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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 2022 

 
Kongressens öppnande kl. 10.00 

 

1. Kongressens öppnande 
 

2. Kongressens offentlighet 
 

3. Fastställande av dag- och arbetsordning 
 

4. Godkännande av ombudsförteckning 
 

5. Partistyrelsens gäst 
 

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

 
7. Behandling av verksamhets- 

och revisionsberättelse 
 

8. Beslut om ansvarsfrihet 
 

9. Riksdagsgruppens berättelse 
 

10. Regionsgruppens berättelse 
 

11. S-kvinnors, och SSU-distriktets berättelser 
 

12. Interpellationer/enkla frågor 
 

13. Val av 
 

a. Ordförande 
 

b. Fyra övriga ledamöter i verkställande utskottet, tillika 
ordinarie ledamöter i styrelsen 

 
c. Facklig ledare tillika ordinarie ledamot i styrelsen 
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d. Studieledare tillika ordinarie ledamot i styrelsen 
 

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 

 

14. Arvoden för styrelse och revisorer 
 

15. Behandling av motioner 
 

16. Uttalanden 
 

17. Tid för protokolljustering 
 

18. Distriktsstyrelsens förslag 

a. Distriktskongress 2023 
b. Nomineringskonferens 2022 
c. Justering av norra regionfullmäktigelistan 

 
19. Kongressens avslutning 
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Förslag till 

 

A. Arbetsordning 
 

Hålltider dag 1 Kl. 09.00 

Kl. 12.30–13.30 
Kl. 15.00 

Kaffe 
Lunch 
Eftermiddagskaffe 

Hålltider dag 2 Kl. 12.00-13.00 
Kl. 15.00 

Lunch 
Eftermiddagskaffe 

 
Lördag 

 
Kl. 10.00 

 
Kongressöppning 

  
Gästerna har ordet 

  
Anförande av 
Partistyrelsens representant 

  
Kongresshandlingar 

 
Kl. 15.30 Tema: Rättvis miljöpolitik 

  
Kl. 19.00 

 
Kongressfest 

 
Söndag 

 
Kl. 09.00 

 
Kongressen återupptas 
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B. Diskussionsordning 

 
1. Ordet begärs skriftligt hos tjänstgörande ordförande. 

 

2. Talartid för distriktsstyrelsens föredragande, fem minuter. 
För övriga med rätt att yttra sig, tre minuter, där icke kortare tid 
beslutas. 

 
3. Rösträtt i alla frågor äger endast valda ombud. 

 

4. Yttranderätt och förslagsrätt tillkommer varje ombud, 
distriktsstyrelsens ledamöter, valberedningens föredragande, 
föredragande revisor, partistyrelsens representant, riksdagsledamöter 
och anställd personal i distrikt och arbetarekommun. 

 
Yttranderätt för övriga medlemmar avgörs av kongressen. 

 

5. De som inte varit uppe i talarstolen tidigare eller tillhör ett 
underrepresenterat kön får förtur i talarlistan 

 
6. Om fem personer av samma kön har talat i rad ska ordförande 

uppmärksamma detta och väcka frågan om streck i debatten. 
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Verksamhetsberättelse för år 2021 

Partidistriktets styrelse avger följande berättelse för verksamhetsåret 2021. 
 

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 Peter Olofsson, Regionstyrelsens ordförande, Erik 
Bergkvist, EU-parlamentariker, 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, riksdagsledamoten Åsa 
Karlsson, Veronica Berg och Maria Larsson, politiska sekreterare regionen, Albin 
Norman SSU, Lina Farhat S-kvinnor, Erik Vikström Socialdemokrater för tro & 
solidaritet samt personalen på partidistriktets expedition. 
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Sammanträden 
 

Distriktsstyrelsen har haft tolv protokollförda sammanträden. 
Verkställande utskottet har under året haft fem 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 
Mikael Österberg, Vilhelmina 
Lilly Bäcklund, Lycksele 
Katarina Lövgren, Sorsele 
Leif Andersson, Vännäs 
Kjell-Åke Nilsson, Robertsfors 
Maria Norrman Östberg, LO 
Anna Johansson, SSU 

 

Ersättare: 
Andreas Lundgren, Umeå 
Irma Olofsson, Umeå 
Bengt Markstedt, Skellefteå 
Emilia Ådin, 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 

För andra året i rad firades första maj 2021 digitalt. Coronapandemin innebar även 
under 2021 en utmaning för vår organisation och ordinarie verksamhet har fortsatt 
behövt förhålla sig till det rådande pandemiläget. Så även firandet av 
arbetarrörelsens högtidsdag. 

