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Internationalen 
 
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 ://: 
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Dagordning distriktskongress 2021 
  
  

Kongressens öppnande kl. 09.00 
 
 

1. Kongressens offentlighet 
 

2. Fastställande av dag- och arbetsordning 
 

3. Godkännande av ombudsförteckning 
 

4. Partistyrelsens gäst 
 

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

6. Behandling av verksamhets-  
och revisionsberättelse 
 

7. Beslut om ansvarsfrihet 
 

8. Riksdagsgruppens berättelse 
 

9. Regionsgruppens berättelse 
 

10. S-kvinnors, och SSU-distriktets berättelser 
 

11. Interpellationer/enkla frågor 
 

12. 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 
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e. Internationell ledare tillika adjungerad i styrelsen 

 
f. Tio övriga ordinarie i styrelsen 

 
g. En auktoriserad revisor samt två revisorer tillika 

granskare av redovisning av lokalt partistöd 
   

h. Två ersättare för revisorerna 
 

i. Fyllnadsval valberedning 
 

13. Arvoden för styrelse och revisorer 
 

14. Val listor 
a. Stiftsfullmäktige Norrbotten 
b. Stiftsfullmäktige Västerbotten 
c. Kyrkomötet 

 
15. Behandling av motioner 

 
16. Tid för protokolljustering 

 
17. Distriktsstyrelsens förslag 

a. Distriktskongress 2022 
  

18. Kongressens avslutning 
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Förslag till 

A. Arbetsordning 

 

Hålltider dag 1 Kl. 09.00  Kongressen öppnas  
  Kl. 12.00–13.00 Lunch 
  Kl. 14.30-15.00 Fikapaus  
   
   
  Därutöver har vi små korta pauser med jämna mellanrum 
 
 
 
Hålltider dag 2 Kl. 09.00  Kongressen återupptas 
  Kl. 12.00-13.00 Lunch 
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B. Diskussionsordning 

 
1. Ordet begärs genom att räcka upp handen ”raise hand” i zoom. 
 
2.  Yrkanden lämnas skriftligt i chatten  
 
3. Talartid för distriktsstyrelsens föredragande, fem minuter. 

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

 
4. Rösträtt i alla frågor äger endast valda ombud. Vid personval sker 

sluten omröstning via systemet Easyvote. Övriga val sker i zoom 
genom att klicka ”yes” eller ”no” enligt propositionsordning som 
mötesordförande ställt. 

 
5. Yttranderätt och förslagsrätt tillkommer varje ombud, 

distriktsstyrelsens ledamöter, valberedningens föredragande, en 
föredragande revisor, partistyrelsens representant, riksdagsledamöter 
och anställd personal i distrikt och arbetarekommun. 

 
 Yttranderätt för övriga medlemmar avgörs av kongressen.  
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Verksamhetsberättelse för år 2020 

Partidistriktets styrelse avger följande berättelse för verksamhetsåret 2020. 

Förtroendevalda       

Verkställande utskottet tillika ordinarie ledamöter  
    
Isak From, Norsjö, ordförande   
Anna-Lena Danielsson, Lycksele, vice ordförande 
Hans Lindberg, Umeå 
Helén Pettersson, Umeå  
Lorents Burman, Skellefteå  
 
Adjungerad till VU har varit regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson, 
partistyrelsens ledamot Erik Bergkvist och Maria Lindberg, kassör. 

Facklig ledare 
 
Carola Andersson, Umeå  

Studieledare 
 
Björn Wiechel, Umeå 

Distriktsstyrelsens övriga ledamöter      
 
Erik Bergkvist, Umeå 
Gunnel Jonsson, Åsele 
Peter Olofsson, Umeå      
Maria Granskär, Skellefteå 
Patrik Nilsson, Robertsfors 
Karin Malmfjord, Storuman 
Mikael Lindfors, Norsjö 
Pia Sjöberg, Sorsele 
Rickard Carstedt, Skellefteå 
Magnus Johansson, Vilhelmina  

  
Adjungerade: Jamal Mouneimne, Internationell ledare, Lotta Wiechel SSU, 
Veronica Berg och Maria Larsson, politiska sekreterare Regionen, Malin Berglund 
S-kvinnor, Erik Vikström Tro & Solidaritet, riksdagsledamoten Åsa Karlsson. 
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Sammanträden  
 
Distriktsstyrelsen har haft tio protokollförda sammanträden.  
Verkställande utskottet har under året haft sex protokollförda sammanträden.  

Revisorer 
 
Auktoriserad revisor, Andreas Vretblom KPMG 
Eilert Carlsson, Umeå och Ulla-Maj Andersson, Nordmaling. 

Ersättare för revisorer                            
 
Margareta Rasmusson och Ulla-Britt Lindholm båda Umeå. 

Internationell ledare 
 

Jamal Mouneimne, Lycksele 

Valberedning vald 4 år (t.o.m. 2022) 
 

Thomas Fridh, Umeå (sammankallande) 
Carin Nilsson, Umeå 
Ann Åström, Skellefteå 
Roger Marklund, Skellefteå 
Lilly Bäcklund, Lycksele 
Katarina Lövgren, Sorsele 
Leif Andersson, Vännäs 
Kjell-Åke Nilsson, Robertsfors 
Maria Norrman Östberg, LO 
Anna Johansson, SSU 
Vakant 
 
Ersättare: 
Andreas Lundgren, Umeå 
Irma Olofsson, Umeå 
Bengt Markstedt, Skellefteå 
Sam Wenngren, Norsjö 
Jan Bergström, Dorotea 
Eva Helleberg, Storuman 
Grethel Broman, Nordmaling 
Anne-Lise Harnesk, Vindeln 
Robert Andersson, LO 
Teodor Appelblad, SSU 
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Första maj 

Första maj firades 2020 digitalt. Coronapandemin har inneburit en stor prövning 
för vår organisation och ordinarie verksamhet har behövt omställningar. Så även 
firandet av arbetarrörelsens högtidsdag.  
 
