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Kandidatpresentation
Umeå Arbetarekommun

Thomas Fridh, 52 år, Kassjö
Elektriker, ABF-ombudsman
Tidigare kongresser: SSU (1), arbetat partikongress 
(2), gästat flertal LO- och (s)-kongresser
Politiska intresseområden: Studier, organisations- 
och folkrörelsefrågor, socialpolitik, utbildningspoli-
tik, välfärdsfrågor. 
Uppdrag mm:  Ersättare Gymnasie- och vuxen-
utbildningsnämnd, valberedning Arbetarekom-
mun och partidistrikt, adjungerad partistyrelsens 
studiekommitté, sammankallande  i partistyrelsens 
nationella handledarlag

Tommy Stark, 62 år, Byggsossen
Rörmontör
Tidigare kongresser: Endast distriktskongresser.
Politiska intresseområden: Bostadsbyggande, 
skolan och det livslånga lärandet, jämställdhets-
frågor, arbetslivs frågor och schyssta villkor på 
arbetsmarknaden.
Uppdrag mm: Ersättare i För och Grundsko-
lenämnden och är vice ordförande i Erboda S- 
förening, styrelseledamot i Byggsossen och Umeå 
Folkets Hus samt ombud i Umeå arbetarekom-
muns representantskap.

Kom ihåg:
Röstsedeln ska vara Socialdemokraterna 

tillhanda senast 27 november.

Val av ombud till
partikongressen

22 mars - 24 mars 2019



Partikongress 2019

Valet av ombud
Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 40:e ordinarie 
partikongress hålls fredag till söndag, 22-24 mars 2019, på 
Conventum i Örebro.

Information om partikongressen 
350 ombud ska väljas till partikongressen. 
Västerbottens län har 17 ombud. 
Medlemmar i Umeå arbetarekommun har att utse 3 av dessa 
ombud.

·	 Detta häfte presenterar de av föreningarna och enskilda 
·	 nominerade kandidaterna.
·	
·	 Valet äger rum under perioden 12 - 25 november 2018 
·	
·	 Röstningen avslutas den 25 november kl 24.00

Röstning steg för steg…
1  Kryssa för 3 namn på valsedeln. 
     Valsedeln måste ha 3 kryss för att vara giltig.

2  Stoppa valsedeln i bifogat innerkuvert, valsedeln får vikas.

3  Stoppa innerkuvertet i bifogat svarskuvert, klistra igen.

4  Frankera svarskuvertet och sänd in med posten eller lämna 
    direkt till partiexpeditionen på Umestan hus nr 4.

5  Svarskuvertet är försett med avsändare. Detta är enbart till för 
    att valförrättaren ska kunna pricka av vem som röstat.

    Innerkuvertet går sedan vidare till en valurna och öppnas efter
    avslutad röstning av partidistriktets valförrättare.

o

o
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Andreas Sjögren, 41 år, Handels 
Ombudsman 
Tidigare kongresser: 1 SSU, 3 st Handels. 
Politiska intresseområden: Samhällsbyggnad och Miljö. 
Uppdrag m m: Ordf Miljö-och hälsoskyddsnämnden, 
ledamot jämställdhetsutskottet, ers kommunfullmäktige.
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Fredrik Valham, 46 år, Haga 
Läkare 
Tidigare kongresser: Distriktskongress Västerbotten 
2018. 
Politiska intresseområden: Vård och omsorg, reglering 
av vinster i välfärden, bemannings- och personalpolitiska 
frågor i välfärden. Totalförsvarsfrågor. Jämlikhet och 
jämställdhetsfrågor. 
Uppdrag: Vice ordförande Haga s-förening, ersättare i 
Umeåregionens brand-och räddningsnämnd.

Jimmy Olsson, 45 år, Sävar-Täfteå 
Industriarbetare 
Tidigare kongresser: Varit ombud på ett antal             
distriktskongresser. 
Politiska intresseområden: Började med arbetslivsfrågor 
och skolan men har med tiden utökats till i stort sett alla 
områden. 
Uppdrag: Ledamot i för-och grundskolenämnden, 
Nämndeman.



Lennart Holmlund, 72 år, Umeå 
Pensionär 
Tidigare kongresser: Ombud flera gånger. 
Politiska intresseområden: Jobben och välfärden. Nu 
sedan jag passerat 70 tar de äldres situation all min kraft 
och vi behöver fler äldre på de politiska uppdragen och 
att kämpa för en samordnad politik för äldre samt bo-
stadspolitik. 
Uppdrag m m: Styrelseledamot Centrala stans s-för-
ening, Gamla Gardets s-förening. Ordförande INAB, 
Umeå Hamn, ordf AC net intern service.
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Lina Farhat, 39 år, Umeå 
Arbetsförmedlare och tolk 
Tidigare kongresser: LO-kongressen 2008, S-kvinnor 
Västerbottens kongress 2012, 2015 och 2018. 
Politiska intresseområden: Jämställdhet, integration 
och arbetsmiljö. Brinner för alla människors lika värde 
och vill att barn ska ha möjlighet till bra utbildning 
oavsett föräldrarnas utbildningsbakgrund. 
Uppdrag: Ersättare i Tekniska nämnden, ledamot i 
valnämnden, sekreterare S-kvinnor i Umeå och fackligt 
engagerad i fackförbundet ST.