 

Veckorna innan firandet samlade vi in texter från medlemmarna där de med egna 
ord gav sin beskrivning av vikten av att sätta välfärden först. Denna insamling 
resulterade i en kampanj på sociala medier med bilder på och budskap från våra 
medlemmar som fungerade som en uppbyggnad inför första maj-firandet. Temat 
för 2021 års första maj var ”Välfärden först”. 

 
Partiet centralt anordnade ett nationellt, livesänt uppmärksammande av första maj 
som vi i sin tur anslöt oss till och uppmanade alla medlemmar att delta på. 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. 

 

Vår organisation har gjort stora ansträngningar för att upprätthålla verksamhet och 
trots pandemiläget hålla fast vid det traditionella uppmärksammande av första maj. 
Om det behövs är vi beredda att göra det igen, men vi alla hoppas på ljusare tider 
där våra första-maj-tåg får slingra sig långa längst med gatorna runt om i våra 
västerbottniska kommuner. 

 

Distriktskongress 2021 

Kongressen genomfördes i två delar, varav den första den 27 mars och den andra 
28 augusti. Båda kongressdelarna genomfördes på det digitala mötesverktyget 
Zoom. 

 

Studierådet 2021 

2021 har varit året då den digitala verksamheten, som konsekvens av pandemin, har 
fått ordentlig skjuts. Vi har alla blivit vana vid och duktiga på att mötas digitalt. Inte 
minst har det gällt studierna. Plötsligt har också utbudet och tillgängligheten ökat 
kraftigt. Nu kan vi alla delta på digitala seminarier, följa livesändningar och ta del av 
intressanta föreläsningar från hela landet. 

 

I viss utsträckning har man också försökt att varva digitala och fysiska möten, eller 
kombinera. Uppfinningsrikedomen har bottnat i ett stort engagemang för att 
utveckla verksamheten och öka bildningen. 
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Partidistriktet har under verksamhetsåret intensifierat samarbetet med ABF- 
distriktet i form av gemensam studieportal och anordnandet av utbildningar. 
Partidistriktet har varit samordnare av studiecirkelverksamhet, medlemsutbildning, 
kandidatutbildning samt handledarutbildning. Därtill har distriktet påbörjat en 
utökning av antalet handledare. Partidistriktet har även haft ett fortsatt mycket gott 
samarbete med Medlefors Folkhögskola. 

 
Förstås har det funnits en stor törst efter att få ses på riktigt, diskutera och studera. 
Vilket har varit en fröjd att få göra de gånger som det har varit möjligt. Vi behöver 
verkligen det. Samtidigt har distriktet visat en imponerande uthållighet i att inte låta 
läget hindra verksamheten. Så konditionen är god inför kommande verksamhetsår! 

 

Björn Wiechel 
Studieorganisatör 

 
Statistik från ABF gällande inrapporterade partiaktiviteter: 

 
Folkbildning och annan folkutbildning 
Antal arr. deltagare antal kvinnor timmar 
51 405 180 747 

Kulturarrangemang 
Antal arr. 

 
deltagare 

 
antal kvinnor 

 
timmar 

17 620 230 153 

 

Facklig-politisk samverkan 

Som alla andra verksamheter har den facklig-politiska verksamheten påverkats av 
pandemin och omöjliggjort fysiska träffar, just det som det fackliga bygger på, att 
träffa våra medlemmar och i det vardagliga mötet fånga upp och diskutera de 
frågor som är viktiga och aktuella. 

 

Inom rörelsen har diskussionen och frågorna kring anställningstryggheten varit 
aktuella och av och till i högt tonläge, vilket är fullt förståeligt. Anställnings- 
tryggheten är en av medlemmarnas viktigaste frågor. Att skapa, underhålla och 
bidra till tystare arbetsplatser är inget någon vill medverka i. Vilket blir 
konsekvenser om man känner en osäkerhet för sitt jobb. Märks framför allt hos de 
med visstids och timanställning. 

 
Även säkra och trygga arbetsplatser där risken att skadas eller dö på jobbet är frågor 
som lyfts upp under det gångna året. Dessa frågor behöver dock i alla forum lyftas 
några snäpp till eftersom det fortfarande finns en hel del att göra. 
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Det facklig – politiska arbetet behöver stärkas och lyftas i varje forum där vi finns 
representerade. Vi ser från fackligt håll hur vi tappar mark och arbetsgivarna har 
hittat en strategi där fackföreningarna ”rundas”. Man bortser från gällande avtal 
och överenskommelser. Detta har fått en extra skjuts under pandemin eftersom vi 
begränsats i våra dagliga kontakter med medlemmar. 