Veckorna innan firandet samlade vi in berättelser från medlemmarna om vad det 
starka samhället innebär och betyder för dem. Denna insamling resulterade i en 
serie på sociala medier med bilder på och berättelser från våra medlemmar som 
fungerade som en uppbyggnad inför första maj-firandet. Ett firande som gick i just 
temat ”Det starka samhället”.  
 
Partiet centralt anordnade ett nationellt, livesänt uppmärksammande av 1 maj som 
vi i sin tur anslöt oss till och uppmanade alla medlemmar att delta på. Ett högtidligt 
och värdigt firande där tal från bland andra partiordförande tillika statsminister 
Stefan Löfven och LO:s dåvarande ordförande Karl-Petter Thorvaldsson 
framfördes.  
 
På så sätt kunde vi trots rådande omständigheter göra det möjligt för medlemmar 
att både aktivt delta genom att synas på våra sociala medier och själva 
uppmärksamma dagen genom att följa med i partiets livesändning. 
 

Distriktskongress 2020 

Kongressen genomfördes den 10 oktober 2020 på det digitala mötesverktyget 
Zoom. 
 

Studierådet 2020 

Allt började som vanligt under 2020. Att rulla på med medlemsutbildningen och 
ledarskapsutbildningen var likt tidigare år den viktigaste saken. Därtill skulle en del 
spetsutbildningar och funktionsutbildningar arrangeras, och den facklig-politiska 
samverkan stärkas. Sen kom Covid -19. Alla förpassades vi till våra skärmar.  
I ett slag behövde vi lära oss att mötas digitalt. Det som tidigare mest varit en 
ambition som gått trögt, blev nu en tvingande nödvändighet. Hela omställningen 
till att nyttja möjligheterna med videomöten får nog ses som den största 
folkbildningsinsatsen under året, och ännu är det i sin början. Medlemmar kan 
enkelt delta i andra arbetarekommuners utbildningar och att få underlag till en 
nischad utbildning är mycket enklare via video. Inte bara utbildningar, även 
årsmöten och andra träffar kan genomföras digitalt. Plötsligt är utbudet enormt, då 
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alla kan vara med i möten överallt. Men det finns också demokratiska problem, 
såklart. Videomöten tillåter inte längre eller uttömmande diskussioner. Det är 
svårare att veta om man har uppfattat rätt eller vilken känslan är i ”rummet”. 
Videomöten passar bra för information och avstämning, men sämre för debatt och 
beslutsfattande. Förhoppningen är att allt detta leder till att vi framöver 
fortsättningsvis kommer att kunna använda videomöten när det passar, för att 
överbrygga avstånd och tid, i kombination med att ses på riktigt när det är 
motiverat, för det behöver vi också.  
 
Björn Wiechel 
Studieorganisatör 
 

Statistik från ABF gällande inrapporterade partiaktiviteter: 
 
Folkbildning 
Antal arr.  deltagare antal kvinnor timmar 
42  323 143  806 
 
Annan verksamhet  
Antal arr.   deltagare antal kvinnor timmar 
12  141 61  72 
 
Kulturarrangemang 
Antal arr.   deltagare antal kvinnor timmar 
21                434 218                    189 
 

Facklig-politisk samverkan 

Även den facklig-politiska verksamheten har påverkats av pandemin som mer eller 
mindre har omöjliggjort fysiska träffar, konferenser och utbildningsinslag. Därför 
har den facklig-politiska samverkan under året till största del ställts om till att 
bedrivas på digital väg.  
 
Det är en utmaning för en rörelse som vanligtvis bedriver sin verksamhet genom 
fysiska möten mellan personer att inte längre kunna träffas så som vi är vana. 
Omställningen har dock gått över förväntan och vi har kunnat genomföra flera 
digitala möten mellan politiska och fackliga företrädare. 
 
En av de viktigaste frågorna som har diskuterats under året har handlat om 
Januariavtalets punkt 20 och den utredning som presenterats av regeringens 
utredare om en förändrad anställningstrygghet. En utredning vars förslag, om de 
skulle genomföras, markant skulle förändra maktbalansen mellan arbetsmarknadens 
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parter och ge en kraftig övervikt till arbetsgivarna. Utredning har i sin tur gjort det 
problematiskt för parterna att komma överens i den förhandling mellan 
arbetsmarknadens parter om omställning och trygghet som LO initierade under 
2017. Resultatet innebär en stor oro och ovisshet bland arbetstagarna och bland 
såväl partiets som LOs medlemmar vilket även speglats i de möten och 
diskussioner vi har haft lokalt och regionalt. 
 
