Kandidater till kongressombud
Socialdemokraterna i Västerbotten

SOCIALDEMOKRATERNAS
PARTIKONGRESS
DEN 3 – 7 NOVEMBER 2021
I GÖTEBORG

17 KONGRESSOMBUD
SKA UTSES FRÅN VÄSTERBOTTEN
46 kandidater har i år nominerats till kongressombud.
Västerbottens partidistrikt kommer att skicka 17 ombud till
Socialdemokraternas 41:a partikongress som genomförs
den 3 till 7 november 2021 i Göteborg.
Nu har det blivit dags att rösta för att besluta vilka 17 som
blir Västerbottens representanter. Här presenterar vi alla de
46 kandidaterna i bokstavsordning för att
underlätta för dig när du ska lägga din röst.
För att din röst ska vara giltig måste du välja 17 kandidater.

OMBUDSVALET
Ombudsvalet
pågår mellan den
3 och 20 juni
2021.

Omröstningen kommer i år att ske digitalt genom verktyget
EasyVote. Ombudsvalet pågår mellan den 3 och 20 juni.
Du röstar enkelt och säkert hemifrån genom att
legitimera dig med BankID vid röstningstillfället.
Hur du går till väga ser du på nästa sida.
Om du inte har BankID så finns möjlighet för dig att avlägga din
digitala röst med hjälp av arbetarekommunens kontaktperson.
Längst ner i foldern hittar du
kontaktuppgifter till din arbetarekommun.
Rösträkning kommer att ske den 22 juni och presenteras
på partidistriktets hemsida sap-vasterbotten.se

Omröstningen sker digitalt genom verktyget

https://socialdemokraterna.easyvote.se/
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SÅ HÄR RÖSTAR
DU I EASYVOTE

I år röstar
vi digitalt!

Klicka på ”Logga in” på EasyVotes startsida
https://socialdemokraterna.easyvote.se/
Logga in med BankID.

Om du är med i röstlängden dyker detta upp direkt på första
sidan under fliken ”Val att rösta i” efter att du loggat in.
Du klickar på ”Val av kongressombud 2021” och väljer kandidater
enligt instruktionerna i valet. Klicka på ”Rösta”.

I rutan ”Bekräfta valsedel”
klickar du på “Lägg röst”.
Din röst är nu lagd och du
kan logga ut.

Kom ihåg att för att din röst ska vara giltig måste du välja 17
kandidater.
Om du har problem att logga in eller inte ser några pågående
val där du ska vara med och rösta, så ska du ta kontakt med
partidistriktet via mail till vasterbotten@socialdemokraterna.se
eller på telefon 073 - 096 00 64.

Lägg din
röst senast den
20 juni!

Alejandro Caviedes, 38
Vårdbiträde
Umeå AK, LO S-förening
alejandro.caviedes@regionvasterbotten.se
Jag heter Alejandro Caviedes och
jobbar som vårdbiträde, men är
tjänstledig under den här mandatperioden för regionpolitiska
uppdrag. Mina politiska intresseområden är främst välfärdens
finansiering, facklig-politisk
samverkan samt folkhälsa- och
demokratifrågor.
Tidigare kongresserfarenhet har
jag från SSU-kongressen (2007),
LO-kongressen (2016) och partikongressen (2017).
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Ann-Charlott Lindström, 49 år
Sjuksköterska
Lycksele Arbetarekommun
hetjaymir@gmail.com
Jag, Lotta Lindström, bor på en
liten gård i Gäddträsk, Lycksele
med hund, katt, två islandshästar
och sambon Henrik. Sjuksköterska med examensår 1992 så till
sommaren har jag jobbat 29 år.
Mitt engagemang i Socialdemokraterna utgår från mitt stora intresse för människor och samhället. Jag vill göra livsresan lättare
för de svaga grupperna och ge
alla människor samma förutsättning till vård, skola och arbete.
Fotograf: Eric Nordlund
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Ann-Ci Jonsson, 54 år
Ombudsman ABF
Storuman AK
ann-ci.jonsson@abf.se

Anna Frej, 47 år
Kommunstyrelseordförande

Född och uppvuxen i Gävle med
en politiskt- och samhällsengagerad pappa. I 1 maj-tåget och
kring middagsbordet föddes min
nyfikenhet på samhällsfrågor och
politik. Storumanbo i ca 30 år.

