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JA N E T  Å G R E N   

KOMMUNALRÅD (S) , UMEÅ KOMMUN 

KONTAKT 
Phone: +4690161336 Cellphone: +46706104785 

Email: janet.agren@umea.se  

Postadress 

Janet Ågren 
Umeå kommun 
901 84 Umeå 

Sweden 

Sociala medier / vidare information 

Facebook 
Umeå kommun 

Socialdemokraterna i Umeå 

PRESSKONTAKTER OCH FÖRFRÅGNINGAR 
Helena Smith, politisk sekreterare (S) 

090 16 43 81 / 070 695 57 95 / helena.smith@umea.se 

PERSONLIG PRESENTATION 

Janet Ågren. Födelseår: 1978. Yrke: statsvetare. 

Min politiska bana började när jag engagerade mig i det socialdemokratiska 
studentförbundet i anslutning till mina studier på Umeå universitetet. Jag blev senare 
medlem i det socialdemokratiska partiet. Det var frågor kopplade till min utbildning 
och sociala frågor som gjorde att jag tog steget och engagerade mig politiskt. Jag är 
fortfarande glad över att jag tog det steget och fick möjligheten att tillsammans med 
andra påverka samhället och framtidens Umeå. Jag blev förtroendevald i samband 
med 2006 års val, då om ersättare i den dåvarande socialnämnden. Sedan dess har jag 
hunnit vara ordförande i äldrenämnden, ledamot i kommunstyrelsen och i 
kommunfullmäktige. Innevarande mandatperiod tjänstgör jag som kommunalråd och 
ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott vid Umeå kommun.  

Hjärtefrågor: Hållbarhetsfrågorna. Jag brinner för att vara delaktig i byggandet av ett 
Umeå som håller ihop, såväl socialt som klimatmässigt. 

Boende och levnadssituation: Bor tillsammans med min sambo och 3 barn i de 
västra stadsdelarna. Gillar att springa och att få röra på mig på fritiden, och försöker så 
långt vardagspusslet tillåter hitta på roliga aktiviteter med mina barn och familj. 

NUVARANDE UPPDRAG, UMEÅ KOMMUN 

• Kommunstyrelsens andre vice ordförande 

• Ordförande för kommunstyrelsens planeringsutskott 

• Member of the Executive Committee 
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• Ledamot i budgetberedningen, Umeå kommun 

• Ledamot i krisledningsnämnden, Umeå kommun 

• Styrelseledamot Umeå kommunföretag AB (UKF) 

• Kommunfullmäktigeledamot, Umeå kommun 

ÖVRIGA UPPDRAG I  URVAL 

• Styrelseledamot, Umeå Folkets Hus 

ARBETSLIVSERFARENHET OCH UTBILDNING I  URVAL 

• Politisk sekreterare (S), Umeå kommun 

• Politices magister, Umeå universitet 

• Styrelseledamot, Umeå studentkår 

TIDIGARE UPPDRAG I  URVAL 

• Ordförande för äldrenämnden, Umeå kommun 

• Ordförande för Umeå kommuns pensionärsråd 

• Ordförande för Umeå kommuns folkhälsoråd 

• Ledamot i socialnämnden, Umeå kommun 


