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Distriktsstyrelsens årsberättelse 2019 
Styrelsen för Norrbottens Socialdemokratiska partidistrikt (Organisationsnummer: 
897000-2955) får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2019. 

Distriktsstyrelsen 
Distriktsstyrelsen har under året bestått av ordförande Fredrik Lundh Sammeli 
(Luleå), vice ordförande Helena Stenberg (Piteå), facklig ledare Krister Johansson 
(Luleå), studie- och medlemsutvecklingsledare Johannes Sundelin (Gällivare), Niklas 
Nordström (Luleå, t o m 10 oktober 2019), Béatrice Öman (Boden), Viktoria 
Wikström (Kalix), Mats Taaveniku (Kiruna), Johan Agetoft (Jokkmokk), Marléne 
Haara (Haparanda), Ulrica Hammarström (Pajala), Mats Abrahamsson (Arjeplog), 
Niclas Hökfors (Överkalix), Anna Lundberg (Älvsbyn) och Camilla Mattila 
(Övertorneå). 

Ersättare 
Ann-Christine Ollinen (Haparanda), Claes Nordmark (Boden), Sara Lundberg 
(Arvidsjaur), Anders Lundkvist (Piteå) och Andreas Fors (Kiruna). 

Adjungerade till distriktsstyrelsen under året: 
Riksdagsledamöterna Hannah Bergstedt (Piteå, tjänstgjort för Emilia Töyrä fram till 
dec) Linus Sköld (Älvsbyn), Emilia Töyrä (Kiruna, föräldraledig till dec -19), Ida 
Karkiainen (Haparanda), Fredrik Bruhn (SSU Norrbotten) Maritha Meethz (S-
kvinnor Norrbotten), Anders Öberg (regionråd i opposition).  

Verkställande utskott samt konstituering 
Distriktsstyrelsen utsåg vid sitt konstituerande sammanträde Helena Stenberg (Piteå) 
till vice ordförande. Till kassör utsågs Madelene Rydehäll. Vidare utsågs ett 
verkställande utskott som bestått av Fredrik Lundh Sammeli (Luleå), Helena 
Stenberg (Piteå), Niklas Nordström (Luleå, t o m 10 okt), Béatrice Öman (Boden) 
och Johannes Sundelin (Gällivare).  

Adjungeringar till VU 
Anders Öberg, regionråd i opposition. 

Sammanträden 
Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft åtta (8) protokollförda 
styrelsesammanträden, varav ett (1) var konstituerande. Verkställande utskottet har 
genomfört sex (6) protokollförda sammanträden. 
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Revisorer
Ordinarie: Maj-Lis Gustavsson (Kalix), Kent Barkestedt (Boden) samt yrkesrevisor 
Ulrika Öhlund, KPMG. 
Ersättare: Curt Gyllenmalm (Överkalix), Mona Blom (Luleå) samt yrkesrevisor 
Johanna Sandberg, Rova KPMG. 

Övriga val som förrättades av distriktskongressen 
Representant i styrelsen för Norrbottens Arbetarrörelses kultur- och stipendiefond: 
Britt-Inger Nordström (Kalix).  

Distriktsexpeditionen 
Anställda på distriktsexpeditionen har under året varit 1:e ombudsman Madelene Rydehäll, 
ombudsman Camilla Friberg, valombudsman Louise Mörk (till och med juni) och 
verksamhetsassistent Lena Edenbrink. 

Distriktsårskongressen 
Distriktskongressen 2019 ägde rum den 13-14 april på Hotell Storforsen, Älvsbyns 
kommun. Kongressen samlade 167 ombud av de 201 inbjudna, samt distriktsstyrelse, 
valberedning, revisorer och gäster. Kongressen inleddes lördagen den 13 april med 
hälsningsanförande av distriktets vice ordförande Helena Stenberg och kommunalrådet i 
Älvsbyn Tomas Egmark. Senare under eftermiddagen gästades kongressen av statsminister 
Stefan Löfven som även han höll ett hälsningsanförande.  
Under lördagseftermiddagen genomfördes också seminarier och panelsamtal. 

* Andes Öberg (regionråd i opposition), Yvonne Stålnacke (f.d landstingsråd) och
Johannes Sundelin (gruppledare, regiongruppen) samtalade under vikarierande
riksdagsledamoten Hannah Bergstedts ledning om framtidens sjukvård,

* ABF:s ordförande Helén Pettersson talade om folkbildning,

* Anna Sundström, generalsekreterare på Olof Palmes Internationella Center, talade om
deras verksamhet,

* Johan Örn från partistyrelsens kansli talade om det stundande EU-valet, och

* Susanne Andersson (förbundssekreterare, S-kvinnor), Béatrice Öman (kandidat till EU-
parlamentet) och Krister Johansson (ordförande, LO norra Sverige) deltog i ett
panelsamtal om EU under ledning av Kata Nilsson (ledarskribent på Piteå-tidningen).

På söndagen genomfördes sedvanliga kongressförhandlingar, bland annat ett 
enhälligt omval av partidistriktets i Norrbotten ordförande, Fredrik Lundh Sammeli.  
Kongressen behandlade också de 42 motioner som lämnats in från 
arbetarekommuner och enskilda medlemmar. Under söndagen höll den omvalde 
ordföranden Fredrik Lundh Sammeli också sitt linjetal. Där drogs linjerna upp för 
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förnyelsearbete och utvecklingsarbete under kommande verksamhetsår. Kongressen 
avslutades sedvanligt med unison sång – Internationalen. 