 
I Västerbotten har vi i dagsläget ett gynnsamt läge när det gäller jobb och framtid. 
Nu om något har vi chansen att sätta länet på kartan, inte bara i nyskapande i 
antalet jobb, utan även på den karta som visar vad ett facklig-politiskt samarbete 
kan åstadkomma när den är som bäst. Vi behöver politiker som lyssnar, driver och 
genomför de krav och förslag som kan göra våra arbetsplatser säkra, trygga och 
attraktiva. 

 
Ser fram mot ett år där vi tillsammans tar nya tag och visar att det är skillnad på 
vem och vilka som styr och står på arbetstagarnas sida. 

 

Carola Andersson 
Facklig ledare 

 

Valberedning 

2021 har varit ett intensivt valberedningsår, och vi har genomfört såväl ett antal 
möten med olika fokus, som halvtidsintervjuer 

 

• 11 januari – Möte för att bereda valen på distriktskongressen 

• 13 januari – Träff med Norrbottens PD för att planera för Kyrkovalet. Vi 
har en gemensam valsedel till kyrkomötet samt varsin till Stiftet. 

• 18 januari – Möte för att bereda valen till Kyrkomöte och Stift 

• 21 januari – Möte med Norrbotten för samordning av valsedlar till 
Kyrkomöte och Stift 

• 25 februari – Extra valberedningsmöte maa ändrade förutsättningar för 
distriktskongress 

• 27 mars - Distriktskongress genomförs 

• Valberedningen genomför intervjuer med de ledande politikerna i Riksdag 
och Region, totalt 27 personer 

• 14 april – Intervjuerna redovisas i valberedningen 

• 10 oktober – Första mötet för att behandla namn till valsedlarna för Riksdag 
och Region 

• 13 oktober – Uppföljningsmöte där valberedningen beslutar om förslagen till 
valsedlar 
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• 27 november – Valkonferensen fastställer partiets valsedel för Riksdagsvalet 
och de tre valsedlarna för Regionvalet. 

 
På distriktskongressen den 27 mars genomfördes fyllnadsval till valberedningen. 
Valberedningen kompletterades med Mikael Österberg, Vilhelmina som ordinarie 
och Emilia Ådin, Skellefteå som ersättare. 

 

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 2021 

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 har det varit Dalarnas partidistrikt som varit ordförandedistrikt 
i skogslänen. Årets skogslänskonferens anordnades i Borlänge i oktober. 
Konferensen innehöll bland annat diskussioner kring det politiska läget, 
gemensamma satsningar tillsammans med LO med mera. Under året har vi 
samarbetat väldigt mycket inför partikongressen, både vad gäller valen som gjordes 
och med motionsarbetet både inför och under kongressen. Vi gemensamt gjorde 
stort avtryck på kongressen och visade att skogslänen är en stark kraft i vårt parti. 

 
Efter skogslänskonferensen lämnade Dalarna över ordförandeklubban till 
Norrbottens partidistrikt. Skogslänsombudsmännen, länsbänksansvariga och 
ordföranden har träffats digitalt ytterligare ett antal gånger för diskussioner gällande 
vårt samarbete och gemensamma politiska frågor. 

 

Internationellt arbete 2021 

År 2021 började med en bra internationell händelse, Joe Biden och Kamala Harris 
valdes till president respektive vicepresident. Mot sommar/höst fick Sveriges 
medborgare möjlighet att vaccinera sig och Covid-19 restriktionerna upphävdes. 
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En viktig händelse inom EU när EU-domstolen dömde Polen att betala tio 
miljoner svenska kronor i böter om dagen så länge de inte avvecklar den tidigare 
utdöma disciplinnämnden o landets högsta domstol som bröt mot EU-regler om 
oberoende domstolar och som räknas olagligt. 

 
Under 2021 antogs distriktsstyrelse en handlingsplan för det internationella arbetet. 
Arbetet utifrån planen var att stödja arbetarkommunerna i länet med sitt 
internationella arbete. Internationella ledaren skulle bistå med att starta en 
studiecirkel som är kopplad till internationella frågor. 

 

AK inom länet fick erbjudande att delta i en internationell grupp som leds av 
internationella ledare. Syfte med gruppen är att fånga upp det internationella 
intresset och skapa dialog i länet mellan AK. Målet är att stärka engagemang och 
öka internationella aktiviteter inom AK i länet, exempelvis EU-frågor samt frågor 
om demokrati och kvinnors/barns rättigheter. Vi har haft tre möten och kommer 
att fortsätta nästa år. 

 
Ett samarbete med Norrbotten internationella utskottet kommer att starta nästa år. 

 

Jag vill tacka stort samtliga arbetarekommuner i länet och distriktsstyrelsen med 
personalen för deras stöd och engagemang. 

