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Förslag till:  

 

Dagordning vid Umeå arbetarekommuns årsmöte  
söndag 21 mars 2021 kl 13.00 via Zoom 

 
1. Årsmötets öppnande/Parentation 
2. Ombudsupprop 
3. Mötets behöriga utlysande          
4. Gäster: Andreas Beckert TCO, Joakim Åsberg SACO,  

Susanna Gideonsson LO 
5. Val av presidium 

a) Ordförande 
b) Sekreterare 
c) Justerare tillika rösträknare 2 personer 

6. Godkännande av dagordning 
7. Styrelsens berättelse 
8. Ekonomisk berättelse 
9. Revisionsberättelse 
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Rapporter kommunfullmäktige – landsting – riksdag 

 
  KAFFE 

 
12.  Förslag till reviderad verksamhetsplan 2021-2022  
13.  Förslag till reviderad studieplan 2021 
14.  Förslag till revidering Arbetarekommunens handbok 
15. Beslut om arvoden och reseersättningar för styrelse/revisor 
16. Fastställande av listor kyrkofullmäktige Umeå pastorat, Hörnefors församling, 

Sävar-Holmön, Holmsund 
17.  Årsmötesval 

a) Ordförande 
b) Styrelse; VU, övriga ledamöter 2 år, suppleanter 1 år 
c) Revisorer, granskare och revisorssuppleanter 
d) Fackligt utskott 
e) Sammankallande i Kyrkopolitiska gruppen 
f) Internationellt utskott 
g) Fanbärare 
h) Valberedning för årsmötesval 
i) Stora valberedningen 

18. Övriga frågor 
19. Avslutning 
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Styrelsen för Umeå arbetarekommun avger härmed följande berättelse för  
verksamhetsåret 2020. 

 
STYRELSE OCH UTSKOTT 
Verkställande utskott 
Ordförande      Alejandro Caviedes LO s      
Kassör   Janet Ågren  Berghem 
Facklig ledare  Andreas Sjögren Handels  
Ledamot   Irma Olofsson Korsdrag 
Ledamot, vice ordförande Andreas Lundgren Multinationella  
  

 

Övriga ledamöter   
Nina Björby  Backen 
Hans Lindberg  Centrala Umeå 
Moa Brydsten  Haga 
Leif Berglund  Pappers Obbola 
Hans-Åke Rönnlund  Mariehem    
Ali Yasin Dahir  Gimonäs-Carlshem 
Kurt-Åke Sjöström, studieorg Gamla Gardet 
Lina Vänglund  USHF 
Titti Ådén   Böleå 
Mehrana Bassami  Umeå S-kvinnoklubb 
 
 

Styrelsesuppleanter 
Håkan Johansson  Seko 
Novalie Lilja  Centrala Umeå 
Mahmoud Alturk  Haga 
Sandra Jakobsson  Transport S-fackklubb 
Jan Lundberg  Gravmark-Bullmark 
  

Revisorer 
Margareta Rasmusson  Centrala Umeå 
Karl-Erik Persson  Backen 
Eilert Carlson  Gamla Gardet 

 

Revisors suppleanter 

Ulla-Britt Lindholm  Tjänstemanna 
Thomas Fridh  Backen 
Kerstin Hermansson Morén Teg 
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Fackliga utskottet 
Andreas Sjögren Handels 
Ola Borgström IF Metall 
Carola Andersson IF Metall 
Marikk Henriksson Transport 
Maria Mannberg Seko 
Sandra Jakobsson Transport 
Robert Lindberg Seko 
Matilda Olofsson Kommunal 
Emelie Persson Kommunal 
Leif Berglund Pappers 

Kyrkopolitiska gruppen 
Roland Samuelsson, sk Tro och Solidaritet 

Studierådet, valda studieorganisatörer i s-föreningar/ 
s-fackklubbar
Kurt-Åke Sjöström, studieledare Gamla Gardet 

Internationella utskottet 
Tichaona Maphosa, sk Backen 
Dennis Larsson Mariehem 
Youssef Chninou Ersboda 
Anna Bengtsson Haga 
Bernt Lundström Holmsund 
Dunia Kadhim Holmsund 
Mikael Persson Backen 
Mattias Matsson Berghem 
Isak Åström SSU 
Abdirashid Ahmed Ersboda 
Samuel Vestman Tomtebo-Innertavle 
Lina Vänglund USHF 
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Valberedning för listor till riksdag, region, kyrkoval 
och kommunval samt uppdrag till styrelser och 
nämnder mandattid 2017- 2020 
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 LO s 
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 
Johan Lindbom Fackliga samhällsbyggarna 
Paulina Granberg Korsdrag 
Tomas Wennström Centrala Umeå 
Lina Farhat  Umeå S-kvinnor 
Charlotta Westerlund Ersboda 

Fanbärare 
Annette Andersson Holmsund



MEDLEMMAR I UMEÅ ARBETAREKOMMUN
Antalet medlemmar var vid årets början 1015 st och vid årets slut  961 st

Beräknat på aktiva partimedlemskap 2020-12-31, nya medlemmar 2020 är 55 st
Förening 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Direktanslutna 47 31 21 33 20 16 22

Backen 80 80 68 70 77 72 70

Berghem 37 37 34 30 31 27 25

Böleå 26 24 22 23 22 22 21

C Umeå 97 99 95 94 93 89 83

Ersboda 90 80 64 65 68 57 53

Fackliga samhällsbyggarna 14 13 12 13 16 15 13

Försvars-och säkerhetspol 1 1 1

Gamla Gardet 41 39 33 29 31 27 27

Gimonäs-Carlshem 37 43 43 46 42 41 41

Gravmark-Bullmark 44 42 35 29 29 25 28

Haga 46 49 47 43 43 35 34

Holmsund 57 50 45 49 49 47 45

Hörnefors 94 84 81 77 73 71 67

Korsdrag 5 8 8

LO s 5 5 6 7 6 7 9

Mariehem 54 55 56 51 63 56 54

Multinationella 5 5 5 5 5 5 4

Nydalahöjd 5 7 7

Obbola 47 43 41 38 39 39 35

Röbäck-Stöcksjö 16 11 9 9 11 6 8

Sävar-Täfteå 35 32 27 27 28 29 30

Teg 30 23 20 17 20 17 17

Tomtebo 17 13 10 10 18 17 22

Ålidhem-Sofiehem 40 35 26 28 29 28 30

Tjänstemanna 13 15 14 13 12 13 12

Pappers Obbola 45 43 42 42 41 36 22

Umeå högskoleförening 12 20 20 17 15 12 10

Tro och Solidaritet 12 13 13 19 20 15 15

Sofiehem s-kvinnor 9 8 7 6 6 5 3

S-vård i Umeå 6 6 6 6

Umeå s-kvinnor 15 17 13 14 14 15 11

Byggsossen 44 37 33 30 31 25 21

Handels 31 28 25 24 24 19 17

Kommunal 53 54 47 40 49 38 29

IF Metall 25 24 19 17 15 15 15

SEKO 24 23 22 21 22 20 19

SSU 37 91 60 29 32 22 19

Volvo s-fackklubb 24 32 12 9 7 5 4

Transport s-fackklubb 8 6 6 6 6 5 4

Totalt 1311 1304 1133 1086 1124 1015 961
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ORGANISATION 
Till Umeå arbetarekommun är 17 stadsdelsföreningar, en förening för direktanslutna 
medlemmar, Tro- och solidaritet, två S-kvinnoklubbar, en multinationell förening, 9 
LO-fackliga s-föreningar, Tjänstemannaföreningen, Gamla Gardet, Korsdrag, S-vård i 
Umeå, Umeå högskoleförening (USHF) och SSU kommunen anslutna. 

Expedition 
Arbetarekommunens expedition finns på Umestan, Kaserngatan 5 i Umeå. Anställda 
under året har varit assistent Ewa Ögren, ombudsman Åsa Lindström t o m 13 mars 
2020. Mikael Kassman anställdes som verksamhetsassistent 3 augusti 2020. 

Besöksadress: Umestan, Kaserngatan 5 
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 6 protokollförda sammanträden 
och verkställande utskottet har haft 7 sammanträden. Representantskapet har samlats 
vid 4 tillfällen. 

REPRESENTATION

Europaparlamentet 
Erik Bergkvist valdes in i Europaparlamentet den 26 maj 2019. 

Partistyrelse 
Erik Bergkvist är invald i partistyrelsen.  
Marie-Louise Rönnmark är invald i partistyrelsens valberedning 
Ordförande SKL Kultur- Fritidsberedning  
Internationella uppdrag 2014-2018: 
Regionkommitén Coter och Sedec 
Vice President Union of the Baltic Cities (UBC) 
Ordf SKL International AB 

Programkommissionen 
Emma Vigren är invald i programkommissionen

http://www.umea.sap.se/
mailto:expen@umesosse.se
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Partidistriktet
Arbetarekommunen har varit representerad i Västerbottens partidistrikt. 