Höstmöte/Framtidsdag 
Helgen den 26-27 oktober genomförde partidistriktet sitt Höstmöte, efterföljt av en 
Framtidsdag med fokus på hälso- och sjukvårdsfrågor. De båda mötena hölls på Lillan i 
Luleå. Höstmötet samlade 37 ombud från länets arbetarekommuner.  
Under Höstmötet arrangerades en workshop om organisation, 2020 års verksamhetsplan 
fastställdes, liksom partidistriktets studieplan för åren 2020–2024. Höstmötet antog också 
en facklig-politisk strategi för valvinst 2022. 

Facklig-politisk samverkan/Fackliga utskottet 
I grunden kan man väl säga att det fackliga utskottets jobb präglats mycket av att vi 
varit inne i en enda lång valrörelse sedan 2018. 
Något som är tydligt är att arbetarrörelsens olika delar är duktiga på att arbeta för 
samma mål när det väl gäller. Det är bra, fast ska vi utnyttja vår styrka som 
folkrörelseparti så måste vi blir mycket bättre på arbetet mellan valen. Att det är vi 
som är med i samtalen på arbetsplatserna och sätter folk i rörelse. 
Ett nytt utskott har valts och det har inneburit att många nya namn kommit in i 
utskottet. Vi har hunnit ha två möten och börjar hitta ett sätt att jobba framåt.  
Grunden för arbetet är den beställning som gjorts från distriktsstyrelsen och med den 
på höstmötet antagna facklig-politiska strategin som fundament. 
Fokus kommer att ligga på att försöka jobba med strategin på lokal nivå i 
arbetarkommunerna. Det är bara med lokal förankring och runt lokala frågor som vi 
blir relevanta i vardagen och på arbetsplatserna.  
En utgångspunkt är även att ena arbetarrörelsen så att vi utnyttjar varandras 
kontaktnät och styrkor. Det då genom samverkan med LO-facken, ABF och 
folkhögskolorna. 
Det finns även en stor tydlighet i att vi ska skapa en facklig-politisk konferens 2020. 
De som så här långt sagt sig vilja jobba med arrangemanget är ABF Norr, LO-
distriktet norra Sverige, Sunderby Folkhögskola och Socialdemokraterna Norrbotten.  
Att partiet så tydligt pekat ut det facklig-politiska som prioriterat känns tydligt och 
det gör så klart det fackliga utskottets arbete än viktigare.  

Studieutskottet 
Under 2019 har studieledaren och studieutskottet fokuserat på arbetet med en ny 5-
årig studieplan, en plan som också fastställdes av partidistriktets Höstmöte i 
november 2019. Studieutskottet har reformerats och har nu en tydligare roll i 
studiearbetet samtidigt som en plats i utskottet har vikts åt ABF Norr i syfte att 
stärka kontakten mellan partiet och arbetarrörelsens studieförbund. 
Utskottet har haft tre sammanträden varav en träff har skett fysiskt. På dessa 
sammanträden har utskottet formulerat arbetsfördelning och strategier för att under 
kommande period kunna stärka och stötta arbetarekommunernas möjligheter att 
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anordna och konsumera studier. 
Under året har distriktets studier – i första hand medlemsutbildning del 1 respektive 
2 – fortsatt haft en bra uppslutning och två utbildningshelger har genomförts, i april 
och oktober.  
Studieutskottet har bestått av Johannes Sundelin, studieledare (Gällivare), Margith 
Dyrander (Boden), Peter Eriksson (Piteå), Sonja Lundquist (Arjeplog), Mats 
Taaveniku (Kiruna) och Caroline Viktorsson (ABF). 

Internationella utskottet 
Under 2019 har det internationella utskottet bestått av sammankallande Marléne 
Haara (Haparanda), Mats Abrahamsson (Arjeplog), Mats Niemi (Kiruna), Bengt Aili 
(Övertorneå) och Carola Bergman (Piteå). Vi har haft både fysiska möten och möten 
via telefon under året. I Olof Palmes Internationella Center är vi representerade både 
i östra Balkan och Afrikagruppen som träffas två gånger per år. Progressive Alliance 
och Palmedagarna i november som gick av stapeln i Stockholm var ett bra tillfälle att 
knyta kontakter och träffa internationella vänner i världen och från vårt avlånga land. 

Skogslänssamarbetet 
Samarbetet inom skogen består av de 6 nordligaste länen med roterande ordförandeskap. 
Under 2019 har Västerbotten innehaft ordförandeskapet. Under oktober månad 
genomfördes en skogslänskonferens i Umeå där infrastrukturminister Tomas Eneroth och 
landsbygdsminister Jennie Nilsson deltog. Utöver detta diskuterades den uppkomna 
situationen för arbetsförmedlingen. Ordförandeskapet lämnades därefter över till 
Gävleborgs partidistrikt.  