Som arbetarbarn som fick universitetsutbildning så brinner jag för
jämlikhet och likvärdiga chanser
för alla barn och unga. För att nå
detta goda samhälle krävs politiska reformer och klok resursfördelning.

Haft uppdrag i kf, ks och fritids-,
kultur- och utbildningsnämnden och jag är inne på min 3e
mandatperiod i Västerbottens
Folkhögskolestyrelse då bildningsfrågor intresserar mig mest.
Jag arbetar som ombudsman för
ABF Mitt i Lappland.
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Vännäs AK, Vännäsby S-förening

anna.frej@gmail.com

Efter 20 år som jurist och chef på
Skatteverket så är jag mest insatt i
skatt, ekonomi, juridik, fastigheter och näringsliv. Alla politiska
områden är dock spännande! Jag
hoppas få delta i diskussioner om
hur vi ska bygga Sverige starkare.
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Anneli Andersson, 45 år
Vårdbiträde
Umeå AK, Holmsunds S-förening

anneliiandersson75@me.com

Astrid Rönnkvist, 65 år
Handledare
Dorotea arbetarekommun
raija.asro@gmail.com

Solidaritet är mitt ledord i livet.
Därav är mitt politiska hjärta
socialdemokratiskt till bredden.
Jag brinner för samtalet med
medmänniskor där det är högt i
tak och inget ämne för obekvämt
att lufta. Aldrig har det varit så
viktigt att värna välfärden och att
få våra unga att förstå innebörden
och vikten av välfärdssamhället.
När jag får chansen att prata med
unga som vill lyssna- då tar jag
samtalet och än viktigare, jag
lyssnar.

Socialdemokratin måste föras
fram i våra diskussioner med
folket i viktiga samhällsfrågor.
Viktigt att få fram våra värderingar till medborgarna och ge
dem möjlighet att vara med och
påverka och utveckla vår framtid.
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Ett stort engagemang behövs för
att nå nya medlemmar och få
dem att bli intresserade. Vi ska
värna om demokratin och bjuda
in många att vara med i vårt
gemensamma arbete.

Björn Wiechel, 37 år
Riksdagsledamot
Umeå AK, Handels S-förening
bjorn.wiechel@gmail.com

Charlotte Hultdin, 59 år
Skoladministratör
Malå arbetarekommun
charlotte.hultdin@gmail.com

Jag är demokratisk socialist och
vill att de socialdemokratiska
värderingarna ska prägla samhällsutvecklingen. Ett starkt,
gemensamt välfärdssystem och en
levande folkrörelsedemokrati behövs så att alla på jämlika grunder kan vara med och påverka.
Viktigaste frågorna för partiet
nu är arbetsmarknadspolitiken,
hela-landet-politiken, facklig-politisk samverkan och upprustning
av offentlig sektor.

För mig som aktiv socialdemokrat
och s-kvinna, med ett fackligt
förflutet är det en självklarhet att
vi tillsammans jobbar för jämlikhet
och trygghet för alla: Människors
möjligheter och rättigheter ska inte
bero på var du är född, uppväxt eller
vilken plånbok du har. Det handlar
om att välfärden alltid ska komma först så som vård, omsorg och
utbildning.
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Kom ihåg att allt i samhället är
politik som gäller alla! Ombud
tillsammans med våra kamrater ska
känna ansvar.

