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Styrelsen för Umeå arbetarekommun avger härmed följande berättelse för  
verksamhetsåret 2017. 

 
STYRELSE OCH UTSKOTT 
Arbetsutskottet 
Ordförande      Harriet Hedlund Hörnefors       
Kassör   Janet Ågren  Berghem 
Facklig ledare  Håkan Johansson SEKO  
Ledamot   Hans Lindberg Centrala Umeå 
Ledamot, vice ordförande Andreas Lundgren Multinationella    

 
Övriga ledamöter   
Marie-Louise Rönnmark Gimonäs-Carlshem 
Andreas Sjögren  Handels 
Eva Andersson  Centrala Umeå 
Irma Olofsson  SSU 
Leif Berglund  Pappers Obbola 
Kerstin Rörsch  Centrala Umeå 
Alejandro Caviedes  Kommunal 
Hans-Åke Rönnlund  Mariehem 
Ali Yasin Dahir  Gimonäs-Carlshem    
Nina Björby  Backen     
 

Styrelsesuppleanter 
Malin Malm  USHF  
Lars Lilja   Haga 
Barbara Paulssson Lewandowska Gamla Gardet 
Ali Yasin Dahir  Gimonäs-Carlshem 
Jan Lundberg  Gravmark-Bullmark 
  

Revisorer 
Stig Lindström  Centrala Umeå 
Margareta Rasmusson  Centrala Umeå 
Karl-Erik Persson  Backen 

Revisors suppleanter 
Ulla-Britt Lindholm  Tjänstemannaföreningen 
Mahmoud Al Turk  Haga   
Thomas Fridh  Backen 
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Fackliga utskottet  

Håkan Johansson  SEKO Facket för service och kommunikation 
Mattias Karlsson  Byggnads 
Andreas Sjögren  Handels 
Peter Svensson  Elektrikerna 
Ola Borgström  IF Metall 
Leif Berglund  Pappers 
Alejandro Caviedes  Kommunal 
Carola Andersson  IF Metall 
Patrik Löfgren  Målarna 
Marikk Henriksson  Transport 
Maria Vängbo  Handels 
Hanna Abbasi  Kommunal 
Maria Mannberg  SEKO Facket för service och kommunikation 
Sandra Jakobsson  Transport 
Jonas Jansson  Pappers 
 

Kyrkopolitiska gruppen 
Roland Samuelsson, sk  Tro och Solidaritet 
 

Studierådet, valda studieorganisatörer i s-föreningar/ 
s-fackklubbar 
Andreas Sjögren, studieledare Handels  

 
Internationella utskottet  
Dennis Larsson  Mariehem 
Peninah Chepkemoi  Ersboda 
Ali Yasin Dahir  Gimonäs-Carlshem 
Mea Sethson  Umeå s-kvinnor 
Mehrana Bassami  Umeå s-kvinnor 
Tichaona Maphosa  Backen 
Mahmoud Cheninou  Ersboda 
Anna Bengtsson  Haga 
Anna Alm   USHF 
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Mångfaldsgruppen 

Mea Sethson, sk  Umeå S-kvinnor 
Margareta Rönngren  Centrala Umeå  
Alejandro Caviedes  LO 
Keykaus Abbasi  MSF 

 
Valberedning för riksdag, landsting och kommunval  
mandattid 2017- 2021 

Carin Nilsson, ordförande Sävar-Täfteå 
Thomas Fridh  Backen 
Ulf Björk   IF Metall 
Karin Svedlert  Ersboda 
Lennart Holmlund  Centrala Umeå 
Birgitta Mukkavaara  Umeå s-kvinnor 
Alejandro Caviedes  Kommunal 
Gunnar Viklund  Pappers Obbola 
Per-Erik Evaldsson  Hörnefors 
Eva Andersson  Centrala Umeå 
Håkan Johansson  SEKO 
Irma Olofsson  SSU 
Tomas Wennström  Centrala Umeå 
Paulina Granberg  SSU 
Agnes Blom Bringlöv  SSU 
 

Valberedning Årsmötesval  
Carin Nilsson, sk  Sävar-Täfteå 
Ulf Björk   IF Metall 
Karin Svedlert  Ersboda 
Birgitta Mukkavaara  Umeå s-kvinnor 
Johan Lindbom  Fackliga samhällsbyggarna 
Thomas Fridh  Backen 
Paulina Granberg  SSU 

 
Fanbärare  
Glenn Sjöström  Backen 
Birgitta Mukkavaara  Umeå s-kvinnor 
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ORGANISATION 
Till Umeå arbetarekommun är 16 stadsdelsföreningar, en förening för direktanslutna medlemmar, 
Tro- och solidaritet, två kvinnoklubbar, en multinationell förening, nio LO-fackliga s-föreningar, 
Tjänstemannaföreningen, Gamla Gardet, S-vård i Umeå, Umeå högskoleförening och SSU 
kommunen anslutna.  
 
Expedition 
Arbetarekommunens expedition finns på Umestan, hus nr 4 i Umeå. Anställda under året har varit 
assistent Ewa Ögren. Emma Vigren har varit anställd som ombudsman 50 % till och med den 31/7 
2017. Den 18/9 2017 anställdes Åsa Lindström som ombudsman i Umeå arbetarekommun. 
   
Besöksadress: Umestans företagspark, hus nr 4 
Postadress:  903 47  Umeå 
Hemsida:  www.umesosse.se 
E-mail  expen@umesosse.se  
Telefonnummer: 090-15 65 95 Partiexpedition 
   

Sammanträden 
Arbetarekommunens styrelse har under året haft 7 protokollförda sammanträden och 
arbetsutskottet har haft 11 sammanträden. Representantskapet har samlats vid  
7 tillfällen. 
 

Möten och arrangemang 
Arbetarekommunen har under året haft totalt 71 arrangemang blandat studiecirklar och 
kulturarrangemang i samverkan med ABF Umeå.   

 
REPRESENTATION 
 

Partistyrelse 
Erik Bergkvist är invald i partistyrelsen.  

 
Programkommissionen 
Emma Vigren är invald i programkommissionen. 

 
 
 
 

http://www.umea.sap.se/
mailto:expen@umesosse.se
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Partistyrelsen  
Marie-Louise Rönnmark är invald i partistyrelsens valberedning fr o m partikongressen 2013 och 
Ordförande SKL Kultur- Fritidsberedning  
Riksdagsledamot fr o m oktober 2016    
Internationella uppdrag: Regionkommittén Coter och Sedec 
Vice President Union of the Baltic Cities (UBC) 
Ordförande SKL International AB 
 

Partidistriktet 
Arbetarekommunen har varit representerad i Västerbottens partidistrikt.  
 
Verkställande utskott   
Hans Lindberg 
Helén Pettersson 
 
Styrelsen   
Peter Olofsson 
Harriet Hedlund 
Erik Bergkvist 
   
Revisorer   
Solveig Grubbström  
Stig Lindström 
 
Ersättare för revisorer 
Margareta Rasmusson 
Eilert Carlson 
 
Valberedning, vald t o m 2019  
Eva Andersson, Centrala Umeå 
Paulina Granberg, SSU 
Thomas Fridh, Backen, sammankallande 
Carin Nilsson, ers, Sävar-Täfteå 
Börje Lundström, ers, Gamla Gardet 
Irma Olofsson, ers,  SSU 
 
Övrig representation 
Umeå arbetarekommun har varit representerad ABF Umeåregionens årsmöte, Umeå Folkets Hus 
årsmöte, Fonus årsmöte, Folkrörelsearkivets årsmöte. 
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DISTRIKTSKONGRESSEN 
Kongressen genomfördes den 25-26 mars 2017 på Medlefors folkhögskola, Skellefteå. 
Partistyrelsen representerades av Anders Ygeman, inrikesminister. 

        
UTSKOTTEN 

 
Fackliga utskottet 
Fackliga utskottet har haft sju sammanträden under 2017. Med i snitt fem personer/ möte. 
Utskottet har bland annat haft politiska diskussioner och även diskuterat medlemsrekrytering, hur 
vi tar hand om våra medlemmar, kollektivavtal, upphandlingspolicy för Umeå Kommun, fackliga 
rättigheter, 1 maj, samt det läge som finns i Riksdagen och följder av detta i Landsting och 
kommun. Vi arbetar för att få de Socialdemokratiska fackklubbarna att öka samarbetet och då letat 
efter olika sätt att öka samarbetet och framtida organisatoriska förbättringar. Vår grund är de 
fackliga  
S-fackklubbarna och tillsammans arbetar vi för att få fler fackligt aktiva i politiken och fler 
gemensamma aktiviteter. Varje S fackklubb arbetar enligt sina aktivitetsplaner och vi försöker hitta 
bra exempel och lära av varandra. 
Tillsammans hjälps vi åt att få ut information till arbetsplatser och medlemmar samt synas mer. Vi 
behöver arbeta mer med att värva nya medlemmar och få till en föryngring i s fackklubbarna. 
 
Fackliga utskottet 
/gm Håkan Johansson 
 

Internationella utskottet 
Internationella utskottet har under verksamhetsåret 2017 haft fem protokollförda möten. Till detta 
kommer fyra möten samt överläggningar med våra partners i projektet Umeå Energi samt Dåva 
deponi och avfallscenter. 
 