1 maj 2019 

Årets huvudparoll var ”Trygghet, demokrati och sammanhållning”. Följande talare 
fanns på plats runt om i distriktets arbetarekommuner: 

Arjeplog Kata Nilsson, ledarskribent PT 

Arvidsjaur Maritha Meethz, S-kvinnors distriktsordförande 

Boden Philip Botström, ordförande SSU 

Gällivare Ida Karkiainen, riksdagsledamot 

Haparanda Hannah Bergstedt, riksdagsledamot 

Jokkmokk Béatrice Öman, kandidat Europaparlamentsvalet 

Kalix Fredrik Lundh Sammeli, ordförande Socialdemokraterna Norrbotten 

Kiruna Olov Abrahamsson, ledarskribent NSD 
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Luleå Philip Botström, ordförande SSU 

Pajala Krister Johansson, LO-distriktets ordförande 

Piteå Ulf Persson, organisationsombudsman Transport 

Älvsbyn Fredrik Bruhn, ordförande SSU Norrbotten 

Överkalix Anders Öberg, regionråd i opposition 

Övertorneå Linus Sköld, riksdagsledamot 

EU-valrörelsen 2019 
I maj gick Socialdemokraterna till val till Europaparlamentet. En stökig höst efter 
valet 2018 med en lång regeringsbildning, många lokala förhandlingar och 
nomineringsprocesser som drog ut på tiden, gjorde att partiorganisationen kändes 
trött och avmätt. Av de uppsatta målen för samtalskampanjen var det endast Kalix 
och Luleå arbetarekommuner som klarade av att nå sina mål. Dörrknackning var den 
huvudsakliga metoden, men där uppnådde vi enbart 30 % av de totala samtalen.  

Socialdemokraterna behöll sina fem mandat i valet men tappade samtidigt något i 
procent av väljarna. Största ökningen gjorde Sverigedemokraterna, 
Kristdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna medan Liberalerna och 
Miljöpartiet tappade stort. I Norrbotten tappade Socialdemokraterna 2,72 %.  

Valdeltagandet var 4,2 procentenheter högre än 2014 års EU-val. Med 55,3 procent 
av de röstberättigade som röstade är det den högsta andelen sedan inträdet. 
Valdeltagandet har ökat från 38 % 2004 till 55 % 2019. I Norrbotten ökade 
valdeltagandet med 3,05 %.  

Europavalet präglas tydligt av personvalsinslaget även om det är en nedåtgående 
trend då andelen personkryss minskat de senaste två valen. Där kan en möjlig 
förklaring vara att valdeltagandet ökar. Béatrice Öman lanserades som Norrbottens 
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kandidat på europavalslistan och hamnade på plats 17. Kandidaturen inleddes så 
snart partistyrelsen fastställt listan. De sista två veckorna anställdes Béatrice av 
partidistriktet för att intensifiera kampanjen. Detta ledde till att hon fick 7.278 
personkryss motsvarande 0,75 % av angivna personröster som dock inte räckte för 
att klara personvalsspärren. 

Sammantaget har vi ett proffsigt parti med Europas bästa kampanjorganisation. Det 
har dock skett en stor förflyttning av väljare under senare år vilket lett till att vi har 
färre väljares förtroende. Vi mobiliserar fler men i en mindre väljarkår. Partiet måste 
vinna fler och tappa färre väljare och detta gäller både i och mellan valrörelser och vi 
behöver därför vinna väljare på egen politik.  

Besök av centrala företrädare 
Under året har vi haft besök av ett flertal centrala företrädare där de är nyfikna på 
Norrbotten som ett spännande län.  

19–20/1 Näringsminister Mikael Damberg – Haparanda,Haparanda, Kalix, 
Luleå 

27/2 Statsminister Stefan Löfven och gymnasie- och kunskapslyftsminister 
Anna Ekström – Piteå och Luleå 

18–19/3 Försvarsminister Peter Hultkvist – Kalix  

26–27/3 Landsbygdsminister Jennie Nilsson – Kiruna, Pajala, Luleå 

1–2/4 Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström – Jokkmokk 

13/4 Statsminister Stefan Löfven – Luleå, Älvsbyn 

17/4 Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll – Piteå  

4/5 EU-parlamentariker Jytte Guteland – Luleå  

12/5 EU-minister Hans Dahlgren – Piteå  
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17/5 Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren – Boden, 
Luleå 

22/5 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson – Luleå  

24/5 Näringsminister Mikael Damberg – Luleå  

14/8 Handelsminister Ann Linde – Luleå, Boden 

15–16/8 Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström – Luleå  

28/8 Civilminister Ardalan Shekarabi – Boden 

28/8 Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren – Luleå  

29–30/8 Energiminister Ibrahim Baylan – Kiruna, Gällivare 

5/9 Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans – Luleå  

17–18/9 Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans – Kiruna 

24/9 Inrikesminister Mikael Damberg – Kiruna  

19/10 Försvarsminister Peter Hultqvist, Kiruna 

7/11 Infrastrukturminister Tomas Eneroth – Luleå  

19/11 Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans – Luleå  

21–22/11 Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark – Luleå 

Medlemsutveckling 
Under 2019 värvade vi 158 nya medlemmar, vilket motsvarar 32 % av årets 
målsättning. Vi värvar bra i valrörelse och i kampanjer men det sker väldigt lite 
värvning övriga perioder. Dessutom ser vi att många medlemmar som kommer till 
oss inte värvas aktivt utan blir medlemmar på egen hand. Många arbetarekommuner 
har behövt fokusera på annat efter valet 2018 och medlemsvärvning har inte varit 
prioriterat, det behöver vi tillsammans förändra.   

