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Inledning 
 

 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti för ekologisk hållbarhet. Det är utifrån 

dessa värderingar vi engagerar oss i en strävan för rättvis fördelning, jämställdhet och en ren miljö. 

 
Kommunvalet 2014 var en stor framgång för Vänsterpartiet. Vi fick ytterligare två mandat i 

kommunfullmäktige och har nu 9 ordinarie och 5 ersättare. Tyvärr innebar inte valframgången att 

Vänsterpartiet har fått mer makt över utvecklingen i Umeå, tvärt om. Socialdemokraterna valde att 

inte fortsätta samarbetet med V utan istället samarbeta med MP och dessutom ingå en valteknisk 

koalition med allianspartierna, trots att S har majoritet med V. 

 
Under 2016 har kommungruppen valt att fortsätta prioritera de politikområden som faller under 

fokusområdena ”Den barnvänliga staden” och ”Omfördelning mellan män och kvinnor”, som vi 

kom fram till under ett stormöte i kommungruppen i UMEVA:s lokaler den 10 maj 2015. Denna 

prioritering präglade såväl vår praktiska politik i nämnderna, vår skuggbudget för 2017, samt 

våra kampanjer och det kampanjmaterial som vi delat ut på köpcentra, i brevlådor, utanför 

äldreboenden, och på gator och torg. 

 

En översikt över vilka motioner, interpellationer, enkla frågor, insändare och debattartiklar som 

skickats in av kommunfullmäktigegruppen under året hittar du som bilaga till detta dokument. 
 
 
 

Kommungruppens rapporter från nämnder, utskott och 

styrelser 

 

 

Kommunstyrelsen 

 

Ulrika Edman (ord), Mattias Sehlstedt (ord), Åsa Bäckström (ord) 

Lennart Arvidsson (ers), Bore Sköld (ers), Elisabeth Zachrisson (ers) 

 

Kommunstyrelsens möte är mest en transportsträcka inför kommunfullmäktige. Mötena brukar 

aldrig vara längre än 20 minuter och fungerar som en fingervisning om hur alla partier kommer att 

ställa sig inför fullmäktige. Vår linje diskuteras och beslutas på kommunpolitiskt medlemsmöte, som 

alltid brukar vara måndagen innan kommunstyrelsen som ligger på tisdagar. Både Caroline och 

Arijan har hoppat av under året och istället för dessa har Bore och Elisabeth Zachrisson valts in. 

Denna grupp ses aldrig specifikt i denna konstellation, utom precis innan KS för ansvarsfördelning 

och eventuellt upplägg. Mediala utspel sker också redan vid KSAU eller i samband med KF. På sikt 

kan denna grupp behöva fungera mer som partiets budgetgrupp. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 

 

 

Ulrika Edman (ord) 

Mattias Sehlstedt (ers)  

 

Det som i stort och smått präglar arbetet i KSAU eller den s.k kommunledningen är den 



 
 
 

oproportionerliga majoriteten som S + MP (4 av 7 ledamöter) har tillskansat sig utifrån valresultatet 

med hjälp av den valtekniska samverkan med Alliansen. KSAU har omfattande delegation att fatta 

beslut i frågor som aldrig når KS/KF. Frågorna har varit många eftersom alla frågor till KS/KF 

passerar KSAU. KSAU är det forum som i mångt och mycket sitter på slutlig makt och får därför 

stort medialt intresse. Det har blivit allt tydligare att inget annat parti är speciellt intresserade av 

öppenhet och transparens och därför är media väldigt intresserade av vad V har att säga. Genom att 

vi är förberedda med kärnfulla reservationer så plockar media oftast upp Vänsterpartiets 

uppfattning eller vill få kompletterande info om underlag och resonemang från oss. Detta är också 

ett resultat av att S + MP + M + L på det stora hela alltid är överens till 99 % och verkar föga 

intresserade av att göra förslag bättre eller att sätta sin egen politiska prägel på besluten.  

 

De stora skiljelinjerna mellan de styrande i minoritet (S + MP) och oss har varit budget, 

fördelningspolitik, organisation och politiska prioriteringar. I de frågor där S inte kunnat få med sig 

Alliansen söker de stöd av V. Ulrika skickar i så hög utsträckning som möjligt ut underlag till 

berörda nämnder/styrelser för input. Ofta finns det bara några få dagar för att få fram en linje. I 

kontroversiella ärenden där det finns frågetecken så pratar gruppledningen ihop sig.  Slutsats: När S 

behöver oss så hör de av sig och vill förhandla.  

 

För- och grundskolenämnden 

 
Daniel Kallos (representant i AU) 

Elisabet Forssell (ordinarie)  

Gun Stolt (ersättare)  

 
1) Vilka frågor har varit mest aktuella under året? 

De mest aktuella frågorna har varit de nedläggningshotade skolorna i Bullmark och Botsmark, ett 

reviderat resursfördelningssystem för förskoleklass, grundskola och fritidshem inkl. ett separat 

resursfördelningssystem till undervisning av nyanlända elever, Lärarlyftet, ny 

Kompetensförsörjningsplan för åren 2016-2019 och tillhörande aktivitetsplan för 

kompetensförsörjning, nytt funktionsprogram för grundskolan, budget och uppdragsplan för 2017, 

samt principer för framtida lokalförsörjningsbehov. 

 

2) Hur har V ställt sig och vad har V drivit? 

Vi har drivit att det ska byggas en ny F-6-skola i Bullmark och att underlaget måste bli bättre innan vi 

kan besluta något om skolan i Botsmark, men att vi vill arbeta med sikte på att ha F-6 även i 

Botsmark. Vi har protesterat mot att punkten Utbildningsdirektören informerar ska vara stängd för 

allmänheten, vilket vi lyckades med att förhindra.  

Vi har varit drivande för att påskynda det nya resursfördelningssystemet där större hänsyn än tidigare 

tas till faktisk skolsegregation. Vi har tillsammans med våra ledamöter i Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden arbetat för att få igenom en rad förbättringar vad gäller 

Kompetensförsörjningsplanen och aktivitetsplanen.  

Vi har också, men med mindre framgång, lagt konkreta förslag när det gäller budget och 

uppdragsplan, funktionsprogram och grundläggande principer för framtida lokalförsörjningsbehov.  

Vi har lyft frågan om en närmare samverkan på skolområdet med lärarutbildningen vid Umeå 

universitet. Vi har varit drivande för at få fram konkreta förslag vad gäller fritidshemsverksamheten 

och former för fritidspedagogernas arbete inom skolan.  

Vi har drivit på för större satsningar på Hedlunda kompetenscentrum för genus, Naturskolan och 

Idéan, dock utan framgångar. 



 
 
 

I arbetet har det blivit tydligt att den existerande förvaltningsordningen inte fungerar särskilt väl, då 

avståndet mellan förvaltningens toppskikt och eleven blivit mycket större. Polititikens inflytande har 

beklagligt nog försvagats under en längre period samtidigt som tjänstemannainflytandet ökat.  

 

3) Hur har oppositionsrollen fungerat? 

Samarbetet med Fi fungerar väldigt bra. Vi (V+Fi:s representant Tiina Kumpula (ersättare)) har rollen 

som opposition och ser liten samarbetsvilja från S+MP:s sida. Vi får väldigt lite gehör för våra 

yrkanden men har trots allt tvingat fram en politisk diskussion. Det är allvarligt att S, MP och M 

utestängt andra än presidiet från presskonferenser och att pressmeddelanden från kommunen endast i 

undantagsfall redovisar minoritetsståndpunkter. När det gällt ärendet om skolan i Bullmark, Bodbyn 

och Botsmark har presidium och förvaltning vid upprepade tillfällen undanhållit nämnden 

information. 

 

4) Hur arbetade vi för att nå ut med vår politik? 

Vi har gått ut med pressmeddelanden, insändare och debattartiklar, både enskilt och i olika 

grupperingar tillsammans med skolgruppen, dvs. ledamötena i Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. Vi har skrivit utförliga reservationer till protokollet särskilt i frågor där 

nämndens beslut förts vidare till KS och fullmäktige. De av oss i skolgruppen som är ledamöter i 

fullmäktige har även ställt frågor, interpellationer och motioner till fullmäktige. Vi har lyckats nå ut 

väldigt bra, framför allt i frågan om Botsmark och Bullmark, men även gällande Musikskolan, där en 

insändare från (V)år sida medverkade till att sätta en medial boll i rullning som gjorde att 

Musikskolan helt och hållet räddades från neddragningar. Vi har också deltagit i olika möten och 

debatter. 

 

5) Hur arbetade vi för att kommunicera internt inom partiet? 

Skolgruppen, som består av alla förtroendevalda från V och Fi i GVN och FGN, har ett mycket gott 

samarbete där vi träffas varje månad.  Mot slutet av året har vi i FGN även börjat träffas oftare som 

enskild grupp utöver skolgruppsmötena. Vi har kommunicerat löpande med gruppledningen om både 

mediala och politiska strategiska ställningstaganden.  

 

6) Vad skulle ni i ert uppdrag/nämnd kunna förbättra eller utveckla i ert arbete? 

Inom skolgruppen har vi olika syn på hur vi bör nå ut till media och allmänhet. Där behöver vi 

diskutera ihop oss ytterligare. Större tydlighet kring hjärtefrågor bör vi också eftersträva.  

 

 
Individ- och familjenämnden 

 
Ulrika Edman (ord, AU, sammankallande för IFN:s jämställdhetsberedning/IFO-utskott)  

Ahmed Hersi (ord, ers i IFO-utskottet) 

Gudrun Nordborg (ersättare) 

Saasha Metsäärantala, ers FI 

 

Nämndens utmaning har i år varit den tuffa ekonomin, med en budget som inte klarar att finansiera 

befintlig verksamhet och dessutom i juli -16 verkade gå mot ett större budgetunderskott än någonsin. 

Med tydliga inriktningsbeslut (ett enda övergripande mål; självständighet och självförsörjning, stopp 

för placeringar till förmån för egen verksamhet på hemmaplan, jobba med boendekedjan, se över 

våldskedjan, utveckla personlig assistans i egen regi, jobba ned resursprioriteringar istället för 

nedläggningar av fungerande verksamhet osv) fastlagda framförallt av S och V där vi är en tydlig 



 
 
 

ingenjör till inriktningarna, men med stor samsyn med allianspartierna utifrån ordförandes syn på totalt 

samförstånd i nämnden.  Budgeten för året har nått ett nollresultat – vilket måste betecknas som mer 

eller mindre en skräll.  

 

Nämnden har i grunden ett bra samtalsklimat, medan den ständiga dragkampen består av att V försöker 

skjuta S framför sig i all centrala frågor som handlar om att värna välfärden; bibehålla och utveckla 

erbjudandeverksamheterna så som Fältgruppen, Öppen förskola, Alkohol- och drogmottagningen, 

Centrum mot våld m.m. utifrån nämndens tuffa ekonomi. Vänsterpartiet har gått ut medialt i alla frågor 

där S inte gjort upp med V, till S uttalade ilska och besvikelse varje gång. Dock har det varit extremt 

effektivt där vi räddande nedläggning av både Fältgruppen och Öppen förskola samt fick mer tryck i 

frågan om Centrum mot våld. V har på pappret fått igenom kostnadsfritt boendestöd och att 

öppenvården ska jobba med föräldrarna till barn som blir placerade. Tyvärr vill S endast göra upp i 

kulisserna för att inte på allvar förarga de borgerliga partierna. Detta har varit en svår balansgång 

mellan att få igenom bra saker, driva politiken i den riktning (V)i vill, men att inte utåt vilja visa 

samarbetet. Nämnden ordförande har ”myntat” ett begrepp han frekvent använder för att skapa 

klimatet med IFN vs. Kommunledningen ”Vi vinner tillsammans, och förlorar tillsammans”.  

 

Gruppen skulle kunna få till fler gemensamma träffar innan AU, men just nu är det främst Ulrika som 

förhandlar med S innan beroende av deras ofta lynniga intresse till att göra upp innan, beroende på om 

V uppfattats som illojala genom att driva en fråga medialt. Vår ingång har varit att folk förtjänar att 

veta när välfärden monteras ner. 
 
 
 

Jämställdhetsutskottet 

 
Gudrun Nordborg (ordinarie) 

Filip Hallbäck (ersättare) (fi) 
 

Har varit pådrivande  

 

• angående våldsförebyggande arbete inom grundskolan med fokus på feministiskt självförsvar 

och fått med skrivningar om maskulinitetsnormen. Har fått försäkringar om att feministiskt 

självförsvar ska erbjudas under våren 2017 i vart fall. Tjejjouren har fått medel för att vidareutveckla 

sina insatser i grundskolan. (Enkel fråga i KF också)  

 

• för gender budgeting, beslut om medel till metodmaterial samt om granskning av 

investeringsbudgeten 2016-2019 och 

 

• för mer av externt arbete med jämställdhetsfrågor, - perspektiv. Lyckades med kravet på att 

det skrevs in i reglementet. (Har också medverkat till att något av detta sker, t ex bidrog jag via 

Kvinnohusföreningen till program och medverkande den 5 mars ”Mod och civilkurage” i Väven och 

min kontakt med Allan Wade, forskare och familjeterapeut vid Centre for Response-Based Practice i 

Kanada, möjliggjorde att han kom till Umeå den 12 april för temadag med Umeå kommun, 

Länsstyrelsen och Brottsoffermyndigheten som arrangörer) 

 

Därutöver har jag fått något skärpt formulering i remiss på SOU ang surrogatmödraskap och remiss 

ang motion om könsneutrala toaletter, avslag men jag fick med en skrivning om att det förutsätts att 



 
 
 

nybyggnationer ska ha könsneutrala toaletter och trygga sådana. De olika nämnderna har varit 

inbjudna till JUSK för dialog, likaså PU. Aktivt frågande ledde till min enkla fråga ang e-post i KF. 

Deltog också som JUSK-representant i samråd ang romer den 20 september.  

 

Förslag:  

(V)i borde diskutera hur det interna jämställdhetsarbetet bör organiseras. Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden har ansvariga tjänstepersoner. IFN har en beredningsgrupp. Borde inte alla ha 

något sådant? För övriga ligger ansvaret på chefen – räcker det? Vilket ansvar bör KS ha? Den här 

diskussionen hos oss skulle vinna på om Eva Arvidsson bjuds in, vilket jag föreslagit tidigare. Tror att 

detta skulle kunna leda till en viktig motion.  

 

I JUSK tänker jag fortsätta att bevaka feministiskt självförsvar, arbete med maskulinitetsnormen 

generellt men särskilt inom skolan. Jag vill också driva på för ett mer aktivt och synligt externt 

jämställdhetsarbete med kampanjer och konferenser – Nu pågår ”Bry dig” men jag tycker inte att det 

är särskilt kraftfullt trots att det sker i brett samarbete.  

 

Av V i alla nämnder: Begär en sammanställning/rapport av jämställdhetsarbetet i ”din” nämnd, helst 

varje år för att kunna följa upp vad som sker eller inte sker. Bevaka särskilt kommande redovisningar 

av medarbetarenkäten som genomfördes 2016. 
 
 

Äldrenämnden 

 

 

Åsa Bäckström (ledamot) 

Malin Nielsen (ledamot) 

Bore Sköld (ersättare) 

 
Följande frågor har (V)i drivit i Äldrenämnden under 2016. 

- Införa heltid som norm med goda arbetsvillkor 

- Arbetstidsförkortning, 6- timmars arbetsdag, prövas på fler lämpliga arbetsplatser i samråd 

med verksamheterna  

- Arbetskläder tillhandahålls jämlikt 

- Genderbudgeting används som planeringsverktyg  

- Pågående försök med Arbetstidsförkortning, 6- timmars arbetsdag, förlängs med ett år, för 

att säkra kvalitén på utvärderingsunderlag för Arbetstidsförkorting. 

- att säkerställa god bemanning för att undvika för hög arbetsbelastning och stress i arbetet, 

som en punkt under "öka hälsan och minska sjukfrånvaron" i Uppdragsplanen. 

- Antalet Delade turer minskas under år 2016  

- Schemalagd arbetstid skall läggas så att kontinuitet skapas för personal och brukare 

- Att påbörja en diskussion med Kommunal för en tidplan och prislapp/kostnadsuppskattning 

angående Kommunals krav för förbättrade arbetsvillkor 

- Personalpolitiskt mål för Äldreomsorgen; jämställdhet är grunden för Umeå kommuns 

personalpolitik 

- Att kommunen ska vara öppen för arbetsträning, praktik och anställningar 

 

Av alla dessa frågor som (V)i har drivit så är försöket med arbetstidsförkortning, 6 - timmars 

arbetsdag på Äldreboendet Sjöjungfrun den fråga som vi nått längst med. Jonas Sjöstedt besök 

på Sjöjungfrun uppmärksammades medialt på hösten 2015 och det var även ett fint möte med de 

anställda. De anställda har under försöksåret 2016 varit mycket nöjda med försöket. De har känt 



 
 
 

att de mår bättre och hinner bli utvilade till nästa arbetspass. Utvärderingen av 6-timmars 

arbetsdag kommer att ske under första kvartalet av 2017. Vänsterpartiet kommer inför 

utvärderingen att bevaka att utvärderingen görs på ett rättvist och korrekt sätt. Som parti i 

opposition har (V)i synliggjort vår feministiska, socialistiska agenda genom de yrkanden för 

goda arbetsvillkor - att det även ska gälla för kvinnor inom äldreomsorgen. Vänsterpartiet har en 

synlig plats i debatten rörande kampen för rättvisa arbetsvillkor för de arbetande kvinnorna inom 

vård och omsorg. (V)år politik har vi nått ut med genom att skicka pressmeddelanden, dela 

flygblad med fokus på arbetsvillkor inom äldreomsorgen, motioner rörande äldreomsorgen, 

enkla frågor och interpellationer i kommunfullmäktige, yrkanden i äldrenämnden och insändare 

som lyfter äldrefrågor samt Facebook. De personalpolitiska frågorna lyfts även i 

Personalutskottet som exempelvis Heltid och 6-timmarsarbetsdag. 
 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 
Elisabeth Zachrisson (ledamot) 

Daniell Anderson (ledamot) 

Susanne Yttergren (ersättare) 

Joakim Mäki (ersättare) 

 

1) Vilka frågor har varit mest aktuella under året? 

Den mest aktuella och stora frågan under 2016 har varit Fridhemsgymnasiets framtid och en eventuell 

ny gymnasieby på Umestan. Beslutet att flytta Vård- och omsorgsprogrammet och Restaurang- och 

livsmedelsprogrammet till Midgårdsskolan/Umestan from hösten 2016, kan ses som ett stöd för att 

nämnden skulle ställa sig positiv till en gymnasieby. Under hösten beslutade GVN att inte erbjuda 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet läsåret 2017/18. 

 

En ny kompetensförsörjningsplan för 2016-2019 samt budget och uppdragsplan för 2017 är två för 

verksamheten betydelsefulla utvecklingsområden. Framtagandet av en lokalförsörjningsplan och en 

översyn av gymnasieskolans resursfördelningssystem pågår. Ett antal remisser och betänkanden har 

behandlats seriöst. 

 

I december tog nämnden beslut för 2017 års budget. Vänsterpartiet yrkade då avslag på såväl 

socialdemokraternas budgetjustering, som alliansens budgetjustering, till förmån för den egna 

budgetjusteringen som nedröstats i Kommunfullmäktige. Vänsterpartiet yrkade avslag då både 

socialdemokraterna och alliansen lagt en minusbudget, som man vet inte kommer att styra 

verksamheten i praktiken.  En lösning som dessutom ensidigt gynnar huvudmännen för de fristående 

skolorna, då friskolornas beräknade elevpeng grundar sig på beräkningar innan budgetjusteringen, 

vilket gör att friskolorna nu får en högre elevpeng. 

 

2) Hur har V ställt sig och vad har V drivit? 