En av de viktigaste uppgifterna för utskottet har under verksamhetsåret varit resan till Zimbabwe 
under tiden 8:e oktober till den 22:a oktober 2017. Läs mer om Zimbabweresan i sin helhet som 
läggs fram på årsmötet 2017 och biläggs årsmötesprotokollet. 
 
Vidare har undertecknad tillsammans med Tichaona Maphosa under vecka 14 besökt Harare i syfte 
att deltaga i Olof  Palme Centrets verksamhetsdagar. Undertecknad har även tillsammans med 
Tichaona Maphosa  och Anna Bengtsson varit med på en ledarskapsutbildning med Olof  Palme 
Centret den 21:a till den 23:e september. Samt att undertecknad tillsammans med Tichaona 
Maphosa har besökt Olof  Palmedagarna den 10:e och den 11:e november. 
 
Deltagare för Internationella utskottet har under 2017 varit undertecknad tillsammans med 
Tichaona Maphosa, Ali Yasin Dahir, Anna Alm, Mehrana Bassami, Penina Rono, Anna Bengtsson, 
Mahmoud Chninou, och Mea Sethson. 
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 Internationella utskottet 
/gm Dennis Larsson 

Studierådet 

Studierna i vår arbetarekommun pågår ständigt. Några av dessa har arrangerats av 
arbetarekommunen men de flesta pågår ute i föreningarna. Vi använder oss av det 
uppdaterade materialet från vår hemsida www.socialdemokraterna.abf.se. Detta säkrar upp kvalité 
och röd tråd i allt studiearbete. Ett fortsatt studiearbete ute i våra nämnder och styrelser har till 
syfte att stärka alla de som ska leda partivänner under mandatperioden. Vi har även 
under året fortsatt arbetet ute i nämnderna med materialet att leda partivänner. 

Umeå arbetarekommun har erbjudit nya medlemmar medlemsutbildning vid 2 tillfällen under 2017.  
Dessa har bra antal deltagare och fortsätter även under 2018.Ute i föreningarna pågår cirklar med 
varierande teman. Umeå arbetarekommun har ett växande antal medlemmar som vill utbilda sig 
och vi försöker på bästa sätt fylla detta behov. Vi vill rikta ett stort tack till de cirkelledare som både 
ute i föreningarna och för arbetarekommunen hållit i och medverkat vid våra utbildningar. Vi lägger 
nu grunden för att på ett seriöst sätt utveckla vår kommun och vårt land. 

Studierådet 

/gm Andreas Sjögren 

 
Kyrkopolitiskt arbete med kyrkoval september 2017 
Inför kyrkovalet den 17 september 2017 var våra förhoppningar om ett framgångsrikt val stora. 
Många partimedlemmar engagerade sig i valets olika aktiviteter.  
 
Vi informerade och argumenterade vid partimöten, fackliga möten, torgmöten, i tidningar och 
sociala medier och vid dörrknackningar. Intresset för kyrkovalet har aldrig tidigare varit så stort! 
Det märktes inte minst på det rekordstora valdeltagandet som inom Umeå kommunområde ökade 
från 15 % 2013 till nu drygt 20 %. 
 
Högst var andelen röstande medlemmar i Umeå Pastorat med 21,32%, följt av Sävar-Holmöns 
församling 21%, Holmsunds församling 20,91% och Hörnefors 19,85%.  
Antalet röster på oss Arbetarepartiet Socialdemokraterna till kyrkofullmäktige i Umeå Pastorat blev 
1 610 fler än vid valet 2013.  
 
Det innebar 38,2 % av avgivna röster vilket gav oss en ökning med 1 mandat till 20 av 53 mandat. 
 
I Sävar ökade antalet röster på (S) med 93 st, Holmsund fick 115 fler och Hörnefors 114 fler än vid 
valet 2013. Resultaten innebar att (S) i Hörnefors ökade med 2 mandat och fick egen majoritet.  
 
 

http://www.socialdemokraterna.abf.se/
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(S) i Umeå ökade men minskade i antalet valda förtroendeposter på grund av att alla övriga grupper 
(utom SD med 1 mandat av 53) gick samman i valsamverkan. I Sävar-Holmön fick (S) oförändrat 8 
mandat, medan vi i Holmsund förlorade ett mandat och hamnade på samma antal (12) som POSK. 
SD knep där för första gången 1 mandat. 
 
Inom Arbetarekommunen hölls ett 40-tal möten med information och samtal om kyrkovalet. Sju av 
dessa möten ägnades åt arbetet med vårt gemensamma Valmanifest som trycktes i 15 000 ex och 
delades ut i samband med dörrknackningar och torgmöten. Det kompletterades sedan med 
områdestidningar och lokala valfrågor från respektive s-förening. 
 
I valmanifestet betonades våra krav på en Öppen Folkkyrka och Alla människors lika värde. Att 
tillgängligheten har ökat till kyrkans verksamhet i Umeå visas bland annat av att vårt krav på 
avgiftsfri barn- och ungdomsverksamhet resulterat i fler deltagare i kyrkans konfirmationsläger. 
 
Valet resulterade i en ökning med 1 mandat i Luleå stifts stiftsfullmäktige till 23 av 51. Genom 
valsamverkan med C erhöll vi posten som 1:e vice ordförande i stiftsstyrelsen, Titti Ådén, och 
ordförandeposten i fastighets- och egendomsutskottet, Lars Sandberg. (S) stärkte sin position som 
största partigrupp i Kyrkomötet genom en ökning med 3 mandat till 76. 
 
Inför det fortsatta kyrkopolitiska arbetet känner vi partiets starka stöd för våra tankar om ökade 
satsningar på diakoni, ett verksamhetsområde där Öppen Gemenskap ingår. Vi kommer också att 
utveckla arbetet med barn- och ungdomsverksamhet, samt möjligheterna till ideella insatser inom 
kyrkan – inte minst för insatser som ger fler besök hos ensamma äldre. 
 
Slutligen - Ett stort tack till alla som röstade på oss och alla ni som hjälpte till i valarbetet 2017. Vi 
känner Ditt stöd i vårt kyrkopolitiska arbete. Nu ställer vi alla upp i valet 2018. 
 
Kyrkopolitiska socialdemokrater inom Umeå Arbetarekommun. 
/gm Roland Samuelsson  
 

Mångfaldsgruppen 
Under verksamhetsåret 2017 har mångfaldsgruppen bestått av: 

- Mea Sethson (sammankallande) 

- Margareta Rönngren 

- Keykaus Abbasi 

- Alejandro Caviedes 

Vårt uppdrag har varit att bidra till att öka andelen personer med utomnordisk bakgrund som 
förtroendevalda i vårt parti. Som ett led i det, valde mångfaldsgruppen i år att fokusera på att 
uppmärksamma förekomsten av strukturell rasism i politiken. Följande aktiviteter anordnades 
under verksamhetsåret: 
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- 2017-05-18 diskussionsseminarium i samband med sossecafé med tema: ”Strukturell rasism i 

politiken: hur blir Socialdemokraterna påverkade av den strukturella rasismen och hur kan S 

påverka den?” 

 

- 2017-01-26 Dialog med arbetarekommunens styrelse kring strukturell rasism, representation 

och nomineringsförfaranden 

 

- 2017-09-04 Dialog med arbetarekommunens stora valberedning kring strukturell rasism, 

representation och nomineringsförfarande 

 

Nu befinner vi oss i ett läge där mångfaldsgruppen anser att det fortsatta arbetet med dessa 

frågor bör hanteras av arbetarekommunens styrelse då mångfaldsperspektivet ska genomsyra 

partiets arbete. 

 
Mångfaldsgruppen  
/gm Keykaus Abbasi, Margareta Rönngren, Alejandro Caviedes 
 

 
MÖTEN OCH ARRANGEMANG  
 
Representantskapet 
Utdrag från protokoll 
 
30 januari/representantskap, ombud 41 st. 
Tema: Landsbygdsutveckling  
Ordförande Harriet Hedlund hälsade välkommen till representantskapet. 
Hans Lindberg inleder med att beskriva vikten av att hela kommunen ska kunna växa. Av de 2000 
bostäder som ska byggas varje år så ingår det också att det ska byggas i kommundelarna och på 
landsbygden.  
 
19 mars /representantskap, Arbetarekommunens årsmöte, antal närvarande ombud 65 st 
Tema: Folkbladets arbete och utveckling  
Vice ordförande Andreas Lundgren hälsade välkommen till representantskapsmötet/ Årsmötet. 
Anna Benker, Chefredaktör på Folkbladet Västerbotten, berättar om Folkbladets arbete och 
utveckling samt de stora utmaningarna framöver både journalistiskt, politiskt och för tidningen. 
 
Styrelsens berättelse, den ekonomisk och revisionens berättelse redovisades. Verksamhetsplan 
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2015–2018 och förslag till aktivitetsplan, studieplan och kyrkovalsplan redovisades och traditionella 
årsmötes punkter avhandlades.  
  
24 april /representantskapsmöte, antal närvarande ombud 44 st 
Tema: Partiet    
Ordförande Harriet Hedlund öppnade mötet. 
 