Det övergripande målet är att få fler engagerade och nöjda medlemmar i aktiva och 
utåtriktade föreningar – så att partiet blir starkare. För att lyckas behöver vi utveckla 
och kvalitetssäkra hela engagemangskedjan - hur vi värvar, välkomnar, engagerar och 
aktiverar medlemmar. En meningsfull verksamhet och levande föreningar är 
förutsättningen för att ha en stark medlemsorganisation. 
Medlemmarna är grunden för vårt parti. För att lyckas vara en samhällsomdanande 
folkrörelse måste vi vara en öppen och engagerad rörelse som övertygar många 
människor med olika bakgrunder att vara med och forma politiken för framtiden. 
Våra medlemmar måste finna sitt medlemskap meningsfullt och trösklarna låga för 
att vara med och påverka. Målet är att göra det enkelt, givande och roligt att delta, 
samt att skapa verksamhet och beslutsprocesser som gör detta möjligt. 
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Samtliga arbetarekommuner har utsett medlemsansvariga och dessa kommer att 
kallas till en fysisk träff årligen. Distriktsstyrelsen har under hösten antagit en 
medlemsutvecklingsstrategi som stakar ut riktningen framåt och kommer att följa 
utvecklingen noga. Distriktsstyrelsen kommer även att utse en 
medlemsutvecklingsansvarig på distriktsnivå för att ytterligare uppvärdera arbetet.  

31/12 2017 31/12 2018 31/12 2019 

Arjeplog 77 71 66 

Arvidsjaur 140 141 130 

Boden 468 494 451 

Gällivare 265 276 267 

Haparanda 141 159 156 

Jokkmokk 158 149 136 

Kalix 369 388 369 

Kiruna 288 295 292 

Luleå 916 1030 968 

Pajala 330 281 200 

Piteå 682 718 665 

Älvsbyn 166 184 180 

Överkalix 153 166 152 

Övertorneå 116 111 106 

Totalt 4 269 4 463 4 139 

OBS! Siffrorna anger samtliga medlemskap, såväl betalda som ej betalda. 
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Slutord 
När vi nu lägger verksamhetsåret 2019 till handlingarna kan vi se tillbaka på ett 
intensivt och rätt märkligt år i svensk politik och för oss socialdemokrater i 
Norrbotten. Valåret följdes av ytterligare en valrörelse, blockpolitiken krossades 
nationellt och vi gjorde vårt första år i opposition i Region Norrbotten.  

Distriktsstyrelsen vill tacka alla er som på olika sätt under året engagerat er i vårt 
gemensamma partidistrikt, tillsammans bygger vi organisationen, bedriver 
folkrörelsearbetet och formar politiken. Var och en av oss är viktiga ledare och 
företrädare för vårt parti, i vår organisation och ute bland medborgare och 
sympatisörer.  
Året har på många sätt kretsat kring den nationella politiken där det politiska 
landskapet förändrats och regeringsbildningen blev beviset på att den traditionella 
blockpolitiken spelat ut sin roll. Januariavtalet har både livligt debatterats och 
samtidigt levererat socialdemokratiska vallöften så som mer pengar till välfärden, 
bättre villkor för våra pensionärer och tydliga satsningar på en mer jämlik skola för 
våra barn. För oss socialdemokrater är januariavtalet inget mål i sig själv, utan ett 
medel för att kunna leverera så mycket socialdemokratisk politik vi bara kan utifrån 
de förutsättningar valresultatet 2018 gav oss. Ett arbete som fortsätter. 

År 2019 blev ytterligare ett valår. Att direkt på ett allmänt valår kunna ladda om och 
gå ut i europavalrörelse är en styrka att vara stolt över. Valresultatet hade gärna fått 
vara ännu bättre men den gemensamma valrörelse vi bedrev gjorde skillnad och för 
första gången kan vi se tillbaka på en EU valrörelse i länet som inte kom att handla 
om för eller emot EU. Utan kring de frågor vi tycker är viktiga så som arbete, klimat, 
jämlikhet samt kampen mot främlingsfientligheten, såväl hemma som i Europa.  
På hemmaplan har regionpolitikerna fortsatt omställningen från att styra regionen till 
att vara en drivande opposition. Regionen genomför stora förändringar både inom 
sjukvården och regionens organisation, med stora ekonomiska besparingar i fokus. 
Samtidigt som detta sker lyser den politiska ledningen med sin frånvaro och många 
förändringar beslutas på tjänstemannanivå. Det är både frustrerande och utmanande, 
och ofta har vi ställt oss frågan, Hallå Backgård var är du?  

Distriktsstyrelsen vill rikta ett stort tack till alla länets arbetarekommuner för det 
otroligt viktiga arbete ni gör och den bas som för oss alla är det viktigaste, en lokalt 
förankrad och närvarande folkrörelse, mitt i människors vardag. Norrbotten och 
många av länets kommuner fortsätter vara goda skyltfönster för styrkan och 
framgången i den svenska modellen. Något som vi också under året fått glädjen att 
visa upp och inspirera med för tillresande statsråd som likt statsministern gärna 
besöker Norrbotten. 
Avslutningsvis vill vi i distriktsstyrelsen rikta ett stort tack till personalen på 
distriktsexpeditionen och ute i våra arbetarekommuner, alla våra sidoorganisationer 
inom arbetarrörelsen och alla ni som på olika sätt engagerat er i distriktets 
verksamhet och utvecklingsarbete. Tack!  
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Fredrik Lundh Sammeli Krister Johansson Viktoria Wikström 

Béatrice Öman Mats Taaveniku Ulrica Hammarström  
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Norrbottens Socialdemokratiska Partidistrikt  1(8)

897000-2955

Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Norrbottens Socialdemokratiska Partidistrikt, 897000-2955 får härmed avge
 årsredovisning för 2019.