Verkställande utskott 
Hans Lindberg 
Helén Pettersson 

Styrelsen  
Peter Olofsson 
Erik Bergkvist 

Studieorganisatör tillika ordinarie i DS 
Björn Wiechel 

Facklig ledare 
Carola Andersson 

Revisorer  
Eilert Carlson 

Ersättare för revisorer 
Margareta Rasmusson 
Ulla-Britt Lindholm 

Valberedning, vald t o m 2023 
Thomas Fridh, ordförande 
Carin Nilsson, ordinarie
Andreas Lundgren, ersättare
Irma Olofsson, ersättare
Anna Johansson, SSU 
Theodor Appelblad. SSU 
Maria Norrman Östberg, LO 

Övrig representation 
Umeå arbetarekommun har varit representerad ABF Umeåregionens årsmöte, Umeå 
Folkets Hus årsmöte, Fonus distriktsstämma och föreningsstämma, 
Folkrörelsearkivets årsmöte. 
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DISTRIKTSÅRSKONGRESSEN 
Kongressen genomfördes den 10 oktober 2020 på det digitala mötesverktyget Zoom. 

Motioner från Umeå arbetarekommun behandlade på 
Distriktsårskongressen 2020  

1.Bemanningsföretag i helt eller delvis statligt ägda företag
Motionär: David Nordlund, Korsdrag
Kongressen beslutade att bifalla att-sats 1

2. Välfärdens finansiering
Motionär: Kuno Morén, Gamla Gardet
Kongressen beslutade att bifalla att-sats 1 och att anse att-sats 2 besvarad

3. Hur finansiera framtidens välfärd?

Motionär: Kurt-Åke Sjöström, Gamla Gardet
Kongressen beslutade att bifalla att-sats 1 och att anse att-sats 2 besvarad

4. Håll ihop samhället genom statligt ansvar

Motionär: Anton Perez, Korsdrag
Kongressen beslutade att anse motionen besvarad

5. Statligt byggbolag nu!

Motionär: Anton Perez, Korsdrag
Kongressen beslutade att bifalla att-sats 1

6. Traumamottagning för barn

Motionär: Mikael Rubin, Tomtebo-Innertavle s-förening
Kongressen beslutade att anse motionen besvarad

7. En mer jämlik tillgång till assisterad befruktning
Motionär: Novalie Lilja, Umeå S-kvinnor
Kongressen beslutade att bifalla motionen

8. Inför en äldreomsorgslag nu!
Motionär: Barbro Kjellberg, Umeå S-kvinnoklubb
Kongressen beslutade att bifalla motionen

9. Sverige måste skriva på mot kärnvapen
Motionär: Birgitta Mukkavaara, Umeå S-kvinnoklubb
Kongressen beslutade att bifalla motionen
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10. Svik inte hyresgästerna!
Motionär: Birgitta Mukkavaara, Umeå S-kvinnoklubb
Kongressen beslutade attbifalla motionen

11. Rättvis beskattning för arbetslösa och sjuka
Motionär: Ulf Björk, Gamla Gardets s-förening
Kongressen beslutade att bifalla motionen

12. Angående pensionsålder för trygghetsanställning
Motionär: Kuno Morén, Gamla Gardets s-förening
Kongressen beslutade att bifalla motionen

13. Angående pensionsålder för trygghetsanställning (2)
Motionär: Per-Erik Johansson, IF Metall s-förening
Kongressen beslutade att bifalla motionen

14. Orättvis höjning av pensionsåldern
Motionär: Per-Erik Johansson, IF Metall s-förening
Kongressen beslutade att bifalla motionen

15. Säkerställa försvaret av landet
Motionär: Andrew Wallace
Kongressen beslutade att avslå motionen

16 Vi lär av historien 
Motionär: Mathilda Elfgren Schwartz, Lina Vänglund USHF 
Kongressen beslutade att anse motionen besvarad 

17. Migrationsverkets bedömning av LVU-vård
Motionär: Andreas Lundgren, Umeå Arbetarekommun
Kongressen beslutade att anse motionen besvarad

18. Staten måste ta ett större ansvar för välfärdens finansiering för att samhället
ska hålla ihop!
Motionär: Carin Nilsson, Sävar-Täfteå s-förening
Kongressen beslutade att bifalla motionen

19. Angående januariöverenskommelsen
Motionär: Andreas Lundgren, Umeå Arbetarekommun
Kongressen beslutade att bifalla att-sats 2 och att anse att-sats 1 och 3 besvarade.

20. Pengar till trafikverket för Västerbotten
Motionär: Carin Nilsson, Sävar-Täfteå s-förening
Kongressen beslutade att bifalla motionen
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UTSKOTTEN 

Fackliga utskottet 
Under hösten har inte utskottet haft några sammanträden. Istället har en arbetsgrupp 
från styrelsen arbetat fram förslaget till nytt uppdrag och arbetssätt för fackliga 
utskottet i enlighet med årsmötesbeslutet. Förslaget på nytt uppdrag och arbetssätt 
har beslutats av Arbetarekommunens representantskap den 2021-03-01 

Internationella utskottet 

Utskottets verksamhet  
Låt mig på utskottets vägnar börjar med att rikta ett särskilt tack till Dennis Larsson 
som under 2020 överlämnade stafettpinnen i rollen som sammankallande till mig. 
Dennis tog över rollen som sammankallande efter Owe Persson 2017 och har lett 
verksamheten med bravur. Vi önskar honom all lycka för framtiden och hoppas att 
han kommer njuta av sin välförtjänta vila och efterlängtade pensionsvila efter många 
år i postens tjänst. 2020 har varit för utskottet en förändringsår. Ett år kantad av 
utmaningar och minst lika stora möjligheter. Det föregångna året har inneburit 
utmaningar framförallt med anledning av Corona pandemin. Finansieringsfrågan för 
utskottets verksamheter är fortsatt en fråga som behöver handpåläggning. Ett speciellt 
tack till fackförbunden Kommunal och Dåva Deponi för fortsatt stöd.  
Ideala verksamheter lever på att folk kan samlas och inspireras. Möjligheterna att 
samlas såväl på ordinarie sammanträde som i allmänheten har inte funnits under 2020 
och verksamhetsåret 2020 2.0  har bedrivits 
helt digitalt via Zoom, Messenger, Teams och Facebook. Vi har lätt oss mycket. Den 
viktiga årliga studiebesök 
till våra projektpartners i Afrika kunde inte genomföras med anledning av den 
rådande Corona pandemin och utskottsmedlemmarnas möjlighet att vara med på 
olika tillställningar även i Sverige och Västerbotten har varit mycket begränsat. Än om 
pandemin haft ett i vågskålen mätt negativt påverkan tvingade den oss att söka oss till 
nya metoder att kommunicera och genom tekniken skapa oss nya möjligheter att ställa 
om och lägga grund för framtiden. Utskottet kunde med hjälp av tekniken genomföra 
5 allmänna sammanträden inom ramen för ordinarie verksamhet och 2 digitala möten 
mot slutet på 2020 som hade brett deltagande i panel gruppen. Det är viktigt att vi 
inte slå av i takten utan använder oss av det vi lärt oss och är med och inspirera och 
förnya. I år vill jag även välkomna våra nya medlemmar i utskottet från Ersboda S-
förening, S-kvinnor och SSU- det känns positivt för utskottets fortsatt arbete att få en 
direkt input från dessa viktiga dela i arbetarrörelsens arbete i Umeå. 

Hur mår demokratin  

Detta var utskottets första digitala möte under 2020. Deltar gjorde - Anna Sundström, 
Generalsekreterare på , Sakhile Sifelani-Ngoma, ledaren för 
civilsamhällsorganisationen Women In Politics Support Unit och 

Alejandro Caviedes ordförande i Umeå Arbetarekommun. 

https://www.facebook.com/olofpalmeinternationalcenter/?__cft__%5b0%5d=AZVJ1uc76k5DCgWLpgGe7dQGuZPUG4krw1xpLEQIpuyTZRsXaWpHhSQFHALYOyJG50XdUPgI0VckmLJwxsiKN9VkDCgfKYl-yEb3GWKgGAEEXJRSKGGUdjNNclbGmntp7ffDDdfJAkOSaWThJ1So-9NR1z4f6C9j5OOHTSpbOMp3W0cWKUrJEUNVQf_9WqXfRpj3HcmbItnT6H4F9EnGz2D739L_2qB1pbeygJCHAubhxA&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/alejandro.caviedes.7?__cft__%5b0%5d=AZVJ1uc76k5DCgWLpgGe7dQGuZPUG4krw1xpLEQIpuyTZRsXaWpHhSQFHALYOyJG50XdUPgI0VckmLJwxsiKN9VkDCgfKYl-yEb3GWKgGAEEXJRSKGGUdjNNclbGmntp7ffDDdfJAkOSaWThJ1So-9NR1z4f6C9j5OOHTSpbOMp3W0cWKUrJEUNVQf_9WqXfRpj3HcmbItnT6H4F9EnGz2D739L_2qB1pbeygJCHAubhxA&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/alejandro.caviedes.7?__cft__%5b0%5d=AZVJ1uc76k5DCgWLpgGe7dQGuZPUG4krw1xpLEQIpuyTZRsXaWpHhSQFHALYOyJG50XdUPgI0VckmLJwxsiKN9VkDCgfKYl-yEb3GWKgGAEEXJRSKGGUdjNNclbGmntp7ffDDdfJAkOSaWThJ1So-9NR1z4f6C9j5OOHTSpbOMp3W0cWKUrJEUNVQf_9WqXfRpj3HcmbItnT6H4F9EnGz2D739L_2qB1pbeygJCHAubhxA&__tn__=-%5dK-y-R
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Moderator: Tichaona Dumba Maphosa, Umeå Arbetarekommuns internationella 
utskott. 
Backlash, Democracy in crisis är hur panelen karakteriserade demokratins läge under 
2020. Auktoritära regimer tycktes blomstrar samtidigt som mobilisering i gräsrötterna 
såg en uppsving. Vikten av satsningar för att lyckas med en rättvis omställning och 
arbeta på det lokala plan betonades. 