Vänsterpartiet har medvetet och återkommande drivit frågan att nämnden ska satsa på en fortsatt 

gymnasieverksamhet i en renoverad gymnasieskola på Fridhem.  Alla övriga partier med S i spetsen 

har intensivt arbetat för en ny gymnasieby. V har begärt återremiss p.g.a obefintliga eller magra 

underlag, skriftligen reserverat oss mot t.ex flytt av program samt skrivit debattartiklar.   

Vi har tillsammans med våra ledamöter i För- och grundskolenämnden arbetat  

 för att få igenom en rad förbättringar vad gäller Kompetensförsörjningsplanen och aktivitetsplanen 

samt lagt ner ett gediget arbete på direktiven till uppdragsplanen för GVN med ett tydligt 

utvecklingsperspektiv.  



 
 
 

 

I arbetet i GVN är det tydligt att Umeå kommuns organisation med en förvaltning fungerar mycket 

dåligt. Detta har vi på olika sätt påtalat i diskussioner och vid information och genomgång av 

ärenden. Politikens roll och ansvar på alla nivåer är otydlig och det politiska inflytandet har radikalt 

försvagats. Den centrala förvaltningsledningen har koncentrerats kring kommunchefen, vilket innebär 

att en kraftfull centralisering är genomförd med den nya förvaltningsorganisationen. 

Ett fåtal tjänstemän har idag stor makt över agendan. 

 

3) Hur har oppositionsrollen fungerat? 

Vi har en tydlig oppositionsroll och en sporadisk kommunikation med ordförande. MP är helt 

osynlig. Eftersom GVN inte har något AU är det svårt för V att lyfta in viktiga frågor på 

dagordningen. Vi lyfter därför frågor under punkten övriga frågor på dagordningen och ställer frågor 

under ärendebehandlingen, vilket inte är tillfredsställande. Vi skapar debatt under mötena och kan 

ibland få gehör för våra synpunkter. V:s ledamöter är pålästa och yttrar sig flitigt under 

nämndsmötena. Vi begär ofta återremiss för att handlingarna inte är kompletta och ofta saknar både 

fakta, bakgrund och analys. Skriftliga reservationer förekommer flitigt.   

 

V är utestängda från presskonferenser och våra yrkanden syns mycket sällan i pressmeddelanden från 

kommunen.  

 

4) Hur arbetade vi för att nå ut med vår politik? 

Vi har gått ut med pressmeddelanden, insändare och debattartiklar, både enskilt och i olika 

grupperingar tillsammans med skolgruppen, dvs. ledamötena i För- och grundskolenämnden. Vi har 

skrivit utförliga reservationer till protokollet. De av oss i skolgruppen som är ledamöter i fullmäktige 

har även ställt frågor, interpellationer och motioner till fullmäktige.  

Vårt idoga arbete mot en gymnasieby och för Fridhem har gett ett mycket positivt utslag. Vi är 

mycket stolta och glada för att övriga partier har ställt sig bakom en fortsatt satsning på 

Fridhemsgymnasiet och skrotat tanken på en gymnasieby.    

 

5) Hur arbetade vi för att kommunicera internt inom partiet? 

Skolgruppen, som består av alla förtroendevalda från V och Fi i GVN och FGN, har ett mycket gott 

samarbete och träffas varje månad för ärendegenomgång och inför nämndsmötena. Remisser och 

betänkanden besvaras ofta av någon/några ledamot/ledamöter från FGN respektive GVN. 

För att lyssna av vad våra medlemmar och även övrig väljare tycker är viktiga skolfrågor som vi inom 

Vänsterpartiet borde driva bjöd vi in till ett öppet möte på Folkets Hus.  

 

6) Vad skulle ni i ert uppdrag/nämnd kunna förbättra eller utveckla i ert arbete? 

Att i skolgruppen enas om en mediastrategi. Utifrån vårt genomarbetade underlag med direktiv till 

uppdragsplanen för FGN och GVN ta fram Vänsterpartiet i Umeås skolpolitiska program och att 

utifrån detta prioritera vilka frågor vi ska driva inför valet.  

 

 
Tekniska nämnden 

 
Johan Stål (ord) 

Ulrika Edman (ord) 

Lasse Jacobson (ers) 

Lisa Bergström (ers) 



 
 
 

 
I tekniska nämnden har vi jobbat hårt med att hålla koll på att färdtjänsten ska utvecklas mot mer 

likvärdighet istället för begränsande, dyrt och snäva tolkningar för de som är beroende av den. Genom 

att skapa opinion och påtryckningar har S backat och tillåter att förflyttningshjälpmedel kan tas med 

till målpunkten. Vi har några ytterligare krav som vi vill ha igenom innan vi är nöjda; kostnadsfri 

hand-i-hand-tjänst, allt som har med arbetslinjen att göra (praktik, studier, arbetsrehabilitering) ska 

göra att man kan erhålla arbetsresor till motsvarande ett månadskort.  

 

Vi har fortsatt att ifrågasätta alla delar av Rådhustorgets ombyggnation, i linje med vårt 

budgetförslag. Ombyggnation av Vasaplan är en annan fråga och där vi har vi varit tydliga med att 

tillgängligheten har en särställning och yrkat på att rökförbud ska råda. Dialog kring utformningen 

med berörda professionella trafikutövare och andra specifika målgrupper (skolan, funkisrörelsen osv) 

har varit undermåligt, vilket är starkt oroande för det färdiga resultatet. Att alla busskort framöver 

kommer bli helt digitala utan att laddstationer kommer att finnas, är en annan detalj som gör att vi har 

starka misstankar om det förhastade i detta gigantiska ombyggnadsprojektet.  

 

Vi upplever att vi som vanligt är helt ensamma om att vilja förändra, då vi i princip är de enda som 

lägger skarpa yrkanden med några få undantag från S, i övrigt visar alla andra partier en kompakt 

överenskommelse. Som opposition har vi dock fungerat väl med att media visat stort intresse för det 

vi ägnat oss åt och att S många gånger har tagit inspiration av oss och gått fram med egna förslag som 

vi redan har lyft tidigare, om inte annat som är det en realpolitisk vinst. 

 

Vårt sätt att nå ut med vår politik till allmänheten har skett genom att alla yrkanden och reservationer 

levereras direkt till media (då vi är portade från presskonferenser) och framförallt Ulrika har varit 

tillgänglig för media att svara på frågor kring våra hjärtefrågor samt vid de tillfällen som vi visat oss 

på stan och i kommundelar för att prata kommunpolitik. Internt har vi alltid haft representanter på de 

kommunpolitiska mötena. 

 

Vi skulle kunna förbättra eller utveckla vårt arbete genom att i förhand prata igenom vad och om vi 

ska skriva yrkanden på när det gäller dagens frågor, en annan sak som skulle kunna vara gynnsamt 

var om vi kunde ta kontakt med berörda grupper eller verksamheter innan ett aktuellt beslut. 

 
Fritidsnämnden 

 
Lennart Arvidsson (ledamot) 

Sofia Stolt (ledamot) 

Abdi Hanad (ersättare) 

Tova Andersson (ersättare) 

 
En viktig del av Fritidsnämndens ansvar är de olika föreningsbidragen. Föreningarna inom 

kommunen kan få ta del av aktivitetsstöd, lokalbidrag, investeringsbidrag, 

anläggningsstöd/driftsbidrag, olika former av projektstöd m.m. Flyktingmottagandet har bl.a. 

inneburit att nämnden valt att stötta olika föreningsdrivna integrationsprojekt. 

Nämnden har varit ense i synen på hur de olika föreningsbidragen ska fördelas. Fritidsnämnden 

pritoriterar framför allt barn och ungdomar. 

 

I den sista budgetförhandlingen med (s) under den förra mandatperioden så var förverkligandet av ett 

Gymnastikens Hus en viktig fråga för Vänsterpartiet. Efter många förhandlingsturer om budgeten så 



 
 
 

lyckades vi också så småningom bli ense om satsningen.  

 

Under 2016 har det handlat om etapp 2 för gymnastikens hus. Besluten kring byggandet är minst sagt 

hårresande och fördyrar driften med tot. ca 3,5 miljoner. Istället för att som Vänsterpartiet ville 

samlokalisera Gymnastikens Hus i kommunal regi med Midgårdsskolans idrottshall, så valde 

majoriteten i nämnden att förlägga gymnastiken hus i Balticgruppens lokaler på Mariehem. Det fanns 

möjligheter till stora samordningsvinster med gymnasieskolan om kommunens 

lokalförsörjningsdirektiv följts. De ansvariga tjänstepersonerna pekade också på kostnadseffektiva 

och bra alternativa lokallösningar för bl.a. de mattsporter som idag är alltför trångbodda. Det är 

framför allt dessa sporter som kommer att inrymmas i etapp 2 och som varit aktuellt 2016. 

 

Med den befolkningsutveckling som vi har i de östra stadsdelarna. framför allt på Tomtebo med en 

förväntad ökning av antalet barn och ungdomar i åldersspannet 6-18 år på mellan 35-40 procent under 

den kommande 10-årsperioden så blir en ny hall på Tomtebo en alltmer nödvändig investering. 

Idrottsföreningen GUIF som organiserar 40 procent av alla barn och ungdomar i de östra stadsdelarna 

får allt svårare att lösa träningstider för sina 118 lag. Kan GUIF även fortsättningsvis organisera 40 

procent av ungdomarna så handlar det om tränings- och matchtider för 150 lag i innebandy, fotboll 

och handboll under den närmaste 10-årsperioden. Vänsterpartiet ser det som absolut nödvändigt att 

satsa på och före annat prioritera en ny idrottshall på Tomtebo. 

 

Vänsterpartiet föreslog i en motion att ett Sportotek inrättas. Idén är att alla kan lämna in den 

idrottsutrustning de inte längre använder och alla kan sedan komma och låna den. I korthet en 

satsning för barn och ungdomar som kanske aldrig ens får chansen att pröva på olika sporter. Trots att 

satsningen stöddes av Fritidsnämnden och inte innebar någon större kostnad så avslogs motionen av 

en majoritet i kommunfullmäktige. 

 

Även om Vänsterpartiets förslag tydligen retat upp en del ledamöter i Fritidsnämnden så har 

stämningen i nämnden i huvudsak varit bra. Trots ett par insändare under året så kan vi 

vänsterpartister bli klart bättre på att synas. 

 

Vi vänsterpartister i nämnden har i regel en träff inför varje nämndssammanträde. Ibland enbart en 

lunchsittning lite beroende på vilka ärenden som kommer upp och vad vi själva har för möjlighet att 

träffas. 
 

 
 

Kulturnämnden 

 
Caroline Täljeblad (ledamot)  

Anders Emanuelsson/Wilmer Prentius (ersättare) 

Elsa Andersson Hedqvist (ersättare) 

 

Den stora frågan under året har varit Scharinska Villan. 2014 avslutades en omfattande renovering av 

byggnaden vilken orsakats av bristande underhåll och en verksamhet som av byggnadsantikvariska 

skäl bedömts olämplig i byggnaden, som sedan dess stått outnyttjad. Diskussioner har under året förts 

kring ett fortsatt kommunalt ägande eller en försäljning. För att säkra medborgarnas fortsatta tillgång 

till Scharinska formulerade vi ett förslag i Kulturnämnden som innebar att uppdra åt Umeå kultur att 

undersöka förutsättningarna för Kulturnämnden att hyra fastigheten Scharinska villan för att 



 
 
 

möjliggöra kulturell verksamhet. Bostaden AB visade sedan intresse att köpa Scharinska Villan och 

vi menade att Kulturnämndens avsikt att förhyra lokalerna fortfarande var aktuell. Till mångas stora 

besvikelse så avbröt Bostaden AB affären och Scharinska går nu ut till öppen försäljning.  

 

Kulturnämnden har under 2016 också äntligen antagit ett fristadsprogram, enligt beslut i 

kommunfullmäktige 2010. Ett par år senare biföll kommunfullmäktige en motion från Vänsterpartiet 

som innebar att konceptet fristad även ska kunna inkludera serietecknare, bildkonstnärer, musiker och 

andra kulturarbetare, vilket vi är mycket glada för.  

 

Med anledning av det uppkomna ärendet om otillbörlig verksamhet hos Studiefrämjandets 

Umeåavdelning har Kulturnämnden korrigerat inrapporterad verksamhet och omfördelat felaktigt 

utbetalda verksamhetsmedel. En olycklig situation som vi i Kulturnämnden försökt hantera på bästa 

sätt.  

 

I Kulturnämnden råder fortsatt god stämning och något av en konsensuskultur. Frågorna som landar 

på vårt bord är ganska få vilket ger oss vänsterpartister ett ännu större ansvar att initiera viktiga 

frågor. I december kunde vi välkomna Wilmer Prentius som ny ersättare efter att Anders 

Emanuelsson valt att avsäga sig sitt uppdrag. 

 

 

Byggnadsnämnden 

 

 

Mattias Sehlstedt (ordinarie) 

Maria Myrstener (ordinarie) 

Örjan Mikaelsson (ersättare) 

Ellen Söderberg (ersättare) 

 
 

Frågorna 1-4: 

Vi har drivit på för fler hyresrätter och flerbostadshus, för att spara grönytor när förtätningar sker och 

framförallt för ett generellt upprätthållande av allmännyttiga intressen i en nämnd där S, M och KD 

ofta kör över PBL och allmännyttan. Många av de yrkanden vi lagt i nämnden har handlat om 

blandade boendemiljöer, oftast att förslag till bebyggelse saknat flerbostadshus/lägenheter. Något vi 

uppmärksammat, lagt yrkanden kring och i många fall fått med oss nämnden på våra förslag. 

Byggandet av en tätare och högre stad är viktigt för att minska miljöbelastningen, öka underlaget för 

kollektivtrafiken och lokal service. Men det är också av stor vikt att viktiga utpekade grön- och 

naturområden sparas för framtiden när förtätningar sker. Vi har lagt yrkanden om flerbostadshus i 

villaområden, om beaktande av bullernivåer, om skydd av kulturhistoriska värden, vikten av friytor, 

försiktighet angående VA-områden, inte förbise tillgänglighetskrav och så vidare.  

 

Exempel på yrkanden vi har lagt och fått igenom:  

1) Byggande på norra Ålidhem, som innebar att i kommande planarbete på norra Ålidhem kommer 

det kunna bli mer bostäder, mer blandade boendeformer, inklusive mer stadsradhus, allt detta ska 

prövas, istället för enbart punkthus och affärs/parkeringsanläggning. Vilket känns som en framgång! 

2) Ingen rivning av Balders Horn. Inför aprilnämnden föreslogs att rivning av Balders Horn (där 



 
 
 

Dressman ligger i centrum) inte skulle uteslutas i en ny detaljplanering. Vilket skulle inneburit att 

Balders Horn skulle kunna ha rivits. Vi föreslog helt enkelt att ordet ”inte” skulle tas bort. Vilket vi 

fick med oss en majoritet i nämnden på. Vilket innebar att beslutet blev att ”rivning utesluts i 

planarbetet”. 

3) Mediekontakter vid nämnd. Kommunstyrelsen beslutade i början av 2016 om att inskränka 

möjligheterna för oss i Vänsterpartiet att kunna synas i kommunens pressmeddelanden samt delta på 

presskonferenser efter nämnd. När ärendet var uppe i BN så yrkade vi att lägga informationen till 

handlingarna, samt att nämnden behåller de välfungerade rådande rutiner i mediekontakter. Vilket i 

praktiken innebär att vi får delta på presskonferenser, och kan få synas i pressmeddelanden. Vi fick 

först stöd av Moderaterna och sedan hela nämnden på vårt yrkande. Det innebär att de riktlinjer som 

KS beslutat inte gäller för Byggnadsnämnden.      

 

Exempel på yrkanden vi lagt men inte fått igenom är:  

Feministisk namnsättning i praktiken. Nämnden har tagit ett principbeslut, på (v)årt förslag som 

innebar att ” – Vid nya namnsättningar ska antalet kvinnonamn överstiga antalet mansnamn med 

målsättningen att den ojämna fördelningen som finns idag, när det gäller mäns respektive kvinnors 

avtryck i stadsbilden, ska minska.” 

Men när 62 parker skulle namnsättas på maj-nämnden så gick alla andra partier i nämnden emot detta 

principbeslut.  

 

Vi har varit ytterst aktiva i nämnden, lagt yrkanden och argumenterat för våra förslag. Jämfört med 

andra organ i kommunen har vi fått igenom fler yrkanden än i andra organ.  Det har nog att göra med 

att det är ett relativt öppet diskussionsklimat i nämnden.  Samtidigt är det uppenbart att (V) är det 

enda riktiga oppositionspartiet i nämnden och att vi är utan givna samarbetspartier, vilket gör att vi 

försöker få igenom våra yrkanden, oavsett vilka vi får stöd ifrån.  

 

Frågorna 5-6:  

Den övervägande delen av de frågor som behandlas i Byggnadsnämnden har vi stöd för i 

kommunpolitiska handlingsprogrammet och tidigare fattade beslut i partiet. Utifrån detta är det 

mestadels uppenbart vilken linje vi ska driva i nämnden. Därför är det få gånger frågorna som 

behandlas i BN behövs lyftas exempelvis på kommunpolitiska medlemsmöten och förankras 

ytterligare i partiet.  Vi ser till att minst ha med en person från oss i BN på varje kommunpolitiska 

medlemsmöte.  

 

Vårt nämndarbete har rent praktiskt sett ut så att vi haft träff med V-gruppen (Ellen, Mattias, Örjan 

och Maria) några dagar innan nämnden för att gå igenom alla ärenden, skriva yrkanden och 

anteckningar och sedan vid behov ha en ytterligare en träff på morgonen innan nämndsammanträdet 

för att sammanfatta och ta upp eventuell ny info. Mattias sköter största delen av kommunikationen 

med gruppledningen och Elisabet. Inför varje nämnd försöker vi fördela ansvaret för olika frågor 

mellan oss i nämnden, av flera skäl såsom att stärka alla våra företrädare även av feministiska skäl. 

Inom detta område kan vi utveckla vårt arbete. Även att försöka ta oss tid att sammanfatta frågor som 

varit uppe på nämnden för att användas på hemsida, sociala medier och insändare skulle vi kunna 

förstärka.  
 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 
Mattias Nilsson (ledamot) 

Ellika Nordström (ledamot) (-) 



 
 
 

Åsa Bäckström (ersättare) 

Minna Toivanen (ersättare) 

 

1) Vilka frågor har varit mest aktuella under året och hur har V ställt sig? 

Trafik, luft, klimat, upphandling. V är kritiskt till den otidsenliga modell för samhällsbyggnad som 

råder i kommunen. Planeringen saknar alltför mycket omvärldsanalys och framförhållning. Tillstånd 

för alkoholutskänkning har varit en annan central fråga. V har backat upp en restriktiv linje mot 

krogbranschen.  

 

2) Vad har V drivit? 

Vi ha försökt lyfta luft- och klimatfrågan både i rena förslag som klimatbudget, att miljökompetens 

bör in i upphandlingen, att siffror bör tas fram på kommunens infrastrukturutbyggnad, samt i olika 

små insändare som vi ofta följt upp våra möten med.  

 

Vi har flera gånger lyft bygget av kärnkraftverket i Pyhäjoki. Under året fick vi reda på att stora 

mängder muddermassor från hamnbygget skulle deponeras i Bottenviken. Havs- och 

vattenmyndigheten var b.la. mycket kritiska till detta. Vi författade en protestskrivelse till mötet som 

vi fick igenom. Vi författade några insändare. Vi tog sen frågan till kommunfullmäktige, genom att 

ställa den enkla frågan till ordf i MHN varför brevet inte skickades? Kort därefter togs ett beslut om 

att Umeå kommun inte vill ha en om kärnkraftsetablering i Pyhäjoki.  

 

3) Hur har oppositionsrollen fungerat? 