 Avseende verksamheten hänvisas till separat verksamhetsberättelse.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust
Belopp i kr

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat 1 796 063
årets resultat 71 961

Totalt 1 868 024

disponeras för
balanseras i ny räkning 1 868 024

Summa 1 868 024

       
 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
 balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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897000-2955

Resultaträkning
Belopp i kr Not 2019-01-01- 2018-01-01-

2019-12-31 2018-12-31

Verksamhetens intäkter
Partistöd 3 865 900 4 435 200
Medlemsavgifter 183 700 227 685
Övriga verksamhetsintäkter 961 621 1 725 566

5 011 221 6 388 451

Verksamhetskostnader -3 094 854 -5 680 599
Personalkostnader 1 -2 311 134 -3 034 596
Avskrivningar -33 193 -38 600

Verksamhetsresultat -427 960 -2 365 344

Resultat från finansiella poster 2 500 000 3 000 000
Ränteintäkter och liknande intäkter - 56
Räntekostnader och liknande kostnader -79 -31
Förändring av fonderingar 3 - -100 000

Resultat efter finansiella poster 71 961 534 681

Resultat före skatt 71 961 534 681

Årets resultat 71 961 534 681
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897000-2955

Balansräkning
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 4 1 006 34 199

1 006 34 199

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 5 3 000 000 3 000 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 700 3 700

3 003 700 3 003 700

Summa anläggningstillgångar 3 004 706 3 037 899

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 23 701 299 036
Övriga fordringar 162 364 282 001
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 129 524 132 599

315 589 713 636

Kassa och bank 4 702 443 4 195 473

Summa omsättningstillgångar 5 018 032 4 909 109

SUMMA TILLGÅNGAR 8 022 738 7 947 008
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 7

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust

1 796 063 1 261 382
Årets resultat 71 961 534 681

1 868 024 1 796 063

Fonder
Fond för extra val 2 000 000 2 000 000
Övriga fonder och reserverade medel 3 150 000 3 125 000

5 150 000 5 125 000

Summa eget kapital 7 018 024 6 921 063

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 137 025 119 545
Skatteskulder 45 744 72 447
Övriga skulder 585 573 468 790
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 236 372 365 163

1 004 714 1 025 945

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 022 738 7 947 008

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
2019-12-31 2018-12-31

Panter och säkerheter för egna skulder Inga

Övriga ställda panter och säkerheter Inga

Eventualförpliktelser

Eventualförpliktelser Inga
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

 Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsbokslutet har upprättats i enlighet med Bokföringslagen kap 6. Samma redovisningsprinciper som
 föregående år har tillämpats.

Värderingsprinciper m m
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar
 Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
 Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat
 restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd.

 Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar År
Materiella anläggningstillgångar: 3-5
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 Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
2019 2018

Män - -
Kvinnor 3 4

Totalt 3 4

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2019 2018

Löner och andra ersättningar: 1 590 007 2 174 432

Summa 1 590 007 2 174 432
Sociala kostnader 652 604 835 629
(varav pensionskostnader) 142 489 153 464

Not 2  Intäkter från andelar i koncernföretag
2019 2018

Utdelning från Valrossen AB 500 000 3 000 000

Summa 500 000 3 000 000

Not 3  Bokslutsdispositioner
2019 2018

Avsättning Partikongressfond 100 000

Summa 100 000

Not 4  Inventarier, verktyg och installationer
2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 139 995 139 995

139 995 139 995
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -105 796 -67 196
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden -33 193 -38 600

-138 989 -105 796

Redovisat värde vid årets slut 1 006 34 199
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Not 5  Andelar i koncernföretag
2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 3 000 000 3 000 000

Redovisat värde vid årets slut 3 000 000 3 000 000

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
 Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
 aktier.

Antal Redovisat
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde
Valrossen AB, 556450-6615, Luleå 100 3 000 000

3 000 000

Not 6  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda leverantörsfakturor 129 524 132 599

129 524 132 599

Not 7  Eget kapital
Föregående år FörändringÅrets eget kapital

Balanserat resultat vid årets början 1 261 382 534 681 1 796 063
Konsolideringsfond 2 000 000 2 000 000
Ungdomsfond 500 000 500 000
Studiefond 500 000 500 000
Kyrkovalårsfond 25 000 50 000
Partikongressfond 100 000 100 000
Valfond 2 000 000 2 000 000
Resultatdisposition enl årsstämmobeslut 534 681 71 961

Årets resultat 534 681 71 961

Vid årets slut 6 921 063 7 018 024

Not 8  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2019-12-31 2018-12-31

Interimsskulder 938 49 293
Upplupna semesterlöner 150 343 197 806
Upplupna sociala avgifter 85 091 118 064