Demokrati och jämställdhet i Afrika 

Denna fråga är mycket relevant att ställa i en tid då vi ser en krympning av den 
demokratiska utrymmet över hela världen och inte minst i Afrika. Despotiska ledare, 
militära ingripande och övergrep i det civila samhällets rum, klimatförändringar och 
deras ödeläggande påverkan på afrikanska ekonomier  frågan diskuterades utifrån tre 
infallsvinklar EU, det lokala inom Västerbottens distrikt och ur ett 
medlemsorganisations perspektiv. Panelen bestod av EU-parlamentarikern Evin Incir 
(S), Jamal Moneime Internationella ledare Socialdemokraterna i Västerbottensdistrikt, 
Liza Kettil Oppositionsråd i Munkedals kommun och Calle Sundstedt Program 
Manager inom Olof Palmecenter med ansvar för Zimbabwe. Samtalet leds av 
Tichaona Dumba Maphosa, sammankallande i Internationella utskottet i Umeå. 

Samtalen har fått en bra spridning med några hundra tittare och det är av ytterst vikt 
att vi fortsätter bygga på detta och bredda engagemanget inom partiet och dess olika 
föreningar.  EU måste ta sitt globala ansvar. Sveriges feministiska utrikespolitiska 
profil har fått genomslag men behöver stöttas inte minst på hemma plan. Demokrati 
och jämställdheten mår bäst när de bedrivs samtidigt och inte åtskild. 

Association of Women’s Clubs- Zimbabwe (AWC)   
De nya Utskottsmedlemmarna fick möjligheten trots reseförbud att träffar våra 
samarbetspartners i Zimbabwe. Detta ägde rum via ett zoom möte där Chikomborero 
Mufariranwa AWC programme officer och Senele Bala den lokala representant för 
OPC deltog. De fick ta del av återapportering i ett av projekten som utskottet drivit 
sedan 2011. Projektet har växt sedan åren då Owe Persson var sammankallande i 
utskottet och har idag över 100 000 medlemmar.  

 Corona, svält och skenande korruption är några av de hoten som alla zimbabwier har 
tvingats stå inför. Kvinnor och unga tjejer är särskilt sårbara. ”Låt oss tvätta händerna och 
var noga med hygienen och fysiska distansering, vårt öde ligger i våra egna händer, staten kommer 
inte till vårt undsättning”, detta var budskapet som gick ut från AWC till kvinnorna. 
Trots dessa svåra förhållanden lyckades kvinnorna anordnar ett antal träningsläge där 
deltagarna fick lära sig baka bröd och där de fick grundläggande undervisning i 
småskalig jordbruk. 2021 lär också drabbas av corona men AWC är försiktigt hoppfull 
att de kommer kunna genomföra några av sina inplanerade aktiviteter, viktigt är det 
ännu mer att det stöd som kommit från lokala och externa partners som 
Socialdemokraterna i Umeå fortsätter. Här har vi ett arbete framför oss att inte tappa 
marken som är hårt vunnen.  



Sida 11 av 29 

 

11 

 

Afrikagruppen                                                                                                                          
Umeå internationella utskott är också aktiv i den av Socialdemokraterna och Olof 
Palmecenter leda Afrikagruppen. Denna forum fungerar som en arena för 
kunskapsutbyte och inspiration för de parter i Sverige som delar social demokratins 
värderingar. Årets träffar skede digitalt och huvudbudskap var att det finns ett stort 
behov av kraftsamling för att trycka tillbaka mot ultrakonservativa och 
högextremistiska krafter. Med före detta USA president Donald Trump i spetsen och 
drivande av en alltmer polariserande retorik fanns en stor oro om en backlash i frågor 
om den globala demokratiska rörelsen med förödande effekt på jämställdhet, 
jämlikheten, fattigdomen, arbetarnas rättigheter, yttrandefrihet mm.  

Man lyfte vikten av att det på hemma plan skapas starkare band i de traditionella 
samarbetsförhållandena med arbetarrörelsen samt kvinnor- och  ungdomsförbunden. 

Coronapandemins grep är i skrivandets stund fortfarande kännbart och vid 
skrivandets stund stå vi inför en tredje våg i denna märkliga virus angrepp. Umeå 
kommun och dess politiska ledning med Socialdemokraterna i spetsen har varit 
föredömligt med tidiga insatser, men mer behöver göras om vi ska komma ur detta 
med kraft och en ekonomi i någorlunda balans. Utskottets arbete i det kommande 
året kommer vara fortsatt begränsad och utföras helt digitalt. Fokus kommer ligga på 
den interna arbetet för att stärka verksamheten och utskottets profil och bidrag till 
partiets välmående och tillväxt i Umeå. I mars hölls littfest i Umeå och utskottet 
tillsammans med distrikten och Olof Palmecenter anordnar en digital firande av 
Palmedagen.  I år hölls Socialdemokraternas kongress i november och under den 
kommer även det internationella politiska programmet spikas. Var med och tyck till i 
de olika forum som erbjuds såväl av utskottet som av andra aktörer som t.ex. OPC.  

För internationella utskottet 
/ Tichaona Dumba Maphosa 
                                                                                          

Studier 
Att året med pandemin har påverkat nästan all mötesverksamhet är knappast någon 
överraskning. Så även studieverksamheten inom Arbetarekommunen.  
Trots svårigheterna har en del ändå genomförts under året och det har bland annat 
bjudits in till 3 medlemsutbildningar via Zoom i Arbetarekommunens regi med ett 30-
tal anmälda deltagare. Några föreningar har också genomfört studiecirklar, varav 
några på distans och med lite olika teman. En del annan folkbildningsverksamhet i 
form av kortare utbildningar, föreläsningar och informationsträffar har också 
förekommit. Även inom en del av de kommunala nämnderna har det pågått en viss 
studieverksamhet. 
Men att studieaktiviteten i dess olika former inom ramen av Umeå Arbetarkommun 
är ganska låg är knappast någon överdrift. Med omkring 35 olika föreningar av lite 
olika karaktär, många förtroendevalda i nämnder och styrelser, och ca 1000 
medlemmar finns naturligtvis förutsättningar för en mycket mer omfattande 
verksamhet inom en rad olika ämnes- och verksamhetsområden.  
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För även om Covid-19 lamslagit mycket av den fysiska mötesverksamheten, har 
studieverksamheten i Arbetarekommunen även tidigare år varit ganska liten, vilket vi 
delar med partiet nationellt 
Trots eländet med covid-19 har det ändå skapas bättre förutsättningar för att bedriva 
en mer omfattande studieverksamhet och dit hör användningen av de digitala 
mötesverktygen.   
En annan positiv nyhet är att det tidigt i februari 2021 lanserades en helt omarbetad 
medlemsutbildning, med ett mycket ambitiös innehåll, som dessutom i stora delar kan 
bedrivas digitalt.  
 
Slutligen vill vi tacka alla energiska och duktiga cirkelledare i Arbetarekommunen för 
ett gott jobb, ni kommer verkligen att behövas i framtiden. 
 
/gm Kurt-Åke Sjöström, studieorganisatör 

 

Kyrkopolitiska gruppen 
I likhet med många andra organisationers verksamhet drabbades Svenska kyrkans 
verksamhet, dess anställda och förtroendevalda hårt av covid- 19 år 2020. 
Verksamheter begränsades vad gällde antal deltagare, anställda arbetade i allt större 
utsträckning hemifrån och vi förtroendevalda övergick också lokalt inom våra 
församlingar Holmsund, Hörnefors och Sävar – Holmön, samt Umeå pastorat till 
digitala möten. 
Våra kontakter med förtroendevalda runt om i vår partiorganisation organiserades 
under året inom kyrkomötesgruppen som har en handläggare på partikansliet vid 
Sveavägen. Årets kyrkopolitiska forum hölls därifrån i maj digitalt och behandlade 
främst det kommande kyrkovalet 19 september 2021. Förslag till övergripande 
valmanifest presenterades. Det planerades för att behandlas av partistyrelsen inför 
årsskiftet. 
Inom Umeå arbetarekommuns verksamhetsområde fortsatte förtroendevaldas arbete 
med att hitta vägar för utveckling av verksamhet trots sämre ekonomiska 
förutsättningar. Många ideella och förtroendevalda har under året deltagit i olika 
satsningar för att stötta äldre ensamma med hjälp för matinköp och vissa hembesök. 
Efterfrågan till församlingarna om socialt/diakonalt stöd har under hela året varit stor 
och pandemin har tyvärr tvingat många till ovälkommen isolering. 
Under hösten har den kyrkopolitiska gruppen genomfört två större videomöten med 
gruppen förtroendevalda (s)-kyrkopolitiker inom arbetarekommunen. Det ena hölls i 
oktober med inriktning att utvärdera våra insatser under den gångna mandatperioden. 
Redan under det mötet tog många deltagare upp hur viktigt det är att vi 
socialdemokrater fortsätter att driva kravet på att Svenska kyrkan förblir en Öppen 
Folkkyrka med plats för alla: vare sig man är religiöst troende, tvivlare eller sökare. 
Novembermötet hade fokus på det kommande valarbetet. Inför det mötet hade 
partistyrelsen antagit vårt övergripande kyrkopolitiska program. Nu gäller det för oss 
att föra den lokala diskussionen om våra kyrkopolitiska värderingar vidare inom 
arbetarekommunen och utåt till alla medlemmar inom kyrkan.  
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Dessutom antogs en plan för hur vi skulle arbeta för att få fler personer att kandidera 
på våra valsedlar till förtroendeuppdrag inom församlingarna/pastoratet, Luleå stift 
och Kyrkomötet. Vidare påpekades under mötet hur viktigt det är att även 
partimedlemmar som inte är medlemmar i kyrkan är engagerade i valet. 
Mötet beslutade att inleda år 2021 med en studiecirkel om tre digitala videomötet där 
vi ger en gemensam kunskap för alla förtroendevalda om kyrkans organisation och 
uppdrag, förtroendevaldas roll och vårt socialdemokratiska valmanifest. Under våren 
kommer arbetet därefter att inriktas på våra lokala valmanifest, som ska antas av 
repskapet innan sommaren, och utveckling av nya former för att nå ut till våra väljare. 
Allt för att nå framgång för våra socialdemokratiska värderingar och förslag vid 
kyrkovalet 19 september 2021. 