Fantastiskt bra. Vi är de ända som driver något i Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Oppositionen 

ligger ovanligt lågt jämfört med tidigare perioder.  

 

4) Hur arbetade vi för att nå ut med vår politik? 

Genom att göra små insändare på frågor som uppkommit på M&H mötena. 

 

5) Hur arbetade vi för att kommunicera internt inom partiet? 

Använda FB grupper, mail med berörda nämnder, och lyfta våra frågor i insändare. 

 

6) Vad skulle ni i ert uppdrag/nämnd kunna förbättra eller utveckla i ert arbete? 

Mer deltagande på medlemsmöten. Få bättre ruljangs på Miljögruppen inom partiet. Utöka 

samarbetet med organisationer inom miljö-, freds och fackföreningsrörelsen.  

 
 

Personalutskottet 

 
Åsa Bäckström (ordinarie ledamot)  

Arijan Kan / Lennart Arvidsson (ersättare) 

 
Införandet av heltid har varit den fråga som har uppmärksammats mest av alla frågor i 

Personalutskottet. Heltid är en rättighet för alla i arbetslivet och är en stark feministisk fråga för 

Vänsterpartiet. När Umeå kommun erbjöd anställda heltid så medförde införandet av heltid 



 
 
 

försämrade arbetsvillkor samt att erbjudandet om heltid inte var frivillig utan villkorat. Villkoret var 

att om inte personalen godkände villkoren inom fem dagar så riskerades de att sägas upp från 

arbetsplatsen. Vänsterpartiet har vid alla föredragningar om heltidsprojektet lyft att heltid inte får 

innebära försämrade arbetsvillkor samt att det ska vara frivilligt och inte villkoras. Kommunal tog 

strid för detta och en organiserad protest från de anställda ledde till en namninsamling samt 

demonstration på torget. Arbetsgivaren, Umeå kommun, blev tvungen att ta tillbaka villkoret 

angående villkoret att acceptera heltid eller riskera att bli uppsagd. Det mediala trycket var stort 

kring frågan och Vänsterpartiets ställningstagande kom tydligt fram i SVT, P4, VK, Folkbladet 

samt på Facebook. Kontakt togs även med anställda samt fackförbundet Kommunal för att hämta in 

deras syn på Heltidsmodellens införande. Som oppositionsparti och vänsterparti är frågan om 

Heltid och goda arbetsvillkor en av de tyngre feministiska frågor, som (V)i har goda möjligheter att 

synliggöra att (V)år kamp för rättvisa arbetsvillkor även gäller för kvinnor. 

 

Under året har Arijan Kan sagt från sig ersättarplatsen och Lennart Arvidsson valts till ny ersättare. 
 

 

Näringslivs- och planeringsutskottet 

 

 

Mattias Sehlstedt (ledamot) 

 
NP har ansvar för övergripande planeringsfrågor och näringslivsfrågor. Socialdemokraterna är ofta 

väl samspelta med Alliansen i dessa frågor, så handlingsutrymmet för oss känns begränsat. Det är 

viktigt att vi trots detta finns med och är aktiva i utskottets arbete, vilket vi varit, för att hålla oss 

insatta i de stora planerings- och näringslivsfrågorna och försöka få igenom vår politik. En rapport 

som denna kan inte beskriva allt som hänt under ett år, utan nedan är några av de frågor som varit 

aktuella. De största frågorna som varit uppe har handlat om bostadsbyggande och samhällsplanering.  

Utskottet har under året påbörjat en revidering av kommunens översiktsplan. Inga formella beslut har 

fattats än, men vi har bevakat det vi fått igenom tidigare år, och även markerat kring de frågor där vi 

haft avvikande åsikter tidigare. Utbyggnadsordningen av bostadsförsörjningsstrategin hanteras en 

gång per år. Utbyggnadsordningen handlar om vilka områden som ska bebyggas i vilken ordning och 

tidsperiod. Vi yrkade att I20-området skulle tidigareläggas, eftersom kommunen äger en övervägande 

majoritet av området och området skulle kunna klara Umeås bostadsförsörjning kommande 50 åren, 

om området var planerat. Tyvärr avslog alla andra partiet vårt förslag, då de andra partierna inte vill 

riskera att stöta sig med försvarsmakten.  

När markpolicyn hanterades drev vi två saker. Den första är att vid fördelning av mark pröva att 

fördela mark utifrån vilket byggaktör som kan sätta lägst hyror. För många grupper i samhället, 

exempelvis unga och studenter blir höga hyresnivåer ett stort problem. Vi tycker att det vore på sin 

plats att prova att fördela mark på ett kommande nytt bostadsområde, eller del av bostadsområde där 

de kommande hyresnivåerna kan vara avgörande för vilken exploatör som får bebygga marken.  

S+MP-regeringen har sådana tankar kopplade till det kommande investeringsstödet för hyresbostäder 

och bostäder till studenter.  Tyvärr avslogs vårt yrkande. Den andra saken vi drev var att hantera 

fördelning av mark till både bostäder och verksamheter på samma sätt som när mark fördelas till bara 

bostäder. Se tidigare bokslut om Östra station.  



 
 
 

Hyresrätter och fifflande bostadsaktörer i Umeå. Under de senaste åren har 299 lägenheter som 

byggts på tidigare kommunal mark och som var fördelade för att byggas som hyresrätter, i 

verkligheten blivit insatslägenheter. Detta trots att markanvisningen från kommunen gällde 

hyreslägenheter. De bostadsaktörer och företag som gjort på detta sätt har helt enkelt lurat kommunen 

och i praktiken berövat alla Umeås bostadssökande utan stora plånböcker en möjlighet att få en 

hyreslägenhet. Vi har agerat för att dessa fifflare inte ska få någon ytterligare möjlighet att bygga på 

kommunal mark och att de ska göra rätt för sig. Läs mer på: 

http://blogg.vk.se/mattiassehlstedt/2016/09/22/hyresratter-och-fifflande-bostadsaktorer-i-umea/ 

Privat sporthall på Nolia. Ett förslag till avsiktsförklaring om fortsatt förhandlande med 

Thorengruppen om att de ska få bygga en sporthall och kontor på Nolia området reserverade vi oss 

emot. Vi vill inte släppa in en privat aktör på kommunens område på Nolia. När frågan om V:s 

motion om kollektivhus var uppe i utskottet yrkade vi bifall till motionen, men blev nedröstade. Vi 

har också drivit att ett grönområde, exempelvis Lundåkern, sparas Väst på stan när nu flera projekt 

med förtätning sker där. 

 
Umeå kommunföretag (UKF) 

 

 

Ulrika Edman (ordinarie) 

Mattias Sehlstedt (ersättare) 

 
Frågor som hanteras i UKF är redovisning från alla bolag/dotterbolag, kollektivtrafiken, 

museiverksamhet, koncernbidrag m.m. Även Vänsterpartiets motion Buss till Väven och Gratis 

Kollektivtrafik för barn upp till 13 år har varit uppe. Bl a har delar av Regementsmuséet från 

Umestan flyttats till Västerbottens museum på Gamlia. I korthet kan man konstatera att Umeå 

kommuns bolagskoncern går väldigt bra med starka och välskötta bolag. Trots ett stort överskott så 

kommer det att behövas för stora framtida investeringar, inte minst inom Bostaden AB, VAKIN 

(UMEVA) och Umeå Energi.  

 

Den främsta dialogen är med Mattias som är ersättare, och de frågor som kommer upp i UKF har 

beröringspunkter med NP och all samhällsplanering, i enstaka fall förs dialog med våra 

representanter i bolagsstyrelserna. V har haft en del avvikande uppfattningar under året gällande 

årsbokslutet, kollektivtrafiken/ULTRA med taxor samt inre kvalité, tillskapande av ängelbolag, 

bolagslojalitet kontra ägarna d v s umeborna, samt nytt bolag för uppköp av Väven.  

 

Utåt har vi även envetet försökt lyfta frågan om bolagen som en del av kommunen och lyft upp 

enskilda frågor som har beröringspunkter med andra verksamheter så som Tekniska och IFN; 

fastighetsärenden (Scharinska villan), tillgänglighet i kollektivtrafiken samt utökat åtagande kring 

praktik/arbetsträning/daglig verksamhet från bolagens sida till främst IFN och GVN.    

 

I media blev det stora rubriker kring det faktum att Liberalernas gruppledare tydligt anklagade 

undertecknad för att läcka till media. Ingen övrig ledamot, inklusive ordförande, sa något utan 

backade snarare upp denna anklagelse, och den som försökte släta över denna olagliga fadäs var 

VD.  

 

I korthet kan man säga att det märks en låg ambitionsnivå till politisk styrning och att de goda 

http://blogg.vk.se/mattiassehlstedt/2016/09/22/hyresratter-och-fifflande-bostadsaktorer-i-umea/


 
 
 

ekonomiska resultaten ses som ett bevis för att det är god kvalité i bolaget, inte minst är det tydligt 

inom kollektivtrafiken – där man på allvar kan fundera på om ledamöterna i UKF någonsin åker 

buss, då en rad olika förbättringsområden finns. Men det är svårt att få gehör för förbättringsförslag 

annat än att ”vi är fullt medvetna och jobbar redan på saken”. Vänsterpartiets motion om 

Portalparagraf i ägardirektiven är helt rätt. 

 
 
 

Infrastruktur i Norr AB (INAB) 

 
Daniel Nyström (styrelseledamot) 

 
INAB är ett kommunalt bolag som ansvarar för att skapa lösningar inom logistik och transport. 

Exempel är resecentrum som Umeå Östra och Hörnefors, godsbarngården NLC Terminal och 

expansionsmöjligheterna NLC Park, vidare har INAB, på uppdrag det kommunala bolaget Umeå 

Badhus AB, byggt och färdigställt Umeås nya badhus, Navet, sensommaren 2016. 

  

Under 2016 har styrelsen arbetat vidare med en rad projekt i enlighet med tidigare fattade beslut. 

Påverkansmöjligheten har därför varit begränsad och det är på marginalen saker kan justeras.  

 

Styrelsemötena är enkla och öppna till formen. Tillgängligheten till information är hög och styrelsen 

ordförande och VD är däremot behjälplig med det som efterfrågas. Det har varit lätt att följa med i 

styrelsens arbete även om många projekt är pågående och lite kan förändras. Som föregående år är ett 

av de stora projekten Midway Alignment of the Bothnian Corridor, som angår bolaget Umeå hamn 

och förbindelsen mellan Umeå och Vasa. Målsättningen är att skapa en ”motorväg” över havet och 

förbättrade logistiskmöjligheterna i Umeå. Projektet och allmän omorganisering av logistiken i Umeå 

innebär bland annat en upprustning och utbyggnad av hamnen, järnvägsspår, lagring och rumsliga 

förändringar.  

  

Ett annat stort projekt under 2016 var bygget av Umeås nya badhus som färdigställdes sensommaren 

samma år. Rollen för badhusbolaget har därför förändrats och från 2017 läggs bolaget in i INAB.  

 

I samband med byggnationen av badhuset skadades  byggnaden som kallas ”gamla gymnastiken”, 

varför omfattande reparationer och även renoveringar var nödvändiga. Detta medförde att gamla 

gymnastiken blev en mycket dyr lokal för INAB att ha kvar i egen regi. Att hyra ut den visade sig 

svårt på grund av den höga kvadratmeterhyran. Styrelsen beslutade därför att ge VD:n i uppdrag att 

undersöka möjligheten att sälja lokalen. En försäljningsprocess pågår sedan slutet av 2016 mellan 

INAB och en köpare. 

 
 
AB Bostaden i Umeå 

Bore Sköld (styrelseledamot) 
Mia Nilsson (styrelseledamot) 

 
Bostaden omsätter idag strax över en miljard kronor och redovisade i senaste delårsrapporten ett 

uppskattat resultat efter finansiella poster för 2016 på 178 miljoner. Hyreshöjningen 2016 landade 

på genomsnitt 0,69 %. 

 



 
 
 

Under det gångna året har AB Bostaden genomgått stora förändringar. Tidigare VD Ann-Sofie 

Tapani gick i pension under våren och Jerker Eriksson, tidigare VD för Skebo (Skellefteås 

motsvarighet till Umeås Bostaden) valdes till ny VD. Skiftet av VD har inneburit att styrelsen 

redan, endast ett halvår efter framtagen affärsplan, börjat arbetet med att ta fram en ny sådan. Det är 

svårt att sia om politikens nya riktning, men attityden från VD, ledning, och därav även 

socialdemokratin, lutar åt mer ”affärsmässighet”, och mindre ”miljötänk”. Detta återspeglas även i 

styrelsens eget arbete med ny affärsplan. Lekmannarevisionens granskningsrapport påpekar att 

UKF vet om att Bostadens ordförande varslar om avyttringar av fastighetsbestånd. Detta är 

ingenting nytt, socialdemokraterna och Allianspartierna har under ett flertal år sökt sälja ut delar av 

allmännyttan i syfte att bättra på kassaflödet. Vi från Vänsterpartiet har givetvis alltid varit tydliga 

motståndare i den frågan och konsekvent lyft alternativ till avyttring. 

 

Bostaden har anlitat ett konsultbolag för att följa oss och hjälpa oss att utveckla en inriktning samt 

en sammanhållning mellan verksamhet och styrelse, detta fungerar bra och arbetsklimatet i 

styrelsen blir allt bättre. De tidigare bristningar och konflikter som har funnits börjar svalna och 

balanseras bättre. Kanske beror detta på att Bostaden har en ny VD och därmed är inne i en 

reformeringsprocess. 

 

Vi har fattat ett antal beslut under året i sakfrågor. Dessa redovisas nedan med kortfattad 

motivering. 

 

Löneväxling för Bostadens anställda: 

Trots att detta är ett sätt för miljonärerna att undvika skatt, så blev beslutet enligt förslag av den 

enkla anledningen att Umeå kommun och koncernen redan erbjuder detta. 

 

Starta ett eget parkeringsbolag: 

Vänsterpartiet var här tydliga med att vi inte tyckte att denna lösning var rimlig med tanke på att 

Umeå kommun redan har ett eget parkeringsbolag UPAB. Bristen på samarbete och kommunikation 

mellan AB Bostaden och kommunens övriga verksamheter blev i denna fråga otroligt tydlig, då 

INGEN diskussion med UPAB överhuvudtaget hade förekommit. 

 

Motion om egen bostadskö för studentlägenheter: 

Detta ärende har varit uppe under ett antal år i olika omgångar. I grunden är det ett förslag från 

studentkåren, som drivits vidare av deras tidigare medarbetare, tillika Liberal (f.d. Folkpartist). 

Bostadens lösning innebär att när man tackar JA till ett korridorsrum (studentlägenhet), förlorar 

man inte sin kötid hos Bostaden. 

 

Scharinska Villan: 

AB Bostaden beslutade i juni ”att ställa sig bakom ett förvärv av Scharinska Villan för 21 550 000 

kr under förutsättning att Umeå kommun fattar ett beslut om försäljning till Bostaden.” 

När kommunen senare gick emot tidigare fattat beslut, att sälja villan till Bostaden, och krävde 

dryga 26 000 000, valde Bostaden att tacka nej. 
 
 

 
Umeå parkerings AB (UPAB) och UMEVA (numera VAKIN) 

 
Minna Toivanen (ledamot i styrelsen i UPAB samt UMEVA) 

 



 
 
 

Vilka frågor har varit mest aktuella under året och hur har V ställt sig? 

Umeva/Vakin: Sammanslagningen av Vindeln kommun och det nya bolaget har varit den största 

”frågan” i år. Att gå från att sitta i ett bolag till två och allt vad det har medfört. För Umeva har det 

mest uppmärksammade varit omvandlingsområdena och invigningen av det nya reningsverket.  

 

Upab: Planeringen av byggnationerna av de nya p-husen och förberedelserna för den nuvarande 

VDn:s pensionsavgång. Stort fokus har även legat på att styrelsen haft strategiutbildning för att 

möta bolagets utmaningar.  

  

Vad har V drivit? 

Upplever inte att det varit ”partipolitiskt spännande” frågor som varit aktuella i år utan det har varit 

beslut tagna i enighet med övriga styrelseledamöter och alltid utifrån Vänsterpartiets politik och 

samhällsmedborgarnas bästa.  

Hur har oppositionsrollen fungerat? 

Det har som förgående år fungerat bra trots nya styrelseledamöter i Vakin (endast män, så vi har 

tyvärr fler män i styrelsen än kvinnor nu, något som vi har uppmärksammat och diskuterat). 

  

Hur arbetade vi för att kommunicera internt inom partiet? 

Mailkorrespondens. 

  

Vad skulle ni i ert uppdrag/nämnd kunna förbättra eller utveckla i ert arbete? 

Inget att anmärka.  

 

 

Dåva Deponi i Umeå AB 

 

Örjan Mikaelsson (Styrelseledamot) 

 

Bolaget ägs till 100 % av Umeå Kommun och har som uppdrag att miljöriktigt och långsiktigt 

omhänderta, behandla, återvinna och deponera avfall. 

Styrelsen har sammanträtt vid sju tillfällen under året som gått. 

Dåva Deponi i Umeå AB tar hand om många typer av avfall. Bioaska, förorenad jord, asbest, 

sulfidjord mm. Men även deponiester från hushåll och andra verksamheter. Dåva arbetar och 

ständigt utvecklar nya metoder för att kunna återvinna så mycket som möjligt för att minimera 

mängden restprodukter för slutdeponering. 

Dåva tar emot både icke-farligt och farligt avfall. 

 

Några exempel på större projekt Dåva Deoni i Umeå AB arbetat med under året som gått: 

- Sanering av kisaska i Fabriksviken, Hörnefors 9000 ton 

- Sulfidjord vid bygget av nya hus polisutbildningen i Umeå. 2200 ton 

- Sulfidjord KV Fabriken Länsförsäkringar Umeå 7900 ton 

- Norra kajen Sundsvall förorenad sulfidjord 400 ton 

- Scharins Ursviken förorenad jord 2000 ton 

- Mellansel förorenade banvallsmassor. 2300 ton 

- Parkeringshus Järnvägsallén oljeförorenad jord. 1000 ton 

 

Dåva Deponi AB som delfinansiär deltar via vd och ytterligare en tjänsteman i det nyskapade 

bolaget som planerar dragningen av första delen av Norrbotniabanan. Styrelsen får fortlöpande 



 
 
 

information om förhandlingarna rörande optimalt läge för anslutning med stickspår in till 

verksamhetsområdet. 

 

Bolaget som är välskött och har god ekonom har en mycket kunnig och inkluderande vd. Som 

styrelsemedlem får jag tillräcklig och bra information om verksamheten. Uppdraget som 

styrelseledamot är intressant och spännande. Och viktigt... Det är ju dags nu att städa upp efter ett 

århundrade som präglats av förorening och nedsmutsning. En period av både okunnighet och 

aningslöshet... 

Mitt bidrag till styrelsearbetet handlar om att aktivt föra fram och arbeta med ideér och strategier 

för utvecklingen av Dåva Deponi i Umeå AB på kort och på lång sikt. Huruvida jag i någon mån 

lyckas med detta överlåter jag till någon annan att bedöma... 
 
 

Umeå Energi 

 
Jan-Olov Carlsson 

Shahla Gullviva Shadman 
 

Umeå Energi AB (UE) är ett helägt dotterbolag till Umeå Kommunföretag AB (UKF), har ca 360 

anställda, en hög andel kvinnliga chefer i relation till andel kvinnliga anställda, högsta 

kreditvärdighet inom energi och kommunikationsmarknaden och omsätter 1,6 miljarder kronor. 

 Om alla invånare i Umeå avstod från att köra bil under drygt 2,5 år skulle vi få en lika stor 

minskning av koldioxidutsläppen som Umeå Energi bidrog med under 2015.  

