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Kronprinsen
Karl Petersen ställer inte upp för omval som
kommunalråd i Luleå. Redan nu talas det om vem som
ska in bredvid Yvonne Stålnacke i S-toppen. Hetaste
namnet: Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot.
Den i dag 63-årige Petersen sade under förra valrörelsen
att den här mandatperioden skulle bli hans sista som
kommunalråd. Efter den har han varit ordförande i
kommunstyrelsen i 12 år.
Fredrik Lundh Sammeli (S) är det
Med drygt två år till nästa val är inställningen densamma.
främsta namnet som nämns som
Karl Petersens efterträdare i Luleå.
 Det här blir min sista mandatperiod, säger han.
Själv vill han i dag varken säga ja
Då Socialdemokraterna i Luleå hade årsmöte i veckan så
eller nej. Foto: K-L Sundqvist.
var det flera personer som lyfte frågan om Petersens
efterträdare.
 Det här finns i våra tankar och det började egentligen redan vid förra valet, säger Lennart
Thörnlund, som är ordförande för Socialdemokraternas valberedning i Luleå.
Han fortsätter:
 Frågan är levande. Men det går inte att börja kvart i 12. Diskussionerna måste börja i
föreningarna.
Föryngring
En ambition är att få in en yngre person i partiets kommunala topp.
Det andra socialdemokratiska kommunalrådet Yvonne Stålnacke, 58, har sagt att hon gärna
fortsätter. Men hon fyller 60 under nästa valår, och är sannolikt bara aktuell för en mandatperiod
till.
 Jag är beredd att köra vidare, men det är inte jag som avgör positionerna. Det är partiet. Jag
fortsätter gärna, säger Stålnacke.
Socialdemokraterna har som princip att använda sig av "varannan damernas" på sina
nomineringslistor till kommunfullmäktige. Det innebär att en man och en kvinna ska ta de två
översta platserna.
Det här innebär att Yvonne Stålnacke ska få sällskap av en man - och spekulationerna om vem det
ska bli har redan tagit fart bland politikerna i Luleå.
Tar inte ställning
Den som det enligt NSD:s källor talas mest om är Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot,
Socialdemokraternas talesman i migrationsfrågor och med ett förflutet som ordförande i Luleås
miljönämnd.
FAKTA
34-årige Lundh Sammeli är i dag även ledamot i
Andra namn det talas om
kommunfullmäktige. Men han vill inte säga om han
är intresserad av ett uppdrag i kommunalpolitiken.
Här är några av de andra socialdemokrater
 Ingen fråga har ställts till mig, därför behöver
som nämns i diskussionerna som Karl
jag i dag inte ta ställning. Mitt fokus är tillväxt i
Petersens efterträdare:
Luleå och maktskifte i riksdagen valet 2014,
➤ Omar Jakobsson, ordförande
säger Fredrik Lundh Sammeli.
i kulturnämnden, ledamot i kommunstyrelsen
Måste med
och fullmäktige.
Den nya person som ska in bör vara med och driva
➤ Roger Forsberg, Metall.
valrörelse 2014, anser Stålnacke.
 Den kandidat som är aktuell måste vara med.
➤ Johan Lennartsson, ledamot
Det låter rimligt, tycker jag. Att man visar vilka
i fullmäktige och kommunstyrelsen.
som ska vara ledningen, om det nu blir jag eller
någon annan, säger hon.
➤ Jonas Lundström, Northland
Av Bo Torbjörn Ek torbjorn.ek@nsd.se
0920-263005

.

resources, tidigare ordförande i barn- och
utbildningsnämnden.