För kyrkopolitiska gruppen 
/ Roland Samuelsson 

MÖTEN OCH ARRANGEMANG 

Representantskapet 
Utdrag från protokoll 

2 mars/ representantskapsmöte, röstberättigade ombud 48 st 
Tema: Information om arbetet mot prostitution och människohandel 
Ordförande Alejandro Caviedes öppnade mötet som inleddes med en 
internationellkvart där Stellan Elebro, Holmsunds s-förening informerade om 
situationen i Rojava. 

Kvällens gäst Eva Nordin- regionkoordinator mot prostitution och människohandel  
informerade repskapet om situationen kring prostitution och människohandel i 
Umeå. 

Enkel fråga ställd till Arbetarekommunens styrelse  
av Lennart Holmlund  
Angående den oroväckande medlemsutvecklingen i Arbetarekommunen. Frågan var 
vilka åtgärder har Arbetarekommunen vidtagit för att behålla de "gamla" 
medlemmarna och att värva nya medlemmar 

Utdrag ur styrelsens svar 
Arbetarekommunen kan säkert göra mer, men vi är beroende av att s-föreningarna 
och de förtroendevalda deltar i aktiviteterna för att det ska kunna ge något resultat. 
Det vi ser är att det strömmar in nya medlemmar varje månad, men vi har däremot 
svårt att stoppa utflödet. Som parti är vi alltså bra på att värva medlemmar, men 
däremot inte lika bra på att vårda dem, där spelar s-föreningarna en viktig roll. 
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6 september/ Umeå arbetarekommuns årsmöte, röstberättigade ombud  
var 53 st 
Umeå arbetarekommuns styrelse beslutade att skjuta fram årsmötet på grund av 
pandemin, vanligtvis brukar årsmötet hållas före mars månads utgång. Nu ställde 
partiet om och bjöd in till årsmötet digitalt via Zoom. Årsmötet besöktes av den nya 
landshövdingen  Helene Hellmark Knutsson som presenterade sig och reflekterade 
över sin dubbla roll som representant för staten i regionen och regionen i staten. 
Årsmötets andra gäst och LO-distriktet i Norra Sveriges ordförande Krister 
Johansson presenterade sig och beskrev sin vision för partiets framtida arbete, där LO 
s slutbetänkande utgör fundamentet. Därefter genomförde arbetarekommunen 
sedvanliga årsmötesförhandlingar med årsmötesval.  

12 november /representantskap, antal röstberättigade ombud var 39 st 
Tema: Halvtidsutvärdering KHP 
Ordförande Alejandro Caviedes förklarade representantskapsmötet öppnat. 
Kommunalråden Hans Lindberg och Janet Ågren informerade om 
halvtidsutvärderingen av KHP efter de workshops som hållits. Repskapet godkände 
halvtidsutvärderingen. 

Motion ”Vi behöver en flyktingamnesti nu!” insänd av Hilkka Manni 
Representantskapet beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen. 

17 december /representantskapsmöte, antal röstberättigade ombud var 40 st 
Tema: Nomineringar till Stiftsfullmäktige och kyrkomötet och motioner till distriktsårskonferensen 
2021. 
Ordförande Alejandro Caviedes hälsade alla välkomna till representantskapsmötet. 
Repskapet inleddes med en internationell kvart. Tichaouna Maphosa, 
sammankallande i internationella utskottet informerade om internationella utskottets 
arbete. Utskottet har påverkats av den pandemi som råder och har endast haft några 
digitala möten samt ett livemöte på facebook. Internationella utskottet har haft samtal 
med Arbetarekommunens styrelse om att ändra fokus i sitt arbete som innebär att 
inte enbart arbeta mot ett visst land utan att deras roll ska blir större. Ett program 
håller på att tas fram vilket innebär att utskottet kommer att synas mer längre fram. 
Repskapets ombud och deltagare uppmanas att gilla internationella utskottets 
facebooksida samt att dela inlägg. 

Valberedningens ordförande Carin Nilsson föredrog valberedningens förslag till 
nomineringar till kyrkomötet och Stiftsfullmäktige. Representantskapet beslutade att 
fastställa nomineringarna till Stiftsfullmäktige och sända dem till 
Distriktsårskonferensen 2021. 
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Följande motioner till Distriktsårskonferensen 2021 behandlades 
 
En svensk green new deal insänd av SSU Umeå 
Beslut att anta att-satserna 2, 4, 5, 6, 8 och 9 som våra egna och sända dem till 
 Distriktsårskonferensen 2021. 
 
 att skicka att-satserna 1, 3, 7 och 10 som enskilda till 

Distriktsårskonferensen 2021. 
 
 att anta att-satserna 2, 4, 5, 6, 8 och 9 som våra egna och sända dem till 
 Partikongressen 2021  
 
 att skicka att-satserna 1, 3, 7 och 10 som enskilda till Partikongressen 

2021. 
 
Angående LAS insänd av Umeå S-kvinnor 
Beslut att anta motionen vår egen och sända den till Distriktsårskonferensen 

2021. 
 

Strategi för kontinuerlig utbildning- och fortbildning för personal inom den 
högspecialiserade sjukhusvården i region Västerbotten insänd av S-vård 
socialdemokratiska förening 
Beslut att anta motionen som vår egen och sända den till 

Distriktsårskonferensen 2021. 
  
Jämlikhetslöftet 2 insänd av SSU Umeå 
Beslut att anta att-satserna 1, 2 och 3 som egna och sända dem till 
 Distriktsårskonferensen 2021  
 
Beslut  att skicka att-satserna 4 och 5 som enskilda till Distriktsårskonferensen  
 
Beslut att anta att-satserna 1, 2 och 3 som egna och sända dem till 
 Partikongressen 2021. 
 
Beslut  att skicka att-satserna 4 och 5 som enskilda till Partikongressen 2021. 
Votering begärdes angående att-sats 1 och genomfördes 23 st röstade ja och 17 st nej. 
Lennart Holmlund, Kuno Morén, Linda Burén, Fredrik Valham och Margareta 
Rönngren reserverar sig mot att motionens att-sats 1 skickas som vår egen till 
partikongressen. 
 
Jämlikhetslöftet 3 Insänd av SSU Umeå 
Beslut att anta att-sats 1, 2 och 5 som våra egna och sända dem till 

Distriktsårskonferensen 2021 
 
 att skicka att-sats 3 och 4 som enskilda till Distriktsårskonferensen 2021 
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 att anta att-sats 1, 2 och 5 som våra egna och sända dem till 
 Partikongressen 2021  
 
 att skicka att-sats 3 och 4 som enskilda till Partikongressen 2021 
  
Jämlikhetslöftet 1 Insänd av SSU Umeå 
Beslut att anta motionen som vår egen och sända den till 

Distriktsårskonferensen 2021 
 
 att anta motionen som vår egen och sända den till Partikongressen 2021 
  
Jämlikhetslöftet 4 Insänd av SSU Umeå 
Beslut att anta motionen som vår egen och sända den till 

Distriktsårskonferensen 2021 
 
Beslut att anta motionen som vår egen och sända den till Partikongressen 2021 
 
Utbildning och kompetensutveckling för trygga jobb insänd av Centrala 
Umeås S-förening 
Beslut att anta motionen som vår egen och sända den till 

Distriktsårskonferensen 2021 
  
Birgitta Mukkavaara informerade om att Umeå S-kvinnoklubb beslutat att starta ett  
nationellt upprop mot Sverigedemokraterna fram till och med valet 2022. Syftet är  
att belysa och syna SDs politik och tydliggöra att SD är ett odemokratiskt och 
rasistiskt parti genom att identifiera specifika politikområden där vi granskar och  
synar deras politik. En arbetsgrupp har bildats med Birgitta Mukkavaara, medlem i  
klubben och sammankallande, Maria Larsson, sekreterare i klubbens styrelse, Anna  
Bengtsson, kassör i klubben och Eva Andersson, medlem och Britta Lindholm,  
medlem. Birgitta Mukkavaara gjorde medskicket att denna information sprids så att 
klubbar och föreningar aktiverar sig i uppropet. Vi måste med all kraft värna 
demokratin och motverka den odemokratiska utvecklingen. 
  