 

De mest aktuella frågorna under året har varit bland annat: 

* Solceller: UE har lanserat möjligheten att hyra solceller som första energibolag i Sverige. I 

samband med det har till och med Finland hört av sig till UE. Hyrmodellen har öppnat en ny 

politisk riktning inom solelmarknaden liksom ett folkligt attribut. Modellen uppmuntrar den 

småskaliga elproduktionen som i sin tur skapar förutsättningarna för en välorganiserad 

gräsrotrörelse inom klimatomställningen. 

* Upprop för Norrlandsskatten: I ett betänkande kring energibeskattningen föreslog en utredning 

tillsatt av den förra regeringen att den lägre skattenivån för el i 46 kommuner i Norrland skulle tas 

bort. För att skapa en debatt i frågan informerade UE media, sina kunder och riksdagsledamöter 

och startade en namninsamling (över 12 000 personer skrev under på mindre än två veckor). 

Uppropet lyckades behålla den lägre skattenivån eftersom uppvärmningskostnaderna i norra 

Sverige är högre. 

* Kommunallagens lokaliseringsprincip begränsar UE bredbandsutbyggnad dvs stadsnätens 

utbyggnad av fibernät utanför Umeå kommun. I samband med detta har representanter från UE 

styrelse och verksamhet träffat och informerat läget för våra kommunalråd, KS ordförande, 

oppositionsråd, representanter i SKL styrelse och några riksdagsledamöter. Detta arbete fortsätter 

fortfarande. 

* Den blocköverskridande (exklusive V, L och SD) energiöverenskommelsens (juni 2016) 

skatteförslag inom Kraftvärmeproduktion och avfallsförbränning försämrar bla UE:s 

konkurrenskraft inom fjärrvärmebranschen. UE gör opinionsarbete på detta område också. 

* EU har beviljat 70 % av utgifterna för att Umeå utvecklas till en Smart City, som berör Campus, 

NUS, Lilljansberget och Ålidhöjd områden under fem år. Umeå Energi som kommunens 

energiexpert kommer att fortsätta bidra kring just energi, informations- och kommunikationsteknik. 



 
 
 

 

 
Norrlandsoperan 

 

 

Jan-Olov Carlsson 

Elsa Andersson Hedqvist 

 
 

Styrelsearbete inom Norrlandsoperan har fungerat utan större konvulsioner. De akuta 

arbetsmiljöproblemen har renoverats bort och en ombyggnation av entré och restaurang är på gång. 

De sammanlagt 57 miljoner i extraanslag som KSAU beviljade för detta har diskuterats och 

ifrågasatts.  Notan kommer på ökade hyreskostnader för NO på ca 3 miljoner årligen från 2018 och 

framåt.  En del av notan hamnar på en ökad hyra för den nya restaurangidkaren.  Och en del låg 

självfallet på kommunen själv eftersom man äger fastigheten och har ett ägaransvar. 

Ekonomin är fortsättningsvis ansträngd men kommer att hamna på plussidan eftersom en del vakanta 

tjänster inte tillsatts. Prognosen är att klara verksamheten under nästa år kring nollresultat, därefter 

pekar det utför om inga nya intäkter kommer eller om inte någon rejäl uppräkning av anslagen sker. 

Missnöjet med VD tycks ha avtagit. En del av åtgärdsplanen som togs fram efter kritiken förra året 

var att följa upp utvecklings- och personalfrågorna kontinuerligt på styrelsemötena. En 

personalchefsfunktion har också tillsatts. 

Konstnärligt har Norrlandsoperan ett gott anseende och många lyckade produktioner. Rekryteringen 

av den nya chefsdirigenten Elim Cham är ett tecken på detta. 

 

 

 

 

* * * 

  



 
 
 

BILAGA 

Översikt över kommungruppens arbete 

2016 
 

Det kan finnas fler saker som gjorts som inte kommit med, framförallt insändare som kommunpolitiker 

skickat in på egen hand. Men nedan ser du en sammanställning över vad vi minst har gjort under 2016. 

 

DATUM FORM TEMA ev. RESULTAT 
2016-01-12 Pressmeddelande Öppenhet, inte 

propaganda. Ulrika, Åsa, 
Mattias. 

VK, Folkbladet, SR 

2016-01-14 Motion Delade turer inom 
äldreomsorgen ska 
avskaffas. Åsa, Ulrika 

 

2016-01-14 Pressmeddelande V: Har vi råd med 
näringslivssponsring  
så har vi råd med  
kvinnors arbetsvillkor. 
Ulrika, Åsa 

 

2016-01-21 Enkel fråga Om försäljning av 
Scharinska. Ulrika 

 

2016-01-21 Enkel fråga Våldsutsatta kvinnors rätt 
till insatser från 
Socialtjänsten. Gudrun 

 

2016-01-21 Enkel fråga Har S gjort en kursändring 
gällande tillgängligheten i 
kollektivtrafiken till förmån 
för funktonsnedsatta och 
personer med barnvagn? 
Lasse 

 

2016-01-21 Insändare Välkommen kovändning 
från S – Sent ska syndaren 
vakna. Ulrika och Lasse 

VK och Umeå Tidning 

2016-01-21 Insändare Replik till Andreas 
Lundgren. Ulrika och Lasse 

VK  

2016-01-25 Insändare Det fria skolvalet. Susanne 
Yttergren 

VK, Folkbladet (Kom 
aldrig med i VK, tror 
jag) 

2016-01-26 Pressmeddelande V växlar upp för anständiga 
arbetsvillkor. Ulrika, Åsa 

SVT 

2016-02-01 Debattartikel V vill se en Folkbladet, Umeå 



 
 
 

jämställdhetsmyndighet. 
EZ, Ulrika, Gudrun 

Tidning 

2016-02-03 Insändare Bostadsbyggande för alla 
umebor. Mattias och Ulrika 
 

VK, Umeå Tidning 

2016-02-05 Insändare Öka mångfalden av 
boendeformer i Umeå. 
Mattias och Gudrun 
 

VK, VF, Umeå Tidning 

2016-02-10 Enkel fråga Till För- och 
grundskolenämndens 
ordförande Moa Brydsten 
(S): Är det lämpligt med 
privata städföretag på våra 
förskolor? Från Ulrika 

 

2016-02-16 Motion Portalparagraf ägardirektiv. 
Alla kf-ledamöter 

Folkbladet 

2016-02-16 Pressmeddelande Portalparagraf ägardirektiv. 
Jan-Olov Carlsson, Ulrika 

Folkbladet 

2016-02-17 Insändare S tar bort 
närradiosändningarna av 
fullmäktige. Ulrika 

Folkbladet, VK, Umeå 
Tidning 

2016-02-17 Enkel fråga Ang besökspolicy på 
gymnasieskolor. Arijan 

 

2016-02-18 Pressmeddelande Bilen prioriteras i 
miljöstaden Umeå. Mattias 
N och Åsa 

Ingenting i media 

2016-02-18 Interpellation Infria löftet om minskade 
barngrupper i förskolan. 
Elisabeth Z 

 

2016-02-18 Interpellation Hur ser planerna ut för 
gymnasiebyn, kopplat till 
lokalförsörjning och 
kommunnyttan? Ulrika och 
Lasse 

 

2016-02-19 Motion Kommunalt barnombud. 
Ulrika 

 

2016-02-19 Pressmeddelande 
 

V: Ett kommunalt 
barnombud ska säkra ett 
barnperspektiv och barns 
inflytande i all 
samhällsplanering. Ulrika 

 

2016-02-24 Pressmeddelande Lagt kort ligger! Skolan i 
Bullmark ska vara kvar. 
Elisabet F, Jonas H (fi), 
Ulrika 

Folkbladet 

2016-02-25 Insändare S sviker barnen. Elisabet F VK, Folkbladet, Umeå 
tidning 

2016-02-25 Pressmeddelande V lyfter Scharinska. Folkbladet 



 
 
 

Caroline och Ulrika 

2016-02-25 Enkel fråga Ang feministiskt 
självförsvar Gudrun 

 

2016-02-29 Pressmeddelande Låt folk lyssna på debatten 
via närradio! Ulrika, Lasse 

 

2016-03-02 Pressmeddelande Umebornas insyn i den 
politiska processen viktig. 
Elisabet F och Jonas 
Hallehn (fi) 

Folkbladet 

2016-03-02 Debattartikel 
 

V står för en välfärd att lita 
på. LiseLotte O och Ulrika E 

Skickades till VF och 
VK, men Den kom 
aldrig med i tidningen 
? 

2016-03-09 Pressmeddelande V står aldrig bakom hot 
mot våra medarbetare. 
Ulrika och Åsa 

 

2016-03-17 Motion Gör en av Gazas städer till 
Umeås vänort. Örjan 
Mikaelsson, Lasse Jacobson 

Omdiskuterad i 
Folkbladet, bl.a. 
ledaren 

2016-03-22 Pressmeddelande V förordar 
Fridhemsalternativet – en 
gymnasieby gynnar inte 
kommunnyttan. Elisabeth Z 
och Daniell A 

 

2016-03-22 Pressmeddelande Heltidsreformen ska gynna 
medarbetarna. Åsa och 
Ulrika 

 

2016-03-24 Debattartikel V förordar 
Fridhemsalternativet. 
Elisabeth Z, Daniell A, 
Ulrika E 

VK, Folkbladet (kom 
bara med i Folkbladet 
tror jag) 

2016-03-31 Debattartikel Låt fullmäktige besluta om 
Bullmark skola. Elisabet F 
och Kjell Bäckman 

VK Debatt och 
Folkbladet, Umeå 
tidning (kortversion) 

2016-04-04 Pressmeddelande 10 miljarder till kommuner 
och landsting – När 
Vänsterpartiet förhandlar 
gör det skillnad! Ulrika och 
LiseLotte 

 

2016-04-06 Insändare Stoppa försäljningen av 
Scharinska. Ulrika, Lasse, 
Caroline, Mattias 

OBS! Drogs in igen då S 
beslutade att sälja till 
Bostaden.  

2016-04-12 Insändare Dags att prioritera gc-nätet 
före vägnätet. Mattias 
Nilsson och Erik Danielsson 

VK. Folkbladet, Umeå 
tidning 

2016-04-13 Pressmeddelande Vänstermiljarderna  
ska komma Umeås barn 
tillgodo. Ulrika 

 

2016-04-14 Motion Bygg en F-6-skola i  



 
 
 

Bullmark. Elisabet F,  Ulrika 

2016-04-29 Insändare AP sträcker ut en hand till 
vänsterpartiet…  Gudrun 

Folkbladet, VK 

2016-05-12 Pressmeddelande Sabotage av 6 timmars 
arbetsdag! Åsa och Ulrika 

vk 

2016-05-13 Enkel fråga Fråga till Äldrenämndens 
ordf. Janet Ågren (S): 
Tänker S medvetet 
sabotera försök med 6 
timmars arbetsdag? Åsa. 

 

2016-05-13 Insändare V vill budgetförhandla. 
Ulrika, Mattias, Åsa 

VK, VF, Umeå tidning 

2016-05-17 Insändare Sportotek. Lennart, Ellika, 
Sofia Stolt 

VK, VF, Umeå tidning 

2016-05-25 Insändare Umeå bör få en vänort i 
Gaza. Johan S, Örjan M, 
Anders E, Lasse J 

Folkbladet, Umeå 
tidning 

2016-05-27 Debattartikel Mer resurser till förskolan/ 
Kraftsamling - minskade 
barngrupper i förskolan. 
Elisabeth Z och Daniel K 

VF 

2016-06-03 Insändare Umeå har råd att hålla 
Bullmarksbarnen med 
skola! Elisabet F 

Folkbladet 

2016-06-08 Pressinbjudan Vänsterpartiet Umeå 
presenterar sin 
skuggbudget för 2017 

Vk dök upp 

2016-06-10 Pressmeddelande Välfärdssatsningar i  
V-budget 2017. Ulrika, 
Matttias, Åsa 

Vk, folkbladet 

2016-06-13 Pressinbjudan V gör ett rosa avtryck med 
Ellika 

Ingen dök upp 

2016-06-14 Pressmeddelande Den riktiga oppositionen 
lägger rosarödgrönare 
budgetförslag. Ellika, 
Ulrika, Lykke 

 

2016-06-16 Motion Stoppa skatteflykten av 
kommunala medel. Arijan 
Kan, Gudrun Nordborg 

 

2016-06-17 Insändare Vasaplan ska fungera i 100 
år. Ulrika 

VK och VF 

2016-08-19 Pressmeddelande Socialpolitikern och 
riksdagsledamoten Maj 
Karlsson (V) till Umeå 23/8 

Inget napp, vad jag vet 

2016-08-23 Interpellation Väljer S vinstdrivande 
vårdföretag framför 
civilsamhället? Ulrika E 

Inget napp, vad jag vet 

2016-08-26 Interpellation Gäller öppenhet och 
transparens inom 

VK, Folkbladet 



 
 
 

verksamhetsområdet 
Utbildning? Elisabet F 

2016-08-26 Insändare Läraryrket mer attraktivt 
om lagarbete värdesätts. 
Susanne Yttergren, 
Elisabeth Z, Daniel K. 

VK, Folkbladet 

2016-09-01 Pressmeddelande UIK:s framtid är viktig för 
Umeå! - S och V ställer inga 
krav på lönesänkningar. 
Hans Lindberg och Ulrika 
Edman 

VK, Folkbladet 

2016-09-07 Insändare Passivt sätt att driva politik.  
Mattias Nilsson och Åsa 
Bäckström 

VK 

2016-09-10 Insändare/Replik V genomför det S pratar 
om. Ulrika Edman 

Folkbladet 

2016-09-13 Pressmeddelande Vänsterpartiet Umeå 
stödjer UIK – uppmanar 
alla att göra det. Gudrun 
och Ulrika 

VK, Folkbladet 

2016-09-16 Motion Umeå, försökskommun för 
rösträtt vid 16 år. Ulrika 
Edman 

 

2016-09-16 Pressmeddelande Umeå bör bli 
försökskommun  
för rösträtt vid 16 år. Ulrika 
och Abdi 

VK, Folkbladet 

2016-09-16 Enkel Fråga Epost till alla eller enbart 
till utvalda inom Umeå 
kommun? Gudrun N 

 

2016-09-27 Motion HBTQ-certifiera 
stadsbiblioteket. Ulrika och 
Åsa B 

 

2016-10-03 Fråga Kringgås Fastighet i 
fastighetsfrågor? Ulrika  

 

2016-10-05 Debatt Upphandling för miljö och 
schyssta arbetsvillkor. 
Ulrika, Mattias, Ellika, Lasse 

Folkbladet (Blev till 
Skärp er, 
kommunledningen!  
publicerad i Vk också 

2016-10-10 Insändare Vänsterpartiets 
antivåldsplan 

Folkbladet, VK, Norran 

2016-10-13 Insändare Vi behöver fler 
kvinnohistoriska museer – 
inte färre. Caroline, Elsa, 
Anders samt V-politiker 
från Stockholm 

Folkbladet, VK 

2016-10-18 Debatt Satsa på Fridhem! Susanne, 
Daniell, Elisabet Z, Joakim  

Folkbladet, VK 

2016-10-24 Insändare Resor och konferenser Folkbladet, VK, Umeå 



 
 
 

måste bantas. Ulrika E tidning 

2016-10-24 Insändare Mattias Nilsson Folkbladet, VK, Umeå 
tidning 

2016-10-26 Pressmeddelande Umeås unga betalar ett 
högt pris. Ulrika, Gudrun 

 

2016-11-03 Insändare Färre politiker – fetare 
arvoden. Ulrika E 

Publicerades i Vk 
161110 

2016-11-07 Pressmeddelande Vänsterpartiet Umeå: 
Skarpt nej till kärnbränsle i 
Pyhäjoki Gudrun, Erik 
Danielsson, Ulrika 

 

2016-11-08 Pressmeddelande Äntligen! Umeå kommun 
säger nej till kärnavfall i 
Pyhäjoki. Mattias S och 
Ulrika 

 

2016-11-09 Motion Återkommunalisera 
stadstrafiken. Ulrika 

VK i alla fall 

2016-11-09 Pressmeddelande Vänsterpartiet Umeå: 
återkommunalisera 
stadstrafiken. Ulrika och 
Patrik Hockum 

VK i alla fall 

2016-11-09 Insändare V står upp för ett 
kärnkraftsfritt Bottenviken. 
Gudrun, Erik D, Ulrika 

VK, Folkbladet, Umeå 
tidning 

2016-11-15 Pressmeddelande Äntligen ny familjecentral 
på Ålidhem! Ulrika E, Jonas 
Karlberg 

inget 

2016-11-18 Insändare Ska Kulturhuvudstaden 
Umeå dra ner på barns 
kultur? Elisabet F 

VK, Folkbladet, Umeå 
tidning? 

2016-11-18 Insändare Svar till Hökmark (M). 
Ulrika, Åsa, Mattias 

Inget? 

2016-11-21 Debattartikel Artikel om LOU. Ulrika, 
LiseLotte O, Ali Esbati, Ulla 
Andersson 

VK, Folkbladet 

2016-11-24 Pressmeddelande (V): Budget i FGN borde ha 
väntat. Daniel K, Elisabet F, 
Gun S 

 

2016-11-29 Enkel fråga Råder köttnorm för 
familjehem i Umeå 
kommun? Ulrika 

SVT 

2016-12-05 Pressinbjudan “Värna välfärden” Ulrika 
och Mattias 

Ingen kom 

2016-12-06 Pressmeddelande “V värnar välfärden” Ulrika 
och Mattias 

VK och Folkbladet 

2016-12-09 Enkel Fråga Fråga till FGN:s ordförande 
Moa Brydsten (S): Vad vill 
vi som kommun signalera 
till vårdnadshavare? Ulrika 

 



 
 
 

2016-12-11 Pressmeddelande Tänker S och MP svika 
Scharinska villan? Ulrika 
och Bore 

VK, Folkbladet, SVT 

2016-12-12 Insändare VK:s granskning avslöjar 
ojämlika arbetsvillkor. 
Ulrika E 

VK. Skickad även till 
Folkbladet och Umeå 
tidning 

2016-12-13 Insändare (M)er feministiska förslag 
och mindre SD-flört. Ulrika 
och Gudrun 

VK, Folkbladet, Umeå 
tidning 

2016-12-20 Insändare Umeå till salu. Caroline och 
Bore 

VK, Folkbladet, Umeå 
tidning, Umeå tidning 

2016-12-21 Pressmeddelande Förhandla med V om ni 
värnar välfärden. Susanne, 
Daniell, Ulrika 
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1. Inledning 

Det har varit ett laddat verksamhetsår på gott och ont. En mörk fond av krig och förföljelser 
har tvingat ytterligare miljoner människor att fly, vilket i sin tur blivit grogrund för grym 
främlingsfientlighet också i Sverige och i Umeå. Klassklyftorna ökar dramatiskt vilket drabbat 
kvinnor allra mest. Extremväder markerar påtagligt att miljöfrågorna har försummats och 
måste hanteras med största allvar. Vänsterpartiets politik visar vägen ur dessa kapitalistiskt 
hänsynslösa villkor. Vår politik för socialism, feminism och ekologisk hållbarhet har också 
lockat många nya medlemmar under året. Men vi tvingades också konstatera att ett större 
antal har flyttat till annan ort vid vår rundringning i december.  
 
För styrelsen har året inneburit energikrävande konflikter inför både 1 maj och Kristallnatten 
den 9 november. Styrelsens förhoppning är att de alternativ som vi genomförde på dessa 
datum ska grunda nya traditioner. På 1 maj 2016 innebar det en demonstration under 
parollen Solidaritet och socialism, på Kristallnatten fackeltåg från Grön eld till avslutning med 
tal i Döbelns park. Manifestationerna genomfördes tillsammans med Ung Vänster, VSF, 
Socialistiska Partiet och andra vänner inom vänstern. 