Ulf Bjereld, ordförande i förbundet Tro och solidaritet informerar om hur vi ska göra 
socialdemokratin till ett öppet och framtidsinriktat parti. Han beskriver det parlamentariska laget 
och enigheten i vårt egna parti. Han lyfter den nedåtgående trenden i antal medlemmar och lyfter 
att det är viktigt att vi är i rörelse och stärker partiets grundorganisation och fackliga organisation. 
 
Interpellationer: 
Eu-migranter- Margaretha Rönngren beskriver bakgrunden kring arbetet som gjorts i Umeå med 
överenskommelse med kyrkan.  
Nu måste kommunen dels fortsätta arbetet med civilsamhället med bland annat ett akuthärbärge 
men också med projekt i Rumänien  
 
Hur får vi igång byggandet av Umeå kommuns ytterområden? – Mikael Berglund beskriver stora 
projekt i ytterområden och behovet av fler bostäder för att människor ska kunna bo rätt.  
 
Enkel fråga – ställd av Birgitta Mukkavaara, till Hans Lindberg  
Tjänsteman eller tjänsteperson?  
 
29 maj/representantskapsmöte, antal närvarande ombud är 48 st 
Tema: kyrkopolitiskt handlingsprogram 2018-2021 
Ordförande Harriet Hedlund hälsade alla välkomna till representantskapsmötet. 
Roland Samuelsson föredrog förslaget till kyrkopolitiskt program. 
Hans -Åke Rönnlund informerar om pågående arbete med kommunalpolitiska 
handlingsprogrammet. 
 
Motioner: 
Ang skyddat boende – motionär Birgitta Mukkavaara 
Beslut: att bifalla motionen  
Ang ensamkommande flyktingbarn – Motionär Birgitta Mukkavaara 
Beslut. att anse attsats 1,3 och 4 besvarade 
            att avslå attsats 2 
 
28 september/Representantskapsmöte, antal närvarande ombud är 61 st 
Tema: partikongressen 2017 
Ordförande Harriet Hedlund hälsade ombud och medlemmar välkomna till 
representantskapsmötet.  
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Harriet Hedlund och Irma Olofsson informerar om partikongressen 8-12 april. Harriet Hedliund, 
Irma Olofsson och Alejandro Caviedes företrädde Umeå. 
 
Motion:  
Veteranmonument – insänt av Torgny Forss Gimonäs- Carlshems s-förening 
Beslut: att arbetarkommunen tar motionen som sin egen. 
 
Interpellation: 
Demokratiråd, ställd av Holmsunds s-förening 
Interpellationssvar: I det kommunalpolitiska handlingsprogrammet för period 2015–2018 ställer sig 
partiet bakom införandet av demokratiråd och byautvecklingsråd. 
 
Intern process inför utförsäljning del av beståndet i AB bostaden- ställd av USHF och SSU  
Interpellationssvar: Harriet Hedlund ordförande för Umeå Arbetarkommun och Lena Karlsson 
Engman ordförande i fullmäktigegruppen ta med sig synpunkterna från 
representantskapsdiskussionerna.  
 
19 november/Representantskapsmöte, antal närvarande ombud är 70 st 
Tema: Fastställande av listor till kommunfullmäktige samt nomineringar till riksdag och  
Ordförande Andres Lidström hälsar alla välkomna till representantskapsmötet. 
Nominering av kommun, landsting och riksdagslistor 
 
12 december /Representantskapsmöte, antal närvarande ombud är 50 st 
Tema: Motioner till partikongressen 
Ordförande Harriet Hedlund hälsade välkommen till representantskapsmötet som hade 12 
motioner till partikongressen 2018 att behandla, se separat motionsredovisning. 
 

MOTIONSREDOVISNING  
 
Här nedanför redogörs för de motioner som behandlades av Umeå arbetarkommuns 
representantskap under 2017  
 
Skyddat boende  
Motionär: Birgitta Mukkavaara Umeå S-kvinnoklubb 
Beslut: att bifalla motionen 
 
Ensamkommande flyktingbarn 
Motionär: Birgitta Mukkavaara Umeå S-kvinnoklubb  
Beslut: att ansen attsats 1,3 och 4 besvarade 
           att avslå attsats 2 
 
Veteranmonument    
Motionär: Torgny Forss, Gimonäs- Carlshem s-förening  
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Beslut: att Arbetarkommunen tar motionen som sin egen 
 

att Umeå kommun ska inrätta en minnesplats med minnesmärke för att hedra våra 
veteraner. 
 
att Umeå kommun ska samråda med de lokala organisationerna som samlar veteraner, 
samt försvarsmakten om utformning och placering av den aktuella minnesplatsen med 
minnesmärket.  

 
 
En ordning där all vård enligt LSS blir ett statligt ansvar 
Motionär: Anders Forss Ersboda s-förening  
Beslut:  att skicka motionen som enskild till distriktskongressen 2018 
 
Inkludering av tandvård i högkostnadsskyddet för sjukvård 
Motionär: Anders Forss, Ersboda s-förening 
Beslut:  att skicka motionen som enskild till distriktskongressen 2018 
 
Vaccinationsprogram för alla barn 
Motionär: Lars Åberg, Åhlidhem- Sofiehems s-förening 
Beslut:  att skicka motionen som enskild till distriktskongressen 2018 
 
Pensionssystemet måste reformeras 
Motionär: IF Metall södra Västerbotten S-förening och Gamla Gardets Socialdemokratiska 
förening i Umeå 
Beslut:  att anta motionen som Umeå arbetarkommuns egen och skicka den till 

Distriktskongressen 2018  
 
Förändrad sjukförsäkring 
Motionär: IF Metall södra Västerbotten S-förening 
Beslut:  att anta motionen som Umeå arbetarkommuns egen och skicka den till 

Distriktskongressen 2018  
 
Dags att göra sjukförsäkringen människovänlig igen 
Motionär: SEKO 
Beslut:  att anta motionen som Umeå arbetarkommuns egen och skicka den till 

Distriktskongressen 2018  
 
Ett genomförande av århundradets företagsreform 
Motionär: Anders Forss, Ersboda s-förening 
Beslut:  att skicka motionen som enskild till distriktskongressen 2018 
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Tillsättande av en utredning ang införandet av basinkomst för alla 
medborgare över 18 års ålder. 
Motionär: Anders Forss, Ersboda s-förening 
Beslut:  att skicka motionen som enskild till distriktskongressen 2018 
 
Distriktsstyrelsens sammansättning 
Motionär: Umeå kvinnoklubb 
Beslut:  att skicka motionen som enskild till distriktskongressen 2018 
 
Tidsbegränsande uppehållstillstånd och utvisning till Afganistan  
Motionär: Umeå S-kvinnoklubb 
Beslut:  att skicka motionen som enskild till distriktskongressen 2018 
Reservation: Birgitta Mukkavaara ordförande Umeås kvinnoklubb 

- Jag anser att motionen skall bifallas, att Umeå arbetarkommun antar den som sin egen. 
 
Rensning av folkgrupp 
Motionär: Umeå s- kvinnoklubb 
Beslut:  att anta motionen som Umeå arbetarkommuns egen och skicka den till 

Distriktskongressen 2018  
 

Motioner skickade till partikongressen 2017  
 
Återförande av avdragsrätt för medlemskap i fackförening och A-kassa  
Motionär: Alejandro Caviedes  
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Återförande av avdragsrätt för medlemskap i fackförening   
Motionär: Fackliga samhällsbyggarnas s-förening  
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Avdragsrätt för fackföreningsavgift  
Motionär: IF Metall Södra Västerbottens s-förening 
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Inför avdragsrätten i deklarationen för medlemskap i en fackförening  
Motionär: Byggsossen 
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Ta bort deltidsbegränsningsregeln i A-kassan 
Motionär: Alejandro Caviedes 
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
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Minska arbetsvillkoret i A-kassan  
Motionär: Alejandro Caviedes  
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Lönebidragsanställningar  
Motionär: IF Metall Södra Västerbottens s-förening  
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Öka tryggheten på arbetsmarknaden 
Motionär: Alejandro Caviedes  
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Avskaffande av karensdagar och höjd ersättningsnivå i a-kassan  
Motionär: Alejandro Caviedes  
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Arbetstagarnas trygghet får aldrig  
Motionär: Anders Forss  
Beslut på repskapet: skickas som enskild till partikongressen 
 
Personalövertagande vid offentlig upphandling  
Motionär: Alejandro Caviedes  
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Avskaffa karensdagen  
Motionär: Alejandro Caviedes  
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Rätten till arbetskläder  
Motionär: Alejandro Caviedes  
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Bekämpa arbetssjukdomarna  
Motionär: IF Metall Södra Västerbottens s-förening  
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Arbetsmarknadspolitik för kompetens och omställning  
Motionär: IF Metall Södra Västerbottens s-förening  
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
En modern arbetsorganisation/Heltid som norm 
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Motionär: Umeå s-kvinnoklubb  
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Facklig politisk samverkan  
Motionär: IF Metall Södra Västerbottens s-förening  
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Kampen för full sysselsättning kräver en ny inriktning på den ekonomiska politiken 
Motionär: Fackliga samhällsbyggarnas s-förening  
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Vi tar strid för den Svenska modellen inom arbetarrörelsen 
Motionär: IF Metall Södra Västerbottens s-förening  
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Redovisa lön uppdelat på arbetare och tjänstemän även för anställda i offentlig sektor 
Motionär: Alejandro Caviedes  
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Sverige behöver investera i vuxenutbildning  
Motionär: Alejandro Caviedes  
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Lärande i arbetslivet - för ett bättre Sverige  
Motionär: IF Metall Södra Västerbottens s-förening 
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Inför yrkeslegitimation för undersköterskor  
Motionär: Alejandro Caviedes  
Beslut på repskapet: att motionen skickas som enskild till partikongressen 
 