 
Internationell ledare 
Jamal Mouneimne 

 

Kurser och konferenser 2021 

Under året har AK-ordförande träffats nio gånger under året, och vidare har 
följande kurser och konferenser genomförts med distriktet som samordnare: 

 
Valkonferens 27 november 

Kyrkovalsupptakt 6 februari 

Handledarutbildning 19 januari-2 april 
3 tillfällen 

Kandidatutbildning 21 april, 4–5 september, 20–21 november 

Valstudier Del 1 12 okt.-30 nov. 
4 tillfällen 
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Expeditionen 

Under rådande förhållanden på grund av pandemin har personalen övervägande 
arbetat på distans, och enbart varit på distriktsexpeditionen då det funnits behov 
och möjlighet. 

 
Anställda: Maria Lindberg, Förste ombudsman, Paulina Granberg, Ombudsman, 
tjänstledig fr.o.m. 21-10-31, Emma Vigren, Verksamhetsassistent, Beatrice 
Årebrand, Verksamhetsassistent. Gerhard Sannsell, vikarierande ombudsman 
fr.o.m. 21-10-01. 

 

Arbetarekommunernas medlemstal 

Antalet medlemmar baserat på 2021-12-31, med reservation för ändring när flytt av medlemmar 
enligt nya stadgarna är genomförd. 

Antal medlemmar Antal föreningar 
 2019 2020 2021  2019 2020 2021 

Bjurholm 66 60 59  4 4 3 

Dorotea 76 73 99  2 2 2 

Lycksele 349 463 468  9 9 9 

Malå 75 71 71  0 0 0 

Nordmaling 85 82 78  5 2 2 

Norsjö 91 93 94  0 2 0 

Robertsfors 133 127 136  2 2 2 

Skellefteå 955 890 896  32 30 28 

Sorsele 50 48 70  0 0 0 

Storuman 101 96 93  6 6 6 

Umeå 1015 961 979  37 36 36 

Vilhelmina 143 130 128  6 6 5 

Vindeln 92 82 79  5 5 5 

Vännäs 116 116 117  5 5 5 

Åsele 72 66 66  0 0 0 

 3419 3358 3433  113 109 103 
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Motionsredovisning från 2021 års distriktskongress 

Nedanstående motioner har behandlats av distriktsstyrelsen efter 2021 års 

distriktskongress: 

1. Missbruk behöver samordning 

Motionär: Helen Johansson, Vilhelmina Arbetarekommun 

Kongressen beslutar att bifalla att-sats 3, att anse övriga att-satser besvarade 

2. Drogtester av föräldrar 

Motionär: Christine Vallin, Lycksele Arbetarekommun 

Kongressen beslutar att bifalla motionen 

4. Strategi för kontinuerlig utbildning och fortbildning för personal inom den 

högspecialiserade sjukhusvården i Region Västerbotten 

Motionär: S-vård s-förening, Umeå Arbetarekommun 

Kongressen beslutar att anse motionen besvarad 

5. Kulturplatser Naturupplevelser Historiska byggnader & platser 

Motionär: Ewa Hed, Vilhelmina Arbetarekommun 

Kongressen beslutar att avslå att-sats 2 och 3, att anse att-sats 4 besvarad 

6. En svensk green new deal 

Motionär: SSU Umeå, Umeå Arbetarekommun 

Kongressen beslutar att avslå att-sats 1, 3, 8, 10, att anse att-sats 2, 4, 5, 6, 7, 9 besvarad 

7. En svensk green new deal 

Motionär: Ebba Nejne, Åsele Arbetarekommun 

Kongressen beslutar att avslå att-sats 1, 3, 8, 10, 13, anse att-sats 2, 4, 5, 6, 7, 9 besvarad 

8. Ett trafiksäkert vägval 

Motionär: Maria Bäckström, Vilhelmina Arbetarekommun 

Kongressen beslutar att bifalla motionen, och antog ett uttalande 

9. Artificiell intelligens (AI) 

Motionär: Susanne Dufvenberg, Felicia Lundmark, Malin Berglund, Skellefteå ak 

Kongressen beslutar att bifalla motionen 

10. Utbildning och kompetensutveckling för trygga jobb 

Motionär: Centrala stans s-förening, Umeå Arbetarekommun 

Kongressen beslutar att bifalla att-satserna 1, 2, 3, att avslå att-sats 4 

11. Angående LAS 

Motionär: Birgitta Mukkavaara, Umeå Arbetarekommun 

Kongressen beslutar att bifalla motionen 

12. Avskaffa karensavdraget 

Motionär: Hjåggsjö S-förening, Vännäs Arbetarekommun 

Kongressen beslutar att bifalla motionen 
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13. Konkurrensutsätt inte arbetstagarbegreppet 