För många av oss bestod en av årets höjdpunkter av Vänsterforum, som distriktet initierat, 
med föreläsningar och härlig fest som föregick Sommartalet. Vänsterforum är extra viktigt 
efter att Socialistiskt forum upphört trots ett antal försök där Vänsterpartiet agerade aktivt 
för en fortsättning. För några av oss hörde också en studieresa till Malin Björk och EU-
parlamentet till höjdpunkterna liksom kongressen i Örebro.  

Medlemstidningen Nejlikan har varit ett återkommande glädjeämne med fyra nummer 
under året. Glädjande också att redaktionsgruppen förstärkts omkring den drivande Daniel 
Nyström. Nejlikan har redan rapporterat om merparten av de glädjande många aktiviteter 
som genomförts. Här finns de beskrivna i samlad form.   

Det har varit ett innehållsrikt år med många aktiviteter som många partikamrater har 
bidragit till. Ändå är vi i styrelsen inte tillfreds, säkert inte ni andra partikamrater heller. Att 
inte vara nöjd, är också politikens villkor. Och som vänsterpartister vill vi alltid mer! Och 
förändra ännu mer tillsammans! 

 

Styrelsen   
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2. Utåtriktade aktiviteter 

 

2.1 Offentliga möten 

Under 2016 genomfördes 16 olika öppna, offentliga möten som riktade sig till såväl 
partimedlemmar som andra intresserade. Initiativen till dem togs ofta av styrelsen, flera av 
aktiva grupper där särskilt miljögruppen märkts, några tillkom på initiativ av partiet centralt 
medan ytterligare andra hade initierats inom kommungruppen och rapporteras av den.  
Inför mötena gjordes i princip alltid affischer och några gånger betalade vi för annonser i 
lokaltidningarna. Alla möten kommunicerades via hemsidan, på Facebook och via 
medlemsutskicken.  

15 februari: Christina Höj Larsen, vår flyktingpolitiska talesperson gästade oss hela dagen. 
Den innehöll ett studiebesök på Hyresgästföreningen, lunchföreläsning i samarrangemang 
med VSF och ABF på universitetet om: Asylrätt, flyktingmottagande och välfärd för oss alla, 
besök på LO och ett välbesökt medlemsmöte på kvällen. Allt med fokus på att bygga ett 
tryggare och växande Sverige.  
8 mars Gudrun Nordborg föreläste på universitetet i samarrangemang med VSF, Myten om 
jämställdhet och kalla fakta om motsatsen 
18 april Jonas Sjöstedt I samverkan med VSF höll han en välbesökt lunchföreläsning på 
universitet och på kvällen i samverkan med ABF en också välbesökt kvällsföreläsningen på 
Folkets hus med en engagerad och debattglad publik. 
27 april Mattias Gardell föreläste utifrån sin bok Raskrigaren. Samverkan med VSF för 
lunchföreläsning på universitet och på kvällen en föreläsning i Folkets hus i samverkan med 
ABF.  
28 april Offentligt möte med Ulrika Edman och Ahmed Hersi på Ersboda Folkets hus, 
kommungruppens initiativ 
8 maj ansvarade miljögruppen för en visning av filmen "This Changes everything" 
tillsammans med Naturskyddsföreningen. Ca 30 personer såg filmen och diskuterade efteråt. 
18 maj bjöd Vänsterpartiets miljögrupp in Torbjörn Lahti från Ekokommunerna som höll ett 
föredrag om kommunalt miljöarbetet och nätverkande. 6 personer lyssnade till föredraget 
och deltog i diskussionen som hölls i partilokalen. 
9 maj Stig Henriksson, ledamot för V i försvarsutskottet, inbjuden av oss som led i kampen 
mot Nato och Värdlandsavtalet. VSF var partner för lunchföreläsningen på universitet och 
ABF för kvällsföreläsningen på Folkets hus. Tyvärr deltog få på universitet, men fler kom på 
kvällen.  
20 aug Vänsterforum via DS och i samverkan med Ung Vänster. Gudrun Nordborg föreläste 
om myten om jämställdhet och deltog i panelsamtal om sexualiserat våld, dvs könsrelaterat 
våld, som Caroline Täljedal ledde  
21 aug Sommartal med Jonas Sjöstedt i Döbelns park. Bland talarna fanns också vår 
gruppledare i Umeå Kommun, Ulrika Edman, och Ung Vänsters förbundsordförande Hanna 
Cederin. Dessutom bjöds det från scenen på härlig musik med Cats and Dinosaurs och 
Kalasorkestern. Vädret var inte med oss denna dag, men vi hade traditionsenligt 
informationsbord, delade ut ballonger och bjöd på fika 

23 augusti Maj Karlsson, riksdagsledamot, mötte på eftermiddagen de fackligt aktiva Anna-
Lena Wilhelmsson, Pia Roth och Louise Jacobsson om kommunens heltidsmodell. Öppet 
möte i ABF:s café om socialpolitiken på kvällen 
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Den 1 oktober föreläsning i samverkan och med miljögruppen som ansvarig: "Vem har 
makten över din mat?" Framtidsjorden. Ett sam arr med ABF. 
5 oktober Johan Ehrenberg, ETC, om klimat, solenergi och socialism Ett mycket välbesökt 
öppet möte på Kafé Station i samarrangemang med Umeå sameförening, SÅKIE, och ABF. 
Den 10 Oktober Nooshi Dadgostar, riksdagsledamot, höll lunchföreläsning på Universitetet, 
gjorde studiebesök på Bostaden och föreläst på kvällen Folkets hus. Också nu samarbete 
med VSF och ABF. Föreläsningsrubrik: Vars ska vi bo? 
Den 14 oktober: Debatt Jonas Sjöstedt – Annie Lööf på universitet i samarrangemang med 
VSF. Ett bra och mycket välbesökt evenemang, ca 200-300 deltog. Tre fulla salar, varav två 
med webbsändning. 
8 december Marcus Lauri Öppet möte på Folkets hus om ett högaktuellt ämne utifrån hans 
färska avhandling som bl a bygger på intervjuer med anställda inom socialtjänsten: 
Rationalisering, ansvar och motstånd i socialt arbete. Samarrangemang med ABF. 
 

2.2 Demonstrationer och manifestationer 

Internationella kvinnodagen 
Förutom lunchföreläsningen i samarrangemang med VSF av Gudrun Nordborg på 
universitetet om Myten om jämställdhet och kalla fakta om motsatsen så medverkade 
partikamrater i andra aktiviteter på Internationella kvinnodagen den 8 mars. Vår 
feministgrupp bidrog till att (v)i syntes lite extra, men många andra partimedlemmar var 
också med i demonstrationståget, som av tradition arrangeras av tjejjouren i Umeå. 
Feministgruppen hade tidigare tagit fram ett ”kort” som spreds med text om dagens 
betydelse och vikten av att både fira och kämpa vidare samt banderoller om att dela lika, om 
6 timmarsdag respektive om kvinnokamp.  
 
1 maj  

För styrelsen har året inneburit flera energikrävande konflikter som skapats av 
Arbetarpartiet. Den första föregick 1 maj och ledde till att Vänsterpartiet tillsammans med 
Ung Vänster, VSF, Socialistiska Partiet, Iranska föreningen och andra vänner inom vänstern 
genomförde en demonstration under parollen Solidaritet och socialism. Vi startade med 
samling i Döbelns park, tågade med trummor i täten förbi Grön eld, via gågatan fram till 
Rådhustorget. Anna Herdy var huvudtalare, Ulrika Edman talade för Vänsterpartiet. Bland 
andra engagerat talare märktes också Daniel Sestrajcic, på privat besök, stärkte stämningen 
ytterligare. Demonstrationen samlade många, omkring 1 400 personer.  
 

- Fest  
Efter demonstrationen inbjöd Vänsterpartiet till fest på Ordenshuset. Festen lockade cirka 
100 deltagare. Partiet bjöd på morotssoppa, som Caroline Täljeblad och Anders 
Emanuelsson lagat, fika förstås och trivsamt umgänge i trängsel. Kravallkören var inbjuden 
och sjöng sina underfundiga texter. Vi hann också med några kampsånger från sånghäftet.  

Välkomstmässa på universitetet 
Vänsterpartiet hade bord i Lindellhallen och stod granne med VSF. Vi delade ut information 
och fick ett antal intressanta samtal under dagen.  
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Pride 
Mång partikamrater deltog i Pride-paraden och olika aktiviteter som andra arrangerade. 
Vänsterpartiet agerade inte utöver detta med någon egen programpunkt, vilket bör 
övervägas kommande år.  
 
Kristallnatten, 9 november 
Efter att Ung Vänster under flera år uppmärksammat dagen tog Arbetarpartiet 2015 initiativ 
till att partierna i fullmäktige, SD undantaget, skulle göra detta. Så skedde också 2016 
samtidigt som Arbetarpartiet i sin tidning Umeåbladet hade en grov attack på 
Vänsterpartiet. Detta tillsammans med närmast censurliknande krav från dem, ledde till att 
Vänsterpartiet i stället anslöt sig till Ung Vänsters och VSFs planerade manifestation med tal i 
Döbelns park efter ett fackeltåg dit från Grön eld, som Vänsterpartiet sökt tillstånd för.  Ca 
60 deltog, vilket blev rimligt bra efter turbulent läge och ganska ogint väder 

Skyltsöndagen 
Vänsterpartiet hade informationsbord och bjöd på glögg och pepparkakor. En inte alldeles 
enkel dag att agera på, men viktig i konsumtionshetsen. 

 

- Och flera … 
21 maj Manifestation om Al Nakba på Renmarkstorget, arrangerat av Svenska Unga 
Palestinier där Vänsterpartiet inbjöds att tala och där Gudrun Nordborg höll appellen. Flera 
unga palestinier imponerade. 
Den 25 maj genomförde miljögruppen en aktion och delade ut flygblad i centrum under 
temat "Låt kolet ligga". Detta som en del av den nationella kampanj som partiet lanserade 
på kongressen i maj mot Vattenfalls försäljning av kolgruvorna i Tyskland. Vi höll till 
vid gamla Apberget. En P4-reporter rapporterade i direktsändning från platsen. Ett 
tiotal medlemmar deltog och delade ut flygblad, pratade med folk och hjälpte till att bygga 
ett Sverige av grillkol på marken framför parollen ”Låt kolet ligga! Regeringen, låt inte 
Vattenfall sälja”. Många människor stannade till framför kolet för att få en förklaring och en 
del människor hade en klar åsikt i frågan, medan andra inte verkade veta att Vattenfall äger 
kolgruvor i Tyskland och att utsläppen från de statligt ägda kolgruvorna är mer än hela 
Sveriges utsläpp. Sverige har nu sannolikt missat chansen till den mest kostnadseffektiva 
klimatåtgärden genom tiderna. Det bästa med denna aktion var dess enkelhet; det 
behövdes ingen ljudanläggning eller talare och att den tog bara några timmar. Det kommer 
inte vara svårt att göra något liknande i framtiden. 

3 september Manifestation mot Erdogan på Renmarkstorget arrangerat av 
Arbetarkommunen, med inbjudan till bland annat Vänsterpartiet. Gudrun Nordborg höll 
appellen 
 
2.3 Kampanjer  
Enligt verksamhetsplanen skulle partiföreningen i samarbete med kommungruppen 
genomföra en kampanj för kollektivtrafik och driva de kampanjer som partiet centralt tar 
beslut om. Under hösten förberedde vi olika moment som skulle kunna ingå i kampanjen för 
kollektivtrafiken med parollen ”Bättre buss”. På grund av den det allvarliga budgetläget i 
kommunen markerade kommungruppen att kampanjen skulle kunna bli kontraproduktiv och 
borde skjutas på framtiden. Så skedde också. 
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Under våren genomfördes kampanjer på kommungruppens initiativ, och i december 
kampanjveckor som både föreslagits centralt och av kommungruppen som styrelsen och 
partiföreningen medverkade i. Den senare fokuserade på budgetfrågor och vi serverade 
glögg, varm saft och pepparkakor tillsammans med informationen. Några nya medlemmar 
värvades.  
 

3 Information och kommunikation  

Information om vad som händer samt rapportering från tidigare och pågående evenemang 
är viktigt för interndemokratin och för aktivering av medlemmar, medlemsvärvning och 
opinionsbildning. Styrelsens information har fokuserat på det utomparlamentariska arbetet 
medan kommungruppen förtjänstfullt rapporterat om det parlamentariska arbetet.  

Medlemsnytt, hemsida och Facebook-sida är de informationskanaler vi uppdaterat. Under 
slutet av 2015 tillkom interntidningen Nejlikan som kommit att fylla en viktig funktion. 
Vanligt brev har skickats till dem som inte angett e-postadress inför viktiga möten såsom 
årsmötet och det extra årsmötet.  

När det gäller Facebook så har det tidvis varit fler än två inlägg per dag. Det är glädjande att 
det finns mycket att rapportera om. Från kommungruppen om motioner och publicerade 
artiklar, från partiföreningen om möten som den ordnar och rapportering från dem. Det har 
också funnits en ambition att skicka foton och några rader från alla sorters möten och 
aktiviteter som vi håller eller är medarrangörer till. Antalet som gillar sidan har ökat konstant 
och nu uppe i 993 personer. En Facebook-kampanj hölls inför 1 maj vilket bidragit till detta.  
 
Medlemsnytt har ofta skickats ut varje vecka, annars med högst två veckors mellanrum 
förutom sommartid. Tekniska problemen med particentralens e-postserver har kvarstått 
trots påpekanden, därför har funktionären ibland behövt skicka medlemsnytt från sin egen 
brevlåda.  

Hemsidan har hållits uppdaterad via inlägg och kalendarium. Hemsidan är viktig även om det 
kanske inte är så många som går in där regelbundet för att se vad som är nytt. Den har fått 
ny och bättre design under året. Hemsidan används förutom för information, till att ladda 
upp dokument så att medlemmar kan gå dit och ladda ned till exempel möteshandlingar. 
Istället för att lägga ut mycket text på Facebook-sidan kan man länka till ett inlägg på 
hemsidan.  

Styrelsen har inte arbetat med partiföreningens Twitterkonto under året, annat har 
prioriterats högre.  

3.1 Nejlikan 

Nejlikan har vuxit på flera sätt under året. Den utkom med fyra välfyllda nummer, spreds i 
tryckt form på våra informationsbord och vid olika aktiviteter. Det har verkligen uppskattats 
att vi kunnat dela ut både Rött och denna lokala tidning.  Arbetet med Nejlikan låg länge på 
helt Daniel Nyström som redaktör i samverkan med styrelsen. Under året har en 
redaktionsgrupp bidragit till avlastning. Många partimedlemmar har också bidragit med att 
skriva olika typer av texter som krönikor, rapporter från möten och aktioner. Andra har 
bidragit med foton. Allt ovärderligt för att tidningen ska kännas levande och fortsatt 
meningsfull. 
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3.2 Zetkin 
Medlemsnytt, Facebook och hemsidan har använts för att rekrytera partikamrater inför 
kampanjer, till att ordna fester och bidra vid andra arrangemang. Men oftast blir det ett 
begränsat antal intresserade svar. Att ringa till medlemmar och höra om de vill hjälpa till är 
ett alternativ, men alla är inte bekväma med att ringa runt, eller att bli uppringda. Styrelsen 
hade förhoppningen att Zetkin, det digitalt aktivistverktyg som utvecklats för att lösa 
organisatoriska problem, effektivisera organisationsbygget och sänka trösklarna för fler att 
bli aktiva. Styrelsen beslutade redan 2015 att, i linje med Skellefteås och distriktets beslut, 
medfinansiera verktyget med 20 000 kronor med förhoppningen att kunna börja använda 
Zetkin under våren 2016. Projektet blev dock försenat hos de ansvariga för Zetkin, men i 
februari 2017 genomförs en utbildning för oss. Mer information om verktyget finns här: 
http://zetkin.org och https://www.facebook.com/zetkinfoundation/info/?tab=page_info  )) 

 

4 Intern verksamhet 

4.1 Styrelsen 
Årsmötet den 28 februari 2016 valde följande styrelse: 

Ordförande: Gudrun Nordborg 
Kassör: Anna Palmgren Vahlroos 
Ledamöter: Abdi Hanad, Ahmed Hersi, Bernth Olofsson, Caroline Täljeblad, Ellen Söderberg 
Ersättare: Anders Emanuelsson, Maria Westberg 

Styrelsen utsåg Caroline Täljeblad till sekreterare samt ansvarig för Zetkin. Vidare blev 
Anders Emanuelsson ansvarig för kommunikationen via Facebook, samt Ellen Söderberg och 
Maria Westberg utsedda till studieansvariga. Abdi Hanad och Ahmed Hersi blev 
medlemsansvariga, medan Bernth Olofsson utsågs till ansvarig för material och partilokalen.   

På grund av praktik utomlands lämnade Ellen Söderberg sitt uppdrag. På den vakanta 
platsen valdes Johan Berggren in på det extra årsmötet den 22 juni och tog över hennes 
ansvar för studier.  

Styrelsens arbetsutskott har bestått av ordförande, kassör och sekreterare, alltså Gudrun 
Nordborg, Anna Palmgren Vahlroos och Caroline Täljeblad. I de fall arbetsutskottet har 
behövt ta beslut så har besluten anmälts för godkännande på det närmast följande 
styrelsemötet.  

Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret sedan förra 
årsmötet, under 2017 ytterligare två  för att bland annat förbereda årsmötet och ett längre 
arbetsmöte för att göra verksamhetsplanen för 2017. Ett extra årsmöte genomfördes den 22 
juni, en huvudorsak var att besluta om eventuell hyra av grannlokalen, ”Blåbär”.  

En del av det löpande arbetet i partiföreningen förväntas ske i olika grupper med särskilda 
intresseområden, såsom Fackliga nätverket, HBTQ-gruppen och Ålidhemsgruppen. Några av 
grupperna har varit tydligt aktiva under året, t ex Miljögruppen, Ersbodagruppen och 
Feministgruppen, medan andra har varit mer eller mindre vilande. Styrelsen har diskuterat 
hur vi bäst ska stödja dessa grupper med exempelvis kontaktperson i styrelsen. Vi har 
beslutat ha kassören som kontaktperson för att snabbare kunna förmedla pengar till 
eventuella aktiviteter som grupperna kan göra.  

http://zetkin.org/
https://www.facebook.com/zetkinfoundation/info/?tab=page_info
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Redan i verksamhetsplanen för 2015 fick styrelsen i uppdrag att utarbeta en 
styrelsehandbok. Arbetet med den är påbörjat och består nu av ett antal blad med 
checklistor, tips och kontaktuppgifter, men handboken är ännu inte komplett.   

4.2 Partilokalen  
Lokalen på Nydalavägen 2 C delar vi med Vänsterpartiets distriktsförbund och Ung Vänster. 
Vi är en relativt stor förening med många aktiviteter. Det innebär många grupper och möten 
som ska samplaneras i de utrymmen som finns. För att underlätta har ett digitalt 
bokningssystem tagits i bruk. Vi har skaffat ljusskylt och fönsterdekor så att vår närvaro i 
stadsbilden blir påtaglig. Vi har också kompletterat med vissa saker för att öka 
tillgängligheten. Nu finns t ex dörrklocka på ytterväggen och en bättre rustad toalett. 

Vi har deltagit i möten höst och vår med medhyresgästerna och fått beslut om vissa lyft i 
inredningen av nuvarande lokal. Vi har också fått bokhyllor i gåva av en partimedlem som 
bidragit till bättre ordning i Vänsterpartiets rum. 
 
Vi har under året försökt hitta andra lokaler. Vi har fört förhandlingar med Bostaden om 
angränsande lokal, Blåbär, och även tittat på andra alternativ mera centralt men inte lyckats 
hitta någon lösning som vi tre intressenter ansett oss ha råd med. Vår strävan att utöka 
partilokalens ytor med grannlokalen ”Blåbär” behandlades på ett extra årsmöte. Där 
beslutades att vi fortsätter i nuvarande lokaler. En ”vinst” med att aktualisera expansionen 
var att vi fick djupare insikter om ekonomiska frågor på olika nivåer inom partiet. En 
möjlighet att hyra övervåningen på Kungsgatan 101, det blå huset där krogen Gröna älgen 
ska öppna på bottenvåningen, bedömdes också för kostsam.  