Moa Brydsten, ordförande i för- och grundskolenämnden informerade om den nya 
skolstrukturen som ska ge minst 1600 platser ytterligare inom skolväsendet. 
 

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 känner sig välkomna genom att få en gedigen medlemsutbildning. 
Aktiviteter har genomförts av S-föreningarna och av Arbetarekommunen fram tills 
pandemin slog till i mars 2020. Arbetarekommunen och s-föreningarna fick ställa om 
och planera för digitala möten via zoom och teams.  
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De vanligtvis utåtriktade aktiviteterna som sossekaffe utanför närbutiker och 
sossekaffe på stan med våra förtroendevalda fick ställas in. Områdestidningar har 
delats ut i stadsdelarna, föreningarnas egna och Arbetarekommunen har tagit fram två 
tidningar som delats ut. 

  

Första maj 
 
Första maj firades 2020 digitalt. Coronapandemin har inneburit en stor prövning för 
Arbetarekommunen och den ordinarie verksamheten har behövt omställningar. Så 
även firandet av arbetarrörelsens högtidsdag.  
 
Traditionsenligt flaggade vi med röda fanor på kyrkbron och Tegsbron och 
Arbetarekommunen tog fram ett första-maj tidning som delades ut av s-föreningarna i 
stadsdelarna. 

 
Veckorna innan firandet samlade vi in berättelser från medlemmarna om vad det 
starka samhället innebär och betyder för dem. Denna insamling resulterade i en serie 
på sociala medier med bilder på och berättelser från våra medlemmar som fungerade 
som en uppbyggnad inför första maj-firandet. Ett firande som gick i just temat ”Det 
starka samhället”. 
 
Partiet centralt anordnade ett nationellt, livesänt uppmärksammande av 1 maj som vi i 
sin tur anslöt oss till och uppmanade alla medlemmar att delta på. Ett högtidligt och 
värdigt firande där tal från bland andra partiordförande tillika statsminister Stefan 
Löfven och LO:s dåvarande ordförande Karl-Petter Thorvaldsson framfördes. 
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Styrelsens slutord 
 
Det gångna året har inneburit stora utmaningar. En av dessa har varit turerna kring 
LAS-utredningen och de förhandlingar som förts mellan arbetsmarknadens parter i 
fråga om trygghet och omställning, som har lett till att sammanhållningen inom 
arbetarrörelsen har satts på prov. Den parlamentariska situationen, som lett till att 
vårt parti fått göra viktiga eftergifter till borgerligheten för att överhuvudtaget kunna 
sitta i regeringsställning och få igenom socialdemokratiska reformer har lett till stora 
påfrestningar. 
 
En annan utmaning har naturligtvis varit pandemin, som lett till restriktioner som 
gjort att vi inte kunnat bedriva utåtriktade aktiviteter i den form vi är vana vid. Vi har 
inte kunnat vara ute och kampanja på gator och torg, knacka dörr eller hålla öppna 
möten. Vi har inte ställt in, utan snarare ställt om. Arbetarekommunen och våra  
s-föreningar har gått över till att hålla videomöten, och från arbetarekommunens sida 
har vi utvecklat vår närvaro i sociala medier i en takt som vi inte sett tidigare och som 
stärkt oss i förhållande till andra partier. Förutom att vi stärkt vår närvaro i sociala 
medier, har vi också tagit fram en arbetarekommunstidning som vi delat ut vid 2 
tillfällen under året till 30 000 hushåll i Umeå kommun.  
Trots att vi inte kunnat knacka dörr, har vi alltså kunnat nå väldigt många hushåll med 
information om vår politik. 
 
Arbetarekommunen har tillsatt en grupp som arbetat fram ett förslag för nytt uppdrag 
och arbetssätt för fackliga utskottet. Förslaget antogs av representantskapet den 1 
mars och innebär att arbetarekommunen avser att förstärka sin fackliga-politiska 
samverkan med LO-förbundens lokala organisationer men också utveckla former för 
samarbete med lokala fackliga organisationer inom TCO- och SACO-kollektivet. Det 
har aldrig varit viktigare att förstärka och utveckla vår facklig-politiska samverkan och 
visa för väljarkåren att vi är löntagarnas parti. 
Vi har även tillsatt en arbetsgrupp som sett över hur andra arbetarekommuner jobbar 
med medlemsutveckling och vi kommer att uppdatera vår organisationsplan i syfte att 
ha en organisation som i större utsträckning motsvarar dagens behov. 
 
Nu går vi in i en kyrkovalrörelse med full styrka. Trots de restriktioner pandemin lett 
till, kommer vi att bedriva en valrörelse där vi kommer vara synliga och visa varför det 
är viktigt att Svenska Kyrkan styrs av våra socialdemokratiska värderingar. 
 
Avslutningsvis vill styrelsen vill tacka alla medlemmar och förtroendevalda för ett gott 
samarbete under det gångna året. 
 
 
”Det får inte finnas vi och de- det finns bara vi” 

- Olof Palme 
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Alejandro Caviedes Andreas Lundgren Janet Ågren                   Irma Olofsson 
 
 
 
 
Andreas Sjögren Nina Björby  Hans Lindberg               Kurt-Åke Sjöström   
  
 
 
Moa Brydsten Leif Berglund                       Hans-Åke Rönnlund            Lina Vänglund       
 
 
 
  
Ali Yasin Dahir Titti Ådén  Mehrana Bassami 
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Ekonomisk berättelse 2020 
 
Årets resultat för 2020 är 680 237 kr. Resultatet är en konsekvens av Corona-
pandemin och att arbetarekommunen har haft mindre verksamhet och färre 
aktiviteter under året, samt att arbetarekommunen under större delen av året inte haft 
en anställning.  
 
Då arbetarekommunen gör ett stort positiv resultat är förslaget att avsätta pengar till 
personalfonden. Den togs helt i anspråk under 2019 med anledning av de 
personalomställningskostnader som då uppstod med fler anställa personer än brukligt. 
Förslaget är därför att avsätta 300 000 kr till personalfonden.  
 
Det finns en skuld bokad till fullmäktigegruppen på 317 555 kr. Det innebär att 
fullmäktigegruppen har en fordran på arbetarekommunen med motsvarande belopp. 
Dessa medel särredovisas i arbetarekommunens bokföring då fullmäktigegruppens 
medel inte disponeras av arbetarekommunen utan av fullmäktigegruppen, även om 
det ingår som en post i arbetarekommunens ekonomi.  
 
Vid årsskiftet fanns det 421 236 kr på bankkontot. På valfonden fanns det vid 
utgången av verksamhetsåret 1 038 120 kr. Kostnader under 2020 har balanserats mot 
arbetarekommunens rörliga medel.  
 
Janet Ågren 
Kassör 
 
 
 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta 
 
att  godkänna resultat- och balansrapporten för 2020. 
 
Att avsätta 300 000 kr till personalfonden. 
 
Att  avsätta 200 000 kr till valfonden. 
 
att i 2020 års resultat i övrigt balanseras i ny räkning.  
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UMEÅ SOCIALDEMOKRATISKA
ARBETAREKOMMUN
894000-6979
Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31
Period: 2020-01-01 - 2020-12-31

Balansrapport
ÅRL 

Utskrivet 2021-02-16 08:46
Senaste vernr A 158

Ing balans Ing saldo Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

1120 Kassa 900,00 900,00 -900,00 0,00
1170 ÖVR. KORTFRISTIGA FORDRIN 9 485,00 9 485,00 -1 940,00 7 545,00
1190 INVENTARIER 1,00 1,00 -1,00 0,00

Summa materiella anläggningstillgångar 10 386,00 10 386,00 -2 841,00 7 545,00

Summa anläggningstillgångar 10 386,00 10 386,00 -2 841,00 7 545,00

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

1630 Avräkning för skatter och avgifter
(skattekonto) 62 057,00 62 057,00 -72 492,00 -10 435,00

1790 Övriga förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter 16 134,00 16 134,00 -16 134,00 0,00

Summa kortfristiga fordringar 78 191,00 78 191,00 -88 626,00 -10 435,00

Kassa och bank

1910 Kassa 1 488,60 1 488,60 -512,00 976,60
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 134 633,35 134 633,35 286 603,25 421 236,60
1931 Kortkonto 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00
1932 Valfond 1 038 120,21 1 038 120,21 0,00 1 038 120,21
1933 Medlemskonto Fonus 1 062,58 1 062,58 3 099,08 4 161,66
1934 Fullmäktigegruppen 0,00 0,00 241 806,00 241 806,00

Summa kassa och bank 1 180 304,74 1 180 304,74 530 996,33 1 711 301,07

Summa omsättningstillgångar 1 258 495,74 1 258 495,74 442 370,33 1 700 866,07

SUMMA TILLGÅNGAR 1 268 881,74 1 268 881,74 439 529,33 1 708 411,07

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

2010 Ändamålsbestämda medel -752 693,74 -752 693,74 0,00 -752 693,74

Summa eget kapital -752 693,74 -752 693,74 0,00 -752 693,74

Kortfristiga skulder

2710 Personalskatt -34 154,00 -34 154,00 29 271,00 -4 883,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och

särskild löneskatt -27 903,00 -27 903,00 21 187,00 -6 716,00

2920 Upplupna semesterlöner -18 995,00 -18 995,00 2 196,65 -16 798,35
2921 Avsättningar för tvista skatter -5 968,00 -5 968,00 690,00 -5 278,00
2990 Övriga upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter -187 362,00 -187 362,00 187 362,00 0,00