Christine Vallin, 72 år
Pensionär
Lycksele arbetarekommun
kiwallin49@gmail.com
Socialdemokratin för mig är allas
lika värde. Alla människor ska
behandlas med respekt, ingen har
rätt att döma en annan människa.
Religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller hudfärg
spelar ingen roll.
Lika rätt till sjukvård, åldringsvård, utbildning, pensioner är en
självklarhet för mig som socialdemokrat.
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Daniel Ådin, 48 år
Gymnasielärare
Skellefteå AK, Centrala stans
S-förening
daniel@dins.se
Jag är 48 år och bor med fru och
tre barn på Sunnanå i Skellefteå.
Jag är gymnasielärare i samhällskunskap/historia, och är även
kommunfullmäktiges ordförande. Jag tycker om att se hockey,
läsa och syssla med musik. För
mig är rättvisefrågorna viktigast.
Vi behöver bl.a. ett rättvist skattesystem som fördelar bördorna
och som skapar ett tryggare samhälle för alla. Skatt efter bärkraft.
Jobbskatteavdrag, ROT och Rut
står i direkt kontrast till detta.
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Dunia Kadhim, 60 år
Civilingenjör
Umeå AK Mariehem & Holmsund
S-förening, S-kvinnor Umeå
Dunia_hasson@yahoo.com
Socialdemokratin ska vara en levande folkrörelse, på nationell och
internationell nivå! Internationella
frågor och utrikespolitik är det mest
intressanta för mig! Fattigdom, krig,
konflikter i mellanöstern, terrorrörelse drabbade många länder och
därför har stora klyftor ökat ännu
mer. De rika får det ännu bättre!
Här har vi inom S en global uppgift,
både tillsammans och med andra. Vi
måste lyfta välfärden på bra sätt! Jag
vill vara med och utveckla partiet
som folkrörelse. Partiet som lyssnar
på medborgare och medlemmarna!
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Elin Nejne, 20 år
Barnskötare
Umeå AK, Tegs S-förening
nejne71@gmail.com
Som ung, same, kvinna och SSU:are har jag olika erfarenheter i min
ryggsäck. Med rötterna i Åsele och
boendes i Umeå har jag även ett
brett perspektiv på stad och land.
Det är viktigt att socialdemokratin
präglas av ett ungdomsperspektiv
med sikte på framtiden. Hållbar
miljö och klimatpolitik är därför en
viktig fråga för mig som utgår från
allas förutsättningar och behov. Jag
vill se till att vårt parti är ett val för
unga.
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Else-Marie Vikström, 74 år
Pensionär
Skellefteå AK, S-kvinnor Skellefteå
elsemarievikstrom@gmail.com

Felicia Lundmark, 27 år
Ordf. Bygg och miljönämnden
Skellefteå AK, S-kvinnor Skellefteå, Sörböle S-förening
felicialundmark@hotmail.se

Mitt liv i partiet började i Järfälla
på 70 talet. I Kallhäll var jag ordf.
i kvinnoklubben, valledare och satt
i Byggnadsnämnden och Sveriges
yngsta nämndekvinna. I Skellefteå
startade jag Anderstorps kvinnoklubb och satt i BN.

Felicia Lundmark heter jag och bor
i lägenhet på Älvsbacka tillsammans
med min femåring.
Till vardags jobbar jag som socialsekreterare. Nu är jag tjänstledig och
har förtroendet att leda bygg- och
miljönämnden. På min fritid utöver
ideellt politiskt arbete hittar jag
gärna på aktiviteter med mitt barn
och övrig familj där vi samlas, äter
mat och umgås. Politiskt så drivs jag
av att bygga ett mer jämlikt samhälle där barn kan växa upp tryggt och
där vi har en jämlik skola där alla
barn möts utifrån deras förutsättningar.

Jag har jobbat i grundskola, folkhögskola, undervisat i Sfi och startat
en flyktingskola. Mina intressen är
nationelekonomi, välfärd, samhällsplanering, klimat och miljö. Jag
har skrivit motioner, yttranden och
uttalanden.
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Fredrik Stenberg, 33 år
Ordf. För- och grundskolenämnd
Skellefteå arbetarekommun
Klemensnäs-Ursviken S-förening
fredrik.k.stenberg@skelleftea.se
Jag bor i centrala Skellefteå och är
33 år. Jag har ett starkt engagemang
för välfärden. Idag är jag ordförande
i för- och grundskolenämnden. Med
en starkare välfärd kan vårt parti
bli mer relevant för fler. Tiden efter
coronapandemin behöver präglas av
gemensamma satsningar på vårt gemensamma. Jag är i grunden socionom och tjänstledig från mitt arbete
som chef inom vård och omsorg.
Utbildning- och sociala frågor är
vad som ligger mig närmast hjärtat
och för att det ska fungera behöver
hela välfärdssamhället fungera och
utvecklas.
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Grethel Broman 69 år
Oppositionsråd
Nordmaling AK
grethel.broman@outlook.com
En levande folkrörelse är socialdemokraternas styrka och möjlighet
att utveckla sina idéer och sin
ideologi.
I dag är det svårt att få unga att
engagera sig politiskt, detta är något
som partiet bör arbeta med. Vi ska
vara på de ungas arena. De unga
behövs för partiets framtid och för
ett jämlikt samhälle.
Vi ska välkomna alla in i gemenskapen där vi kan samtala om olika
samhällsfrågor och vi ska även komma ihåg grunden för vår ideologi.
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Hans-Erik Persson, 70 år
Pensionär
Skellefteå AK, Burträsk S-förening