Behovet kvarstår av större lokaler gärna centralt med närhet till buss och parkering. Det är 
viktigt med tillgängliga, trivsamma och ändamålsenliga lokaler. 

4.3 Medlemsmöten 
Partiföreningen har genomfört 10 medlemsmöten under verksamhetsåret. De har haft en 
stor bredd vad gäller inriktning och innehåll. Vi genomförde dessutom ett extra årsmöte den 
22 juni. 

Den 26 januari Kongressförberedande medlemsmöte leddes av Bore Sköld, glädjande 
välbesökt 
Den 1 februari Vänsterskolan med von Knorring från partiet centralt  om rödgrön 
omställning 
Den 14 mars Webbsändning med Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson och diskussion 
Den 26 april Möte för att förbereda inför 1 maj 
Den 14 april Webbsändning med Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson samt diskussion 
Den 19 maj Möte med rapporter från kongressen och diskussion/idéer om aktiviteter i 
sommar och till hösten 
Den 15 september Medlemsmöte med Amineh Kakabave, riksdagsledamot, om hennes 
arbete mot våld i hederns namn. Efterlängtat men tyvärr med få deltagare. 
Den 20 september Webbsändning med Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson samt diskussion 
Den 22 november Medlemsmöte med fin presentation via Tilia av arbetet i nätverket Ingen 
människa är Illegal. Också intressant diskussion för resp emot appellen Mer tillbaka till 
Norrland som slutade med att det blir upp till var och en att skriva på. 
Den 15 december  Hamman Al Rabi, lärare och krönikör, föreläste, visade bilder och 
filmklipp om läge och backgrunder till kriget i Syrien. 
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      Barnpassning 
Barnpassning har erbjudits vid flera tillfällen under verksamhetsåret. Styrelsen har fortsatt 
att anlita en extern person som blivit mycket uppskattad av barn och föräldrar. Det har visat 
sig att efterfrågan på barnpassning varierar vilket gjort att vi därför bett om 
förhandsanmälan.  

4.4 Studier  
Initiativet till en studiecirkel om rasism togs i slutet av 2015 av Ellen Söderberg. Enligt 
planerna startade den i januari med en träff där man diskuterade bland annat vad rasism 
egentligen är och vad vi kan och bör göra för att motverka rasism. Studiecirkeln tog avstamp 
i Vänsterpartiets programtexter gällande rasism och syftade delvis till att diskutera 
programkommitténs föreslagna förändringar i partiprogrammet.   
Temat rasism aktualiserades på nytt i samband med Mattias Gardells föreläsningar och en 
cirkel startades av Johan Berggren utifrån boken Raskrigaren. Johan har också initierat en 
bokcirkel omkring Nina Björks bok Drömmen om det röda.  

4.5 Medlemsvård 
Under året har fyra möten för nya medlemmar genomförts, två under våren och två under hösten. Vi 
bjöd på vegetarisk pizza för att de nya medlemmarna skulle få lära känna några från styrelsen och 
kommungruppen och prata vänsterpolitik. Cirka 40 nya medlemmar fick inbjudningar och 28 stycken 
har deltagit. 

Internfeminism och mångfald 
Den goda traditionen med en inledande presentationsrunda vid i princip varje möte 
upprätthålls. Feministiska perspektiv på olika sakfrågor bevakas ganska kontinuerligt av 
engagerade partikamrater. Vid de val eller fyllnadsval som förekommit under året har frågan 
om könsfördelning beaktats. 
Ambitionen att ta tillvara allas engagemang oavsett ålder, kön/könsidentitet, sexuell 
läggning, etnicitet, erfarenhet med mera främjas också av de områdes- eller temagrupper 
som finns inom partiföreningen. Grupperna är öppna för samtliga partikamrater. Uppgift om 
grupperna och deras respektive kontaktpersoner finns på vår hemsida och inför ev. 
gruppmöten bjuds alla in via Medlemsnytt.  
 
Sommarfest 
Årets sommarfest hölls söndagen den 19 juni i kvarterslokalen Höjdpunkten på Nydalavägen. 
Vi bjöd på pannkakor till både barns och vuxnas glädje och hade efterlängtat umgänge med 
både nya och mer välkända partikamrater. Prestigelöst och trevligt. 
 
Julfest  
Årets julfest hölls lördagen den 10 december på Ordenshuset. Vi lockade med vegetariskt 
julbord där organisationen Ingen Människa Illegal mot ersättning bidrog med merparten. 
Partikamrater gjorde det också med bla vegetarisk skinka och därtill med en mängd goda 
bakverk. Gruppen Two4U underhöll med sång och musik. Upplevelsen av dem förstärktes av 
dansande kamrater, efter att ett barns rörelseglädje inspirerat flera vuxna. Också dessa 
timmar bjöd på ett kravlöst och efterlängtat umgänge med både nya och mer välkända 
partikamrater. 
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Bilagor – grupprapporter 

Vänsterns Miljögrupp har genomfört 4 offentliga arrangemang under året. 
 
Den 8 maj höll vi en visning av filmen "This Changes everything" tillsammans med 
Naturskyddsföreningen. Ca 30 personer såg filmen och diskuterade efteråt. 
 
Den 18 maj bjöd Vänsterpartiets miljögrupp in Torbjörn Lahti från Ekokommunerna som höll 
ett föredrag om kommunalt miljöarbetet och nätverkande. 6 personer lyssnade till 
föredraget och deltog i diskussionen som hölls i partilokalen. 
 
Den 25 maj genomförde vi en aktion och delade ut flygblad i centrum under temat "Låt kolet 
ligga". Detta som en del av den nationella kampanj som partiet lanserade på kongressen i 
maj mot Vattenfalls försäljning av kolgruvorna i Tyskland. Vi höll till vid gamla Apberget. En 
P4-reporter rapporterade i direktsändning från platsen. Ett tiotal medlemmar deltog och 
delade ut flygblad, pratade med folk och hjälpte till att bygga ett Sverige av grillkol på 
marken framför parollen ”Låt kolet ligga! Regeringen, låt inte Vattenfall sälja”. Många 
människor stannade till framför kolet för att få en förklaring och en del människor hade en 
klar åsikt i frågan, medan andra inte verkade veta att Vattenfall äger kolgruvor i Tyskland och 
att utsläppen från de statligt ägda kolgruvorna är mer än hela Sveriges utsläpp. Sverige har 
nu sannolikt missat chansen till den mest kostnadseffektiva klimatåtgärden genom 
tiderna. Det bästa med denna aktion var dess enkelhet; det behövdes ingen ljudanläggning 
eller talare och att den tog bara några timmar. Det kommer inte vara svårt att göra något 
liknande i framtiden. 

Den 1 oktober hölls en föreläsning "Vem har makten över din mat?" Framtidsjorden. Ett sam 
arr med ABF. 
 

Ersbodagruppen 
Vi har starkt stöd på Ersboda och det måste vi fortsätta att utveckla. Att vara representant 
för vänsterpartiet i stadsdelen Ersboda innebär ett stort ansvar för oss initiativtagare. Därför 
är det viktigt att vi som grupp anordnar ett antal aktiviteter per år. Under det gångna året 
har vi tillsammans med kommungruppen och den politiska sekreteraren ordnat en kväll på 
Ersboda folkets hus med gruppledaren Ulrika Edman och Ahmed Hersi för att prata om 
Ersboda som stadsdel och om behovet av att göra Ersboda inkluderande.  

Gruppen har också varit behjälplig vid kommungruppens kampanj i Umeå där vi har hjälp till 
ett antal fredagar med flygbladsutdelning och att stå vid Konsum Ersboda. Gruppen har 
också delat ut flygblad runt om på Ersboda.  Gruppen efterlyser hjälp från övriga och 
framförallt från kamrater som bor på Ersboda. 
 

Feministgruppen 
Gruppen har haft några egna möten under året. Den största insatsen var att vi under våren 
arbetade fram fem motioner till kongressen om jämställdhet, könsmaktsordning och 
könsrelaterat våld.  
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1.  Inledning 1 

Bästa kamrater, vi står inför ett spännande och viktigt verksamhetsår! Vi ska bland annat 2 

ladda för nästa kongress i början av 2018 och för valet i september 2018. Vi har en bra grund 3 

att utgå ifrån och att utveckla. Många inom Vänsterpartiet Umeå bidrog till en framgångsrik 4 

valrörelse 2014. Resultatet blev många parlamentariska uppdrag. Våra partikamrater i 5 

fullmäktige, utskott och nämnder driver aktivt och kunnigt våra politiska frågor. De märks 6 

ofta i media, medverkar i manifestationer och tar initiativ till kampanjer. Nu är halva 7 

mandatperioden passerad och vi måste på allvar börja agera och planera för det kommande 8 

valet. Vi ska sätta allt fler spår i politiken, som motstånd mot rådande maktordningar och 9 

som markörer för vilket samhälle som ska vara möjligt. Vi vill uppmuntra alla kamrater att 10 

engagerar sig med idéer och handlingar till stöd för hur det kommunalpolitiska arbetet ska 11 

stärkas och synliggöras. 12 

I vårt förslag till verksamhetsplan för 2017 har den nuvarande styrelsen samlat 13 

förhoppningar och strategier för att partiföreningen ska växa och bli starkare. Mycket riktar 14 

sig till den kommande styrelsen, men det mesta riktar sig också till var och en som är 15 

medlem i partiet. Du är viktig! Styrelsens olika uppdrag är meningslösa om de inte 16 

genomförs med stöd av och i samverkan med partikamraterna. Samtidigt som våra 17 

aktivitetsgrader måste få variera i respekt för vad livet i övrigt kan kräva så stärks vi på 18 

många sätt av att vara politiska tillsammans.  19 

Planen innehåller förväntningar på att hela partiföreningen ska aktiveras mer i både 20 

parlamentariskt och utomparlamentariskt arbete i god samverkan. Vi kommer att ha delvis 21 

nya redskap att använda. Redan 2015 investerade styrelsen i aktivistverktyget Zetkin som 22 

ska underlätta våra interna kontakter till stöd för kampanjarbete mm. Nu i februari ska det 23 

verktyget äntligen kunna börja användas. Medlemstidningen Nejlikan är etablerad sedan ett 24 

drygt år tillbaka. Den öppnar för viktig kommunikation mellan oss i Vänsterpartiet Umeå och 25 

i sin tryckta form är den också ett kampanjmaterial. 26 

Styrelsen välkomnar förslag till hur vi tillsammans kan vidareutveckla partiföreningen, 27 

aktivismen och vår gemenskap. Visst ska 2017 bli ett år med både kampglädje och kampvilja!  28 

 29 

/Styrelsen 30 

 31 

 32 

 33 

  34 
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2. Utåtriktad verksamhet 1 

Våra utåtriktade verksamheter ska helst vara en mångfald av sådana där några bygger på 2 

gedigna traditioner, som firandet av 1 maj och uppmärksammandet av 8 mars, och andra på 3 

lite yngre traditioner som Pride, Kristallnatten och Välkomstmässan på universitet. Dessutom 4 

ska gnistor tända av aktuella händelser kunna leda till aktioner. Vi ska också ordna öppna 5 

föreläsningar på angelägna teman. Vi behöver framför allt satsa mer på kampanjer som 6 

initieras inom vår partiförening; styrelsen, kommungruppen, en områdes- eller temagrupp, 7 

eller av partiet centralt.  Alla dessa öppnar för kontakter med boende i Umeå. De ger 8 

möjligheter till politiska samtal som kan stimulera till aktivitet och till att fler väljer att bli 9 

medlemmar i Vänsterpartiet. 10 

Vi ska dessutom uppmuntra till insändare och debattartiklar för att nå ut till en bredare 11 

allmänhet. 12 

 13 

2.1 Offentliga möten  14 

Under verksamhetsåret ska Vänsterpartiet Umeå anordna minst fyra offentliga 15 

arrangemang, i form av t ex föreläsning eller paneldiskussion, som är öppna för alla 16 

intresserade. Vi ska eftersträva att det verkligen blir möten, dvs planera så att deltagarna 17 

välkomnas till dialog genom att ställa frågor och till att vara aktiva i diskussion. 18 

 Ämne, tema och föreläsare bör väljas så att arrangemanget förväntas angå och engagera 19 

både våra partikamrater och andra som sympatiserar med våra grundläggande värderingar. 20 

Initiativ från de områdes- och temagrupper som finns inom partiföreningen ska uppmuntras. 21 

Ett för gruppen och därmed för partiet angeläget arrangemang ger inspiration och kan locka 22 

fler att ansluta sig.  23 

Styrelsen rekommenderas att fullfölja de tankar som växt fram under hösten med varierade 24 

mötesformer. Ett exempel är ”Vänster kafé med gäster” som skulle kunna genomföras i olika 25 

stadsdelar och ytterområden. 26 

Vi bör också eftersträva att bjuda in vår EU-parlamentariker, våra riksdagsledamöter och 27 

kommunalpolitiker för att informera om och diskutera respektive specialområde. 28 

Förhoppningsvis kan dessa gäster också göra studiebesök på olika arbetsplatser, vilket i sin 29 

tur kan öka möjligheten till att besöket blir uppmärksammat i media.  30 

Samverkan med Vänsterns Studentförbund, VSF, kan leda till en föreläsning på universitetet 31 

vid lunchtid och sedan en under kvällstid i lokal ”på stan”. Närmare samverkan med Ung 32 

Vänster leder också till ömsesidiga fördelar. Samverkan med ytterligare andra organisationer 33 

bör även eftersträvas, åtminstone för informationsspridning. Och samverkan med ABF bör i 34 

princip alltid ske inför offentliga arrangemang.  35 

Det är dessutom önskvärt att vi överväger möjligheter till något kulturellt inslag eller 36 

åtminstone sång på text som anknyter till mötets tema. 37 

2.2 Demonstrationer och manifestationer 38 

Vänsterpartiet Umeå ska särskilt uppmärksamma de viktiga politiska datum som Första maj, 39 

Internationella kvinnodagen den 8 mars, och Kristallnatten den 9 november representerar 40 

liksom den manifestation som Umeå Pride innebär på något varierande datum under hösten. 41 

Hur uppmärksamheten ska komma till uttryck måste bland annat få bero på möjliga 42 

samarbeten och vilket engagemang enskilda medlemmar är villiga att bidra med. Formerna 43 
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måste därför få skifta mellan demonstration och torgmöten till föreläsningar och 1 

debattartiklar, eller kombinationer av dessa former. 2 

Internationella kvinnodagen 8 mars 3 

Av tradition arrangerar Tjejjouren i Umeå demonstration den 8 mars med möte med 4 

kulturinslag på Hamnmagasinet efteråt. Så kommer att ske också 2017. Styrelsen ska 5 

uppmuntra våra medlemmar till delta i demonstrationen liksom till att nya, snygga 6 

banderoller görs. Vi kan med fördel sprida de 8 mars-flyers som feministgruppen gjort. 7 

Dessutom ska styrelsen åtminstone arrangera ett öppet möte men gärna flera i anslutning 8 

till den 8 mars, för att markera att feminismen alltid är viktig för oss vänsterpartister. 9 

Kvinnokampens framgångar går inte att ta för givna utan måste försvaras och mycket 10 

återstår ännu att förändra för att bryta patriarkala strukturer och beteenden.  11 

Första maj 12 

Efter Arbetarpartiets agerande under våren 2016 blev de ensamma under beteckningen 13 

Enad vänster. Vänsterpartiet, VSF, Ung Vänster, Socialistiska partiet och Iranska förbundet 14 

arrangerade en manifestation med parollen Solidaritet och socialism. Planeringen för en 15 

likartad manifestation är redan inledd. Tillstånd är sökt för samling kl 14 i Döbelns park och 16 

demonstrationståg därifrån runt Grön eld och med avslutning på ett tillgängligt torg. Andra 17 

vänsterorganisationer, Arbetarpartiet undantaget, har informerats och fått inbjudan att 18 

ansluta sig. Allt för att så kraftfullt som möjligt högtidlighålla arbetarrörelsens dag med både 19 

klassmedvetenhet och feminism.  20 

Till de förberedande mötena bör partiföreningen om möjligt utse två representanter. Det är 21 

en fördel om styrelsen tidigt har förslag till plattform och talkörsparoller, gärna i samråd 22 

med VSF och Ung Vänster. Det är också önskvärt med musik t ex trummor i tåget vilket 23 

uppskattades stort 2016, liksom sång och musik på torget. Bådadera behöver hanteras i god 24 

tid för att förverkligas. 25 

Det har varit trivsamt och välbesökt när Vänsterpartiet ordnat fest eller fika med kulturellt 26 

inslag direkt efter demonstrationen i en lokal som är tillgänglig även med rullstol. Den 27 

traditionen ska fortsätta och för 2017 är den större lokalen i Ordenshuset bokad.  28 

Välkomstmässa på universitetet 29 

I samband med terminsstarten på hösten arrangeras av tradition en Välkomstmässa på 30 

universitetet där också politiska partier kan delta. I vår kommer en sådan mässa även att 31 

hållas vid terminsstarten i januari. Aktiviteten bör samordnas med VSF så att vi åtminstone 32 

har våra informationsbord som grannar. Dessutom behöver vi utveckla interaktiva inslag 33 

som någon tävling, en fotoaktivitet som t ex Yes we can eller ett kulturinslag. Fika att bjuda 34 

på lockar också besökare att stanna upp och börja samtala.   35 

Sommartalet – en vänsterhelg 36 

Distriktets initiativ att använda lördagen inför Sommartalet till Vänsterforum med öppna 37 

föreläsningar och diskussioner var mycket uppskattat. Det gällde nog än mer den festliga 38 

kvällen med musik, stand up och möjlighet till avslappnad samvaro med kamrater från olika 39 

orter. Vänsterpartiet Umeå hoppas på upprepning kommande år och vill fortsatt bidra till 40 

det. 41 
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Vid söndagens sommartal ska Vänsterpartiet Umeå fortsätta traditionen med att ha 1 

informationsbord med ballonger, kaffe och om möjligt interaktiva aktiviteter. Styrelsen ska 2 

försöka få riksdagsledamöter och kanske andra förtroendevalda att ställa upp på dialog med 3 

besökarna vid informationsbordet.  4 

Pride 5 

Vanligen genomförs Pride i Umeå någon gång under september. Vänsterpartister bör 6 

uppmuntras att medverka i Pride-paraden genom att göra banderoller, delta i paraden med 7 

V:s prideballonger samt gärna också skriva insändare eller debattartiklar. Det vore också 8 

önskvärt att Vänsterpartiet arrangerar ett öppet möte med föreläsning och diskussion. Om 9 

möjligt önskas detta som en del av Prides offentliga program. 10 

Kristallnatten, 9 november 11 

Vänsterpartiet ska fortsatt uppmärksamma dagen, helst i nära samverkan med Ung Vänster 12 

och VSF. Inledningen kan likt förra året vara ett fackeltåg medan talen utomhus med fördel 13 

kanske kan ersättas med ett öppet möte inomhus, tex i Ordenshuset. 14 

Skyltsöndagen  15 

Kommunen brukar erbjuda bord på gågatan i Centrum till olika organisationer på 16 

Skyltsöndagen. Också under 2017 bör Vänsterpartiet anmäla intresse för ett sådant bord. 17 