236 372 365 163
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Länsriksdagsgruppens berättelse 2019
Riksdagsgruppen utgörs av Ida Karkiainen (Haparanda), Fredrik Lundh Sammeli 
(Luleå), Emilia Töyrä (Kiruna, föräldraledig 2019-02-26--2019-12-01), Linus Sköld 
(Älvsbyn) samt Hannah Bergstedt (Piteå, vik. för Emilia Töyrä under hennes 
föräldraledighet). 
Vi har haft följande uppdrag under verksamhetsåret:  
Ida Karkiainen: Ledamot Konstitutionsutskottet, ledamot parlamentariska tryck- 
och yttrandefrihetskommittén, ledamot i kommittén om förbud mot rasistiska 
organisationer, länsbänksanvarig. 
Fredrik Lundh Sammeli: Ordförande Justitieutskottet, suppleant 
socialförsäkringsutskottet, ledamot Krigsdelegationen, ledamot Pensionsgruppen, 
ledamot i riksdagsgruppens arbetsutskott. 
Emilia Töyrä: Arbetande suppleant Socialförsäkringsutskottet, suppleant 
Utrikesutskottet, ledamot Nordiska rådet, vice ordförande Riksdagens delegation till 
Arktiska parlamentarikerkonferensen. 
Linus Sköld: Ledamot Utbildningsutskottet, suppleant Kulturutskottet.  

Utöver detta finns vi representerade i olika nätverk, utredningar, råd och 
församlingar.  

I januari 2019 slöts överenskommelsen, kallad januariavtalet, mellan 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna omfattande 
budgetsamarbete och 73 sakpolitiska punkter som ledde till att en ny regering kunde 
tillträda. Januariavtalet har präglat det politiska arbetet i riksdagen under året på ett 
mycket tydligt vis. För oss som Socialdemokrater för Norrbotten finns det 
kompromisser som givetvis är kännbara. Men avtalet omfattar också flera helt 
centrala punkter som generella tillskott till välfärden, investeringsstöd för att bygga 
hyresrätter, ökade ambitioner i bredbandsutbyggnad, fler statliga servicekontor, 
förändrade strandskyddsregler, avståndsbaserade reseavdrag, satsningar på järnvägen 
i norra Sverige (särskilt Norrbotniabanan), förbättrat vägunderhåll för att nämna 
några.  
Under våren ägde valet till Europaparlamentet rum. Riksdagsbänken deltog med 
kraft i valrörelsen och kampanjen innebar för oss nyheten att vi åkte länet runt på 
besök och kampanjaktiviteter i grupper istället för ensamma. Trots hårt arbete från 
partiorganisationen och ett högre valdeltagande jämfört med 2014 så tappade vi ett 
par procentenheter i valresultatet. Nu står framför oss ett mellanvalår men 2021 är 
det dags för valrörelse igen, då det är dags för kyrkoval.  

Årets sista månader har präglats av diskussioner om Arbetsförmedlingen och 
välfärdsmiljarderna. I svensk politik är det något helt nytt att Vänsterpartiet gör 
gemensam sak med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna och 
under hot om regeringskris genom misstroendeförklaring och budgetkaos tvingar 



23 

fram förändringar av politikens innehåll. 
Norrbottensbänkens arbete bygger på tre strategiska områden. I korthet kan de 
förklaras så här: 

Rättvisa villkor – oavsett om vi bor tätt eller glest har vi som invånare i Sverige 
samma behov av infrastruktur, välfärd och samhällsservice. Därför måste också 
glesbygden tillförsäkras rättvisa villkor för ett gott och bättre liv för människor och 
företag. 
Fler jobb – det bästa sättet att ändra på urbaniseringstrenden är att se till så att det 
växer fram arbetstillfällen i hela landet. Här måste det offentliga ta sin del av ansvaret 
men givetvis är det också viktigt att verka för att näringslivet i Norrbotten är 
mångsidigt och växande. 
Norrbotten på kartan – Norrbotten är ett fantastiskt län och vi som företrädare 
härifrån ska alltid ha ett gott exempel att leverera som kan sätta Norrbotten på kartan 
i den nationella politiken och hos människor från andra delar av landet.  

En viktig del i våra uppdrag handlar om att stärka demokratin genom att få 
människor att intressera sig för samhällsfrågor. Som en del i detta strävar vi efter att 
göra vårt arbete och politiken mer lättillgängligt via vår gemensamma Facebooksida 
Norrbänk fylld med livesändningar, videoklipp och texter. Därför gör vi också besök 
hos och tar emot skolklasser, praktikanter och andra grupper för att både ge en 
inblick i riksdagsuppdraget berätta om riksdagen.  

Vi vill passa på att tacka för alla samarbeten under året som gått och riktar ett särskilt 
tack till partiexpeditionen för ovärderligt stöd i riksdagsarbetet.  

Regionfullmäktigegruppens 
berättelse 2019 
Första året i opposition har inneburit stora förändringar i vårt sätt att arbeta och det 
har tagit tid att förhålla sig till att det inte längre finns en majoritet för våra förslag i 
styrelsen eller på regionfullmäktige utan att vi nu har en regionledning som leds av 
Sjukvårdspartiet tillsammans med Centerpartiet och Moderaterna. 
Under året har regiongruppen besökt arbetarekommuner och S-föreningar i 
Norrbotten för samtal om vårdens utmaningar och vilka nya möjligheter 
utvecklingen kan innebära. Samtalen tillsammans med höstens Framtidsdagar 
kommer att ge underlag för formandet av ett nytt hälso- och sjukvårdspolitiskt 
program för Socialdemokraterna i Norrbotten inför valet 2022. 
Regiongruppen har varit aktiva i arbetet med framtagandet av strategiska planen och 
utvecklat vårt arbete utifrån nya förutsättningar. Vi har några som av olika 
anledningar lämnat uppdraget då de fått kommunala uppdrag på hemmaplan, flyttat 
eller fått nya situationer som inte gjort det möjligt att fortsätta. 
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Under året har regiongruppen varit aktiva i debatten, lämnat in motioner, 
interpellationer och ställt enkla frågor. Vi har varit aktiva med att skriva 
debattartiklar, insändare, krönikor och fått genomslag för våra medieutspel för att 
lyfta aktuella frågor som visar på vårt alternativ till planer och förslag samt vår 
politik. 
Det har varit ett konsekvent arbete för att visa på en värdestyrd politik med fokus på 
jämställdhet, jämlikhet och rättvisa utifrån människors möjlighet till delaktighet. 
Prioriterade frågor har varit att stärka den nära vården som norrbottningarna 
behöver ofta och många gångar, med fokus på grupper som har en sämre 
socioekonomisk situation, de med de största vårdbehoven, samt de unga som står 
långt från arbete, skola och delaktighet.  