Styrelsen har under året tillsatt tre arbetsgrupper för att följa upp arbetet med att 
genomföra de handlag som träffades med Byggnads, IF Metall och Kommunal i 
valrörelsen. Handslagen syftar till att vi på politisk väg ska påverka för att 
säkerställa att offentliga upphandlingar sker med krav om schysta villkor, en aktiv 
regional industripolitik samt att anställningsformerna inom offentlig verksamhet 
ska vara heltidstjänster och att allmän visstid ska avskaffas. Vi kan konstatera att vi 
ännu inte har uppnått målen i våra trygghetslöften men genom att styrelsens beslut 
om att lägga fokus på att följa upp arbetet så närmar vi oss.  
 
Utifrån den politiska dagordningen i landet där vi på nationellt plan har svåra men 
ack så viktiga frågor att hantera så ser vi att fortsatt långsiktigt arbete mellan 
partidistriktet och LO-distriktet är prioriterat. Det facklig-politiska 
samverkansarbetet behöver vara en prioriterad fråga framöver för att aktivt kunna 
motverka de högervindar som nu blåser både inom landets gränser såväl som 
utanför. 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, dels mellan arbetarekommunernas fackliga ledare och LO-
facken. 
 
Robert Andersson  
Tf Facklig ledare 
Carola Andersson 
Facklig ledare 
 

Valberedning 

Under året har partidistriktets valberedning träffats två gånger; 1 februari och        
17 augusti. 
Mötet den 1 februari handlade i huvudsak om två saker: 
•  att förbereda val att förrätta på DÅK  
•  att fatta beslut om antalet valkretsar i kongressombudsvalen.  
Här gjordes grundarbetet av valberedningen i workshop-form under flera möten, 
hösten 2019. Valberedningen beslutade att gå fram med förslaget på en valkrets till 
valet av kongressombud. Valberedningen fick bifall till båda sina samlade förslag, 
efter långa och bra diskussioner på mötet som genomfördes den 10 oktober. 
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På mötet 17 augusti diskuterade valberedningen frågan om antalet valkretsar i 
Regionvalet. DS hade skickat frågan till valberedningen för att bereda och komma 
med ett förslag tillbaka. Vi tittade igenom argumenten från arbetet med valkretsar i 
kongressombudsvalet och insåg att de, i många stycken, var samma.  
En överväldigande majoritet i valberedningen ställde sig till slut bakom förslaget att 
Socialdemokraterna i länet går fram med en valkrets i regionvalet. Däremot kan 
man se framför sig att vi går fram med flera geografiska listor till denna valkrets, 
eller att vi har flera interna nominerings-kretsar för att få fram en gemensam lista. 
 
Under året har K-G Abramsson beslutat att lämna valberedningen, och en av 
Skellefteås ersättarplatser är sedan tidigare obesatt, så därför kommer fyllnadsval att 
ske på DÅK 2021. Vi tackar KG för ett konstruktivt och positivt arbete under de 
år han funnits med i valberedningen. 
 
Jag vill i egenskap av sammankallande tacka valberedningens samtliga ledamöter för 
ett bra verksamhetsår. Arbetet har under året präglats av kreativitet, engagemang 
samt en hel del goda samtal.  
 
Thomas Fridh 
Valberedningens sammankallande 
 

Skogslänssamarbetet 2020 

Skogslänssamarbetet 2020 
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. 
 
Under året som gått så har det varit Gävleborgs partidistrikt som varit 
ordförandedistrikt i skogslänen. Årets skogslänskonferens anordnades digitalt 29 
oktober. Konferensen innehöll bland annat diskussioner politiska läget, 
gemensamma satsningar tillsammans med LO med mera.                                   
Efter skogslänskonferensen lämnade Gävleborg över ordförandeklubban till 
Dalarnas partidistrikt. Skogslänsombudsmännen, länsbänksansvariga och 
ordföranden har träffats i digitalt ytterligare ett antal gånger för diskussioner 
gällande vårt samarbete och gemensamma frågor. 
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Internationellt arbete 2020 

År 2020 har inte varit likt något annat år. En pandemi som inneburit att människor 
blivit tvungna att ändra sina levnadsvanor. Detta har lett till att vi lärde oss nya ord 
såsom social distansering och hemester med mera, och många möten byttes till att 
bli digitala. Flera internationella organisationer ställde om sina möten och 
konferenser till digitala möten och webbinarier. 
 
Under 2020 har distriktsstyrelsen antagit en handlingsplan för det internationella 
arbetet. Arbetet utifrån planen var att stödja arbetarkommuner i länet med sitt 
internationella arbete. Internationella ledaren skulle bistå med att starta en 
studiecirkel som är kopplad till internationella frågor. Både Lycksele och Umeå 
startade studiecirkel gällande deras internationella arbete. Internationella ledaren i 
Västerbotten fick fortsatt förtroende att delta i en nationell referensgrupp för 
Mellanöstern och Nord Afrika området inom Palme Center 2020.  
 
Lycksele Arbetarekommun har påbörjat sitt projekt genom Palme Center, Palestina. 
Umeå Arbetarekommun projekt med Zimbabwe fortsätter, och påbörjat planering 
att dra igång Palmedag i Umeå under 2021. Skellefteå Arbetarekommun fortsätter 
genom Medlefors Folkhögskolas projekt södra Afrika.  
 
Den 16 november 2020 hade DS och flera medlemmar i partiet möte med Peter 
Hultqvist och Ann Linde angående Internationella program, ett konstruktivt möte 
med mycket information, där fick vi veta att klimatet får eget avsnitt.   
Den 25 november deltog ett tio-tals personer inom partiet i ett digitalt möte och 
diskuterade utrikesfrågor med vår utrikesminister Ann Linde, och det var ett 
mycket uppskattat möte från kamraterna. 
 