Där rekommenderas att vi bjuder på glögg, varm saft och pepparkakor. Det ger möjlighet till 18 

samtal och till att dela ut informationsmaterial.  De julkort som feministgruppen gjort kan 19 

med fördel också spridas. Kanske kan vi också fixa någon lockande sidoaktivitet, som 20 

ponnyridning.  21 

Och flera … 22 

Vi ska liksom tidigare sträva efter att ta initiativ till manifestationer också vid andra tillfällen 23 

och försöka medverka i aktiviteter när andra oss näraliggande organisationer bjuder in till 24 

samverkan i angelägna frågor.  25 

Datum att bevaka är t ex romernas internationella dag (nationaldag) den 8 april till minne av 26 

den första romska kongressen som ägde rum i London 1971, Al Nakba den 15 maj, "Den 27 

stora katastrofen", med flytten av invånare från de områden i Palestina som kom att bilda 28 

staten Israel under 1948 års arab-israeliska krig, Världsmiljödagen den 5 juni som instiftats 29 

till minne av FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972 och den 25 november som är 30 

internationella dagen mot våld mot kvinnor.  31 

2.3 Kampanjer  32 

Partiföreningen ska anstränga sig för att uppmärksamma och organisera aktiviteter inom de 33 

nationella kampanjer som partiet centralt lanserar. En sådan är aviserad till vecka 6, dvs. 6-34 

12 februari, med Budskapet är ”Det är vår tur nu” som syftar till att tydliggöra ett vi vill ha en 35 

ekonomi för alla och att de rika alldeles för länge har fått alldeles för stor del av kakan.  36 

Eftersom Vänsterpartiet sitter i opposition i Umeå kommun finns det all anledning att 37 

bedriva kampanjer utifrån den politik vi vill se förverkligad här. Under verksamhetsåret ska 38 

därför partiföreningen i samarbete med kommungruppen genomföra en kampanj för bättre 39 

och billigare kollektivtrafik; Mera buss. Den kampanjen började vi planera för i höstas, men 40 

rekommenderades av kommungruppen att pga kommunens ekonomi flytta den framåt.  41 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_stora_katastrofen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_stora_katastrofen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Palestina
https://sv.wikipedia.org/wiki/Israel
https://sv.wikipedia.org/wiki/1948_%C3%A5rs_arab-israeliska_krig
https://sv.wikipedia.org/wiki/FN:s_milj%C3%B6v%C3%A5rdskonferens_i_Stockholm_1972
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Fler kampanjer som tar upp aktuella frågor är givetvis önskvärda. De olika områdes- och 1 

temagrupperna ska uppmuntras till att driva kampanjer. 2 

2.4 Områdes- och temagrupper 3 

Generellt sett ska partiföreningens områdes- och temagrupper ha stor frihet att besluta om 4 

sina aktiviteter, former för sin interna kommunikation, ansvarsfördelningen inom gruppen 5 

mm. Grupperna ska uppmuntras att ta initiativ till och genomföra olika utåtriktade 6 

verksamheter. Styrelsen ska bjuda in grupperna till ett omstartsmöte. Gruppens ambition 7 

måste inte vara omfattande, en aktivitet under året kan vara tillräcklig för att t ex diskutera 8 

eller lyfta en idé. Både Zetkin och vår budget kan underlätta detta. Grupperna ska också ha 9 

frihet att skapa lokalt eller tematiskt anpassat material att använda inom sin budget eller till 10 

och ned mer efter att ha fått styrelsens godkännande av kostnaderna.  11 

2.5 Vänsterpartiet i och för hela kommunen 12 

Vänsterpartiet Umeå är partiförening som ska verka för hela Umeå kommun. Vår politik rör 13 

inte enbart de områden där partiföreningen har en stark täckning, som centralortens 14 

studentområden och Ersboda. Senaste valresultatet visade att partiets politik fått ökat 15 

förtroende bland kommunmedborgarna också i de stads‑  och kommundelar där vi vanligtvis 16 

syns mycket sällan. Även om våra medlemmar inte är jämnt fördelade inom kommunen är 17 

det därför viktigt att vi syns också i t ex Obbola, Holmsund, Hörnefors och Sävar. Under 18 

verksamhetsåret ska partiföreningen därför eftersträva fler politiska aktiviteter och mer 19 

informationsspridning runtom i kommunen. 20 

3. Samarbeten 21 

Vänsterpartiet är en del av den breda vänstern i Sverige. Vårt mål är att bygga ett 22 

socialistiskt och feministiskt samhälle på ekologisk grund. I denna strävan efter frihet och 23 

jämlikhet behöver Vänsterpartiet söka samarbete med organisationer och verksamheter 24 

som gagnar våra politiska målsättningar. Därför har Vänsterpartiet i Umeå ett bra samarbete 25 

med lokala vänsterorganisationer i kommunen. Samarbetsorganisationer är viktiga vid 26 

genomförande av föreläsningar, öppna möten, manifestationer, utbildningar mm. 27 

Vänsterpartiet Umeå samarbetar särskilt med Ung Vänster och VSF, ett samarbete som ska 28 

vårdas och kan utvecklas ytterligare. Ung Vänster och VSF ska, om mötet gäller frågor av 29 

gemensamt intresse, få kallelse till partiföreningens styrelsemöten och välkomnats att delta 30 

som adjungerade. Samtliga medlemsutskick ska fortsättningsvis också sändas till dem. 31 

Som en del av arbetarrörelsen samarbetar vi med Arbetarnas bildningsförbund (ABF). Vid 32 

genomförande av exempelvis föreläsningar eller utbildningar är ABF en tillgång. Som 33 

medlemsförbund kan Vänsterpartiet söka ekonomiskt stöd och ABF erbjuder sina lokaler för 34 

olika verksamheter utan kostnad. 35 

Utanför den breda vänstern och arbetarrörelsen är samarbeten inte lika självklara eftersom 36 

många organisationer markerar sig som partipolitiskt obundna. Detta hindrar dock inte att vi 37 

ger tips om deras aktioner, grupper mm som angår våra frågor och kan uppmuntrar våra 38 

medlemmar att ansluta sig.  Det hindrar inte heller att vi aktivt bjuder in företrädare för olika 39 

organisationer till att medverka i offentliga möten eller bidra med utbildning och 40 

information på medlemsmöten. Sådana samverkansformer bör utvecklas ytterligare, likaså 41 

att vi ömsesidigt försöker att använda varandra för informationsspridning.  42 

 43 
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4. Information och kommunikation 1 

Styrelsen bör inventera vilka kompetenser som finns bland partikamrater för att bistå med 2 

layout mm som kan utveckla frågor om information och kommunikation. Också våra 3 

programvaror och behov av sådana behöver inventeras. Dessutom bör en ny dator köpas in.   4 

4.1 Facebook  5 

Facebook har varit en prioriterad och viktig kanal för att sprida information. På vår 6 

Facebooksida anslår vi vår verksamhet, skapar event och presenterar vår politik. Liksom 7 

tidigare ska vissa händelser marknadsföras med gilla‑ kampanjer för bättre exponering i 8 

nyhetsflödena. Arbetet med sociala medier kan utvecklas. Facebooksidan kan t ex kopplas 9 

samman med vårt Twitterkonto under 2017. 10 

 Ambitionen att publicera några foton och några rader från alla öppna möten, 11 

medlemsmöten, gruppmöten och demonstrationer som vi håller eller är medarrangörer för 12 

bör kvarstå. Fler gilla-kampanjer bör göras, i vart fall en på våren respektive hösten För att 13 

undvika att ovana personer ”slinter med fingret” så är det viktigt att styrelsen bestämmer 14 

vilka som ska kunna redigera Facebook-sidan och att endast de som kommer göra inlägg 15 

med mera ska ha redigeringsmöjlighet.  16 

 17 

4.2 Hemsidan 18 

Vänsterpartiet Umeå har en hemsida [umea.vansterpartiet.se]. Även om den har färre besök 19 

än Facebooksidan har den viktiga funktioner för att ge en samla d bild av vad vi har gjort och 20 

gör som förening och inom kommunalpolitiken. Ambitionen ska fortsatt vara att sidan ska 21 

vara uppdaterad med aktuell information såväl i löpet som i kalendariet. Viktigare handlingar 22 

som motioner och interpellationer ska också snabbt finnas där.  23 

Hemsidan ska hållas uppdaterad vad gäller evenemang, politik, kalendarium, 24 

kontaktuppgifter med mera och färsk information ska hållas synlig medan gammal 25 

information kan flyttas längre ned i hierarkin. Hemsidan kan användas till att ladda upp 26 

dokument så att medlemmar kan gå dit och ladda ned till exempel möteshandlingar. Istället 27 

för att lägga ut mycket text på Facebook-sidan kan man länka till ett inlägg på hemsidan.  28 

4.3 Nejlikan 29 

Medlemstidningen Nejlikan kom med sitt första efterlängtade numer under slutet av 2015. 30 

Det har följts av 4 nr under 2016. Denna digitala tidning har en viktig funktion. Information 31 

om och rapportering från händelser kan nu kanaliseras via den. Styrelsen och 32 

redaktionsgruppen bör bevaka att det görs reportage från exempelvis större öppna 33 

evenemang, gärna genom att utse rapportör i samband med planeringen av respektive 34 

evenemang. Texten kan då bli utförligare än vad utrymmet på Facebooksidan medger. 35 

Interntidningen kommer att vara viktig också för en skriftlig interndebatt som vi saknat. 36 

Ambitionen är att Nejlikan ska bli en kanal dels för att berätta om den verksamhet som 37 

partiföreningens medlemmar bedriver, dels för styrelsen att kommunicera med 38 

medlemmarna men också för medlemmarna att kommunicera med styrelsen och varandra. 39 

Potentialens gräns sätts av viljan och engagemanget hos oss alla. Ansvaret för tidningen ska 40 

ligga på den redaktionsgrupp som har växt fram omkring den person som på ett avgörande 41 

sätt varit drivande i utvecklandet av tidningen, Daniel Nyström, och som nu är redaktör. Det 42 
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är en fördel om redaktionsgruppen kan växa ytterligare. Styrelsen ska låta trycka Nejlikan i 1 

det antal exemplar som bedöms kunna spridas via partiföreningens bokbord vid olika 2 

arrangemang och med fördel också kan delas ut vid möten för nya medlemmar.   3 

4.4 Affischer mm 4 

I samband med föreläsningar eller annan verksamhet som vi arrangerar eller medverkar till 5 

ska det göras affischer, flygblad eller dylikt, för att informera allmänheten om den planerade 6 

aktiviteten. Det är en fördel om det kan tas fram rutiner för hur medlemmar i olika 7 

stadsdelar kan bidra till att affischer sprids i deras respektive områden. Det ska vara rutin att 8 

utåtriktade aktiviteter kommer med i de olika externa kalendarier som finns och erbjuds 9 

utan kostnad. I vart fall inför större arrangemang bör även annonsering i lokaltidningarna, 10 

gratistidningarna och på Allt om Västerbotten övervägas.   11 

 12 

 13 

5. Intern verksamhet 14 

5.1 Styrelsen och arbetsutskottet 15 

I början av verksamhetsåret 2017 ska styrelsen ha (en styrelsehelg, eller i vart fall) ett längre 16 

möte på ett veckoslut dels för att de valda ska lära känna varandra och kunna skapa ett bra 17 

arbetsklimat, dels för att göra en övergripande planering för året och en intern 18 

arbetsfördelning. I samband med detta rekommenderas styrelsen att diskutera ett 19 

gruppkontrakt för att klargöra förväntningar och normer för insatserna i arbetet och på 20 

mötena. 21 

Partiet centralt anordnar under våren tre utbildningstillfällen för alla styrelser som 22 

förberedelser inför valet 2018. Datum för utbildningarna är 12 februari, 12 mars och 9 april. 23 

Då får vi träffa styrelsekamrater från Skellefteå, Vindeln och Norsjö. Utbildningen avser 24 

politiska strategier, organisationsfrågor som styrelsens roll och förtroendekultur, samt 25 

kommunikation om hur vi når ut, sociala medier mm.  26 

Styrelsen ska fastställa datum för sina möten åtminstone terminsvis och bevaka att 27 

återkommande arrangemang kan förberedas i god tid.  Styrelsen ska också i övrigt fullfölja 28 

en god skötsel av ekonomi, administration och information. Det är extra viktigt att styrelsen 29 

beaktar sitt ansvar som arbetsgivare för partiets funktionär.  30 

Styrelse ska inrätta ett arbetsutskott (AU) med föreningens ordförande, sekreterare och 31 

kassör. AU kan i styrelsens ställe besluta i frågor som är av mindre vikt eller kräver snabbt 32 

ställningstagande. AU:s beslut ska rapporteras till styrelsen på näst följande möte.  33 

Under verksamhetsåret bör styrelsen fortsätta den sammanställning av texter som har 34 

påbörjats till en ”handbok” med till exempel årshjul, arbetsordningar, arbetsbeskrivningar, 35 

listor med saker att tänka på inför lika aktiviteter som medlemsmöten, offentliga möten, 36 

välkomnande av nya medlemmar, struktur för dagordningar, protokoll med mera, allt i syftet 37 

att underlätta styrelseledamöternas arbete. 38 

Styrelsen ska ge stöd till befintliga områdes- och temagrupper och verka för att ytterligare 39 

grupper bildas. En Mariehemsgrupp är efterlängtad sedan tidigare och en antirasistgrupp är 40 

också extra önskvärd. Förhoppning om en pensionärsgrupp har också nått oss. Samtidigt 41 

måste det markeras att varje grupp är helt beroende av att medlemmar vill vara aktiva i den. 42 

 43 
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5.2 Partilokalen 1 

Vår partilokal ska fungera både som arbetsplats med kontorsytor och som möteslokal. För 2 

möten finns också kvarterslokalen att använda utan kostnad. Den måste bokas via 3 

kvartersvärden som också har nycklarna dit.  4 

Partilokalen används, förutom av Vänsterpartiet Umeå, av Vänsterpartiet Västerbotten och 5 

Ung Vänster. Det är Vänsterpartiet Västerbotten som har hyreskontraktet med Bostaden 6 

vilket gör att Vänsterpartiet Umeå och Ung Vänster är andrahandshyresgäster. På våra 7 

respektive kontor gäller i princip självbestämmande, andra ytor utrustas av Vänsterpartiet 8 

Västerbotten. Trivselregler upprättades vid inflyttningen som bl a innebär att varje 9 

förändring av lokalen kräver samråd. Vi tre hyresgäster ska i vart fall träffas en gång under 10 

våren respektive hösten och dessutom vid behov. 11 

Det är mycket som behöver fungera utifrån rutiner. Styrelsen har ansvar för att bevaka och 12 

underlätta detta, men var och en som använder partilokalen måste också bidra med att ta 13 

ansvar. Nycklar till lokalen ska återlämnas när ett uppdrag upphör. Bokning inför möten kan 14 

numera ske digitalt och behöver ske för att undvika plötslig upptäckt av att flera grupper 15 

kanske inte ryms samtidigt. Efter ett möte uppmanas var och en att ställa disk i maskinen, 16 

sortera ev. avfall liksom att hjälpa till med att ställa möbler i ordning, kasta sopor och gärna 17 

också bidra till att avfall lämnas till återvinning. Det handlar också om att förvara material på 18 

bästa sätt och t ex respektera märkta hyllor i skåpen, att banderoller och skrymmande saker 19 

flyttas till källarutrymmena efter att de använts. En informationstavla i hallen om lokalen och 20 

rutinerna är önskvärd, likaså vissa uppgifter på hemsidan.  21 

Inte minst är det viktigt att med en barnhörna i lokalen så ska den upplevas lättstädad och 22 

funktionell, det vill säga att inga barn ska skadas av att vistas i lokalen. 23 

Ambitionen att göra partilokalen trevligare och bättre utrustad kan förhoppningsvis fortsätta 24 

att förverkligas under 2017. 25 

 26 

5.3 Ekonomi 27 

Målsättningen är att partiföreningen ska ha en stark ekonomi, med pengar avsatta för en 28 

aktiv utåtriktad verksamhet samtidigt som det byggs upp en buffert inför kommande 29 

valrörelse. Den budget som årsmötet beslutar om ska följas upp av styrelsen med 30 

rapportering av kassören som en stående punkt på dagordningen. Minst en gång per halvår 31 

bör partiföreningens konton på Nordea bevakas särskilt. 32 

Partiskatten måste följas upp eftersom den är en betydande inkomstkälla. Om möjligt ska 33 

styrelsen också locka till gåvor/bidrag till föreningens sk kampfond. Styrelsen ska också 34 

anstränga sig för att finna samarbeten som kan leda till medfinansiering av olika aktiviteter.  35 

Föreningen har nu en värdefull funktionär anställd på 15 % tjänst. Med en god ekonomisk 36 

utveckling ska vi ha som målsättning att anställa ytterligare personal inför och under 37 

kommande valrörelse. 38 

 39 

5.4 Medlemsmöten 40 

Kommungruppen i Umeå arrangerar enligt tradition kommunalpolitiska medlemsmöten ca 41 

en gång i månaden. Dessa möten genomförs på måndagen före kommunstyrelsens möten. 42 

Ytterligare medlemsmöten ska arrangeras av styrelsen och hållas minst tre gånger per 43 

termin. De kan med fördel ha olika teman med en inledning som följs av diskussion.  44 

Medlemsmötet är en grundläggande demokratisk arena för partiföreningens medlemmar att 45 

mötas på för att diskutera politiska frågor liksom för att utbyta tankar och idéer. Det är 46 

viktigt att medlemsmötena är tillgängliga för alla partiföreningens medlemmar. Den under 47 
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2015 anskaffade rampen till entrén ska vara utlagd inför samtliga medlemsmöten för att 1 

underlätta för ev barnvagnar och personer med nedsatt rörelseförmåga. Medlemsmöten ska 2 

om möjligt planeras så att dessa hålls på olika veckodagar och alternera mellan jämna och 3 

udda veckor för att underlätta för fler att delta.  4 

 5 

Barnpassning 6 

Under 2017 bör barnpassning fortsatt erbjudas åtminstone vid medlemsmöten och årsmöte, 7 

förslagsvis under förutsättning av förhandsanmälan så att barnpassningen kan ställas in om 8 

ingen har anmält behov. En möjlighet är att efterlysa frivilliga barnpassare i början av 9 

verksamhetsåret och om det inte blir napp, fortsätta med extern barnpassning där 10 

föreningen nu har en etablerad och uppskattad kontakt.   11 

Eftersom efterfrågan för barnpassning på vardagskvällar är begränsad så kan partiföreningen 12 

underlätta för småbarnsföräldrar att delta på möten på andra sätt: erbjuda barnpassning vid 13 

möten som förläggs till helger och att ibland börja mötena klockan 18 istället för 18.30, eller 14 

ännu tidigare men med pizza eller matigt fika. Barnpassning kräver att man har bokat en 15 

lokal där det helst finns en lekhörna eller plats för lek i ett separat utrymme. I partilokalen 16 

behöver då både stora rummet och soffhörnan/lekhörnan bokas för mötet.  17 

 18 

5.5 Studier och utbildning 19 

Studieverksamhet och internutbildning är viktiga för en politisk rörelse som vill förändra 20 

samhället. Med kunskap följer en större trygghet och bättre självförtroende som underlättar 21 

i diskussioner och aktiviteter. Partiföreningen ska vara ett stöd i den utvecklingen genom att 22 

erbjuda medlemmarna kunskaper om partiets ideologiska grunder och vilka metoder som 23 

finns för att förverkliga de politiska målen. Därför ska en grundcirkel i socialism, feminism 24 

och organisering erbjudas minst en gång under verksamhetsåret. Medlemmarnas egna 25 

initiativ till och önskemål om andra studier inklusive bokcirklar ska också uppmuntras och 26 

stödjas så att de om möjligt förverkligas, till exempel genom att bistå med att sprida 27 

information till våra medlemmar. Inför en bokcirkel kan böcker köpas in för att efteråt 28 

lämnas till V:s biblioteket.  29 

ABF är viktig samverkanspart och erbjuder också bra lokaler utan kostnad för våra cirklar.  30 