Ta bort den övre åldersgränsen för studiemedel vid CSN  
Motionär: Alejandro Caviedes  
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Förskola och fritids på obekväm arbetstid  
Motionär: Alejandro Caviedes  
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Assisterad befruktning på lika villkor  
Motionär: Peter Stattin USHF  
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
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Införande av avgiftsfri HPV vaccination för pojkar  
Motionär: Owe Persson  
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Kvinnofrid och barnfrid 
Motionär: Umeå s-kvinnoklubb  
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Kvinnors hälsa  
Motionär: Umeå s-kvinnoklubb  
Beslut på repskapet: att motionen skickas som enskild till partikongressen 
 
Privat sjukvårdsförsäkring  
Motionär: Alejandro Caviedes 
Beslut på repskapet: att avslå motionen 
 
Hälso- och sjukvårdens läkarintyg bör gälla för rätten till sjukpenning  
Motionär: IF Metall Södra Västerbottens s-förening 
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Det behöver byggas mycket fler hyresrätter  
Motionär: Centrala Umeå s-förening  
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
En allmännytta, för alla  
Motionär: Fackliga samhällsbyggarnas s-förening  
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Hyresgästinflytande vid upprustning  
Motionär: Alejandro Caviedes 
Beslut på repskapet: att motionen skickas som enskild till partikongressen 
 
Aktivare och rättvisare bostadspolitik  
Motionär: Gamla Gardet  
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Fungerande villkor för en hållbar industriell verksamhet  
Motionär: IF Metall Södra Västerbottens s-förening  
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Låt AP-fonderna få medverka till långsiktigt industriellt ägande  
Motionär: IF Metall Södra Västerbottens s-förening 
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Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Den svenska modellen haltar  
Motionär: Fackliga samhällsbyggarnas s-förening  
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Den svenska modellen haltar 
Motionär: Byggsossen 
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
En ny politisk ordning och behovet av en maktutredning  
Motionär: Fackliga samhällsbyggarnas s-förening 
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Dags för jämlikhet 
Motionär: Alejandro Caviedes 
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Dags för jämlikhet  
Motionär: Fackliga samhällsbyggarnas s-förening 
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Progressiva skatter och en expansiv arbetsmarknadspolitik 
Motionär: Alejandro Caviedes 
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Rättvisare beskattning  
Motionär: SEKO   
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Nya, moderna mål för Riksbanken  
Motionär: Fackliga samhällsbyggarnas s-förening  
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Hur skapar vi ekonomisk trygghet för våra pensionärer  
Motionär: IF Metall Södra Västerbotten s-förening och Gamla Gardets s-förening 
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Hur skapar vi ekonomisk trygghet för våra pensionärer  
Motionär: IF Metall Södra Västerbottens s-förening  
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
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Förbättring av pensionssystemet 
Motionär: Gamla Gardets s-förening 
Beslut på repskapet: att motionen skickas som enskild till partikongressen 
 
Kvinnors pensioner 
Motionär: Umeå s-kvinnoklubb 
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Tidsplan för individuell föräldraförsäkring  
Motionär: Umeå s-kvinnoklubb 
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Arbetsskadeförsäkringen 
Motionär: IF Metall Södra Västerbottens s-förening 
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Lagstadga om rätt till att medföra ledarhund och assistanshund 
Motionär: Centrala Umeå s-förening 
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Välfärdsstatens utveckling utgör Socialdemokratins kärna 
Motionär: MSF 
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Höj ambitionsnivån i äldreomsorgen 
Motionär: Alejandro Caviedes 
Beslut på repskapet: att motionen skickas som enskild till partikongressen 
 
Angående äldreomsorgen 
Motionär: Umeå s-kvinnoklubb 
Beslut på repskapet: att motionen skickas som enskild till partikongressen 
 
Sammanhållen äldrepolitik  
Motionär: Centrala Umeå s-förening 
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Nej till sexuellt våld, ja till samtycke! 
Motionär: Alejandro Caviedes 
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
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Lagstiftning om förbud mot kärnvapen 
Motionär: Umeå s-kvinnoklubb 
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
En apoteksform för alla 
Motionär: USHF 
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Hav med liv - Rensa bort mikroplasten från havet 
Motionär: USHF 
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Inkludera spel i kulturbegreppet  
Motionär: Mariehems s-förening   
Beslut på repskapet: att motionen skickas som enskild till partikongressen 
 
Samisk folkbildning  
Motionär: Mariehems s-förening 
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Tillbaka till folkrörelsen 
Motionär: Mariehems s-förening 
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Progressiv medborgarlön    
Motionär: SSU Umeå 
Beslut på repskapet: att motionen skickas som enskild till partikongressen 
 
Ta bort skatten på el från solcellsanläggningar som är större än 255 kw  
Motionär: Mariehems s-förening 
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Energipolitik för jobb, välfärd och hållbar utveckling 
Motionär: IF Metall Södra Västerbottens s-förening 
Beslut på repskapet: att motionen skickas som enskild till partikongressen 
 
Om inte S utökar läkarutbildningen leder det till fortsatt brist på läkare 
Motionär: Haga s-förening 
Beslut på repskapet: att motionen skickas som enskild till partikongressen 
 
Program med sikte på framtiden 
Motionär: Byggsossen Umeå  
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Beslut på repskapet: att motionen skickas som enskild till partikongressen 
 
Ökade investeringar i trafikinfrastruktur och bostäder! 
Motionär: Fackliga samhällsbyggarnas s-förening 
Beslut på repskapet: antas som egen och sänds till partikongressen 
 
Kommunalt inflytande över lokal markanvändning 
Motionär: Mariehems s-förening  
Beslut på repskapet: att motionen skickas som enskild till partikongressen 
 

Motioner till distriktskongressen 2017  
 
Vi vill ha utredning om TUT nu! 
Motionär: Daniel Holst 
Beslut på repskapet: att skicka motionen som enskild till distriktsårskongressen 
 
Fler vägar till permanent uppehållstillstånd  
Motionär: Daniel Holst 
Beslut på repskapet: att skicka motionen som enskild till distriktsårskongressen 
 
Amnesti värdig 2000-talet  
Motionär: Daniel Holst 
Beslut på repskapet: att skicka motionen som enskild till distriktsårskongressen 
 
En regional industripolitisk agenda 
Motionär: IF Metall Södra Västerbottens s-förening 
Beslut på repskapet: att anta motionen som egen och sända den till distriktskongressen 
 
Motion angående äldreomsorgen 
Motionär: Umeå s-kvinnoklubb 
Beslut på repskapet: att skicka motionen som enskild till distriktsårskongressen 
 
Strategi och handlingsplan som syftar till att tillförsäkra alla medborgare i Sverige en rimlig 
tillgång till god sjukvård 
Motionär: Umeå s-kvinnoklubb 
Beslut på repskapet: att skicka motionen som enskild till distriktsårskongressen 

 
AKTIVITETER 
Umeå arbetarekommun består av s-föreningar och s-fackklubbar med mycket varierade 
förutsättningar. Det som är gemensamt för alla är att man har behov av att rekrytera nya 
medlemmar och att dessa får en gedigen medlemsutbildning. Aktiviteter har genomförts av  
s-föreningarna och av arbetarekommunen, ett antal exempel här nedan; 
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Första maj 
Årets huvudparoll var: ”Svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas”.  Första Maj-talare var 
Susanna Gideonsson ordförande Handelsanställdas förbund. Bland de lokala talarna fanns Theodor 
Appelblad från SSU och Annette Andersson från Umeå s-kvinnor. 
Susanna Gideonsson pratade om högerextrema krafter som vinner terräng och säger att 
uppgivenhet och misstro är det största hotet mot samhället. I sitt tal nämnde Susanna Gideonsson 
den brist på arbetskraft som arbetsgivare upplever. Då är inte svaret låga löner och usla villkor. Då 
är svaret utbildning för riktiga jobb och löner det går att leva på. Hon pratade om kampen för 
jämlikhet och sa att den handlar om både klass, kön och etnicitet.  
 
Första maj på Ålidhem fortsätter att växa och är ett efterlängtat arrangemang. Som vanligt samlades 
folk för att fika och för att lyssna på appellerna. Appelltalarna var  
Susanna Gideonsson , ordförande Handelsanställdas förbund, Lotta Wiechel, SSU, Emilia Barsk, 
USHF och Christopher Jarvis som pratade om psykisk ohälsa. 
 
