
Interpellation nr 1 
 
Interpellation avseende Januariöverenskommelsens 73 punkter och tillämpningen av den 
demokratiska centralismen 
Motsättningarna i det svenska samhället speglas tydligt i utfallet av det sista riksdagsvalet där 
konservativa- reaktionära- och nationalistiska partier flyttat fram sina positioner. Utifrån ett 
dialektiskt synsätt blir tesen att om denna borgerliga politik (från M, KD, SD) får genomslag 
skulle det medföra ett hårt slag mot arbetarrörelsen och det samhälle vi vill bygga. Att neutralisera 
och splittra detta konservativa block blir då antitesen vilket konkret utmynnat i att Alliansen 
splittrats och SD isoleras från politiskt inflytande genom syntesen, den tredje delen inom 
marxistisk dialektik, - 73 punktersprogram med L, C och MP. Vid den ”demokratiska processen” 
vid utformandet av programmet hade liberalerna och centerpartiet sammankomster där partierna 
diskuterade innehållet i de 73 punkterna. Vi är ett folkrörelseparti där förhoppningsvis besluten 
ska vara förankrade i basorganisationerna innan ledningen tar besluten. Men inga lokala 
förankringsprocesser har oss veterligen skett. 
Toppstyrningen är ju inget som gynnar folkrörelsearbetet, speciellt på basplanet. Det finns en 
påtaglig känsla av att partiets ledning har vid arbetet med 73 punkterna använt sig av någon 
variant av demokratisk centralism (“frihet i diskussion – enhet i handling"). S-partiet fattar ett 
beslut, demokratiskt, oftast genom omröstning i partistyrelsen och när beslutet väl är fastställt är 
alla medlemmar skyldiga att finna sig i beslutet och fullfölja det, även om de själva personligen 
inte gillar det hela, röstat emot eller inte haft någon möjlighet att ta del av processen. 
 
Vår fråga är hur det politiska innehållet i 73 punktersprogrammet ska förankras i S-föreningar och i 
arbetarekommuner? Är det uppifrån och ner utan förklaringar i ett centralistiskt perspektiv som vi medlemmar 
ska “anamma” programmet? 
 
Hjåggsjö Socialdemokratiska förening 2019-02-15 
Antagen av Vännäs arbetarekommun på AK-styrelsemöte 2019-02-20. 
 

Svar interpellation nr 1 
 
Vi har i vårt parti beslut om representativ demokrati där kongressen är partiets högsta beslutande 
organ. Partistyrelsen och dess verkställande utskott leder partiet i övergripande frågor när 
kongressen inte är samlad. Partistyrelsen handhar ledningen av partiets verksamhet i 
överensstämmelse med partiets program och stadgar samt av kongressen fattade beslut. 
Partistyrelsen ska fastställa budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. 
Verkställande utskottet handhar med ansvar inför partistyrelsen den omedelbara ledningen av 
partiets verksamhet. I frågor som berör riksdagsarbetet ska den utformas i dialog med 
riksdagsgruppen. 
 
Valresultatet blev inte vad vi önskat, inte i landet inte heller i Västerbotten. Vi har som parti 
också tappat inflytande i många kommuner vilket krävt nya överenskommelser. Partistyrelsen, 
VU och riksdagsgruppen har med anledning av det parlamentariska läget med grund i våra 
socialdemokratiska värderingar och våra kongressbeslut värderat och förhandlat så att vår politik 
ska få så stort genomslag som möjligt. Distriktsstyrelsen beklagar valresultatet men vi anser att 
det är glädjande att vi landat en S ledd regering som förvisso fått några knepiga frågor att hantera 
men också kan leverera mycket S politik, och hållit de extrema högerpartierna borta från 
inflytande.  
Distriktsstyrelsen har varit tillgänglig för frågor och har även inbjudit alla arbetarekommuner till 

förstärkt DS för diskussion om januariavtalet. Samtliga riksdagsledamöter, partistyrelse och 

ledamöter i DS står till förfogande för att i dialog diskutera det politiska läget. 

 



Interpellation nr 2 
 
Interpellation om nomineringar till EP-valet. 
När det gäller nomineringar till Riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige finns det 
klara regler hur nomineringarna ska gå till i stadgarna.  
 
Reglerna finns under rubriken “Regler för upprättande av valsedlar i allmänna val och val inom 
Svenska kyrkan”. Vad som saknas under den rubriken är hur nomineringar till EP-valet ska gå till. 
Det enda som står i stadgarna är att det är under § 6 Partistyrelse Moment 1 sista stycket. 
 
“Partistyrelsen fastställer lista över svenska socialdemokratiska kandidater vid val till Europaparlamentet. 
Partistyrelsen kan, om man så önskar, överlåta fastställelse av listan till kongressen.” 
 
Listorna till EP-valet är klara sen en tid tillbaka nu när vi diskuterar detta på distriktskongressen.  
 
Mina frågor blir var hittar jag reglerna för hur nomineringar till valet till Europaparlamentet ska 
gå till? 
 
Vem har beslutat dessa regler? 
 