Att vara internationell ledare för Socialdemokraterna i Västerbotten är hedrande 
och det är glädjande att se att flera arbetarekommuner i länet visar stort intresse för 
den internationella solidariteten. Omvärlden inte trygg än, och en hel del måste 
göras. Demokratin hotas även i Europa, och pandemi har försvagat demokratin i 
vissa länder. En av få positiva händelser i 2020 var att Demokraterna kom tillbaka 
till Vita huset. 
 
Jag vill tacka stort samtliga arbetarekommuner i länet och distriktsstyrelsen med 
personalen för deras stöd och engagemang.   
 
Internationell ledare  
Jamal Mouneimne 
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Representation  

Partidistriktet har under året varit representerat/ombud vid bl.a. följande tillfällen:
   
S-kvinnor i Västerbotten, årsmöte  Karin Malmfjord 
 
Föreningen Norrlands Arbetares  
Folkhögskola, Medlefors årsmöte   Åsa Karlsson 
 
ABF-distriktets årsmöte   Emma Vigren 
 
Medlefors folkhögskola, huvudmannadialog       Maria Lindberg                    
 

Kurser och konferenser 2019 

Kommunkonferens  8 maj  23 deltagare 
Digitalt   15 maj  25 deltagare 
   26 juni  22 deltagare 
   25 september 20 deltagare  
 
Studieorganisatörsutbildning 18 maj-10 juni ca. 11 deltagare 
4 tillfällen 
 
Skogslänskonferens   29 oktober  ca. 40 deltagare 
Zoom 
 
Ak ordförande träffar  14 mars  13 deltagare  
   24 augusti  15 deltagare 
   19 november 12 deltagare  

Expeditionen  

Distriktsexpeditionen har under hösten bytt lokaler, men finns fortfarande kvar på 
Umestans Företagspark, Kaserngatan 5, Umeå.  
 
Anställda: Maria Lindberg, Förste ombudsman, Paulina Granberg, Ombudsman 
Emma Vigren, Verksamhetsassistent, Beatrice Årebrand, Verksamhetsassistent. 
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Arbetarekommunernas medlemstal  

 Antal medlemmar              Antal föreningar 

  
Antalet medlemmar baserat på 2020-12-31 
 

 

Motionsredovisning från 2020 års distriktskongress 

Nedanstående motioner har behandlats av distriktsstyrelsen efter 2020 års 

distriktskongress: 

1. Orättvis höjning av pensionsåldern 
Motionär: Per-Erik Johansson, Umeå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla motionen 
 
2. Trygghetsanställning (lönebidrag) 
Motionär: Per-Erik Johansson, Umeå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla motionen 

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Bjurholm 76 66 60 4 4 4

Dorotea 84 76 73 2 2 2

Lycksele 346 349 463 11 9 9

Malå 87 75 71 0 0 0

Nordmaling 102 85 82 5 5 2

Norsjö 100 91 93 0 0 2

Robertsfors 152 133 127 2 2 2

Skellefteå 1104 955 890 34 32 30

Sorsele 57 50 48 0 0 0

Storuman 109 101 96 6 6 6

Umeå        1124 1015 961 40 37 36

Vilhelmina 167 143 130 7 6 6

Vindeln 114 92 82 5 5 5

Vännäs 134 116 116 5 5 5

Åsele 76 72 66 1 0 0

3832 3419 3358 122 113 111
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3. Trygghetsanställning (lönebidrag) 
Motionär: Kuno Morén, Umeå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla motionen 
 
4. Rättvis beskattning för arbetslösa och sjuka 
Motionär: Ulf Björk, Umeå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla motionen 
 
5. Bemanningsföretag i helt eller delvis statligt ägda företag 
Motionär: David Nordlund, Umeå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla att-sats 1 
 
7. Förbättra sjukförsäkringen 
Motionär: Billy Moström, Nordmalings Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att anse att-sats 2 besvarad och att bifalla  
att-satserna 3, 4, 5, 6 
 
8. Arbetsförmåga måste betyda samma sak! 
Motionär: Håkan Nilsson, Skellefteå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla motionen 
 
9. Migrationsreglerna för arbetskraftsinvandring måste ses över 
Motionär: Magnus Eriksson, Norsjö Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla motionen 
 
10. Vi lär av historien 
Motionär: Mathilda Elfgren Schwartz, Lina Vänglund, Umeå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att anse motionen besvarad 
 
11. Grundlagsskydda public service 
Motionär: Klara-Lovisa Lundström, Skellefteå Arbetarekommun 
Kongressen beslutar att bifalla motionen 
 
12. Höjd bemanning på lärarutbildning 
Motionär: Mimmi Norgren-Hansson, Robertsfors Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att anse motionen besvarad 
 
13. Gratis mensskydd på högstadie- och gymnasieskolor i Region 
Västerbotten 
Motionär: John Viklund, Skellefteå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla motionen 
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14. Det inomregionala stödet till rörelsefolkhögskolorna i Västerbotten 
Motionär: Billy Moström, Nordmalings Arbetarekommun 
Kongressen beslutar att bifalla motionen 
 
15. Det inomregionala stödet till rörelsefolkhögskolorna i Västerbotten 
Motionär: Annamaria Hedlund, Per Larsson, Skellefteå Arbetarekommun 
Kongressen beslutar att bifalla motionen 
 