persson.hans.e@gmail.com
Med min uppväxt i en politiskt
och fackligt aktiv familj blev SSU
redan i tonåren en naturlig hemvist. Flytten mellan gruvorterna
gjorde klassklyftorna tydliga såväl
i boendet som i arbetslivet. Samtidigt visade vardagen att fackligt
och politiskt arbete, är grunden
för att nå ett mera jämlikt, jämställt och tryggt samhälle. Samhällsarbetet förblir därför såväl
en plikt som en rätt för våra barn
och barnbarns skull.
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Jimmy Faltin, 56 år
Avdelningsordförande IF Metall
Skellefteå AK, IF Metallsossen
Jimmy.faltin@ifmetall.se
Är aktiv inom fackföreningsrörelsen sedan 1998. Rättvisefrågor
kopplat mot arbetslivet har varit
det som drivit mig från början. I
mitt fall med extra fokus på jämställdhet och jämlikhet. Vill bidra
i arbetet med att skapa ett samhälle där kön, sexuell läggning
eller etnicitet inte är begränsande
faktorer för att få en anställning.

kandidater till kongressombud 2021

John Nyberg, 46 år
Sågverksarbetare
Robertsfors AK, Robertsfors
S-förening
john.nyberg@gsfacket.se
Har genom mitt fackliga engagemang fått upp ögonen för
hur näringslivsorganisationerna
politiskt påverkar samhällsutvecklingen till att gynna de allra
rikaste. När Svenskt Näringslivs
VD, Leif Östling, frågade: Vad
fan får jag för pengarna, blev det
dags även för mig att engagera
mig. Socialdemokraterna är motpolen till nyliberal egoism och
stöld av vår gemensamma välfärd.
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Josefine Granberg, 33 år
Undersköterska
Vindelns arbetarekommun
josefine.granberg@vindeln.se
I dagens samhälle är socialdemokratins värderingar viktigare än
någonsin. I ett politiskt klimat där
vi ser att allt fler partier tummar på
allas rätt i samhället är det otroligt
viktigt att vi står fast och starkt för
vår ideologi.
Jag vill vara med och bidra i kampen för allas lika värde och allas
rätt till ett tryggt liv.Detta är något
jag tycker är självklart och brinner
för.
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Kurt-Åke Sjöström, 71 år
Pensionär
Umeå AK, Gamla Gardets s-förening
kurtake49@gmail.com

Laila Axelsson Jonsson, 58 år
Avdelningschef
Lycksele Arbetarekommun
laila.axelssonjonsson@hotmail.
com

Miljöfrågorna måste få en mer
framskjuten position inom socialdemokratin. Dessutom måste vi
fortsätta driva frågan om ”Vinster
i välfärden”, ekonomisk- och
social demokrati och stå emot de
krafter som driver en antihumanistisk agenda.

För mig är socialdemokrati alla
människors lika värde, där barnens bästa är i fokus och ledstjärnan är hållbarhet och solidaritet.