2991 Fullmäktigegruppen -241 806,00 -241 806,00 0,00 -241 806,00

Summa kortfristiga skulder -516 188,00 -516 188,00 240 706,65 -275 481,35

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

-1 268 881,74 -1 268 881,74 240 706,65 -1 028 175,09

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 680 235,98 680 235,98

https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=051ab1d5be9e46f8bdd928d355b294bb&r=gledger&fromacct=1120&toacct=1120&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=051ab1d5be9e46f8bdd928d355b294bb&r=gledger&fromacct=1170&toacct=1170&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=051ab1d5be9e46f8bdd928d355b294bb&r=gledger&fromacct=1190&toacct=1190&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=051ab1d5be9e46f8bdd928d355b294bb&r=gledger&fromacct=1630&toacct=1630&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=051ab1d5be9e46f8bdd928d355b294bb&r=gledger&fromacct=1790&toacct=1790&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=051ab1d5be9e46f8bdd928d355b294bb&r=gledger&fromacct=1910&toacct=1910&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=051ab1d5be9e46f8bdd928d355b294bb&r=gledger&fromacct=1930&toacct=1930&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=051ab1d5be9e46f8bdd928d355b294bb&r=gledger&fromacct=1931&toacct=1931&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=051ab1d5be9e46f8bdd928d355b294bb&r=gledger&fromacct=1932&toacct=1932&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=051ab1d5be9e46f8bdd928d355b294bb&r=gledger&fromacct=1933&toacct=1933&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=051ab1d5be9e46f8bdd928d355b294bb&r=gledger&fromacct=1934&toacct=1934&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=051ab1d5be9e46f8bdd928d355b294bb&r=gledger&fromacct=2010&toacct=2010&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=051ab1d5be9e46f8bdd928d355b294bb&r=gledger&fromacct=2710&toacct=2710&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=051ab1d5be9e46f8bdd928d355b294bb&r=gledger&fromacct=2730&toacct=2730&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=051ab1d5be9e46f8bdd928d355b294bb&r=gledger&fromacct=2920&toacct=2920&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=051ab1d5be9e46f8bdd928d355b294bb&r=gledger&fromacct=2921&toacct=2921&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=051ab1d5be9e46f8bdd928d355b294bb&r=gledger&fromacct=2990&toacct=2990&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=051ab1d5be9e46f8bdd928d355b294bb&r=gledger&fromacct=2991&toacct=2991&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
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UMEÅ SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN
894000-6979
Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-12-31

Resultatrapport 

Utskrivet 2021-02-16 21:01
Senaste vernr A 158

 Period Period fg år Ackumulerat Ackumulerat fg år

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning

3301 MEDLEMSAVGIFTER 93 708,00 102 551,00 93 708,00 102 551,00
3305 Partistöd 1 217 095,00 1 205 045,00 1 217 095,00 1 205 045,00
3306 FAKTURERADE KOSTNADER 86 468,40 -11 999,10 86 468,40 -11 999,10
3307 ANSLAG 43 000,00 81 706,00 43 000,00 81 706,00
3308 Fakturerade kostnader 0,00 -300,00 0,00 -300,00
3314 KURS-KONF.BIDR ABF 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00
3316 LÖNEBIDRAG 0,00 472 876,00 0,00 472 876,00
3318 KONGR.AVG. DISTR.KONGR 0,00 825,00 0,00 825,00
3330 FÖRS. TRYCKSAKER. MATR 2 845,00 4 982,00 2 845,00 4 982,00
3335 LOTTFÖRS. 2 260,00 6 250,00 2 260,00 6 250,00
3399 ÖVR. INTÄKTER 148,55 1 242,36 148,55 1 242,36
3740 Öres- och kronutjämning -4,26 -9,09 -4,26 -9,09

Summa nettoomsättning 1 448 320,69 1 863 169,17 1 448 320,69 1 863 169,17

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 1 448 320,69 1 863 169,17 1 448 320,69 1 863 169,17

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter

4000 Inköp av varor från Sverige 0,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00
4402 LÖNER KONTORS.PERS 0,00 -168 163,00 0,00 -168 163,00
4409 Semesterlöneskuld 0,00 -10 049,00 0,00 -10 049,00
4410 DIV. PERSONALKOST. 0,00 -20 686,00 0,00 -20 686,00
4411 SOCIALAKOST. RFV 0,00 -21 046,00 0,00 -21 046,00
4412 Soc.avg semesterlöneskuld 0,00 -2 526,00 0,00 -2 526,00
4413 KP PENSIONPREMIER 0,00 -47 544,00 0,00 -47 544,00
4418 UTBILDNING 0,00 -10 033,00 0,00 -10 033,00
4421 RESEKOSTNADER 0,00 -14 092,00 0,00 -14 092,00
4422 BILERS. EJ SKATTEPLIKT. 0,00 -505,00 0,00 -505,00
4427 Övriga externa tjänster 0,00 -278,00 0,00 -278,00
4428 HUSVAGN/SLÄP -920,00 -986,00 -920,00 -986,00
4430 HYRA EXPEN. -56 237,00 -53 164,00 -56 237,00 -53 164,00
4431 LOKALKOST. -110 687,50 -361,00 -110 687,50 -361,00
4432 BREVPORTO FRANKERINGEN -9 977,00 -7 491,50 -9 977,00 -7 491,50
4434 UNDERH. INVENT. 0,00 -553,15 0,00 -553,15
4435 LOTTERIKOSTN. 0,00 -3 000,00 0,00 -3 000,00
4436 STÄDNING 0,00 -1 530,61 0,00 -1 530,61
4441 TELEFON 0,00 -1 583,50 0,00 -1 583,50
4450 KOPIERING -47 961,00 -49 729,00 -47 961,00 -49 729,00
4451 KONTORS- O FÖRBRUKN. MATR 0,00 -1 325,00 0,00 -1 325,00
4453 TRYCKSAKER, MATRIAL -4 388,00 -6 959,00 -4 388,00 -6 959,00
4456 INKÖPT MATR. -3 093,00 -43 726,00 -3 093,00 -43 726,00

https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=3301&toacct=3301&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=3305&toacct=3305&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=3306&toacct=3306&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=3307&toacct=3307&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=3308&toacct=3308&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=3314&toacct=3314&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=3316&toacct=3316&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=3318&toacct=3318&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=3330&toacct=3330&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=3335&toacct=3335&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=3399&toacct=3399&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=3740&toacct=3740&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=4000&toacct=4000&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=4402&toacct=4402&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=4409&toacct=4409&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=4410&toacct=4410&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=4411&toacct=4411&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=4412&toacct=4412&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=4413&toacct=4413&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=4418&toacct=4418&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=4421&toacct=4421&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=4422&toacct=4422&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=4427&toacct=4427&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=4428&toacct=4428&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=4430&toacct=4430&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=4431&toacct=4431&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=4432&toacct=4432&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=4434&toacct=4434&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=4435&toacct=4435&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=4436&toacct=4436&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=4441&toacct=4441&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=4450&toacct=4450&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=4451&toacct=4451&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=4453&toacct=4453&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=4456&toacct=4456&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0


2/3

UMEÅ SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN
894000-6979
Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-12-31

Resultatrapport 

Utskrivet 2021-02-16 21:01
Senaste vernr A 158

 Period Period fg år Ackumulerat Ackumulerat fg år

4458 ANNONSER -49 427,00 -39 427,00 -49 427,00 -39 427,00
4459 TILLSTÅND 0,00 -1 700,00 0,00 -1 700,00
4460 KÖPTA TJÄNSTER -28 986,25 -50 110,41 -28 986,25 -50 110,41
4461 NOLIA 0,00 -8 000,00 0,00 -8 000,00
4462 MÖTEN O ARRANGE. -2 184,00 -44 793,00 -2 184,00 -44 793,00
4463 KURSAVGIFTER 0,00 -4 500,00 0,00 -4 500,00
4464 KONF. KOST 0,00 -59 587,00 0,00 -59 587,00
4467 SAMMANTRÄDESKOST. -19 101,00 -136 061,95 -19 101,00 -136 061,95
4468 TRYCKKOST. 0,00 -11 091,25 0,00 -11 091,25
4473 Områdestidningar tryck -66 933,00 -79 309,30 -66 933,00 -79 309,30
4480 LÄMNADE ANSLAG -32 419,00 -32 000,00 -32 419,00 -32 000,00
4482 MEDLEMSAVG. FÖRENINGAR -34 737,95 -91 770,00 -34 737,95 -91 770,00
4487 GÅVOR O UPPVAKT. -5 431,00 -4 188,40 -5 431,00 -4 188,40
4489 BANKKOST. -1 077,00 -3 031,00 -1 077,00 -3 031,00
4499 ÖVR. KOSTN. -154,00 -2 535,00 -154,00 -2 535,00