Vi ser en annan prioritering från dagens politiska ledning, vilket gett oss anledning att 
lägga förslag som visar på skillnaden när det gäller investeringar och resursfördelning. 
Vi anser till exempel inte att våra gemensamma resurser ska läggas på några få privata 
aktörer. Vi hade gärna sett en annan användning av den extra kompensationen som 
utgick till de privata vårdcentralerna där de under våren fick dela på 6,1 miljoner. Vi 
yrkade på att dessa istället skulle används så att fler fick del av dem på länets samtliga 
hälsocentraler.  

2019 har varit ett år där vi sett att regionledningen gett den nya regiondirektören 
uppdraget att såväl ta fram förslagen, driva och sedan genomföra förändringar utan 
att frågorna lyfts till politiken för debatt och beslut i regionfullmäktige. Politikens 
utrymme har krympt och det blir allt mer tydligt att det är en moderat politik som 
norrbottningarna får känna på. 
Ekonomin har varit i fokus och den nya ledningen har försökt sätta bilden av en 
ekonomi i fritt fall vilket inte stämmer överens med verkligheten. Vi överlämnade ett 
ekonomiskt läge där bokslutet för 2018 visade på ett positivt resultat på 150 miljoner. 
Det hade kunnat vara bättre men påverkades av avkastningen på de finansiella 
placeringarna (pensionsavsättningarna) som inte visade ett överskott då finanssektorn 
just vid årsskiftet 2018/2019 gjort en djupdykning. Under 2019 återhämtades allt och 
lite till och vi kan nu se att avsättningen för kommande pensionsåtagande har stigit 
från 35 % 2014 till 58 % 2019. De har även räddats tack vare en socialdemokratisk 
regering som i juni meddelade att region Norrbotten fick 181 miljoner utöver en 
uppdaterad kö-miljard och satsningar på BB och förlossningsverksamheten som 
sammantaget inneburit totat 280 miljoner till Norrbotten. I november 2019 kom 
beslutet om ytterligare 199 miljoner för 2020 i och med förändringen av 
kostnadsutjämningen. 
Det har varit ett år med få besked om framtiden och vilken väg den styrande 
majoriteten vill ta och ett år då det varit svårt för såväl media som norrbottningar att 
få kontakt med regionstyrelsens ordförande. Saker har dragit ut på tiden vilket 
inneburit att det ännu inte finns något beslut eller besked om projekteringen och 
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byggandet av ett nytt modernt sjukhus i arktiskt klimat i Kiruna. Vårt besked före 
valet var att det skulle vara klart till 2026, under förutsättning att projekteringen hade 
kunnat starta under hösten 2019.  
I vårt förslag till strategisk plan och finansplan samt i våra motioner som tagits fram 
under året återfinns våra frågor för att stärka vården och norrbottningarnas 
förutsättningar för en nära, rättvis och behovsstyrd vård. Det har varit frågan om 
äldremottagningar, en kontakt med vården samma dag, utvecklingen av en egen 
digital hälsocentral här i Norrbotten med en ingång via telefon eller webbsidan 1177, 
jämställdhetsfrågorna, fokus på att stärka psykiatrin, utveckla och möjliggöra för 
länet unga att kunna använda ungdomsappen för att komma i kontakt med 
ungdomsmottagningen. Vården för äldre med hälsosamtal för de som uppnår 65 år, 
ungdomsstrategin och vårdteam som kan möta de patienter som har komplicerad 
sjukdomsbild för att nämna något. 

Det har varit ett år där norrbottningarna sett många svikna vallöften från 
Sjukvårdspartiet och då kanske främst satsningarna på nya och fler OBS platser i 
länets alla kommuner samt nya vårdplatser på Sunderby sjukhus. 
Att kultur, kollektivtrafik och regional utveckling inte är prioriterade frågor för den 
nya ledningen vet vi sedan tidigare. Nedskärningar är gjorda på dessa områden utan 
att någon risk eller konsekvensanalys är genomförd för hur beslutet att upphäva 
fleråriga verksamhetsbidrag påverkar föreningslivet. Ett flertal mindre föreningar 
tappade delar av sina bidrag trots att ledningen under året uttryckt att så inte skulle 
ske. 
Vi vet att kulturen, frågor om kollektivtrafik och jobbet med att driva en regional 
utveckling utifrån uppdraget med ansvar för det regionala utvecklingsansvaret är en 
liten del av regionens uppdrag, men det har betydelse för många människor. Det kan 
vara avgörande för valet att flytta till Norrbotten och etablera företag och 
verksamhet. Frågorna om regional utveckling, kultur och kollektivtrafik påverkar 
såväl ungas livsval som länets utvecklingsmöjligheter och frågornas vikt kan inte nog 
understrykas. 
Den socialdemokratiska regiongruppen kommer tillsammans med föreningar, 
arbetarekommuner och förtroendevalda att fortsätta med ett målmedvetet och aktivt 
arbete för att forma en politik som ger norrbottningarna tillgång till en nära och trygg 
vård. 