Vi måste också tro på vår förmåga att faktiskt ändra vårt samhälle
i en mer jämlik riktning.
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Jag har ett brett engagemang i
samhällsfrågor, framför allt ur ett
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Att bo och verka i hela
vårt land och ha god tillgång till
service i närområdet är en självklarhet. Kulturen är en nyckelfaktor för att kunna växa och
utvecklas.
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Lars Lundmark, 54 år
Servicetekniker
Skellefteå AK, Centrala stans
S-förening
lars.a.lundmark@skelleftea.se
Jag arbetar som servicetekniker
på Campus i Skellefteå och är
väldigt engagerad i politiken
såväl i föreningssammanhang
som i kommunala och kyrkliga
sammanhang.
Vi behöver hitta tillbaka till vårt
partis kärna. Ett Sverige för alla
där arbetsmarknad, välfärd, bostadspolitik och familjepolitiken
får ta sin plats. Samtidigt behöver
vi uppdatera lagstiftning efter det
digitala och föränderliga samhälle
vi lever i idag.
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Leif Högbom, 43 år
Industriarbetare
Vännäs Arbetarekommun
leifhogbom@outlook.com
Mitt parti är en gräsrotsrörelse
sprungen ur arbetarrörelsen som
ska värna allas lika värde och rätt,
ingen skall exkluderas. Därför
måste vi engagera alla oavsett
ålder, kön och samhällsklass. För
mig som LO-medlem är samarbetet mellan partiet och fackföreningsrörelsen viktigt!
Om jag blir kongressombud ska
jag agera som en sann demokratisk socialist med utgångspunkt
i vår grundideologi. Vi skall vara
en folkrörelse som bygger ett gott
samhälle för alla.
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Lennart Holmlund, 75 år
Pensionär
Umeå AK, Centrala stans S-föreningen, Gamla Gardet
lennart.holmlund@umea.se
Engagemang länge i föreningen,
Ak och byggfacket. Nu är det
pensionärernas situation som
känns viktigt och hela välfärdspolitiken. Jobb och välfärd
genom att bygga ett långsiktigt
hållbart samhälle där ny teknik
ger nya jobb. Har varit aktiv i
kommunen på heltid 26 år och
konmunalråd i 20. I styrelse för
förening, AK och distrikt. Långt
engagemang även i idrottsrörelsen, gillar 50-70 tals rockmusik
och tror på framtiden.
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Lina Vänglund, 30 år
Ombudsman SSU
Umeå AK, Umeå socialdemokratiska högskoleförening och
Sofiehems S-kvinnor
lina.vanglund@gmail.com
Jag är övertygad om att ett bättre
samhälle är möjligt och att vägen
dit är genom en progressiv socialdemokratisk politik. En politik
som strävar efter ett mer jämlikt,
jämställt och hållbart samhälle med en stark välfärd fri från
marknadens intressen. För att nå
politisk förändring krävs en stark
organisation och här vill jag se
ett större fokus på att stärka och
utveckla vår folkrörelse.
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Magnus Eriksson, 49 år
Facklig ombudsman
Norsjö Arbetarekommun
magnus.eriksson@gsfacket.se

Mahmoud Alturk, 48 år
Specialistsjuksköterska/vårdlärare
Umeå AK, Haga S-förening
madalk2000@hotmail.com

Socialdemokratin är en viktig del
av arbetarrörelsen och en garant
för att svenska arbetstagare finns
med i beslutsfattande vad gäller
så väl arbetsliv som privatliv. I en
tid som präglas av politiska kompromisser blir det extra viktigt att
stärka vår folkrörelse. Jag tror det
är särskilt viktigt att vi diskuterar
våra idéer och vår värdegrund
bland våra medlemmar ute på arbetsplatserna. Jag har motionerat
till kongressen ang arbetstagardefinition.

Socialdemokratin för mig är tryggheten och friheten att vara sig själv
och individens fria vilja och kraft.
Ett fritt och öppet klimat ger oss ett
starkt samhälle.
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Det ska inte räcka med skälig nivå
inom äldreomsorgen. Den ska bygga
på hög kvalitet, fler ska ha hög
utbildningsnivå och detta kräver
resurser, därför vill jag att äldreomsorgen ska vara värd namnet.
Äldreomsorgen ska vara fri, jämlik
och jämställd. Därför kommer jag
att jobba hårt för att öka resurserna
och detta kräver en förändring.
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Malin Berglund, 36 år
Processoperatör
Skellefteå AK, S-kvinnor Skellefteå, IF -metallsossen
malin.berglund1984@gmail.com
Bor i lägenhet på Sjungande dalen,
jobbar på Rönnskär som processoperatör där jag i huvudsak
omvandlar ånga till energi. Har
ett fackligt engagemang inom IF
Metall och sitter som ledamot i
kommunfullmäktige och socialnämnden. Inom politiken är jämställdhets- och arbetsrättsliga frågor
mina hjärtefrågor. Lika villkor är
den enda vägen till ett tryggt och
välmående samhälle. Den vägen får
S inte svänga från och det vill jag ta
med till kongressen.
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Malin Lindberg, 52 år
Verksamhetsadministratör ABF
Norsjö Arbetarkommun
malin.lindberg1@hotmail.com
Socialdemokratin har alltid
funnits nära mitt hjärta. För
mig är det en självklarhet att alla
människor är lika värda oavsett
kön, bakgrund eller etniskt ursprung. Det är därför jag värnar
om välfärden och demokratin där
alla har rätten att kunna påverka
och göra sin röst hörd.
Jag vill jobba för att minska klas�skillnaderna och ha ett jämlikt
samhälle så att alla ska kunna ha
råd att bo och leva. Jag vill även
se till att kulturlivet ska få leva.
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Martin Berglund, 41 år
Ombudsman IF Metall
Bjurholms AK, IF Metalls S-förening