Mahmoud Alturk, 45 år, S-vård 
Demenssjuksköterska 
Tidigare kongresser: Flera distriktskongresser 
Politiska intresseområden: Sjukvården, äldreomsorg 
Uppdrag: Ledamot Landstingsfullmäktige, landstings-
styrelse och ersättare Arbetarekommunens styrelse. 
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Mahmoud Chninou, Ersboda 
Juriststudent 
Tidigare kongresser: Inga 
Politiska intresseområden: Jämlikhet-, kultur-, 
utbildnings-och ungdomsfrågor. 
Uppdrag: Ordförande för Ersboda s-förening,           
ordförande UPAB. 

Malin Malm, 24 år, SSU 
Ordförande SSU Västerbotten 
Tidigare kongresser: SSU:s kongress en gång (ombud 
och delegationsledare) och S-studenters kongress tre 
gånger (som ombud, delegationsledare och förbunds- 
styrelse).
Politiska intresseområden: Många politiska intresse-
områden, men den röda tråden är kampen för ett 
samhälle som bygger på alla människors lika möjligheter 
att självförverkligas. Det handlar bland annat om en god 
och jämlik tillgång till skolgång, bildning, en bra fritid 
och ett utvecklande, kreativt arbetsliv där man får sin 
beskärda del av kakan man producerar. Jag är övertygad 
om att folkrörelsen är vårt viktigaste verktyg att nå dom 
målen både genom att skapa direkta möjligheter där det 
saknas och omforma samhället på politisk väg.
Uppdrag m m: Ordförande i SSU-distriktet, ersät-
tare i arbetarekommunens styrelse, ersättare i ABFs 
förbundsstyrelse, ledamot i regionfullmäktige.
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Novalie Lilja, 32 år, Umeå 
Läkare 
Tidigare kongresser: S-kvinnors en gång  
Politiska intresseområden: Sjukvård, folkhälsa samt 
global hälsa och hur dessa samspelar och påverkas 
av jobb, bostad, utbildning och klyftor i samhället.       
Jämställdhet och HBTQ+. 
Uppdrag: Ledamot i Umeå S-kvinnor och Centrala stan. 
Ledamot i byggnadsnämnden. Ledamot i S-kvinnors 
distriktsstyrelse.

 

Mehrana Bassami, 30 år, Mariehem 
Arbetare 
Tidigare Kongresser: Endast distriktskongresser 
Politiska intresseområden: socialpolitik, välfärdspoli-
tik, internationell politik. Ett hållbart samhälle byggs 
solidariskt och inkluderar alla samhällsmedborgare, utan 
åtskillnad och diskriminering mot särskilda grupper. 
Vägen dit kräver jämlikhet, jämställdhet och ökade för-
utsättningar för inkludering och delaktighet, samtidigt 
som vi bekämpar de värderingar och makter som skapar 
motsättningar och polarisering i samhället. 
Uppdrag: Ledamot individ - och familjenämnden, 
ersättare i kommunfullmäktige, styrelseledamot samt 
internationell ledare för Umeå S-kvinnor och S-kvinnor 
Västerbotten, vice ordförande Mariehem S-förening, 
nämndekvinna på Hovrätten för Övre Norrland,        
styrelseledamot Umeå arbetarekommuns internationella 
utskott.
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Peter Vigren, 33 år  
Politiska intresseområden: Att människor inte skall 
begränsas. Förutsättningarna för det stavas bland annat 
bildning, jämlikhet och sammanhang. Därför är skol- 
politik, kulturpolitik och arbetsmarknadspolitik de 
frågor som ligger mig varmast om hjärtat.  
Uppdrag: Ordförande i gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden, ersättare i NP, ordförande för Samord-
ningsförbundet Umeåregionen samt relevanta följd-  
uppdrag till dem. Ordförande för Backens S-förening 
och ombud i representantskapet. Sitter i Folkrörelse-    
arkivets AU och i Umeå Teaterförenings AU.

Stellan Elebro, 36 år, Holmsund 
Arbetare 
Tidigare kongresser: Inga tidigare kongresser.
Politiska intresseområden: Facket, demokrati, kultur.
Uppdrag: Ersättare kommunfullmäktige i Umeå. Centrala 
och lokala fackliga uppdrag. Kulturnämnden. Ordförande 
Holmsunds S-förening.



Kom ihåg:

Din röst ska vara Socialdemokraterna 
tillhanda senast 25 november 2018
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