Motionär: Magnus Eriksson, Norsjö Arbetarekommun 

Kongressen beslutar att bifalla motionen 

14. Extra kostnader för äldre i det digitala samhället 

Motionär: Berit Persson, Vännäs Arbetarekommun 

Kongressen beslutar att bifalla att-sats 1, att avslå att-sats 3 

15. Jämlikhetslöftet 1 

Motionär: SSU Umeå, Umeå Arbetarekommun 

Kongressen beslutar att bifalla att-sats 1, 2 och 3, att avslå att-sats 4 

16. Jämlikhetslöftet 2 

Motionär: SSU Umeå, Umeå Arbetarekommun 

Kongressen beslutar att bifalla att-sats 1 och 3, besvara att-sats 2 och 4, avslå att-sats 5 

17. Jämlikhetslöftet 3 

Motionär: SSU Umeå, Umeå Arbetarekommun 

Kongressen beslutar att bifalla att-sats 1, 2 och 5, att avslå att-sats 3 och 4 

18. Jämlikhetslöftet 4 

Motionär: SSU Umeå, Umeå Arbetarekommun 

Kongressen beslutar att bifalla motionen 

19. Jämlikhetslöftet 

Motionär: Ebba Nejne, Åsele Arbetarekommun och Harry White, Skellefteå ak 

Kongressen beslutar att motionen är behandlad i motionerna jämlikhetslöftet 1, 2, 3, 4 

20. Uppföljning av bifallna motioner 

Motionär: Skellefteå S-kvinnor, Skellefteå Arbetarekommun 

Kongressen beslutar att bifalla motionen 

21. Uppföljning av bifallna motioner 

Motionär: Susanne Bygdén, Vännäs Arbetarekommun 

Kongressen beslutar att bifalla motionen 

22. Omlottsval av styrelseledamöter 

Motionär: Skellefteå S-kvinnor, Skellefteå Arbetarekommun 

Kongressen beslutar att anse motionen besvarad 

23. Upprättande av studiefond 

Motionär: Skellefteå S-kvinnor, Skellefteå Arbetarekommun 

Kongressen beslutar att avslå att-sats 1, att anse att-sats 2 besvarad 

24. Fler äldre, men färre i Riksdagen 

Motionär: Karin Norlander, Lycksele Arbetarekommun 

Kongressen beslutar att anse motionen besvarad 
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Slutord 

Pandemin med påföljande restriktioner fortsatte under våren att starkt påverka och 
prägla hela samhället. Det innefattade en påverkan på alla medborgare, all politik 
och alla politiker, och så även det Socialdemokratiska partidistriktet i Västerbotten. 
Vi valde därför att i mars genomföra distriktskongressen med tillhörande val och 
beslutspunkter digitalt, och med en förhoppning om att fysiskt genomföra 
motionsbehandlingen senare i augusti. Dock tvingades vi att genomföra även den 
delen digitalt. 

 
Nationellt präglades året av att Vänsterpartiet med hjälp av SD avsatte Stefan 
Löfven. Följden av detta blev att Liberalerna lämnade januarisamarbetet, och 
regeringen tappade sitt parlamentariska underlag. Stefan Löfven återvaldes dock till 
statsminister, men under sitt sommartal överraskade han oss alla, med att meddela 
sin avgång vid den kommande partikongressen i november. 

 
Det tog dock inte lång tid innan allt pekade mot Magdalena Andersson som ny 
partiledare, och från skogslänen genomförde vi en samordnad nominering av 
henne. På en enastående partikongress, där Magdalena Andersson med ett enormt 
stöd valdes, gavs partiet mycket lust och energi. Västerbottensdelegationen gjorde 
stora insatser både i temagruppsarbetet och från talarstolen. 

 

Vi socialdemokrater har nationellt under hösten fått kritik från höger och vänster, 
och de populistiska utspelen har avlöst varandra. Vi kunde dock storligen glädjas åt 
att Magdalena Andersson historiskt blev vald till Sveriges första kvinnliga 
statsminister. Dock innebar effekterna av budgetförändringarna som SD, M och 
KD drev igenom, att MP lämnade regeringen innan den tillträtt. Men till slut den 
29 november kunde ”Magda” väljas en andra gång till statsminister. Nu med en ren 
S regering, vilket är något som många av våra medlemmar och sympatisörer 
gladeligen välkomnar. 

 

Under hösten lades ett stort arbete på valprogrammet, som senare också beslutades 
på valkonferensen. Vi har nationell medvind och i Västerbotten efterfrågas vår 
politik, som gör att vi nu går in i valåret rakryggade och med tillförsikt om nya goda 
år för socialdemokratin. 

