MP). 
 
Som framgår av ovan har några ministerbesök också kommit oss i Vännäs tillgodo. Det är möjligt att även 
andra kranskommuner till Umeå fått besök och att det i särskilda fall även gällt arbetarekommuner i övriga 
Västerbotten.  
 
Det är viktigt för oss i arbetarekommunerna att få möjlighet att träffa ministrar på ”hemmaplan”. Vi har 
stor förståelse för pressade tidsscheman och för betydelsen av att träffa utbildningsinstitutioner, näringsliv 
och utlokaliserade verk. Ett ministerbesök skulle betyda mycket för en mindre arbetarekommun både 
internt och externt och vi refererar till Stefan Löfven som uttalat att hans regering ska bli synligare ute i 
landet och att mindre orter ska prioriteras. 
 
Vi ställer därför frågan hur partidistriktet arbetar för att Stefan Löfvens ambition med prioritering av 
besök på mindre orter ska uppfyllas? 
 
Hjåggsjö socialdemokratiska förening 2020-02-27 
 
Antagen av AK-styrelsen 2020-03-12 
 
 
 
 
 
 
 
 



Svar 
Vi delar interpellantens syn, det är viktigt för så väl distrikt som för arbetarekommunerna att träffa 
ministrar på ”hemmaplan”. Vi kan konstatera att vi under förra mandatperioden genomförde ett stort 
antal besök, med minst ett statsrådsbesök i varje kommun. 
 
Statsråden gör besök av olika karaktär. Oftast är det departementsbesök där statsrådet i fråga gör besök 
utifrån sin portfölj, på de myndigheter eller organisationer som de ansvarar för eller för deltagande på 
invigning eller konferenser. Ibland innebär det att statsrådet åker till en konferens och sedan åker direkt 
tillbaka till Stockholm, ibland har statsrådet några timmar som vi kan bygga ett program kring.  
 
Från partidistriktet försöker vi alltid att få spridning på besöken, så flera kommuner kan få ta del av dem. 
Vi har även som ambition att så ofta som det är möjligt genomföra en utåtriktad partiaktivitet. När vi inte 
lyckas med det är det oftast pga tidsbrist eller specifika önskemål från departementet.  
 
Vid varje besök som partidistriktet är inblandade i så kontaktar vi berörd arbetarekommun. Det händer 
dock att även vi får läsa om besöket i tidningen i efterhand. Ett besök där vi inte kontaktade 
arbetarekommunen var när Jennie Nilsson besökte länsveterinären i Vännäs, det blev en miss från vår 
sida. Jennie besökte dock Vännäs vid ett senare tillfälle då nya möten möjliggjordes. 
 
Ambitionen är att klara en hög andel antal statsrådsbesök med bra spridning även denna mandatperiod. 
Situationen med Covid-19 har dock ställt till det i planeringen, vi lär oss också allt mer om vad som går att 
göra med digitala möten, men vi hoppas att vi snart är igång med fysiska statsrådsbesök igen. 
 