Summa råvaror och förnödenheter -473 713,70 -1 043 435,07 -473 713,70 -1 043 435,07

BRUTTOVINST 974 606,99 819 734,10 974 606,99 819 734,10

Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra 0,00 -28 236,00 0,00 -28 236,00
5090 Övriga lokalkostnader 0,00 -10 711,05 0,00 -10 711,05
5800 Resekostnader (gruppkonto) -1 701,71 -11 660,50 -1 701,71 -11 660,50
6071 Representation, avdragsgill 0,00 -2 005,00 0,00 -2 005,00
6590 Övriga externa tjänster 0,00 -380,00 0,00 -380,00

Summa övriga externa kostnader -1 701,71 -52 992,55 -1 701,71 -52 992,55

Personalkostnader

7010 Löner till kollektivanställda 0,00 -496 215,46 0,00 -496 215,46
7090 Förändring av semesterlöneskuld 36 803,10 157 399,09 36 803,10 157 399,09
7210 Löner till tjänstemän -206 083,35 -417 051,70 -206 083,35 -417 051,70
7285 Semesterlöner till tjänstemän -3 738,68 -15 000,25 -3 738,68 -15 000,25
7290 Förändring av semesterlöneskuld -20 991,30 -70 924,46 -20 991,30 -70 924,46
7321 Skattefria traktamenten, Sverige 0,00 -605,00 0,00 -605,00
7331 Skattefria bilersättningar 0,00 -2 146,00 0,00 -2 146,00
7332 Skattepliktiga bilersättningar 0,00 -1 798,00 0,00 -1 798,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 % -58 132,71 -148 105,17 -58 132,71 -148 105,17
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder -27 978,44 7 118,19 -27 978,44 7 118,19
7520 Avgifter 16,36 % 0,00 -50 507,26 0,00 -50 507,26
7530 Särskild löneskatt -15 548,00 0,00 -15 548,00 0,00

Summa personalkostnader -295 669,38 -1 037 836,02 -295 669,38 -1 037 836,02

Finansiella poster

https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=4458&toacct=4458&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
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UMEÅ SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN
894000-6979
Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-12-31

Resultatrapport 

Utskrivet 2021-02-16 21:01
Senaste vernr A 158

 Period Period fg år Ackumulerat Ackumulerat fg år

8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar 3 099,08 0,00 3 099,08 0,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter -99,00 0,00 -99,00 0,00

Summa finansiella poster 3 000,08 0,00 3 000,08 0,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -768 084,71 -2 134 263,64 -768 084,71 -2 134 263,64

Årets resultat

8999 Årets resultat 0,00 271 094,47 0,00 271 094,47

Summa årets resultat 0,00 271 094,47 0,00 271 094,47

BERÄKNAT RESULTAT 680 235,98 0,00 680 235,98 0,00

https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=8310&toacct=8310&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=8423&toacct=8423&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0f4e570f18534b53ac71cb81723f4cd3&r=gledger&fromacct=8999&toacct=8999&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=&pfucolumn=1&filter_pfu=ALL&$pfuid=&pfu=&onlypfu=0
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Verksamhetsberättelse Fullmäktigegruppen 2020 

Året som gått 

Året som gått har präglats av utbrottet och spridningen av coronavirussjukdomen 

Covid-19. I kommunen fattade nämnderna och KF under året beslut om stödåtgärder 

till näringslivet, distansundervisning och stängning av fritidsgårdar, 

idrottsanläggningar och kulturförvaltningens verksamheter. Budgeten för 2021 

senarelades för att ge mer tid att analysera skatteunderlagsprognoser och ta del av 

regeringens budgetproposition i september, och fastställdes i fullmäktige i slutet av 

oktober.  I Socialdemokraternas budget prioriterades välfärdens finansiering och 

ytterligare steg mot en klimatneutral kommun, och avsattes medel till ett 

utvecklingsanslag för att intensifiera arbetet med ett tryggt Umeå utan utsatta 

områden. Kommunen fick även statsbidrag för att täcka ökade kostnader för vård 

och äldreomsorg.  

Två fullmäktige ställdes in, i april och november. Ett flertal sammanträden ägde rum 

med decimerat antal ledamöter, förkortad mötestid och skriftliga interpellationssvar 

och svar på enkla frågor. Under hösten utredde presidiet möjligheterna att i 

överensstämmelse med kommunallagen genomföra fullmäktige digitalt, och det första 

blandade fullmäktige hölls i december, med presidiet på plats på Folkets hus och 

ledamöterna anslutna via Webex. Liksom för alla grupper gäller att 

fullmäktigegruppen under 2020 blivit mycket rutinerade när det gäller digitala 

sammanträden. 

Det arbete som inleddes 2019 med att förbereda och följa upp 

fullmäktigesammanträdena fortlöpte under våren. Under hösten låg arbetet nere, men 

debatten i budgetfullmäktige förbereddes. Generellt kan sägas att de begränsade 

möjligheterna till debatt i fullmäktige ledde till att partierna försökte nå ut mer i andra 

kanaler, som lokalpressen.  

Styrelsen 

Gruppstyrelsen har under året bestått av Hans Lindberg; gruppledare, Lena Karlsson 

Engman; ordförande fullmäktigegruppen, Peter Vigren; vice ordförande 

fullmäktigegruppen, Janet Ågren, Moa Brydsten, Charlotta Westerlund, Helena Smith 

och under hösten hennes vikarie som ordförande i Kulturnämnden Ali Yasin Dahir, 

Andreas Lundgren, Mikael Berglund, Ari Leinonen, Andreas Sjögren, Carin Nilsson, 

Tomas Wennström, Marie-Louise Rönnmark, Margareta Rönngren,  
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Lennart Holmlund, Per-Erik Johansson, Catharina Holmberg, Mahmoud Chninou, 

Emma Vigren, Gunnar Dahlberg och Anders Lidström.  

Robin Enander och Jennifer Kungsman har varit adjungerade under året.  

Sammanträden 

Fullmäktigegruppen har haft 10 sammanträden under året. Den stora gruppstyrelsen, 

som samlar nämndsordföranden och bolagsordföranden, fick ställa in ett planerat 

sammanträde i mars där Jonas Westin, forskare från CERUM, skulle föreläsa om 

transportinfrastruktur. Även sammanträdet i maj ställdes in. I september bjöds 

ledningskoordinatorn Dan Gideonsson in till det första digitala sammanträdet för 

stora GS, för att tillsammans med professor Anders Lidström kommentera 

kommunutredningen Starkare kommuner. I november föredrog stadsplanerare Pernilla 

Helmersson den nya rapporten om Umeås stadsdelar, och på initiativ av Andreas 

Lundgren bjöds enhetscheferna Anna Cederlund och Linda Hörnsten in för att 

föredra om Socialtjänstens förebyggande arbete och öppenvård. 

Utöver fullmäktigegruppens sammanträden har varje nämnd och styrelse haft 

regelbundna gruppsammanträden, där politiska sakfrågor och riktlinjer för arbetet har 

diskuterats. 

Utöver genomgång av KS-listan och information om coronaläget samt formerna för 

fullmäktiges sammanträden har KF-gruppen tagit del av tre föredrag från externa 

föreläsare. 

o I januari gick Helena Smith igenom förslaget till teman och studiebesök för 

KF-gruppen 2020. Av förklarliga skäl kunde de planerade besöken ej 

genomföras i år.  

o I februari besökte Upabs VD Elin Pietroni KF-gruppen och föredrog om 

parkering och samhällsbyggnad och framtida parkeringsbehov. Gruppen 

hade även sitt ordinarie årsmöte. 

o Marssammanträdet ställdes in. 

o I april togs punkten Information om corona till dagordningen. Hans 

Lindberg informerade om de olika åtgärder som vidtagits i kommunen och 

ordförandena rapporterade från sina nämnder.  

o I maj informerade ekonomidirektör Lena Höök Gustafsson om 

budgetförutsättningarna och skatteprognoserna.  

o I juni diskuterade gruppen pandemins verkningar, en skrivelse från Fridays 

For Future och LAS-utredningen.   

o Under augustimötet diskuterade gruppen kommunrevisionens granskning 

av kommuninvesteringarna samt budgetprognosen. 
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o I september informerade Hans Lindberg om coronaläget och 

budgetuppstarten, och förändringarna i arbetsordningen i 

kommunfullmäktige diskuterades. 

o Vid oktobersammanträdet presenterades Socialdemokraternas förslag till 

budget. Marie-Louise Rönnmark informerade om det pandemisäkrade 

budgetfullmäktige som planerades på Folkets hus.  

o I november informerade Marie-Louise Rönnmark om arbetet med att hitta 

digitala lösningar för kommunfullmäktiges sammanträden, och Moa 

Brydsten om skolstrukturutredningen och arbetet i nämnden med att 

förbereda beslut till skolstruktur för kommunen 2021-2031. 

o Under decembergruppmötet diskuterades skolstrukturfrågor, 

skolsegregation och den nya färjan. 

 

Slutord 

Coronakrisen har ställt stora krav på verksamheterna, förvaltningarna, bolagen och 

politiken i kommunen under 2020. Alla har mött upp med åtgärder som begränsat 

smittspridningen. Samtidigt har man värnat de funktioner som samhället så långt det 

är möjligt behöver kunna erbjuda, inte minst till barn och unga. Det har krävts en 

oerhörd närvaro och uthållighet av våra ordföranden att följa utvecklingen och göra 

sin del under det osäkra läge som rått under 2020, samtidigt som man, tillsammans 

med de andra fullmäktigeledamöterna i gruppen, hållit i den politiska debatten också 

på andra områden.  