 
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 2021 

 
Helén Pettersson Ordinarie ledamot Arbetsmarknadsutskottet 

Länsbänksansvarig 
 

Isak From Ordinarie ledamot och vice gruppledare Miljö- 
och Jordbruksutskottet 
Suppleant Näringsutskottet 
Kvittningsman 

Ersättare gentekniknämnden 
 

Björn Wiechel Ordinarie ledamot Finansutskottet 
Ledamot EU-nämnden 

 
Åsa Karlsson Ordinarie ledamot Kulturutskottet 

Suppleant Socialförsäkringsutskottet 

Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 
 

Under 2021 har alla ledamöter varit ersättare i alla utskott förutom 
Konstitutionsutskottet, Försvarsutskottet och Utrikesutskottet med anledning av 
pandemin. 

 

Motioner: 
Helén Pettersson Dawit Isaak måste friges och det fria ordet 

måste värnas 
Vargföryngringar inom renskötselområdet 
Avskaffa fideikommiss 
Avdragsrätt för fackföreningsavgiften 
Vägförbättringar i inlands- och fjällområdena 
Skälig levnadsnivå och internet 

 
Isak From Avdragsrätt för fackföreningsavgiften 

Ett fungerande och rättvist bilstöd 
Vägförbättringar i inlands- och fjällområdena 
Det rullande kulturarvet 
Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan 

Välfärden i fritidshustunga kommuner 
Slåtter- och fiskerätt i enlighet med sedvanerätt 
Fler industriellt producerade byggnader i trä 
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Björn Wiechel Gymnasieelevers rätt till information om 
arbetsmarknaden från parterna 
Arbetstagarbegreppet 
Klimatomställning för Sverige 
Möjlighet till digitala fakturor 

 
Åsa Karlsson Skälig levnadsnivå och internet 

Gymnasieelevers rätt till information om 
arbetsmarknaden från parterna 
Möjlighet till digitala fakturor 
Arbetstagarbegreppet 
Säkra 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, studiebesök, studieresor och andra aktiviteter både 
inom och utom valkretsen. 

 

Slutord 
2021 har varit ett exceptionellt år. Pandemihanteringen har genomsyrat det mesta 
arbetet. Dagordningen har kastats om och det har funnits en bred uppslutning över 
partigränserna för insatserna. Utöver ordinarie budgetar vid höst och vår har 
riksdagen antagit nio extra ändringsbudgetar med medel för stödsystem, 
vaccinering och höjd kapacitet i samhället. 

 
Fram emot sommaren när smittan avtog fick vi i stället en parlamentarisk kris. 
Vänsterpartiet valde att avsätta Stefan Löfven pga. Januariavtalets punkt om 
hyressättning. Följden blev att L lämnade samarbetet och att regeringen tappade sitt 
parlamentariska underlag. Men Löfven kom tillbaka efter att han accepterats av C, 
MP och V. Däremot fanns oklarheter kring stödet för en budget. 

 

Hösten inleddes med att Stefan Löfven meddelade sin avgång. Det tog inte lång tid 
innan allt pekade mot Magdalena Andersson som ny partiledare. Och efter en 
enastående partikongress, där hon valdes med ett enormt stöd och där partiet fick 
mycket lust och energi, återstod att hon också skulle väljas av riksdagen till ny 
statsminister. 

 
Men det förutsatte att även Andersson kunde accepteras av inte bara C och MP 
utan också V. Efter förhandlingar säkerställdes till slut ett stöd. Den 24 november 
blev Magdalena Andersson historisk som Sveriges första kvinnliga statsminister. 

http://www.riksdagen.se/
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Underbart var dock kort. Senare samma dag röstade riksdagen om statsbudgeten. 
Då valde C pga. regeringens förhandling med V att inte aktivt stödja regeringens 
förslag i slutomröstningen. Därmed vann motförslaget från M, SD och KD, vilket 
innehöll några justeringar. Bland annat skar de i miljöpolitiken. Det fick i sin tur 
MP att hoppa av regeringen. Följden blev att Magdalena Andersson endast sju 
timmar efter att hon röstats fram var tvungen att begära sitt entledigande. 

 

Nu var planen att S i stället skulle bilda en egen enpartiregering. Efter att C, MP 
och V meddelat att de skulle acceptera Magdalena Andersson igen kunde hon väljas 
på nytt den 29 november och bilda regering den 30 november. 

 

Sedan kongressen och den efterföljande regeringsbildningen har stödet för 
Socialdemokraterna stigit. Det finns en nytändning i partiet och vi har nu ett 
manöverutrymme att förtydliga vår profil, vilket uppskattas hos väljarna. Men inte 
minst finns en entusiasm kring valet av Magdalena Andersson och hon har ett 
väldigt högt förtroende bland väljarkåren. Hon har stått stabil och trovärdig när det 
har stormat och hon har satt landets väl före spel och egennyttigt taktiserande. 

 
Vi går nu ur en turbulent höst med ett initialt dystert läge för partiet och på väg 
mot ett nytt år fyllda med en stark framtidstro. Kurvorna pekar uppåt och nya 
medlemmar strömmar in. 