Alla höll intressanta och engagerande appeller. 100 personer deltog på torgmötet på Ålidhem. I 
Förstamajtåget deltog ca 90  personer som efter torgmötet startade promenaden genom Ålidhem, 
Sofiehem, och ner mot Döbelns park och centrala Umeå. Vid Sjukhuset anslöt medlemmar från 
Mariehems- och Ersboda Socialdemokratiska föreningar.  
 
I Hörnefors anordnades Första Maj -firandet på kommunhuset och talare var  
Susanna Gideonsson. 
 
Inför Första Maj genomförde partiet två aktivitetsveckor där olika aktiviteter och arrangemang 
genomfördes av de Socialdemokratiska föreningarna.  
 

Socialdemokratiskt idéforum  
Verksamheten ”Socialdemokratiskt Idéforum” har bedrivits sedan 15 år tillbaka och initierades av 
Torsten W Persson tillsammans med Anders Lidström och Eilert Carlson. Från och med 2011 är 
det främst Tomas Wennström som ansvarar för seminarieverksamheten.  
2 seminarier har genomförts under 2017; 
21 mars, Tema Spagat över väljarkåren 
Medverkan av Enna Gerin, utredare i fackliga tankesmedjan Katalys. 
20 april, Tema Att vinna val i Västerbotten – lärdomar av 40 år, en socialdemokratisk analys 
Medverkan av Isak From, riksdagsledamot och Anders Lidström, statsvetenskapliga institutionen 

 
Dörrknackning 
Arbetarekommunen, fullmäktigegruppen och medlemmar i s-föreningarna har knackat dörr på 
Ersboda, Backen, Tomtebo, Haga-Sandbacka, Holmsund och Mariehem. 
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Diskussionscaféer 
Umeå arbetarekommun har genomför 8 diskussionscaféer i samverkan med ABF Umeå.  

 
Sommartal i Broparken 12 augusti  
Socialdemokraterna bjöd in Umeborna till diskussion om hållbart byggande i Umeå och valupptakt 
inför kyrkovalet. Arbetarekommunen bjöd också på varm korv och kaffe. 
 

Områdestidningar och öppna möten 
De Socialdemokratiska föreningarna har i vanligt ordning gjort ett strålande arbete under året. Dels 
har de ordnat en mängd egna aktiviteter som öppna möten, sossekaffe utanför närbutiken.                                                                                                      
10 områdestidningar har tryckts och delats ut i stadsdelarna, några har också delat ut flygblad och 
dialogprogram som delats ut via föreningarnas utdelningsorganisation till alla hushåll i 
föreningsområdet, och dessutom har föreningarna stärkt upp vid arbetarekommunens aktiviteter.  
 

Ordförandeträffar 
Under 2017 har 2 ordförandeträffar för s-föreningar och s-fackklubbar ägt rum.  

 
Medlemsutbildning 
Umeå arbetarekommun har genomfört 2 medlemsutbildningar under året för nya partimedlemmar 
och de som varit medlemmar ett tag var också välkomna. Alla nya medlemmar får inbjudan till 
partiets medlemsutbildning vid inträdet. 
 
Höstkampanj 
Tema: Reformer för Sverige! 2 – 15 oktober 
 Kampanjen genomfördes med samtal där vi presenterar våra vägval för framtiden och frågar 
väljarna om de tycker att vi gör rätt prioriteringar när vi 
väljer välfärdsreformer och reformer på vår gemensamma trygghet (exempelvis polisen) före nya 
stora skattesänkningar och privatiseringar. 
 
I arbetarekommunen har vi också fokuserat på att samtala med umeåborna om vad de tycker om 
att bo och leva i Umeå kommun. Det har skett via sossekaffe på torgen och vid dörrknackningar i 
stads- och kommundelar. Arbetarekommunen valde att arrangera dörrknackningar under hela året, 
snarare än att koncentrera dem till kampanjveckorna. De prioriterade kampanjmetoderna var att 
samtala med människor via dörrknackning, utanför butiken, göra områdestidningar och öppna 
möten. 
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STYRELSENS SLUTORD 

Vi fortsätter att kämpa för ett starkt och mer jämlikt Sverige. Vårt uppdrag är att göra tillvaron 
bättre, förhoppningarna större och framtidsutsikterna ljusare för alla som lever i Umeå och Sverige. 
Därför har vi tagit strid för att den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas. Vårt arbete, 
både lokalt och nationellt, har gett resultat. Det innebär dock inte att vi kan luta oss tillbaka. Efter 
att ha lagt 2017 bakom oss är det dags att kavla upp ärmarna för att vinna valet och se till att vi kan 
fortsätta det viktiga arbete vi inlett under mandatperioden och fullföljt under 2017.  
 
Kyrkovalet 2017 innebar en möjlighet för arbetarekommunen att börja förbereda valorganisationen 
inför 2018. Det goda arbete som genomfördes av medlemmar i föreningarna och av 
kyrkopolitiskagruppen gjorde att arbetarekommunen och Socialdemokraterna kunde gå stärkt ur 
2017. Det positiva valresultatet och känslan var oerhört viktigt inför den tuffa valrörelse som 
väntar.  
 
När vi ska sammanfatta 2017 går det inte att utelämna Me too-rörelsen som rullade in som en 
flodvåg över Sverige och världen. Den gav uttryck för kvinnors uppdämda frustration över att 
jämställdhetsarbetet trots allt inte kommit så långt som det borde. Förtrycket av kvinnor är inte 
begränsat till små delar av samhället utan är närvarande inom alla områden. Me too-rörelsen måste 
tjäna som en påminnelse om att vi socialdemokrater måste hålla jämställdhetskampen vid liv och att 
Sverige behöver en feministisk regering även efter det kommande valet. I vår egen 
arbetarekommun har vi under året tagit fram en värdegrund med tydligt avståndstagande mot 
rasism och sexism. Styrelsen kommer att arbeta vidare med att hålla värdegrundsarbetet levande så 
att alla medlemmar känner sig välkomna i partiet och vi tar alla medlemmars lika värde på allvar. 
 
När vi blickar tillbaka på 2017 kan vi konstatera att det finns goda skäl att vara hoppfull inför 
framtiden. Arbetslösheten avtar, tillväxten tilltar och möjligheterna att satsa på välfärden ökar. Den 
socialdemokratiskt ledda regeringen har bedrivit en aktiv välfärdspolitik och trots en instabil 
parlamentarisk situation kunnat genomföra viktiga reformer för att stärka Sverige på flera områden.  
Regeringen har också visat att de är beredd att göra investeringar för att hela Sverige ska kunna leva 
och utvecklas. Ett av de viktigaste exemplen på detta är beskedet om att Norrbotniabanan ska börja 
byggas, efter att projektet förhalats under lång tid av den tidigare borgerliga regeringen.  
 
Året präglades i hög grad av terrordådet på Drottninggatan i Stockholm, en händelse som inte 
lämnade någon oberörd. Mitt i sorgen visade det svenska samhället prov på stor styrka. Istället för 
att sluta oss så gick människor samman och manifesterade för demokrati och tolerans. Den 
erfarenheten ska vi ta med oss. Det är av yttersta vikt att anti-terrorarbetet fortskrider för att 
avvärja det hot terrorn utgör mot det fria och demokratiska samhället. I Umeå har vi varit 
förskonade från dåd och vi ska fortsätta arbeta förebyggande och skapa ett samhälle där alla får 
plats. 
 
Umeå präglades av en god utveckling under 2017. Under 2017 ökade Umeås befolkning med 2 163 
personer och Bostadsbyggandet går på högvarv, omkring 1000 nya bostäder tillkom under 2017. 
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Tillväxten i Umeå är mycket stark och för närvarande tillkommer 1 100 nya arbetstillfällen i Umeå 
per år. Vi har fortsatt satsa på kulturen i Umeå; ett rikt och levande kulturliv är en viktig del i varför 
Umeå är en trevlig kommun att bo och verka i och något vi socialdemokrater måste fortsätta 
engagera oss för. Härutöver har vi tagit initiativ till byggande av nya äldreboenden, 
förskoleavdelningar och skolor.  
 
Kommunens ekonomi uppvisar allt bättre resultat. Inom loppet av bara några år har vi genom 
ansvarsfull politik kunnat vända underskott i resultatet till överskott. Detta bäddar för en fortsatt 
god utveckling om vi får fortsätta att hålla i taktpinnen! 
 
Under året har våra anställda Ewa Ögren, assistent, Emma Vigren, ombudsman t o m 31/7 
och Åsa Lindström, ombudsman fr o m 18/9 gett bra service till s-föreningarna och organiserat 
utåtriktade aktiviteter i Umeå arbetarekommun. 
 
Med dessa ord tackar styrelsen för det gångna verksamhetsåret. 
 