Biblioteket 31 

Under 2014 startade styrelsen ett bibliotek i partilokalen. Det består främst av donerade 32 

böcker, men inköp har också gjorts. Förhoppningen är att biblioteket ska vara uppdaterat 33 

med en blandning av litteratur som behandlar socialistiska, feministiska, antirasistiska, miljö- 34 

och klimatangelägna frågor. Medlemmar uppmanas till fler bokgåvor och till att tipsa 35 

styrelsen om önskade inköp. Böckerna är möjliga att låna hem efter markering på en 36 

lånelista och kan också användas som underlag för studiecirklar.  37 

 38 

5.6 Medlemsvård 39 

Vänsterpartiet är sina medlemmar. För att det politiska arbetet ska fungera krävs att alla 40 

medlemmar känner trygghet och upplever sig bemötta med respekt, vilket i sin tur 41 

förutsätter att varje medlem också visar respekt mot andra. Detta ska inte hindra livfulla 42 

diskussioner där meningsskiljaktigheter får brytas. Så uppfyller vi målsättningen att ha högt i 43 

tak och att vara en dynamisk organisation där vi har rätt att förutsätta varandras goda 44 

avsikter.  Vid nomineringar pratar vi inte illa om någon kandidat utan framhåller förtjänster 45 

hos den vi önskar ska få uppdraget. Och utåt håller vi ihop. 46 

Nya medlemmar ska välkomnas och medlemmar sedan tidigare ska uppskattas för sina 47 
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insatser. De som inte är aktiva ska respekteras för att de kanske behöver en paus eller måste 1 

göra en annan prioritering under en period. Redan att vara medlem i partiet är en politisk 2 

handling. Hur den handlingen utvecklas vidare är mycket beroende av vad föreningen och 3 

andra medlemmar erbjuder. I detta har styrelsen ett särskilt ansvar, verktyget Zetkin är tänkt 4 

att underlätta från om med våren 2017. Om någon medlem har en fundering omkring en 5 

händelse, om den ser att någon far illa eller själv känner sig åsidosatt, hotad eller dylikt, ska 6 

medlemmen i förtroende kunna vända sig till någon i styrelsen för att prata om vad som 7 

hänt och vad som kan behöva göras på grund av detta. 8 

I medlemsvården ingår särskilt att genom utskick eller personlig kontakt välkomna nya i 9 

partiföreningen. Regelbundet ska de också bjudas in till möten som välkomnar nya och 10 

”nygamla” medlemmar liksom nyfikna sympatisörer. Då ska de få träffa representanter för 11 

styrelsen och kommungruppen, få en introduktion i partiets politik, information om aktuella 12 

politiska frågor lokalt liksom om hur partiföreningen arbetar med olika mötesformer och 13 

grupper. Under senare år har dessa möten skett som en enklare middag där partiföreningen 14 

bjudit på vegetarisk pizza.  15 

I medlemsvården ingår också att arrangera lättsammare möten eller fester som riktar sig till 16 

både medlemmar och till deras barn, familjer eller vänner. Sådana sociala aktiviteter är 17 

också en viktig del i en väl fungerande förening. De bidrar till att medlemmarna lär känna 18 

varandra bättre, skapar samhörighet och bidrar till en god stämning. En fest inför sommaren 19 

och en fest inför julen ska arrangeras av styrelsen. Andra sociala eller kulturella aktiviteter, 20 

som t ex söndagsfika eller filmvisning, ska också erbjudas under förutsättning att några 21 

medlemmar tar initiativet till och ansvaret för den aktiviteten.  22 

 23 

5.7 Intern kommunikation och information 24 

Information om vad som händer samt rapportering från tidigare och pågående evenemang 25 

är viktig för interndemokratin och för aktivering av medlemmar, medlemsvärvning och 26 

opinionsbildning. Våra medlemmar har olika vanor när det gäller att läsa e-post, Facebook 27 

och hemsidor. Därför är det viktigt att samma information kommer ut via alla kanaler, om än 28 

inte alltid exakt samtidigt. Vanligt brev bör skickas till dem som inte angett e-postadress 29 

inför viktiga möten och måste skickas till dem med kallelse och verksamhetsplan inför 30 

årsmötet. 31 

 32 

Medlemsnytt 33 

Utskick via e-post rubricerad Medlemsnytt till partiföreningens medlemmar med 34 

information om vad som är på gång i partiföreningen eller annat viktigt och gärna med tips 35 

om andra organisationers viktiga aktiviteter, ska fortsätta med högst två veckors mellanrum 36 

om vi fortsätter på nuvarande aktivitetsnivå, men något glesare under sommaren. Ny lay-out 37 

för medlemsutskicken är planerad och förhoppningsvis snart genomförd. Förhoppningsvis 38 

kommer de tekniska problemen med particentralens e-postserver att lösas under året. Att 39 

particentralen ska skapa ett nytt och mer välfungerande medlemsregister inom kort 40 

välkomnas 41 

Zetkin 42 

När vi efterlyst personer som kan hjälpa till med olika saker per mejl och Facebook så 43 

kommer det ofta få svar. Nuvarande ordning innebär att organisatoriskt arbete är tungt och 44 

ineffektivt. Redan under 2015 gjordes en ekonomisk investering för att få tillgång till 45 
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aktivistverktyget Zetkin, det digitala verktyg som utvecklats för att lösa organisatoriska 1 

problem, effektivisera organisationsbygget och sänka trösklarna för att fler medlemmar ska 2 

bli aktiva. Den 6 februari sker en första utbildningssatsning. Under verksamhetsåret bör 3 

föreningen avsätta tid och resurser till att utbilda medlemmar så att vi kan implementera 4 

och dra full nytta av Zetkin. Det kommer troligtvis kräva att styrelsen tar initiativ till en grupp 5 

som arbetar med Zetkin. Om allt går bra, kommer Zetkin att bli ett vardagligt verktyg för 6 

styrelsen. Det kommer att sänka tröskeln för var och en av oss medlemmar som vill 7 

organisera ett möte, en kampanj eller liknande, eftersom det finns ett bra hjälpmedel. 8 

Verktyget bör innebära att fler medlemmar kan aktiveras, om än till enstaka insatser under 9 

året, eftersom de enbart kommer att få förfrågningar om att hjälpa till med sådant som de 10 

själva har meddelat intresse för.  11 

6 Inför 2018 12 

6.1 Kongressen  13 

Nästa kongress ska hållas 9-11 februari 2018. En viktig kongress förstås inför det stundande 14 

valet. Det kräver att vi i samverkan med partiet centralt och distriktet arrangerar ett antal 15 

förberedande möten som inspirerar till att det skrivs motioner härifrån och möten som 16 

ägnas åt diskussion om viktiga teman som aktualiseras inför kongressen. 17 

6.2 Valet 18 

Styrelsens ansvar är att organisera för och bidra till valplattformen för 2018 i nära samarbete med 19 

kommungruppen, förbereda för valstrategi och en valledning. För valplattformen bör vi ha en bred 20 

intern process där många som möjligt i partiet blir delaktiga för att vi ska ha en riktigt bra strategi och 21 

välförankrad politik som vi stolta och med lätthet kan kommunicera med väljarna. Plattformen kan få 22 

gott om inspiration från nuvarande mandatperiods motioner m.m. och med valplattformen 2014 23 

som utgångspunkt. Genom att börja tidigt och ha ett väl genomarbetat förslag kommer vi lättare att 24 

kunna skapa en kärnfull plattform. 25 

Det finns många alternativ för arbetet med att ta fram plattformen; tidig diskussion på 26 

medlemsmöten, studiecirklar, utse ansvariga för olika politikområden, inspel från nämndledamöter 27 

om angelägna frågor att driva för respektive område, utse en grupp ”skribenter” som tar ansvar för 28 

att sammanställa och redigera det huvudsakliga förslaget mm. Kombinationer av detta blir troligen 29 

allra starkast inför de slutliga besluten på medlemsmöte.  30 

 31 

7 En jämlik och stark partiförening 32 

En demokratisk förening är jämlik. Vår partiförening måste vara det för att vi med 33 

trovärdighet ska kunna driva vår politik för ett socialistiskt, feministiskt och därmed jämlikt 34 

samhälle.  35 

Medvetenheten om att olika former av förtryck, utifrån klass, kön, könsidentitet eller 36 

uttryck, sexuell läggning, hudfärg, funktionsnedsättning, ålder med mera, ofta förstärker 37 

varandra gör att partiföreningen har all anledning att agera för att bryta ner dessa strukturer 38 

som skapar ojämlikheter mellan oss som medlemmar i partiet – med en vild ambition att 39 

närma oss en fristad/frizon från vad som gäller i samhället i stort och för att vi alla ska 40 

stärkas i kampen för att förändra detta samhälle. 41 
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Genom partiföreningens internfeministiska arbete ska kvinnorna i partiet stärkas och deras 1 

insatser synliggöras. Partiföreningen ska underlätta för medlemmarna att delta i kurser med 2 

sådana syften. För att vidareutveckla det internfeministiska arbetet rekommenderas 3 

styrelsen att studera partiets internfeministiska handbok och annat normkritiskt material, 4 

för att inspireras till fler metoder i arbetet mot olika förtyck.  5 

Det socialistiska arbetet får inte bygga på patriarkala maktstrukturer och det 6 

internfeministiska arbetet får inte bygga på heterosexualitet som det normala sättet att vara 7 

och ha relationer. Majoriteten i vår partiförening är heterosexuella och vi lever alla i ett 8 

samhälle med en heterosexuellt normerande syn. Hbtq-frågor ska därför synliggöras, och vi 9 

ska bevaka att heteronormen inte genomsyrar våra texter eller yttranden. Eftersom hbtq-10 

personer utsätts för heterosexism som riskerar att skapar dålig självkänsla och 11 

marginalisering vill partiföreningen arbeta för att hbtq-personers roll som vänsterpartister 12 

stärks.  13 

De flesta i vår partiförening har ljus hudfärg, är vita. Också det innebär en priviligierad 14 

position som måste beaktas. Människor med mörkare hudfärg möter livsbegräsande 15 

fördomar på många håll i samhället. De är till exempel underrepresenterade i demokratiska 16 

församlingar. Partiföreningen vill bryta också den strukturen genom att stärka ickevita 17 

medlemmar i deras roll som vänsterpartister.  18 

Partiföreningen måste också utveckla tryggheten för personer med olika 19 

funktionsbegränsningar. Tillgängligheten till partilokalen, där många möten hålls, har 20 

förbättrats med en ramp och en ringklocka som nås från markplan. Vid lokalbokningar 21 

behöver tillgång till hörslinga bevakas. Teckentolk ska om möjligt anlitas vid större möten.  22 

 23 

En partiförening med en mångfald av medlemmar som får, kan och vågar ta plats, medför att 24 

vår politik kommer att utvecklas allra bäst. Så river vi strukturer och blir starkare i 25 

klasskampen!  26 

 27 

 28 

 29 

 30 

* * * 31 

 32 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomisk berättelse för Vänsterpartiet Umeå 2016 

 

Under året har de styrelsen planerat för och genomfört sedvanliga aktiviteter och skött de löpande 

administrativa utgifterna. Dessa har i stort sett följt budget men kostnader för kontorsmaterial, 

kopiering, telefon, internet och el har ökat något medan kostnader för städning, porto och 

bankavgifter ligger något under budget. Sammantaget blir utfallet något över beräknat. 

Verksamheten har på många håll haft lägre kostnader än beräknat och utfallet är därför under 

budget. 
 

Flera större händelser som budgeterats för var detta år inställda, som Socialistiskt och Feministiskt 

forum, medan deltagande vid 8 mars-arrangemang och Umeå pride inte genererade några kostnader. 

Första maj blev något dyrare då partiföreningen detta år var initiativtagare till ett nytt 

samarrangemang (se verksamhetsberättelsen). I den övriga verksamheten märks några lite större 

avvikelser. Budgeten för barnpassning, öppna möten, ombud till distriktsårskonferensen, 

materialinköp och kongress har överskridits. Budgeten för barnpassning överskreds redan i början 

av året och vi insåg snabbt att denna var lågt satt, vilket har justerats i årets budget. Till följd av låg 

efterfrågan under andra halvan av året blev avvikelsen ändå inte så stor. Posterna ombud 

distriktsårskonferens och kongress beräknas på antal medlemmar, glädjande nog fler än i kalkylen,  

och hade en något högre avgift i år. Vi har även detta år, liksom förra, satsat på många intressanta 

föreläsare till våra öppna möten som genererar exponering och intresse för föreningen, men de 

genererar också kostnader i form av arvoden och resor. Vi har bedömt inom styrelsen att vi fått en 

god nytta för dessa något högre kostnader. Valkonferensen inför kongressen belastade inte 

partiföreningen ekonomiskt. Kostnader för kampanj ligger långt under budget, inte minst på grund 

av att den planerade busskampanjen fick skjutas på framtiden, men också då det kampanjarbete som 

genomförts har medfört låga omkostnader, t.ex. materialutdelning. Arbetsgruppernas kostnader har 

varit låga trots intressanta arrangemang. Vi har investerat i vår interntidning Nejlikan, som 

glädjande nog har utkommit med flera nummer under året, men kostnaderna blev lägre än förväntat. 

Den genomförda studiecirkeln har inte haft några omkostnader. Materialinköp har överskridit 

budget då vi gjort några större satsningar under året. Vi har utvecklat vår gemensamma lokal med 

installation av en ljusskylt samt en handikappanpassning, samt gjort en större beställning av tröjor. 

Ett extra årsmöte arrangerades i slutet av våren, men totalt sett landar kostnaderna för årsmöte inom 

budget.  
 

Vi har haft en funktionär anställd på 15 % under året, en mycket värdefull och uppskattad resurs 

som fortsätter även nästa år. Anställningen administreras av kommunen och faktureras föreningen 

och kostnaden slutar något över budget.  
 

På intäktssidan har tyvärr medlemsavgifterna sjunkit något då vi tappat ett antal medlemmar. 

Förhoppningsvis kan vi locka tillbaka dessa under kommande år. Partiskatten har ökat något. 

Uppföljning har gjorts i vanlig ordning och den visar inga stora avvikelser jämfört med tidigare år. 

Vi har även fått en del gåvor under året som redovisas under övriga intäkter. Vi har kopplat 

föreningens bankkonto till Swish, vilket förenklar försäljning vid evenemang och gör det möjligt att 

enkelt lämna en gåva. Försäljningen via Swish redovisas också under övriga intäkter. Kassören är 

administratör för Swish-kontot. 
 

Styrelsen har avsatt pengar till valfonden även detta år. Redovisningsmässigt har detta tagits upp 



som en kostnad i budgeten, vilket revisorerna har anmärkt är felaktigt eftersom det handlar om 

föreningens egna kapital. Detta har justerats i redovisningen. Det gör att det beräknade underskottet 

egentligen är ett överskott. Till följd av att verksamheten haft lägre kostnader än förväntat blir 

resultatet dessutom ett större överskott än i budget. Styrelsen har även avsatt medel för ett mera 

långsiktigt sparande, fördelat på två olika fondkonton. 
  
Sammantaget gör partiföreningen ett positivt resultat, vilket möjliggör fortsatt sparande såväl inför 

det kommande valåret som på längre sikt, samt är en garant för att kunna ha en fortsatt aktiv 

förening även vid en eventuell intäktsminskning. De större avvikelser mot budget som förekommer 

har här förklarats. Föreningens ekonomi bedöms som fortsatt god. 
 

 

 

För styrelsen för Vänsterpartiet Umeå 

 

Anna Palmgren Vahlroos, kassör 



BUDGET VÄNSTERPARTIET UMEÅ 2017

INTÄKTER

medlemsavgifter 20 000

partistöd 551 000

partiskatt 155 000

ränta 0

sparkonto ger inte ränta men 2018 får vi 

avkastning på fonderna

övriga intäkter 5 000 inkl kampfond

SUMMA INTÄKTER 731 000

UTGIFTER  

Partistöd

distriktsstöd 212 410

stöd till Ung Vänster Umeå 10 000

stöd till VSF Umeå 15 610

varav partiföreningens bidrag 10 000 och 

centralt beslutat stöd 5 600

Summa Partistöd 238 020

Administration

hyra 42 500

städning och renhållning 6 000

kontors- och annat förbrukningsmaterial 7 000

kopiering 5 000

telefon 2 200

internet 4 000 bredband, hemsida

el 3 500

porto 500

bankavgifter 1 500

maskinservice 1 000



Summa Administration 73 200

Verksamhet

medlemskap andra organisationer 3 000

ABF (baseras på antal medlemmar), 

Folkrörelsearkivet

medlemsvård 8 000

jul- och sommaravslutning, presenter, 

avtackning, söndagsfika, möten för nya 

medlemmar etc

barnpassning 7 000 Veterankraft

interna möten 6 000 medlemsmöten, styrelsemöten etc

öppna möten 30 000 lokalhyra, arvoden, reseersättningar m.m.

ombud distriktsårskonferens 16 500 baseras på antal medlemmar

kampanjer 20 000 busskampanjen, centrala kampanjer, övrigt

årsmöte 7 000

externa kurser och konferenser 10 000

distrikts- och externa utbildningar, t.ex. 

Vänsterforum

arbetsgrupper 20 000

varav Ålidhemsgruppen 6 000 och feminist-, 

fackliga, Ersboda- och miljögruppen 2 000 

vardera samt övriga 6 000 kr

inköp av utrustning och material 20 000

studier 3 000

marknadsföring 20 000

annonsering i lokaltidningar, facebook-

kampanjer

Nejlikan 12 000 tryck 4 nr à 2-3000 kr + övriga kostnader

övrig verksamhet 5 000

t.ex. skyltsöndagen, välkomstmässa på 

universitetet, stöd andra organisationer, 

romernas nationaldag

Summa Verksamhet 187 500

Större händelser

Åttonde mars 5 000

Första maj 10 000

Umeå Pride 3 000

Kristallnatten 3 000

Summa Större händelser 18 000



Funktionär 15% 80 000

Valfond 120 000 avsättning till valfonden

SUMMA UTGIFTER 716 720

ÅRETS RESULTAT 14 280
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Uttalande från 

Vänsterpartiet Umeås 

årsmöte 2017 
 

PRESSMEDDELANDE 

2017-01-29 

Vänsterpartiet Umeå har i dag haft årsmöte. Gudrun Nordborg omvaldes som 

ordförande i partiföreningen. Årsmötet beslutade om följande uttalande: 

 

En helhetspolitik för ett solidariskt samhälle - 

mot rasism, sexism och exploatering 

Inte sedan andra världskriget har så många människor runt om i världen 

tvingats fly undan krig och förföljelser.  

Terrorism och högerns hotbilder om våld skapar rädsla och passivitet i 

syfte att splittra solidariteten i samhället.  

Klassklyftorna ökar dramatiskt vilket drabbat kvinnor, barn och 

människor i utsatthet allra mest.  

Extremt väder visar att miljöfrågorna har försummats och snabbt 

behöver ersättas av en radikal klimatpolitik på alla områden då 

mänskligheten snart har nått den punkt där jordens samlade 

klimatförstörelse är utan återvändo. 

Bara vänsterns analys och svar visar vägen ur kapitalismens hänsynslösa 

livsvillkor. 

Vänsterpartiets politik för socialism, feminism och ekologisk hållbarhet 

lockar nya medlemmar som vill organisera sig i en bred vänster med 

utgångspunkt i rättvisa, allas lika värde och jämlika villkor för män och 

kvinnor. 

Bara när vi är många tillsammans kan vi göra motstånd mot rådande 

maktordningar och arbeta för att ett solidariskt samhälle! 

 

Vänsterpartiet Umeå 

Umeå, 2017-01-29 

 

Kontakt: 

Gudrun Nordborg 

Ordförande Vänsterpartiet Umeå 

E-post: gnordborg@gmail.com 

Tel: 070-340 91 05 

mailto:ulrika.edman@umea.se
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