 
Förhoppningsvis kommer inte en ökad smittspridning innebära större bakslag 
under nästa år, även om vi såklart hanterar även ett sådant scenario. För alldeles 
oavsett så går vi in i valrörelseåret med självförtroende. 

Nu ska vi mobilisera alla krafter för att vinna valet! 

Helén Pettersson 

Isak From 
Björn Wiechel 
Åsa Karlsson 
Fredrik Stenberg 
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Verksamhetsberättelse för länets Socialdemokratiska 
Regiongrupp 2021 

2021 var året som hela Sverige vände sina ögon mot oss i norra Sverige. 
Företagsetableringar och investeringar i miljardklassen inom den gröna 
omställningen tog ordentlig fart. Året avslutades med ett undertecknat handslag 
mellan Region Västerbotten och Norrbotten som innebär att regionerna med 
samlad kraft ska koordinera det här arbetet tillsammans. 

 

2021 har fortsatt präglats av Coronapandemin och dess följder. Håll i, håll ut och 
håll avstånd har varit ledord i vårt politiska arbete. Stort fokus har legat på att 
stimulera till vaccinering samt de effekter som pandemin fört med sig i form av 
uppskjuten vård. Riktade insatser och stimulansmedel från den S-ledda regeringen 
har varit avgörande för att möta pandemins ekonomiska konsekvenser och vår 
förmåga att fortsätta investera i en trygg välfärd. 

 
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, så även när samhället under hösten 2021 öppnade upp igen. 
Extra glädjande har varit att Region Västerbotten under 2021 haft landets högsta 
vaccinationsgrad samt att medborgarnas förtroende för hälso- och sjukvården i vårt 
län noterats som landets högsta. 

 
Tydligt fokus på att stärka god och nära vård, i nära samverkan med kommunerna, 
har legat högt på vår dagordning. I oktober togs första spadtaget för nya länken vid 
Lycksele Lasarett samt i november fattades beslut om investeringar för 825 
miljoner vid Skellefteå Lasarett åren 2022–2024. Vårt fokus är ständigt att utveckla 
och stärka länets hälso- och sjukvård. 

 
Regiongruppen har sammanträtt i samband med Regionfullmäktige digitalt vid fyra 
tillfällen och vid årets sista regionfullmäktige i november deltog samtliga ledamöter 
för första gången på över ett år fysiskt. Dynamiken i de politiska diskussionerna gör 
sig bäst fysiskt, något som visade sig vid såväl gruppmöte som regionfullmäktige. 
Anna-Lena Danielsson har varit ordförande, Alejandro Caviedes dess vice 
ordförande och Veronica Berg mötessekreterare. 

 

Gruppstyrelsen har genomfört nio sammanträden under året. Styrelsen har bestått 
av Peter Olofsson, Anna-Lena Danielsson, Rickard Carstedt, Susanne Dufvenberg, 
Kenneth Andersson, Nina Björby, Lars Lilja, Janeth Lundberg, Alejandro Caviedes, 
Urban Lindström, Maria Lindberg samt politiska sekreterarna Veronica Berg och 
Maria Larsson. 
Gruppstyrelsen i regiongruppen 
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S-kvinnor Västerbotten 2021 

S-Kvinnor Västerbottens planerade verksamhet för 2021 har liksom år 2020 fått 
ställas om till digitala möten utifrån den pågående pandemin. 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 har med 4 representanter deltagit i förbundskongressen 1–3 oktober i 
Borlänge där vi var med och valde ny förbundsordförande och ny förbunds- 
sekreterare. Direkt efter förbundskongressen valde ordförande i S-kvinnor 
Västerbotten att säga ifrån sig uppdraget och styrelsen röstade för att vice 
ordförande agerar ordförande fram till årsmötet som planeras digitalt till 26/3 
2022. 

 
Internationella kommitténs arbete med projekt med syfte att stärka och utbilda 
kvinnor och ungdomar i Turkiet har kommit i gång. Under november 2021 besökte 
kommittén vår samarbetspartner IBV i Istanbul för att lära känna varandra bättre 
samt utbyta erfarenheter, kunskaper och förväntningar på projektet. Kommittén 
fick ökad kunskap och förståelse för (İsmail Beşikçi Vakfi) IBV:s viktiga arbete och 
kontexten de verkar i. Vår delegation höll föreläsningar om S-kvinnors historia, vårt 
politiska program och om Sveriges feministiska utrikespolitik. Vi pratade även om 
organisationsstruktur och vikten av att jämställdhet genomsyrar samhällets alla 
delar. Vi ska gemensamt utforma en jämställdhetspolicy som IBV ska använda i sitt 
fortsatta arbete. 