”Samhället är människans verk 

Om något är fel kan vi ändra på det” 

- Olof Palme 
 

 
                
 

 

Harriet Hedlund Andreas Lundgren Janet Ågren              Hans Lindberg 
 
 
 
 
Håkan Johansson Marie-Louise Rönnmark Andreas Sjögren         Irma Olofsson 
 
 
 
 
Leif Berglund  Kerstin Rörsch Alejandro Caviedes    Hans-Åke Rönnlund 
 
 
 
 
Eva Andersson Ali Yasin Dahir Nina Björby 

 
 
 

 
Underskrivet original finns hos sekreteraren 

 



UMEÅ ARBETAREKOMMUN Balansrapport Sida:1(1)

Räkenskapsår: 170101-171231 18-02-22  16:58

Uppställning enligt BFL

Preliminär

Datum: 170101-171231 Senaste vernr: 279

Ing balans Perioden Utg balans

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar 1

1100 KASSA 4 039,06 -3 705,00 334,06

1120 BANK 895 685,77 354 397,48 1 250 083,25
1130 VALFOND 1 038 120,21 0,00 1 038 120,21

1132 MEDLEMSKONTO FONUS 1 062,58 0,00 1 062,58

1170 ÖVR. KORTFRISTIGA FORDRIN 140 832,09 -100 867,00 39 965,09

1190 INVENTARIER 1,00 0,00 1,00

S:a Omsättningstillgångar 1 2 079 740,71 249 825,48 2 329 566,19

S:A TILLGÅNGAR 2 079 740,71 249 825,48 2 329 566,19

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Skulder

Kortfristiga skulder

2251 UPPLUPNA SEMESTERLÖNER -49 563,00 9 010,00 -40 553,00

2252 UPPLUPNA RFV-AVGIFTER -15 573,00 2 831,00 -12 742,00

2270 ÖVR. KORTFRISTIGA SKULDER -373 878,00 -138 814,00 -512 692,00

2290 EGET KAPITAL -1 243 617,61 0,00 -1 243 617,61

2292 RESERVERADE MEDEL PERSONAL 0,00 200 000,00 200 000,00

S:a Kortfristiga skulder -1 682 631,61 73 027,00 -1 609 604,61

S:a Skulder -1 682 631,61 73 027,00 -1 609 604,61

Eget kapital

2999 REDOVISAT RESULTAT -397 109,10 -200 000,00 -597 109,10

S:a Eget kapital -397 109,10 -200 000,00 -597 109,10

S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL -2 079 740,71 -126 973,00 -2 206 713,71

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 122 852,48 122 852,48



UMEÅ ARBETAREKOMMUN Resultatrapport Sida:1(2)

Räkenskapsår: 170101-171231 18-02-22  16:59

Uppställning enligt BFL

Preliminär

Datum: 170101-171231 Senaste vernr: 279

Tot fg år Perioden

Intäkter

Klass 33

3301 MEDLEMSAVGIFTER 95 671,00 155 826,15

3305 PARTISTÖD 1 387 058,00 1 400 929,00

3306 FAKTURERADE KOSTNADER 187 637,05 7 116,00
3307 ANSLAG 41 342,00 121 067,00

3308 ANSLAG ENSKILDA 0,00 70 370,00

3309 ANSLAG S-ORGANISATIONER 0,00 -31 000,00

3310 ANSLAG FACKFÖR. 5 000,00 0,00

3314 KURS-KONF.BIDR ABF 220,00 6 260,00

3316 LÖNEBIDRAG 0,00 194 194,00

3318 KONGR.AVG. DISTR.KONGR 8 020,00 3 700,00

3330 FÖRS. TRYCKSAKER. MATR 7 370,00 2 600,00

3335 LOTTFÖRS. 10 860,00 3 280,00

3370 Á CONTO 113 814,00 0,00

3390 NEDSKRIVN. AV SKULDER 0,00 -100 000,00

3399 ÖVR. INTÄKTER 148 781,64 33 062,72
S:a Klass 33 2 005 773,69 1 867 404,87

S:a Intäkter 2 005 773,69 1 867 404,87

Direkta kostnader
4401 LÖNER OMBUDSMÄN -65 076,00 -70 221,00

4402 LÖNER KONTORS.PERS -296 500,00 -331 927,00
4405 SEMESTER ERS. -5 693,00 -9 042,00

4406 ARVODE EJ ANSTÄLLDA -300,00 -1 733,00

4409 Semesterlöneskuld -3 597,00 0,00

4410 DIV. PERSONALKOST. 0,00 -3 689,00

4411 SOCIALAKOST. RFV -63 054,00 -136 754,00

4412 Soc.avg semesterlöneskuld -1 131,00 0,00

4413 KP PENSIONPREMIER -17 368,00 -7 395,00

4415 PERSONALFÖRSÄKRINGAR 0,00 -11 576,00

4418 UTBILDNING 0,00 -12 100,00

4421 RESEKOSTNADER -16 325,00 -3 724,65

4422 BILERS. EJ SKATTEPLIKT. -1 223,00 -1 498,00

4424 LOGI- O MATKOST. -4 950,00 -3 402,00
4428 HUSVAGN/SLÄP -807,00 -645,00

4430 HYRA EXPEN. -116 389,00 -142 406,00

4432 BREVPORTO FRANKERINGEN -10 158,00 -15 704,88

4435 LOTTERIKOSTN. -3 700,00 -100,00

4436 STÄDNING -7 056,00 0,00

4441 TELEFON -5 744,00 -452,00

4445 DATORKOSTN. -3 126,00 -16 168,00

4450 KOPIERING -64 687,50 -144 426,00

4451 KONTORS- O FÖRBRUKN. MATR -7 732,00 -2 616,00

4452 BÖCKER, TIDSKRIFTER -7 979,00 0,00

4453 TRYCKSAKER, MATRIAL -3 808,00 -24 080,00

4454 TEKNISKA HJÄLPMEDEL -2 263,00 -9 052,00

4455 INVENTARIER -13 414,00 -13 855,00
4456 INKÖPT MATR. -8 404,00 -11 683,00

4458 ANNONSER -23 271,00 -53 158,00

4459 TILLSTÅND -1 500,00 -2 760,00

4460 KÖPTA TJÄNSTER -42 521,79 -99 144,68

4461 NOLIA 0,00 -7 375,00

4462 MÖTEN O ARRANGE. -26 940,00 -13 845,00

4464 KONF. KOST -74 752,00 -95 004,99

4467 SAMMANTRÄDESKOST. -96 741,90 -155 108,89

4468 TRYCKKOST. -531,00 -40 060,00

4469 ADB-KOST. 0,00 -762,50

4473 Områdestidningar tryck -104 826,00 -151 947,00

4480 LÄMNADE ANSLAG -99 952,00 15 000,00
4482 MEDLEMSAVG. FÖRENINGAR -12 660,00 -22 094,00

4487 GÅVOR O UPPVAKT. -13 381,00 -6 938,00

4489 BANKKOST. -2 160,40 -1 754,00

4491 SAMLINGSFÖRSÄKRING -7 012,00 0,00

4499 ÖVR. KOSTN. -371 931,00 -135 350,80

S:a Direkta kostnader -1 608 664,59 -1 744 552,39

Bruttovinst 397 109,10 122 852,48



UMEÅ ARBETAREKOMMUN Resultatrapport Sida:2(2)

Räkenskapsår: 170101-171231 18-02-22  16:59

Uppställning enligt BFL

Preliminär

Datum: 170101-171231 Senaste vernr: 279

Tot fg år Perioden

Resultat före avskrivningar 397 109,10 122 852,48

Resultat efter avskrivningar 397 109,10 122 852,48

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 397 109,10 122 852,48

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 397 109,10 122 852,48

Resultat före skatt 397 109,10 122 852,48

Nettoresultat 397 109,10 122 852,48

8999 Redovisat resultat -397 109,10 0,00



Ekonomisk berättelse 2017 
 
Årets resultat för 2017 är 122 852 kr.  
 
Årsmötet 2017 beslutade utifrån 2016 års resultat att tillstyrka förslaget om att 
fondera medel för personalomställning. En avsättning på 200 tkr har därmed gjorts. 
Årsmötet 2017 beslutade också om en avskrivning av kostnader för 
Zimbabweprojektet på 100 tkr.  
 
I bokslutet för 2017 är det bokat ett underskott på Zimbabweprojektet med 18 tkr 
medan det för fullmäktigegruppen finns ett överskott på 289 tkr, detta för över till 
2018. 
 
På valfonden fanns det vid utgången av verksamhetsåret 1 038 tkr.  
 