16. Tillgång till fritidsanläggningar urbaniseringsdrivande eller bara en 
klassfråga 
Motionär: Magnus Eriksson, Norsjö Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla motionen 
 
18. Migrationsverkets bedömning av LVU-vård 
Motionär: Andreas Lundgren, Umeå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att anse motionen besvarad 
 
19. Inför en äldreomsorgslag nu 
Motionär: Barbro Kjellberg, Umeå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla motionen 
 
20. En mer jämlik tillgång till assisterad befruktning  
Motionär: Novalie Lilja, Umeå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla motionen 
 
21. Traumamottagningen för barn 
Motionär: Mikael Rubin, Umeå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att anse motionen besvarad 
 
22. Tandvårdsbuss i Västerbottens fjäll- och inlandsområde 
Motionär: Magnus Johansson, Vilhelmina Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att anse motionen besvarad 
 
23. Nätläkare 
Motionär: Kicki Fredriksson, Storumans Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla motionen 
 
24. Barn och ungdomars psykiska ohälsa 
Motionär: Helen Johansson, Maria Bäckström, Vilhelmina Arbetarekommun 
Kongressen beslutar att anse att-sats 1,3 och 4 besvarade 
 
25. Evidensbaserat regelverk för blodgivning 
Motionär: Emilia Ådin, Skellefteå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla motionen 
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27. Tydliggör det socialdemokratiska innehållet i 73-punktsavtalet 
Motionär: Hjåggsjö S-förening, Vännäs Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att anse motionen besvarad 
 
28. Håll ihop samhället genom statligt ansvar 
Motionär: Anton Perez, Umeå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla att-satserna 1, 2 och 6 
 
29. Ekonomisk ersättning till kommunerna för personlig assistans 
Motionär: Andreas Lundgren, Umeå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att anse motionen besvarad 
 
30. Välfärd i hela landet! 
Motionär: Håkan Nilsson, Skellefteå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla att-sats 1 och att anse att-sats 2 besvarad 
 
31. Staten måste ta ett större ansvar för välfärdens finansiering för att 
samhället ska hålla ihop! 
Motionär: Iosif Karambotis, Skellefteå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla motionen 
 
32. Staten måste ta ett större ansvar för välfärdens finansiering för att 
samhället ska hålla ihop! 
Motionär: Carin Nilsson, Umeå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla motionen 
 
33. Angående januariöverenskommelsen 
Motionär: Andreas Lundberg, Umeå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla att-sats 2 och att anse att-sats 1 och 3 besvarade 
 
34. Hur finansiera framtidens välfärd 
Motionär: Kurt-Åke Sjöström, Umeå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla att-sats 1 och att anse att-sats 2 besvarad 
 
35. Välfärdens finansiering 
Motionär: Kuno Morén, Umeå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla att-sats 1 och att anse att-sats 2 och 3 besvarade 
 
36. Skatt efter bärkraft 
Motionär: Daniel Ådin, Skellefteå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla motionen 
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37. Kommunuppror om välfärdens finansiering! 
Motionär: Anna Frej, Vännäs Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att anse motionen besvarad 
 
39. Fjällens hjältar – fjällräddningen 
Motionär: Ewa Hed, Vilhelmina Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla att-sats 1 
 
40. Hundsmugglingen inom EU 
Motionär: Kicki Fredriksson, Storumans Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att anse motionen besvarad 
 
41. Om att politiskt verka för att häva USAs blockad av Kuba! 
Motionär: Hjåggsjö S-förening, Vännäs Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla motionen 
 
42. Ta tillbaka vårt språk och dess innehåll 
Motionär: Hjåggsjö S-förening, Vännäs Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att anse motionen besvarad 
 
44. Sverige måste skriva på mot kärnvapen 
Motionär: Andrew Wallace, Umeå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla motionen 
 
47. Avskaffandet av kungahuset 
Motionär: Emilia Ådin och Daniel Ådin, Skellefteå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla motionen  
 
48. Reglerbar ljudvolym på leksaker 
Motionär Daniel Ådin, Skellefteå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla motionen 
 
49. Svik inte hyresgästerna! 
Motionär: Birgitta Mukkavaara, Umeå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla motionen 
 
50. Statligt byggbolag nu! 
Motionär: Anton Perez, Umeå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla att-sats 1 
 
51. Pengar till Trafikverket för Västerbotten  
Motionär: Sävar-Täfteå S-förening, Umeå Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla motionen 
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52. Översyn av regelverket för släpfordon efter bil och straff för övervikt 

Motionär: Robert Lindgren, Hand Lindgren, Robertsfors Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla motionen 
 
53. Konkurrens med rättvisa villkor för tunga godstransporter 
Motionär: Linda Lidén, Norsjö Arbetarekommun 
Kongressen beslutade att bifalla motionen 
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Slutord 

Året 2020 inleddes av att det i nyheterna rapporterades om att det i staden Wuhan i 
Kina upptäckts ett nytt coronavirus. Det var vid den tidpunkten få som såg allvaret 
i hur CoVid-19 skulle komma att prägla hela samhället, alla medborgare och all 
politik och alla politiker inte minst det Socialdemokratiska partidistriktet i 
Västerbotten. Under vårens ökning av antalet smittade och ett växande dödstal, 
präglades de politiska tongångarna av samförstånd och politisk borgfred. Aldrig 
tidigare har så många extra budgetar lagts fram, och aldrig tidigare har samsynen 
kring åtgärderna trots det allvarliga läget varit så samstämmiga. Senare under hösten 
har dock tongångarna varit annorlunda. Vi socialdemokrater har under hösten fått 
kritik från höger och vänster och de populistiska utspelen har avlöst varandra, men 
vi bör vara tydliga med att den mittenorienterade balanspolitik som fortfarande är 
grunden för regeringsinnehavet, har varit en styrka under rådande pandemi.   
Dock har andra svåra politiska frågor som arbetsrätt, sjukförsäkringsfrågan, 
gängkriminalitet med flera inte försvunnit, och vi kan tydligt konstatera att vi på alla 
nivåer behöver stå upp för en socialdemokratisk politik i ett nytt politiskt landskap 
där de yttersta högerpartierna nu öppet omfamnar varandra. 
 