När detta skrivs har vaccineringen inletts och min förhoppning är att vi ser en 

ljusning under våren. Jag hoppas att ni alla tar hand om er och att vi till sommaren 

kan umgås mer med släkt och vänner. Den tekniska utvecklingen vi sett under året 

kommer säkert att bli en del av vårt arbete framöver, men jag tror vi alla ser fram 

emot att också träffas och hämta energi från varandra. Den behövs inte minst inför 

den politiska debatten fram till valet, som till stor del lär handla om pandemins 

ekonomiska och sociala efterverkningar.  

Behovet av det starka samhället som tar ansvar för välfärden och skyddar jobb och 

företag har sällan blivit så uppenbart som under 2020. Det är samhället vi 

Socialdemokrater kämpar för. Nu fortsätter kampen under 2021. 

Gruppledare Hans Lindberg 
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Ekonomisk berättelse 
  
Ekonomin för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen utgörs av Umeå kommuns 
utbildningsstöd för respektive parti, baseras på antalet mandat i kommunfullmäktige, 
och medlemsavgifterna från medlemmarna i gruppen. Umeå arbetarekommun gör en 
särredovisning av fullmäktigegruppens medel. Resultatet för 2020 var 75 749 kr.  
 

Årsbokslut för 2020 

Fullmäktigegruppen 2020-12-31 

   ÖVERSKOTT TILL 2019 288650   

    
 Ingående balans till 2019 197972 

 Medlemsavgifter 2019 5400 

 Anslag 2019 91148 

 Summa intäkter 2019 294520 

 

   Utgifter 2019 

  Konf.kostnader 

  Sammanträden -52714 

 Summa utgifter -52714 

 

   ÖVERSKOTT TILL 2020 241806   

   Ingående balans till 2020 241806 

 Medlemsavgifter 2020 5000 

 Anslag 2020 81148 

 Summa intäkter 2020 327954 

 

   Utgifter 2020 

  Konf.kostnader 

  Sammanträden -10399 

 Summa utgifter -10399 

 

   ÖVERSKOTT TILL 2021 317555 

  

Janet Ågren, kassör  

Umeå 2021-02-11 

 

 
 

 



Sida 25 av 29 

 

25 

 

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

Helén Pettersson Ordinarie ledamot Arbetsmarknadsutskottet 
Länsbänksansvarig 

 
Isak From Ordinarie ledamot och vice gruppledare Miljö- 

och Jordbruksutskottet 
Suppleant Näringsutskottet 
Kvittningsman 

Ersättare gentekniknämnden 
 

Björn Wiechel Arbetande suppleant Finansutskottet 
From 11/8 Ledamot EU-nämnden 

 
Åsa Karlsson Ordinarie ledamot Kulturutskottet 

Suppleant Socialförsäkringsutskottet 
Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 

 
Fredrik Stenberg Arbetande suppleant Finansutskottet 
Ersättare tom 10/8 Ledamot EU-nämnden 

 
Under 2020 var alla ledamöter ersättare i samtliga utskott under större delen av 
året, för att kunna hantera riksdagsarbetet under pandemin. 

 
Motioner 

 
Helén Pettersson 
Arbetsförmåga måste betyda samma sak 
Statliga företag borde vara föredömen 
Tillåt inte vargföryngringar inom renskötselområdet 
Värna acceptansen för den svenska älgförvaltningen 
Bättre förutsättningar för privata helikopterföretags medverkan i samhällsviktiga 
verksamheter 
Dawit Isaak måste friges och det fria ordet värnas 
Det Allmänna uppdraget i viltförvaltningen 
Avskaffa fideikommiss 

 

Isak From 
Konkurrenskraftig smart industri 
Statliga företag borde vara föredömen 
Konflikter som renderar hatbrott i Sapmí 
Stoppa fusket på vägarna 
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Förarbevis eller körkort för små snabba båtar och vattenskotrar 
Norra Sverige behöver också bra vägstandard 
Bättre förutsättningar för privata helikopterföretags medverkan i samhällsviktiga 
verksamheter 
Konkurrens med lika villkor för tunga godstransporter 
Bilstöd 
Rättvisa system 
Fjällens hjältar 

För klimatets skull bygg mer i trä 
 

Björn Wiechel 
Validering av akademiska yrken och utvidgad möjlighet till distansutbildning 
Översyn av regelverket för släpfordon 
Rättvisa system 
Fjällens hjältar 
Likvärdig pensionsålder på arbetsmarknaden 
Rättvisa regler för pensionsålder 

 
Åsa Karlsson 
Evidensbaserad blodgivning 

Arbetsförmåga måste betyda samma sak 
Validering av akademiska yrken och utvidgad möjlighet till distansutbildning 
Stoppa fusket på vägarna 
Konkurrens med rättvisa villkor för tunga godstransporter 
Översyn av regelverket för släpfordon 
Likvärdig pensionsålder på arbetsmarknaden 
Rättvisa regler för pensionsålder 

Tillgång till internet 
Övergången mellan aktivitetsersättning och sjukersättning 

 
Ovan avser de motioner vi står som förstanamn på, eller har skrivit ihop med en 
annan ledamot. I de fall det är fler än två ledamöter som har skrivit under, vilket 
ofta sker inom ramen för olika nätverk och konstellationer i riksdagsgruppen, så 
nämns de inte här. Information om dessa finns på www.riksdagen.se, sök på 
respektive ledamot. Utöver motionerna har länets ledamöter också deltagit i 
debatter i riksdagens kammare, likväl som studiebesök, studieresor och andra 
aktiviteter både inom och utom valkretsen, dock framförallt i digital form efter 
mars månad på grund av Covid -19. 
 

Slutord 
 

År 2020 kom att helt domineras av Coronapandemin. I ett slag kom Covid -19 att 
förändra allt i våra samhällen. Pandemin drog som en löpeld över världen. Många, 
många människor har avlidit. Varje människa är påverkad på något sätt, antingen 

genom att inte kunna leva sitt liv som vanligt eller genom sorg över avlidna nära 

http://www.riksdagen.se/
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och kära. Samhället har utsatts för enorma prövningar. Sjukvården har varit under 
ett mycket högt tryck. Vårdpersonalen, i hela världen, sliter och utför dagligen 
fantastiska insatser. 

 
Sveriges strategi för att möta pandemin har handlat om att långsiktigt och 
målmedvetet minska smittspridningen och minska trycket på sjukvården. 
Regeringen har utfärdat rekommendationer och restriktioner under året, vilka 
kontinuerligt har uppdaterats varefter hur smittspridningen utvecklas. 
I mars månad infördes restriktioner för resor och umgänge i Sverige. Riksdagens 
begränsades till att ha endast 55 ledamöter på plats vid voteringar. Begränsningarna 
i att få träffas fysiskt har lett till att riksdagsgruppen, såsom väldigt många i 
samhället, har flyttat sina möten till videomöten. Om vi tidigare varit sämre på att 
nyttja sådana, och även ovana, har pandemin medfört att vi fått upp ögonen för 
och tränat oss i digitaliseringens möjligheter. Samtidigt är längtan stor efter att få 
ses i verkligheten. Det finns ett uppdämt personligt och demokratiskt behov av att 
få småprata, djupdyka, stämma av och känna av med kollegor och kamrater. 

 
Restriktionerna till följd av pandemin har inneburit att näringsliv och kulturliv har 
mött stora bakslag. Vissa har behövt ställa om sin verksamhet, andra har sett den 
minska, och för en del har den helt gått om intet. För att företag, verksamheter och 
anställda ska klara sig genom detta har det införts omfattande stödinsatser. 
Regeringen har med brett samförstånd i riksdagen inrättat omställningsstöd och 
omsättningsstöd så att företag kompenseras och kan övervintra. Införandet av 
korttidpermitteringar har inneburit att 580 000 anställda har kunnat lämna arbetet 
med ersättning. Därtill har a-kassan stärkts och höjts, vilket har varit mycket viktigt 
för tryggheten och ekonomin. Fram till hösten hade det utbetalats cirka 60 
miljarder i stödinsatser och innan årets utgång hade pandemibekämpningens 
kostnader sammanlagt uppgått till cirka 250 miljarder. Innan år 2020 tog slut sågs 
ändå en ljusning. Framtagandet av ett nytt vaccin mot Covid -19 gick i rekordfart. 
Förhoppningen är att vaccinationen ska kunna stabilisera läget och att samhället ska 
kunna återgå till det normala under 2021. 

 
Till vår stora glädje valde också medborgarna i USA att i november rösta fram en 
demokratisk president, vilket ger hopp om framtiden. 
2020 har visat att det kan gå fort att våra liv omkullkastas och att vi inte kan ta 
några värden och segrar förgivna. Det behövs nya och gröna jobb, bättre trygghets- 
och omställningssystem och en generösare omsorg för alla. Året stärker oss i 
övertygelsen om att Sverige ska vara ett starkt och demokratiskt välfärdssamhälle. 

 
Helén Pettersson 
Isak From 
Björn Wiechel 
Åsa Karlsson 
Fredrik Stenberg



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 ://: 