 
 
 
Janet Ågren 
Kassör 
 
 
 
 
 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta 
 
att  en avsättning görs till valfonden på 50 tkr. 
 
att resterande del av 2017 års resultat balanseras i ny räkning.  
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FULLMÄKTIGEGRUPPEN  2017 

Umeå växer – utmaningar och möjligheter 
Umeå är en kommun med uthållig tillväxt, goda resultat i de kommunala verksamheterna och med 
en ekonomi är på rätt väg. Detta bekräftas inte minst av att Umeå utsågs till Årets superkommun 2017 
av tidningen Dagens Samhälle. Utmärkelsen baserar sig på attraktivitet mätt i inrikes flyttnetto, hur 
många som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet, hur bra det går för den kommunala 
ekonomin, kommunens kultursatsningar och antal företag i kommunen.  
Underskott i kommunens ekonomi har på kort tid vänts till överskott. 2015 var resultatet minus 42 
mnkr och under 2016 kunde kommunen uppvisa ett positivt resultat på 85 mnkr. Resultatet för 
2017 är ännu inte fastställt, men preliminära siffror pekar på ett ökande överskott. Tillväxten i 
näringslivet är också god, både vad gäller förädlingsvärde (+ 32 %), antalet anställda (+ 17 %) och 
antalet företag (+ 36 %). Umeå utmärker sig med en högre tillväxttakt än riket överlag och Umeå 
ligger i topp bland Sveriges kommuner. Under 2017 tillkom omkring 1 100 arbetstillfällen i Umeå. 
Kommunen har också en stark befolkningsutveckling. Under 2017 ökade antalet invånare med 
2 163 personer. Detta ställer höga krav på den kommunala verksamheten. Dels för att tillgodose 
nya medborgares behov, dels för att bibehålla den höga befolkningstillväxten. 
En central del i att vidmakthålla den positiva utvecklingen är att säkra bostadsförsörjningen. Under 
2017 byggdes 1 000 nya bostäder i Umeå, varav en stor andel var hyresrätter. Detta motsvarar 
rekordåren under början av 90-talet. Kommunen planerar framåt för 2 000 nya bostäder per år. 
Flera stora byggbolag positionerar sig i Umeå och ser kommunen som en attraktiv plats att bygga i, 
vilket är viktigt för att nå målet om 2 000 nya bostäder per år.   
Umeå är bland de tre bästa miljöhuvudstäderna i Europa och vi är på en andra plats i Fokus 
ranking av de städer där det är bäst att leva och bo. Vi är Europas mest cyklande stad och har en av 
Sveriges snabbast växande kollektivtrafik. Under 2016 beviljades flera stora projektansökningar för 
projekt som fortlöpt under 2017. Dessa projekt (bl.a. Stadsmiljöavtalet, RUGGEDDISED och 
Den koldioxidsnåla platsen) syftar till att stärka en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar 
utveckling. Umeå har god kvalitet inom välfärden i jämförelse med andra städer och vi har en 
attraktiv kultur- och fritidssektor. Umeå tillhör de kommuner i Sverige som satsar mest på kultur, 
vilket är avgörande för att Umeå ska vara en trevlig plats att bo och verka i.   
2018 års budget lades under våren fram tillsammans med Miljöpartiet. Fokus var att värna 
verksamheterna och samtidigt leverera ett överskott.  En hel del arbete lades ned på att förtydliga 
den röda tråden i S-politiken. Utgångspunkten finns i den strategiska planen, som fokuserar på att 
klara framtidens utmaningar och målet om 200 000 invånare, som sedan följs upp av KF-mål samt 
nämndernas verksamhetsplaner. 
Tyvärr kom negativa prognosförändringar gällande såväl skatteintäkter som statens ersättning för 
flyktingmottagande att tvinga oss till extra budgetarbete samt ramjusteringar av budgeten. För att 
värna verksamheterna valde vi Socialdemokrater att inleda effektiviseringsprocesser inom den 
gemensamma förvaltningens övergripande processer för att minska kostnaderna och klara 
överskottsmålet för 2017. 
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Under året har vi arbetat mer fokuserat än tidigare för att nå ut med vår politik och våra 
förtroendevalda. En indikator på att arbetat varit framgångsrikt är tidningen Dagens samhälles 
ranking av hur landets KSO har synts i spalterna, där vi har avancerat 32 placeringar och har den 
elfte medialt mest synliga kommunstyrelseordföranden i landet.  
 
Styrelsen 
Gruppstyrelsen har under året bestått av Hans Lindberg; gruppledare, Lena Karlsson Engman; 
ordförande fullmäktigegruppen, Margareta Rönngren, Janet Ågren med Carin Nilsson som 
vikarierande ordförande under del av året, Peter Vigren, Moa Brydsten, Andreas Lundgren, 
Christer Lindvall, Mikael Berglund, Ari Leinonen, Andreas Sjögren, Tomas Wennström, Emma 
Vigren, Marie-Louise Rönnmark, Bernt Andersson, Paulina Granberg, Gunnar Dahlberg, Lennart 
Holmlund, Per-Erik Johansson, Catharina Holmberg och Anders Lidström. Adjungerade till 
styrelsen, Helena Smith och Lena Sandlin.   
 
Sammanträden 
Fullmäktigegruppen har träffats regelbundet under året och haft 11 sammanträden. Utöver det har 
gruppstyrelsen träffats regelbundet, och dessa har tillsammans med s-grupperna i styrelser och 
nämnder har deltagit i sossekaffe, dörrknackningar, torgmöten och hållit i cafékvällar. Under 
gruppmötena har såväl olika politiska sakfrågor som strategiska och ideologiska ställningstaganden 
funnits på agendan.  
Utöver fullmäktigegruppens sammanträden har varje nämnd och styrelse haft regelbundna 
gruppsammanträden.  
Följande teman har funnits på fullmäktigegruppens träffar, utöver genomgång av KS-listan:  

o I januari gjorde gruppen ett studiebesök på Umeå Energis anläggningar på Dåva.  

o I februari genomförde fullmäktigegruppen sitt ordinarie årsmöte. Gäst vid mötet var 

Jerker Eriksson, VD AB Bostaden, som tillsammans med Bernt Andersson, informerade 

om bolagets strategiska utmaningar. Diskussioner och principiellt ställningstagande 

rörande en försäljning av del av AB Bostadens bestånd togs vid ett uppföljande möte den 

27 februari. Vid detta möte närvarade AK ordförande Harrieth Hedlund. 

o I mars medverkade Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör vid gruppens möte. 

o Vid majmötet redogjordes för budgetförutsättningarna.  

o I juni hade gruppen åter besök av AB Bostadens VD för återkoppling och konkretisering 

av genomförandet, inför kommande beslut om försäljning av delar av fastighetsbeståndet. 

o I september deltog Peter Olofsson och Harrieth Hedlund vid gruppen möte. 

Diskussioner om samverkan var temat. 

o I oktober diskuterades Bostadenfrågan än en gång, med anledning av att ett formaliafel 

innebar att beslutet måste tas om i KF. 

o I december förmedlade Moa Brydsten och Peter Vigren sina tankar om möjligheter och 

utmaningar inom sina respektive områden. 
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Slutord 
Under året har gruppstyrelsen och fullmäktigegruppen arbetat för att föra fram de 
socialdemokratiska värderingarna och att infria de vallöften som gavs i valet 2014. Vi ser med stor 
tillförsikt till de kommande utmaningarna under 2018. 
Stort tack för allt arbete, stöd och samarbete under året.  
 
Hans Lindberg, gruppstyrelsens ordförande, Umeå 2018 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sida 28 av 34 

 

 

 
Ekonomisk berättelse 

 
Ekonomin för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen baseras på mandatstöd från Umeå 
kommun och medlemsavgifter från medlemmarna i gruppen. Umeå arbetarekommun gör en 
särredovisning av fullmäktigegruppens medel. 
 
Årsbokslut för 2017 

 

Ingående balans   259 971 kr 

Intäkter 2017 

Fodring, anslag för 2017  91 148 kr* 

Medlemsavgifter 2017     4 500 kr 

Summa intäkter   95 648 kr 

 

Utgifter 2017 

Sammanträden   - 26 140 kr 

Konferenskostnader     - 6 088 kr 

Utåtriktade aktiviteter och material  - 33 920 kr  

Gåvor och uppvaktningar        - 821 kr  

Summa utgifter   - 66 969 kr 

Resultat 2017     28 679 kr 

 

Utgående balans 2017                    288 650 kronor 

 

*Faktura inskickad till kommunen faktisk utbetalning genomförd ingången av 2018.  

 

 

Janet Ågren, kassör  

Umeå 2018-02-08 
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LANDSTINGSGRUPP 2017 
 
2017 präglades av fortsatt hög utveckling av hälso-och sjukvården i vårt län. Vår vision att 
Västerbotten år 2020 har världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning har som tidigare år 
genomsyrat landstingsgruppens arbete och hela landstingets organisation. Vi kan konstatera att 
landstinget även 2017 legat över riksgenomsnittet inom många folkhälsoområden. Det är ett tydligt 
bevis på att vårt arbete ger effekt och att det är smart att arbeta förebyggande. En fortsatt nära 
samverkan med länets kommuner är avgörande för att landstinget även fortsättningsvis ska kunna 
stärka folkhälsan i länet.  
 
Hälso- och sjukvården i Västerbotten höll under året hög kvalitet när man jämför den med riket. 
Det är en kvalitet vi ska vara stolta över. Norrlands universitetssjukhus behöll förstaplatsen som 
Sveriges bästa universitetssjukhus när tidningen Dagens Medicin rankade landets sjukhus. Extra 
glädjande är den höga andelen nöjda patienter och att utmärkelsen bekräftar att sjukhuset håller en 
stabilt hög medicinsk kvalitet. Det är till stor del ett resultat av vårt långsiktiga och strukturerade 
utvecklingsarbete. Vår politiska målsättning att öka samverkan mellan länets tre akutsjukhus, 
hälsocentraler och sjukstugor har legat fast och bidrar till de goda resultat vi ser inom länets hälso- 
och sjukvård – tillsammans är vi starkare. Under året beslutade vi om kraftfulla investeringar för 
såväl Skellefteå lasarett, Lycksele lasarett och Norrlands universitetssjukhus i syfte att möta 
framtidens hälso- och sjukvård. En annan höjdpunkt var invigningen av Hjältarnas hus, ett 
anhörigboende i nära anslutning till sjukhuset för svårt sjuka barn och deras familjer.  
 