martin.berglund@ifmetall.se
Jag jobbar som ombudsman för
IFMetall och har alltså privilegiet
att bli utlyft ur produktionen för att
företräda medlemmarna efter 20 år
på industrigolvet.
Jag lever med min hustru och våra
fyra barn i en föreningsstark by och
är förtroendevald som oppositionsråd i kommunen.
Min hjärtefråga är och har ständigt
varit att öka arbetarnas makt i förhållande till kapitalets makt.
Fördelningspolitik är ett av våra
viktigaste verktyg för att skapa en
bättre värld.
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Mathias Haglund, 45 år
Ekonom
Vindelns AK, Hällnäs/Åmsele
s-förening
m.haglund@hotmail.com
Socialdemokraterna är partiet
som på allvar kan ta tag i alla
utmaningar som vi står inför.
Vår politik är bra för landet,
men vi måste visa varför. Vi
behöver utveckla politiken inom
en rad områden för att Sverige
ska kunna fortsätta att vara det
bästa välfärdslandet. Sjukvård
och hälsa, integration, trygghet,
landsbygdsutveckling och naturligtvis miljön och jobben, jobben, jobben.
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Mats Dahl , 62 år
Parkarbetare
Lycksele Arbetarekommun
dahl.mats@gmail.com
Har alltid varit intresserad av politik
då jag är uppväxt i röda Ådalen och
har S värderingar i ådrorna. Blev
politiskt aktiv för 3 år sedan och är
vice ordf i Lycksele S förening och
sitter som suppleant i två kommunala bolagsstyrelser.
Brinner för att öka rättvisan i
samhället och att stoppa vinsterna
i skola och omsorg. Vi måste få ett
slut på denna privatiseringsiver som
råder i Sverige sedan 2006. Det
viktigaste vi har framför oss är att
återställa välfärden så att alla kan
känna trygghet för framtiden.
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Mattias Degerman, 44 år
Undersköterska
Norsjö Arbetarekommun
mattiasd_@hotmailcom
Undersköterska som varit engagerad i partiet i 27 år. AK-ordförande sedan 2016. Kongressombud 2017.
Partiets grundläggande värderingar måste genomsyra varje beslut
som partikongressen ska fatta.
En jämlik och solidarisk tillgång
till välfärd, utveckling och trygghet oavsett var man kommer
ifrån eller var man bor i landet är
en självklarhet som man tillsammans måste arbeta för att nå på
kongressen.
kandidater till kongressombud 2021

Mikael Abrahamsson, 59 år
Kommunalråd/oppositionsråd
Malå Arbetarekommun
mikael61abrahamsson@hotmail.com

Socialdemokratin har för mej alltid
varit en fråga om att laget går före
jaget. Tillsammans är vi starka, det
har vi genom åren kunnat känna
genom en stark fackföreningsrörelse.
Därför är det dags att återigen se
till att Socialdemokraterna blir det
enda arbetarepartiet. Arbetet med
en sjukförsäkring värd namnet, en
pension som går att leva på och
att kunna leva bo och verka i hela
landet är några av frågorna som jag
brinner för. Med en ideologi där alla
är lika mycket värda behöver vi engagera fler för att vinna valet 2022.
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Mona Andersson, 63 år
Distriktssköterska
Robertsfors Arbetarekommun
mona.andersson@mail.se
Jag har jobbat inom sjukvården
sedan 1975 och som Distriktsköterska sedan 1992. Mina intressen är
främst min familj och framför allt
att få vara med mina barnbarn.
Det är kommunpolitiken som ligger
mig närmast och jag blev invald i
KF 2010 och satt med under 4 år
för ett annat parti som jag lämnade
efter valet 2014. 2018 fick jag frågan
från S och det kändes självklart att
gå med och engagera sig i de kommunala frågorna igen. Idag är jag
inne på mitt 3:e år som ordförande
för Sociala utskottet.
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Novalie Lilja, 34 år
Läkare
Umeå AK, Umeå S-kvinnokubb
och Centrala stan
novalie.lilja@gmail.com
Socialdemokratin ska vara en
rörelse i tiden, som förenar de
stora massorna av människor
från vårt lands olika hörn oavsett bakgrund. Jag vill att vårt
parti ska stärka arbetet med ett
hållbart ansvar när vi bygger en
välfärd för alla. Framtiden behöver jämlikhet och jämställdhet,
och jag tror att många av vår tids
stora samhällsutmaningar hittar
sin lösning i det arbetet.
Fotograf: David Nordlund
22