Partidistriktets arbete har kraftigt präglads av pandemin, men vi har inte ställt in, vi 
har ställt om.   Den enkät ”Vad tycker Västerbotten” som vi körde igång förra året 
fick helt ställas om till ett digitalt format. Vi kan glädjas över många svar som vi nu 
jobbar med, och kommer rendera i en remiss med förslag ut till arbetare-
kommunerna innan vi sammanställer ett valmanifest för 2022. 
 
Vi har under så många år talat om att vi måste bli bättre på att använda digitala 
hjälpmedel, och nu har digitala möten blivit vår vardag. Partidistriktet har 
genomfört fler möten än vanligt, och det har skett digitalt. Samt att vi även prövat 
på statsrådsbesök med hjälp av det digitala mötesverktyget Zoom. Vi kommer efter 
pandemin fortsätta nyttja den digitala tekniken för att bättre nyttja tiden och minska 
resorna. 
 
Tyvärr lyckades vi inte med det medlemsvävningsmål som vi hade satt upp. Det 
visar att fler måste börja ställa frågan - Vill du bli en del i vår rörelse? Vi vill och 
behöver få fler medlemmar som vi kan hälsa hjärtligt välkomna. Vi ska senare 
under 2021 ta nästa steg i politikutvecklings arbetet med fokus på valseger 2022. I 
det viktiga och mångsidiga arbetet har hela styrelsen, alla förtroendevalda och alla 
socialdemokratiska medlemmar en helt avgörande roll.  
 
Tack till alla som bidrar till att Socialdemokraterna i Västerbotten är en kraft att 
räkna med. 
 
Distriktsstyrelsen Socialdemokraterna i Västerbotten 
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Länets socialdemokratiska riksdagsgrupp 2020 

 
Helén Pettersson  Ordinarie ledamot Arbetsmarknadsutskottet 
   Länsbänksansvarig 
     
Isak From   Ordinarie ledamot och vice gruppledare Miljö- 
   och Jordbruksutskottet 
   Suppleant Näringsutskottet 
   Kvittningsman 
   Ersättare gentekniknämnden 
 
Björn Wiechel  Arbetande suppleant Finansutskottet 
From 11/8   Ledamot EU-nämnden 
 
Åsa Karlsson  Ordinarie ledamot Kulturutskottet 
   Suppleant Socialförsäkringsutskottet 
   Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 
 
Fredrik Stenberg  Arbetande suppleant Finansutskottet 
Ersättare tom 10/8  Ledamot EU-nämnden 
 
Under 2020 var alla ledamöter ersättare i samtliga utskott under större delen av 
året, för att kunna hantera riksdagsarbetet under pandemin. 
 
Motioner 
 
Helén Pettersson 
Arbetsförmåga måste betyda samma sak 
Statliga företag borde vara föredömen 
Tillåt inte vargföryngringar inom renskötselområdet 
Värna acceptansen för den svenska älgförvaltningen 
Bättre förutsättningar för privata helikopterföretags medverkan i samhällsviktiga 
verksamheter 
Dawit Isaak måste friges och det fria ordet värnas 
Det Allmänna uppdraget i viltförvaltningen 
Avskaffa fideikommiss 
 
Isak From 
Konkurrenskraftig smart industri 
Statliga företag borde vara föredömen 
Konflikter som renderar hatbrott i Sapmí  
Stoppa fusket på vägarna 
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Förarbevis eller körkort för små snabba båtar och vattenskotrar 
Norra Sverige behöver också bra vägstandard 
Bättre förutsättningar för privata helikopterföretags medverkan i samhällsviktiga 
verksamheter 
Konkurrens med lika villkor för tunga godstransporter 
Bilstöd 
Rättvisa system 
Fjällens hjältar 
För klimatets skull bygg mer i trä 
 
Björn Wiechel 
Validering av akademiska yrken och utvidgad möjlighet till distansutbildning 
Översyn av regelverket för släpfordon 
Rättvisa system 
Fjällens hjältar 
Likvärdig pensionsålder på arbetsmarknaden 
Rättvisa regler för pensionsålder 
 
Åsa Karlsson 
Evidensbaserad blodgivning 
Arbetsförmåga måste betyda samma sak 
Validering av akademiska yrken och utvidgad möjlighet till distansutbildning 
Stoppa fusket på vägarna 
Konkurrens med rättvisa villkor för tunga godstransporter 
Översyn av regelverket för släpfordon 
Likvärdig pensionsålder på arbetsmarknaden 
Rättvisa regler för pensionsålder 
Tillgång till internet 
Övergången mellan aktivitetsersättning och sjukersättning 
 