 

Svar interpellation nr 2 
 
Det korta enkla svaret är kongressombuden 2017. 
Regler för nominering av förtroendevalda inom olika demokratiska församlingar framgår av 
stadgarna. 2017 reviderade kongressen stadgarna, där anges det som interpellanten också skriver. 
Det är partistyrelsen som fastställer EP listan. Partistyrelsen har utlyst nomineringen till 
partidistrikten. Partistyrelsen beslutade inför nuvarande nomineringsprocess att det är VU som är 
valberedning i frågan om utformning av listan, men det är partistyrelsen som fastställer listan. 
Respektive partidistrikt bestämmer vilka man vill nominera och hur nomineringen ska gå till, ofta 
efter diskussioner och samordning med andra partidistrikt. Västerbotten har därav tillsammans 
med övriga skogslän kommit överens om vilka kandidater som ska nomineras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Interpellation nr 3 
 
Interpellation till Västerbottens S distriktskongress 2019 
 
Uppehållstillstånd. 
Nedanstående attsats i motion till S Distriktet Västerbottens kongress 14–15 april 2018. 
bifölls av kongressen; 
 
”Distriktsstyrelsen verkar för att 
• Riksdagen bör omgående riva upp lagen om tidsbegränsade uppehållstillstånd och de beslut 
som begränsar familjeåterförening.” 
 
Hur har Distriktsstyrelsen agerat för att beslutet på Kongressen verkställs? 
 
För Umeå S kvinnoklubb  
Birgitta Mukkavaara 
Ordförande 

 
 
Svar på interpellation nr 3 
 
Umeå S kvinnoklubb frågar i interpellationen hur distriktsstyrelsen agerat för att beslutet från 
förra årets distriktskongress angående migrationspolitiken ska verkställas.  
Distriktsstyrelsen har, genom bland annat riksdagsledamöterna, informerat och samtalat med 
ministrar och de i riksdagen ansvariga politiker om distriktskongressens beslut. Det finns dock 
ingen majoritet i riksdagens kammare, eller i den socialdemokratiska riksdagsgruppen för att riva 
upp lagen om tidsbegränsade uppehållstillstånd i dagsläget. I den överenskommelse som gjorts 
mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet ingår att den tillfälliga 
lagen förlängs i två år. Vad gäller de beslut som begränsar familjeåterförening så har vi i samma 
förhandlingar enats om att förändra dessa, för att underlätta familjeåterförening.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Interpellation nr 4 
 
Interpellation om fastighetsskatten på vattenkraftsfastigheter 
 
 
På distriktskongressen 2017 antogs en motion om fastighetsskatten på vattenkraftsfastigheter. 
Attsatsen som antogs var följande 
 
“Distriktskongressen ger distriktsstyrelsen i uppdrag att sätta sig in i frågan d.v.s. jämföra vad 
skatteutjämningssystemet kontra skatt på vattenkraftsfastigheter ger.” 
 
Eftersom frågan om beskattningen på vattenkraft kommer upp ofta i det här forumet blir min 
fråga till distriktsstyrelsen följande.  
 
Hur kommer distriktsstyrelsen sprida den kunskap ni fått i frågan? 
 
Robert Lindgren, Robertsfors ak 
 

 
Svar interpellation nr 4 
 
Distriktsstyrelsen har som grupp i allmänhet, men i synnerhet alla dess ledamöter från länets olika 
delar, ett stort intresse i de här frågorna.  
 
Skatter, utjämning och fördelning är ständigt aktuella ämnen. På flera nivåer. Det sker en 
omfördelning inom länet både med landstingsskatten och med utjämningssystemen, och det sker 
utjämning över landet. Såväl i form av tillgång till service som i form av omfördelning av pengar. 
Det här förkovrar sig politiker i eftersom det på påverkar förutsättningarna och det finns ett 
intresse av att helheten ska hänga ihop. 
 
I vår del av landet, i synnerhet i inlandet, finns ett stort engagemang för att fördelning och 
omfördelning ska bli bättre. Det är något vi alla är överens om och som vi arbetar för i alla våra 
respektive sammanhang.  
 
Medialt görs emellanåt nedslag i händelser som symboliserar förhållandena. Men för att 
åstadkomma en ny och bättre helhet är det framförallt det vardagliga politiska arbetet, 
diskussionerna i arbetarekommunerna och samtalen med medborgare som spelar roll.  
 
Jag tror inte att någon av oss här inne undgick att prata om fördelningspolitiken i landet i 
valrörelsen. Som folkbildningsinsats är just det svårslaget. Vårt uppdrag som politiker är förstås 
att kämpa för våra mål. Men som ett led i det också förstå och förklara att om man ändrar i ena 
änden så påverkar det den ändra änden. Det är styrkan hos socialdemokraterna, att vi begriper 
oss på både mål och medel. 
 
När det gäller den specifika frågan om fastighetsskatt på vattenkraftsanläggningar var det något 
som justerades senast i samband med energiöverenskommelsen. Målet för den 
överenskommelsen var att säkra tillgången på energi, åstadkomma en omställning till grön energi 
och på sikt avveckla kärnkraften. Där fick alla ge och ta, och där ingick fastighetsbeskattningen av 
vattenkraftsanläggningar. 
 
 