Pia Sjöberg, 55 år
Ekonom
Sorsele arbarekommun
sjobergpia@hotmail.com
Jag arbetar som ekonom och är
fritidspolitiker i den lilla kommunen
Sorsele och har därmed förmånen
att vara nära medborgarna. Jag är
ledamot i vår AK-styrelse och har
flera kommunala uppdrag som bl.a
vice ordf. i kommunstyrelsen.
För mig är det viktigt med ett
jämlikt samhälle som ger utrymme
för alla, god välfärd och stor öppenhet byggt på solidaritet och trygghet. Där alla får känna sig viktiga
och behövda. Jag vill verka för att
”avdramatisera” politiken och med
det få fler unga och kvinnor att våga
engagera sig politiskt.
kandidater till kongressombud 2021

Robert Lindgren, 39 år
Transportarbetare
Robertsfors AK, Bygdeå S-förening
Robertlindgren82@gmail.com
Jag bor utanför Robertsfors och kör
mjölktankbil till vardags.
Vi måste vrida hela samhället åt vänster. Vi kan inte låta välfärdsföretag
plocka ut miljardvinster och sparka
obekväma anställda. Vi kan inte ha
skolor som väljer bort jobbiga elever.
Jag vill ha ett samhälle där pengar
inte är den viktigaste måttstocken.
Vill ni veta mer om mig gå in på
följande länk: https://bit.ly/3brmbut
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Sofia Edström, 28 år
Målare, förtroendevald i Målarna
Umeå arbetarekommun
sme.edstrom@gmail.com
Började som byggnadsmålare, där
fick jag lära mig om facket, villkoren
och att ska jag förändra på golvet
måste jag förändra i samhället.
Jag vill se en socialdemokrati som
ser till arbetarkollektivet. Unga idag
som kommer in i arbetslivet står
med otrygga anställningar. Detta
plus bristen på bostäder försvårar det
för oss idag att spara pengar, skaffa
bostadslån eller hyreskontrakt.
Jag tror på ett samhälle där vi hjälps
åt, så att kollegor, vänner och familj
får ett samhälle där vi bidrar efter
förmåga och får efter behov.
23

Susanne Bygdén, 53 år
Ordf Barn- o utbildningnämnd
Vännäs arbetarekommun
susanne.bygden@gmail.se
Är ordförande i barn och utbildningsnämnden. Jag kommer från
en familj som varit socialdemokrater i flera generationer.
Jag tror på allas lika värde, ett
samhälle där alla kan känna sig
trygga fria och respekterade oavsett hudfärg, religion eller sexuell
läggning.
Jag vill ha en välfärd som vi kan
vara stolta över. Jag vet att vi är
starkare tillsammans
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Susanne Dufvenberg, 53 år
Undersköterska
Skellefteå AK, S-Kvinnor Skellefteå, Bureå, Kommunalsossen
susanne.dufvenberg@hotmail.com
Jag bor i Bureå är gift, har tre vuxna
flickor, tre barnbarn samt en katt.
Arbetar som undersköterska på ett
vård och omsorgsboende i Bureå.
Jag har tidigare utbildat inom
Kommunal där jag har min fackliga
tillhörighet samt varit engagerad
fackligt/politiskt. Jag är politiskt förtroendevald inom Regionen, S-kvinnor samt Arbetarekommunen.
Jag har varit på en partikongress
tidigare och har skrivit en handfull
motioner till denna partikongress
gällande AI, upphandling, klimakteriet m.m.
kandidater till kongressombud 2021

Thea Svensson, 19 år
Studerande
Skellefteå arbetarekommun
thea.svensson.01@hotmail.com

Tina Larsson, 35 år
Verksamhetschef Ricklundgården
Vilhelmina arbetarekommun
tina.larsson@vilhelmina.se

Mitt engagemang bygger på ett
driv för att hjälpa andra och skapa
ett samhälle som gynnar de som
behöver det mest. Närmast hjärtat
står ungdomsrelaterade frågor såsom
ungdomars psykiska hälsa och utbildningspolitik.