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, sök på 
respektive ledamot. Utöver motionerna har länets ledamöter också deltagit i 
debatter i riksdagens kammare, likväl som studiebesök, studieresor och andra 
aktiviteter både inom och utom valkretsen, dock framförallt i digital form efter 
mars månad på grund av Covid -19. 
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Slutord 
 
År 2020 kom att helt domineras av Coronapandemin. I ett slag kom Covid -19 att 
förändra allt i våra samhällen. Pandemin drog som en löpeld över världen. Många, 
många människor har avlidit. Varje människa är påverkad på något sätt, antingen 
genom att inte kunna leva sitt liv som vanligt eller genom sorg över avlidna nära 
och kära. Samhället har utsatts för enorma prövningar. Sjukvården har varit under 
ett mycket högt tryck. Vårdpersonalen, i hela världen, sliter och utför dagligen 
fantastiska insatser.  
 
Sveriges strategi för att möta pandemin har handlat om att långsiktigt och 
målmedvetet minska smittspridningen och minska trycket på sjukvården. 
Regeringen har utfärdat rekommendationer och restriktioner under året, vilka 
kontinuerligt har uppdaterats varefter hur smittspridningen utvecklas.  
 
I mars månad infördes restriktioner för resor och umgänge i Sverige. Riksdagens 
begränsades till att ha endast 55 ledamöter på plats vid voteringar. Begränsningarna 
i att få träffas fysiskt har lett till att riksdagsgruppen, såsom väldigt många i 
samhället, har flyttat sina möten till videomöten. Om vi tidigare varit sämre på att 
nyttja sådana, och även ovana, har pandemin medfört att vi fått upp ögonen för 
och tränat oss i digitaliseringens möjligheter. Samtidigt är längtan stor efter att få 
ses i verkligheten. Det finns ett uppdämt personligt och demokratiskt behov av att 
få småprata, djupdyka, stämma av och känna av med kollegor och kamrater. 
 
Restriktionerna till följd av pandemin har inneburit att näringsliv och kulturliv har 
mött stora bakslag. Vissa har behövt ställa om sin verksamhet, andra har sett den 
minska, och för en del har den helt gått om intet. För att företag, verksamheter och 
anställda ska klara sig genom detta har det införts omfattande stödinsatser. 
Regeringen har med brett samförstånd i riksdagen inrättat omställningsstöd och 
omsättningsstöd så att företag kompenseras och kan övervintra. Införandet av 
korttidpermitteringar har inneburit att 580 000 anställda har kunnat lämna arbetet 
med ersättning. Därtill har a-kassan stärkts och höjts, vilket har varit mycket viktigt 
för tryggheten och ekonomin. Fram till hösten hade det utbetalats cirka 60 
miljarder i stödinsatser och innan årets utgång hade pandemibekämpningens 
kostnader sammanlagt uppgått till cirka 250 miljarder. Innan år 2020 tog slut sågs 
ändå en ljusning. Framtagandet av ett nytt vaccin mot Covid -19 gick i rekordfart. 
Förhoppningen är att vaccinationen ska kunna stabilisera läget och att samhället ska 
kunna återgå till det normala under 2021.  
 
Till vår stora glädje valde också medborgarna i USA att i november rösta fram en 
demokratisk president, vilket ger hopp om framtiden.  
 
2020 har visat att det kan gå fort att våra liv omkullkastas och att vi inte kan ta 
några värden och segrar förgivna. Det behövs nya och gröna jobb, bättre trygghets- 
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och omställningssystem och en generösare omsorg för alla. Året stärker oss i 
övertygelsen om att Sverige ska vara ett starkt och demokratiskt välfärdssamhälle. 
 
Helén Pettersson 
Isak From 
Björn Wiechel 
Åsa Karlsson 
Fredrik Stenberg 

Verksamhetsberättelse för länets Socialdemokratiska 
Regiongrupp 2020 

2020 har helt dominerats av Coronapandemin. Håll i, håll ut och håll avstånd har varit 
nya ledord under året och dominerat såväl Region Västerbottens verksamhet som 
den politiska debatten. Kulturen, kollektivtrafiken och uppskjuten hälso-och 
sjukvård till följd av pandemin är områden som drabbats hårt. Riktade insatser och 
stimulansmedel från den s-ledda regeringen har varit avgörande för att möta 
pandemins ekonomiska konsekvenser.  
 
Samverkan mellan regionen och länets kommuner har varit avgörande för att 
tillsammans motverka smittspridning. Betydelsen av god samverkan och samarbete 
mellan kommunal, regional och statlig nivå har under pandemin tydligt visat sig 
inom en rad områden.  
 
I november antogs, för första gången av ett direktvalt regionfullmäktige, en ny 
Regional utvecklingsstrategi för åren 2020–2030. Strategin tar tydligt avtryck i 
Region Västerbottens åtagande i att uppnå de nationella målen i Agenda 2030.  
 
Regiongruppen har sammanträtt digitalt vid sex tillfällen under 2020 i samband 
med Regionfullmäktige. Med anledning av ökad smittspridning under årets första 
månader fattades beslut om att minska antalet ledamöter till totalt 36. Vid årets sista 
regionfullmäktige i november deltog samtliga ledamöter, då helt digitalt. 
Anna-Lena Danielsson har varit gruppens mötesordförande, Alejandro Caviedes 
dess vice ordförande och Britt-Louise Ericsson mötessekreterare. 
 