 

Det här projektsamarbetet är viktigt och angeläget för att stödja demokratiska 
krafter i Turkiet som kämpar för fred och frihet. Vi är ödmjuka, motiverade och 
hoppfulla om att socialdemokratin fortsatt ska vara en kraft att räkna med 
internationellt. 

 
Studierådets uppdrag är att utbilda medlemmar i klubbar och distriktet, både i sina 
funktionella uppdrag och grundläggande utbildning om S-kvinnor och partiet. På S- 
kvinnors kongress i oktober beslutades ett nytt program för S-kvinnors 
verksamhet. Utifrån detta program har s-kvinnor nationellt tagit fram ett nytt 
handledningsunderlag för steg 1 medlemsutbildningen. Då detta underlag blev klar 
först i november beslutades att s-kvinnor Västerbotten ska hålla sin steg 1 
medlemsutbildning i januari 2022. 

 
Medlemsutvecklingen ser vi med glädje på, antalet medlemmar under 2021 har ökat 
från 236 till 245 stycken (fram till mars, gällande nya siffror är kontakt taget med 
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rosen för alla). Distriktet har dock inte klubbar i varje kommun. S-kvinnor saknar 
medlemmar av tre av länets kommuner. 

 

Lina Farhat 
Vice ordförande S-kvinnor Västerbotten 

 

SSU Västerbotten 2021 

Trots att det börjar kännas tjatigt med pandemi ångar SSU Västerbotten på med sin 
verksamhet. Under det gångna året har vi lyckats hålla en del introduktionskurser 
samt en kurshelg i Umeå och givet förutsättningarna får vi väl säga stolt men inte 
nöjd och att vi tar nya tag 2022 med valstudier. 

 
Inlandsklubben ÅDV har dessvärre legat vilande som en följd av pandemin men 
trots det har distriktet för andra året i rad ökat i antal medlemmar. 2020 slutade vi 
på 227 medlemmar och 2021 var vi uppe i 293. Vi tillhör även de distrikt med 
högst återvärvningsgrad på närmare 80% och överlag är känslan i distriktet 
framtidstro och optimism, organisationen växer hållbart. 

 

Både SSU Umeå, SSU Skellefteå och USHF har haft en stärkt verksamhet under 
det gångna året, framförallt under hösten där vi sett en tillväxt i både antal 
medlemmar generellt men framförallt många nya aktiva, något vi givetvis är väldigt 
glada över. På eget initiativ har dessutom SSU-kommunerna Skellefteå och Umeå 
gemensamt dragit ihop träffar i respektive stad för att stärka gemenskapen. 
När det kommer till SSU i stort deltog vi under hösten på förbundskongressen och 
distriktet har också varit representerat på andra nationella träffar. Under våren 
mottog vi ett diplom för årets återvärvardistrikt 2020, årets värvardistrikt 2020 och 
årets värvardistrikt i medlemsantal 2020. 

 
Både 2020 och 2021 har varit starka år för distriktet trots pandemin och den unga 
socialdemokratin i Västerbotten är på gång i ur och skur, pandemi eller inte. När vi 
nu blickar fram mot ett valår känns det tryggt med en organisation som växer både 
märkbart och hållbart. 

SSU Västerbotten ser fram emot ett valår med mycket snack och mycket verkstad! 

Albin Norman 

Ordförande SSU Västerbotten 
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Distriktsstyrelsens förslag 

§ 18 a. Distriktskongressen 2023 
 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
 

att förlägga 2023 års kongress till den 1–2 april 2023 på Medlefors FHS, 
Skellefteå 

 
att motioner till kongressen ska vara partidistriktet tillhanda 

senast den 8 januari 2023 
 

att anmälan av ombud ska vara partidistriktet tillhanda 
senast den 8 januari 2023 

 

att nomineringar till val som förrättas av kongressen ska vara partidistriktet 
tillhanda senast den 8 januari 2023 

 
att interpellationer till kongressen ska vara partidistriktet tillhanda senast 

den 5 mars 2023 

 
§ 18 b. Nomineringskonferensen 2022 

 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att förlägga nomineringskonferensen 2022 till den 13 november 2022, på 
MB Lycksele 

 

att nomineringar till val som förrättas skall vara partidistriktet tillhanda 
senast 2 oktober 2022. 

 
att anmälan av ombud ska vara partidistriktet tillhanda 

senast den 2 oktober 2022. 

 
§ 18 c. Justering av Norra regionfullmäktigelistan 

På grund av en avsägelse så föreslår distriktsstyrelsen kongressen besluta 

att namnet på plats 14 stryks och att därefter flyttas alla kvinnonamn upp 
så det även fortsättningsvis är varannan man o kvinna på listan 



27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