Jag bor med min familj i byn Saxnäs, Vilhelmina kommun. Jag är
engagerad i Vilhelminas kommunstyrelse, Kultsjödalens S-förening
samt Emma Ricklunds stiftelse.

Om jag får förtroende att bli ombud
kommer jag stolt vara en röst för
den yngre generationen och kämpa
för det som ligger mig personligen
närmast, men också vara en representant för de ungdomars röster som
inte kommer höras på kongressen.
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Jag brinner för och anser att alla ska
ha sin plats i vårt samhälle. Bakgrund, hudfärg, sexuell läggning
eller religiös tro ska inte ha någon
betydelse för individens värde.
För mig är speciellt barn och ungas
rätt till ett uttryckssätt viktigt, det
är nog därför jag vill vara en stark
förespråkare för hur värdefullt det är
med kultur!
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Ulrik Dahlgren, 53 år
Projektkoordinator
Storumans Arbetarkommun
ulrik.dahlgren@storuman.se
Socialdemokratin har den människosyn och gör de gemensamma
ansträngningar som glesbygden och
begreppet ”hela Sverige ska leva” så
innerligt behöver.
Rivalitet och missunnsamhet måste
bekämpas med empati och samarbete för att åstadkomma tillväxt i hela
Sverige.
Om jag blir vald som ombud tror
jag att jag har goda möjligheter att
förverkliga en vision om hur glesbygden kan bidra till utjämning av
den urbanisering som vi fortfarande
ser öka och skapar motsättningar.
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Urban Lindström, 53 år
Regionpolitiker/verksamhetsutvecklare
Åsele arbetarekommun
urban.lindstrom@regionvasterbotten.se
Jag har ett brett perspektiv då det
handlar om politik och jag drivs av
tanken att vi gemensamt förbättrar
förutsättningarna för alla att kunna
leva ett bra liv.
Socialdemokratin som folkrörelse
för förändring är grunden för vår
gemensamma välfärd i hela Västerbotten.
Jag är regionpolitiker samt AK-ordförande i Åsele och förtroendevald i
kommunen.
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KONTAKTUPPGIFTER
för din arbetarekommun.

Bjurholm arbetarekommun

Sorsele arbetarekommun

Dorotea arbetarekommun

Storuman arbetarekommun

Lycksele arbetarekommun

Umeå arbetarekommun

Malå arbetarekommun

Vilhelmina arbetarekommun

Nordmaling arbetarekommun

Vindeln arbetarekommun

Norsjö arbetarekommun

Vännäs arbetarekommun

Robertsfors arbetarekommun

Åsele arbetarekommun

Kontaktperson: Martin Berglund
Telefon: 070 - 235 92 22

Kontaktperson: Jan Bergström
Telefon: 070 - 346 57 19

Kontaktperson: Gunilla Johansson
Telefon: 072 - 551 03 29

Kontaktperson: Charlotte Hultdin
Telefon: 070 - 203 90 40

Kontaktperson: Grethel Broman
Telefon: 070 - 593 15 48

Kontaktperson: Mattias Degerman
Telefon: 070 - 299 33 34

Kontaktperson: Gun Ivesund
Telefon: 070 - 231 31 92

Kontaktperson: Solveig Berglund
Telefon: 076 - 103 09 34

Kontaktperson: Bo-Anders Johansson
Telefon: 070 - 289 67 47

Kontaktperson: Expeditionen
Telefon: 090 - 15 65 95

Kontaktperson: Andreas Eliasson
Telefon: 073 - 024 64 81

Kontaktperson: Mathias Haglund
Telefon: 070 - 231 05 71

Kontaktperson: Sofie Gustavsson
Telefon: 070 - 528 05 43

Kontaktperson: Urban Lindström
Telefon: 070 - 608 97 95

Skellefteå arbetarekommun
Kontaktperson: Expeditionen
Telefon: 0910 - 77 91 10
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