Gruppstyrelsen har genomfört nio sammanträden under året 2020. Styrelsen har 
bestått av Peter Olofsson (ordförande), Anna-Lena Danielsson, Rickard Carstedt, 
Susanne Dufvenberg, Kenneth Andersson, Nina Björby, Lars Lilja, Janeth 
Lundberg, Alejandro Caviedes, Urban Lindström, Maria Lindberg (partidistriktets 
förste ombudsman), Veronica Berg (politisk sekreterare), Maria Larsson (politisk 
sekreterare fr. 1 september) samt Britt-Louise Ericsson (sekreterare). 
 
Gruppstyrelsen i regiongruppen 
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S-kvinnor Västerbotten 

S-Kvinnor Västerbotten planerade verksamhet för 2020 fick under andra halvan av 
mars månad ställas in och ställa om. Vi liksom alla andra i vårt land och vår värld 
påverkades av den pandemi som spred sig som en löpeld över världen. Vårt 
planerade program som skulle genomföras på Medlefors Folkhögskola som 
förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar och skulle ha ett tema om mäns våd mot 
kvinnor. Allt avbokades. Vi genomförde årskongressen genomfördes 22 april med 
enbart årsmötesförhandlingarna och mötet var digitalt. Alla våra möten blev digitala 
och är det fortfarande. Ett nytt sätt för många att anpassa sig till, det blev det enda 
alternativet. Fysiska möten blev helt uteslutit på grund av smittorisken. 
 
Distriktet förberedde under våren ansökan till förbundsstyrelsen om att 
förbundskongressen 2021 skulle genomföras i Västerbotten. Vi nådde inte ända 
fram, men det vara en lärande process och vi gratulerar Bollnäs som hälsar S-
kvinnorna välkomna 20–22 augusti till förbundskongress. 
 
Internationella kommitténs arbete med projekt med syfte att stärka och utbilda 
kvinnor och ungdomar i Turkiet har av två skäl inte kunnat komma igång i den 
omfattning som var planerat. Det första mötet fick ställas in på grund av 
oroligheter i Turkiet det andra skälet var pandemin. Det planeras nu för att 
återuppta projektet under våren 2021.Projektet sker i samarbete med OPC (Olof 
Palme Center). 
 
Studiekommittén har genomförde steg 1 utbildningen redan i februari, medan 
övriga utbildningsinsatser har genomförts digitalt, exempelvis mäns våld mot 
kvinnor. Under året har styrelsen arbetar fram en kommunikationsplan som är 
kopplad till den verksamhet som S kvinnor i länet planerar/at att genomföra. Alla 
möten har genomförts digitalt, styrelsen har under året haft möte varje månad, den 
framtida strukturen i distriktet har tagit en stor tid av mötesinnehåll. Målsättning är 
att styrelsen under våren 2021 ska besluta om hur den framtida strukturen ska 
utformas. 
 
Medlemsutvecklingen ser vi med glädje på, antalet medlemmar under 2020 har ökat 
från 193 till 236 stycken. Distriktet hälsar 43 nya medlemmar välkomna till S-
kvinnor. Distriktet har dock inte klubbar i varje kommun. S-kvinnor saknar 
medlemmar av tre av länets kommuner. 
 
Lilly Bäcklund 
Ordförande S-kvinnor Västerbotten 
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SSU Västerbotten 2020 

Precis som för alla andra har det varit ett annorlunda år för oss i SSU Västerbotten. 
Vi hann ha studier i början av året där vi träffades som vanligt, bland annat en 
kurshelg i Luleå som fortsättning på studiesamarbetet med SSU Norrbotten.  
Trots pandemi-omständigheterna och att det inte var valår har vi kunnat expandera 
vår verksamhet. Vi startade en ny SSU-klubb och ökade i medlemsantal jämfört 
med förra året tack vare kreativa kampanjer. Om vi ser till alla SSU-distrikt i Sverige 
är det Västerbotten som har ökat mest i medlemsantal!  
 
Vi har dessutom kunnat bedriva en kontinuerlig verksamhet under hela året tack 
vare en snabb omställning. Därför har vi kunnat fortsätta arrangera studier både i 
distriktet och i kommunerna. Tack vare att studiecirklar och möten har varit digitala 
har det varit enklare att vara med på varandras möten runt om i Västerbotten och 
runt om i hela landet.  
 
Under året har regionalpolitik varit ett genomgående tema och vi avslutade året 
med att på DÅKen klubba flera motioner och ett regionalpolitiskt program. Nu ser 
vi allihop mycket fram emot kommande verksamhetsår och fortsätta växa, bedriva 
studier och formulera förslag!! 
 
Lotta Wiechel 
Ordförande SSU-Västerbotten 
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Distriktsstyrelsens förslag  

§ 16 a. Distriktskongressen 2022 
 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
 
att förlägga 2022 års kongress till den 2 – 3 april 2022 på Medlefors FHS, 

Skellefteå, med möjlighet att genomföra den digitalt om 
distriktsstyrelsen finner det nödvändigt 

 
att motioner till kongressen ska vara partidistriktet tillhanda  

senast den 9 januari 2022 
 
att ombudsfullmakter ska vara partidistriktet tillhanda  

senast den 9 januari 2022 
 
att nomineringar till val som förrättas av kongressen ska vara partidistriktet 

tillhanda senast den 9 januari 2022  
 
att interpellationer till kongressen ska vara partidistriktet tillhanda senast 

den 6 mars 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