Personalfrågorna har varit centrala i den politiska debatten under året. Kompetensförsörjningen är 
avgörande för en bra verksamhet i landstinget. För att kunna behålla, rekrytera och utveckla den 
kompetens vi behöver har mycket fokus legat på att stärka landstinget som en attraktiv 
arbetsgivare. Det var därför glädjande att tillsammans med våra samarbetspartier i maj presentera 
en riktad personalsatsning under innevarande år. 25 sjuksköterskor gavs möjlighet att vidareutbilda 
sig med studielön till specialistsjuksköterska. Något som är unikt för ett landsting i vår storlek. 
 
2017 inleddes arbetet med att bilda en regionkommun. Något som stärker Västerbotten som ett 
attraktivt län där länets kommuner och landstinget tillsammans bidrar till en konkurrenskraftig 
region. Landstinget påbörjade även, tillsammans med Sveriges alla regioner och landsting, ett 
gemensamt arbete att bli oberoende av inhyrd personal senast januari 2019. Ett viktigt beslut för 
såväl patienterna som våra medarbetare. Ett oberoende av inhyrd personal skapar en stabil och 
varaktig bemanning med egna medarbetare. Med trygga och varaktiga vårdkontakter skapas 
förutsättningar för god patientsäkerhet, hög kvalitet och lägre kostnader.  
 
 
Det ger även medarbetarna bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt 
utvecklingsarbete.  
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Ordning och reda i landstingets ekonomi är en förutsättning för att klara verksamheten och vårt 
uppdrag gentemot medborgarna. Det var därför glädjande att landstinget, trots en ansträngd 
ekonomisk utveckling, lyckades avsluta året med ett positivt resultat. Vi ska inte lämna över skulder 
till kommande generationer. En hållbar ekonomi är en förutsättning för att alla medborgare ska 
känna trygghet och framtidstro.  
 
Landstingsgruppen har genomfört fem sammanträden under 2017 i samband med 
landstingsfullmäktige plus två dagars konferens i Lycksele med förvalsstrategi på dagordningen. 
Harriet Hedlund har varit landstingsgruppens mötesordförande och Roger Marklund har varit vice 
mötesordförande samt Britt-Louise Ericsson har varit gruppens sekreterare. Gruppstyrelsen har 
sammanträtt vid 10 tillfällen under 2017. Styrelsen har bestått av Peter Olofsson (ordförande), 
Karin Lundström, Kenneth Andersson, Erik Bergkvist, Harriet Hedlund, Janeth Lundberg, Marita 
Fransson, Nina Loughlin, Maria Lindberg (partidistriktets 1:e ombudsman), Veronica Berg (politisk 
sekreterare), Paulina Granberg (politisk sekreterare under hösten) och Britt-Louise Ericsson 
(sekreterare). 
 
Gruppstyrelsen i landstinget 
 
RIKSDAGSGRUPPEN 
 
Västerbottens riksdagsgrupp 2017 
 
Helén Pettersson Ordinarie ledamot Arbetsmarknadsutskottet 
  Länsbänksansvarig 
Isak From   Ordinarie ledamot och vice gruppledare Miljö- och Jordbruksutskottet 
  Ersättare Näringsutskottet 
  Ersättare Gentekniknämnden 
  Kvittningsman 
Björn Wiechel Föräldraledig t. o. m 2017 03 31 

 Ordinarie ledamot Kulturutskottet t. o. m 2017 10 09 
  Arbetande ersättare Finansutskottet fr. o. m 2017 10 10 
  Ledamot Trossamfundsrådet 
Veronica Lindholm Ordinarie ledamot konstitutionsutskottet 
  Suppleant socialutskottet 
  Ledamot integritetskommittén 

 Ledamot i parlamentariska referensgruppen i utredningen för stärkt   
 meddelarskydd 

Katarina Köhler Sjukskriven 
 
Jamal Mouneimne ersättare för Katarina Köhler t. o. m 2017 09 12 
  Arbetande ersättare Utrikesutskottet 
Marie-Louise Rönnmark ersättare för Katarina Köhler fr.o. m 2017 09 13 
  Arbetande ersättare Utrikesutskottet 
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Motioner 
 
Helén Pettersson Dawit Isaak måste friges 
  Ändra riktlinjer för övre åldersgräns för adoptivföräldrar 
  Dags att förnya föräldrabalken 
  Ändring i terränkörningsförordningen 
  Det allmänna uppdraget 
  Öka byggandet av flerbostadshus och kontor i trä 
  HBTQ+ och kulturen 
 
Isak From  En stark regional grön industri i framtiden 
  Nordiska kommunikationer för ökat samarbete 
  Förutsättningar för förvaltning av det rullande kulturarvet 
  Vattenfalls beroende av lokalbefolkningen 
  Förtydligande av postlagen 
  Regionala flygplatser 
  Fordonsbesiktning till rimligt pris 
  Nationellt kirurgiskt träningscentrum 
 
Björn Wiechel En stark regional grön industri i framkant 
  Rättvisa mellan upplåtelseformerna 
 
Veronica Lindholm Dags att förnya föräldrabalken 
  Dödligt våld mot kvinnor, barn och djur – ska det aldrig få ett slut? 
  Nya och bättre sätt att förebygga och behandla psykisk ohälsa 
  Bättre stöd till personer med långvarig psykisk sjukdom 
 
Marie-Louise Rönnmark Säkra Kvarkenförbindelserna 
  Nordiska kommunikationer för ökat samarbete 
  Öka byggande av flerbostadshus och kontor i trä 
 
 
Ovan avser de motioner vi står som förstanamn på, eller har skrivit ihop med en annan ledamot. Vi 
skriver många motioner i riksdagen tillsammans i olika nätverk och konstellationer där flera 
ledamöter undertecknar, för mer information om dessa se www.riksdagen.se.  
Utöver detta har länets riksdagsledamöter också deltagit i debatter, interpellationer och frågestunder 
i riksdagens kammare, och deltagit i ett stort antal möten, studiebesök, studieresor och andra 
aktiviteter både inom och utom valkretsen. 
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Slutord 
 
2017 har, återigen, varit ett turbulent år i Sveriges riksdag. Under sen vår och sommar lade 
oppositionen ett antal misstroendevotum mot ministrar, vilket ledde till en regeringsombildning 
under sommaren. Att använda misstroendevotum mot ministrar är tänkt som en sista utväg för 
riksdagen i sin kontroll av regeringen, och är tänkt att endast användas i särskilt allvarliga 
situationer. Under våren visade oppositionen att deras främsta mål var att skapa kaos och 
regeringskris, troligen för att rikta medias spotlight från sina egna, interna problem. Att använda 
just misstroendevotum i populistiskt syfte är mycket allvarligt, och det är oroväckande för 
framtiden ifall man fortsätter att missbruka det verktyget för att spela ett politiskt spel. Tyvärr kan 
det dock ses som ett tecken i tiden, då populism och ”fake news” är på frammarsch. 
 
Stefan Löfven hanterade krisen väl, med en genomtänkt regeringsombildning, och till hösten kunde 
vi sedan lägga fram och rösta igenom en statsbudget som är urstark och med stark 
socialdemokratisk prägel. Vi betalar av 40 miljarder på statsskulden, som nu är nere på 1977 års 
nivå. Därtill lade vi reformer för 40 miljarder på bland annat sänkt skatt för en stor majoritet av 
landets pensionärer, höjt barnbidrag, stora satsningar på välfärden och skolan och mycket mer. Vi 
har under våra tre år i regeringsställning stakat ut en tydlig riktning om åt vilket håll vi vill att 
Sverige ska gå. Vi vill fortsätta vårt arbete med samhällsbygget som leder till ökad jämlikhet och 
trygghet för alla. Vi vill fortsätta våra satsningar på ett land som håller ihop, med bland annat 
fortsatta omlokaliseringar av statliga jobb. Vi vill att alla som kan arbeta ska arbeta, och därför 
jobbar vi vidare med att stärka arbetsmarknadspolitiken och minska arbetslösheten. Idag är 
ungdomsarbetslösheten den lägsta på 14 år. Det är ett steg på vägen – men vi ska nå längre. Vi vill 
ha en god välfärd och en god skola för alla, oavsett hur mycket pengar man har. Detta står i skarp 
kontrast till politiken som bedrivs från de borgerliga partierna, inklusive Sd. Där är man tydlig med 
att det högst prioriterade är skattesänkningar, för att de som redan har det bra ska få det bättre. För 
oss är målet om ett jämlikt samhälle för alla viktigare än skattesänkningar för några få. Det bär vi 
med oss in i valåret 2018. 
 
Helén Pettersson 
Isak From 
Björn Wiechel 
Veronica Lindholm 
Jamal Mouneimne 
Marie-Louise Rönnmark 
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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 vänskapsbandet, 

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 mera klar. 

 

://: Upp till kamp emot kvalen. 

sista striden det är, 

ty Internationalen 

åt alla lycka bär ://: 