Sidoorganisationernas berättelser 

S-kvinnor Norrbotten 
Under året 2019 har det genomförts sju protokollförda styrelsemöten, samt 
halvårsmöte och årsmöte. 
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Medlemsantalet är 632 och vi kan glädjande se en ökning av unga kvinnor som 
ansluter sig. Det har avspeglats även i styrelsen där kvinnor under 30 år finns 
representerade. 
Den 24 maj firades 100 år av kvinnors rösträtt och aktiviteter genomfördes på olika  
orter och städer i Norrbotten, av S-kvinnor. Hög angelägenhetsgrad att 
uppmärksamma en så viktig och grundläggande demokratisk rättighet. Inför EU-
valet, där Carina Ohlsson, S-kvinnors Förbundsordförande, också var kandidat nr 7 
till EU-valet, besökte Luleå och Kalix. I Luleå genomfördes tal och appeller vid 
valstugan under parollen Jämställdhet, Miljö- och klimat och Demokrati. I Kalix 
genomfördes en debatt mellan Carina Ohlsson (S) och Linda Frohm Regionråd (M), 
under temat Jämställdhet, där Susanne Andersson, Kalix och tillika 
Förbundssekreterare för S-kvinnor, var moderator. 

Under EU-valet var många S-kvinnor aktiva och valarbetade i hög utsträckning. 

S-kvinnor genomförde sin nationella kongress i Malmö 16-18 augusti, och länet var
representerat av fem ombud från Kiruna, Övertorneå, Kalix, Luleå och Boden.
Välfärd, Äldrefrågor, AI och Kvinnors förutsättningar i arbetslivet, var några av de
ämnen som florerade.
Under året har också satts fokus på det ökade hot och hat som många
förtroendevalda och kvinnor utsätts för, inte minst via sociala medier, och hur vi ska
hantera det flöde som många förtroendevalda möts av och utsätts för. Vikten av att
stötta och på olika sätt uttrycka solidaritet med de som utsätts för det ibland massiva
påhoppen, är väldigt tydligt och viktigt. Samtal och resonemang hur vi hanterar
sociala medier är fortlöpande.
Vid S-kvinnors halvårsmöte skrevs artiklar och protester mot förslagen för förhöjda
patientavgifter inom Regionen, och också mot diskussionerna om avgiftsbelagd
mammografi. Att hålla nere patientavgifterna inom sjukvård och region, är angelägna
frågor för S-kvinnor, och S-kvinnor kämpar för att hålla mammografin kostnadsfri
och att slopa 75-årsgränsen för mammografi.
I en omvärld som kan te sig och uppfattas allt mer instabil, har det också genomförts
olika aktiviteter och teman i klubbarna runt om i Norrbotten där inslag som
antirasism och feminism har varit bärande. Ett behov som består och kommer
fortsätta att genomföras över de kommande åren.

Socialdemokrater för tro och solidaritet i Norrbotten 
Årsmötet som hölls i Luleå den 28 april i SSU Norrbottens lokaler gästades av STS 
förbundssekreterare, Hans Josefsson. Förbundssekreteraren berättade om situationen 
i Palestina där folket lider allt mer på grund av Israels ockupation. Årsmötet som var 
välbesökt antog ett uttalande med andemeningen: ”Vi uppmanar regeringen att 
intensifiera arbetet med att få hem de svenska barn som sitter i krigsfångeläger i 
Syrien.” 
Distriktet har direktanslutna medlemmar samt ett antal vilande föreningar i länet, 
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undantaget föreningen i Luleå som bedriver verksamhet. Medlemskurvan går tyvärr 
åt fel håll. Vi tappar medlemmar och medelåldern bland medlemmarna blir allt högre. 
STS behöver partiet och partiet behöver STS med mer ”grönt” och lite mer hjärta 
politiken. 
Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden samt därutöver använt sociala 
medier för snabb och enkel kommunikation med Facebook och messenger. En 
Facebook grupp ”Socialdemokrater för tro och solidaritet i Norrbotten” har startats 
under året. 
Vårt distrikt finns representerade i STS förbundsstyrelse med distriktets ordförande 
som suppleant. Distriktets ordförande var med på en studieresa i Palestina/Israel 
27/10–3/11 tillsammans med Diakonia, Act Svenska kyrkan samt riksdagsledamöter 
från fyra partier. De fick på plats utvärdera det svenska biståndet samt träffa en 
mängd organisationer, folkrörelser, partier och religiösa ledare.  

SSU Norrbotten 
SSU Norrbotten lämnar ännu ett år bakom sig. Verksamhetsåret 2019 har handlat om 
politisk utveckling, opinionsbildning och påverkansarbete. SSU-distriktets utåtriktade 
arbete inleddes med valkampanj för Europaparlamentsvalet där vi bedrivit kampanjer på 
skolor och på sociala medier. 
SSU-distriktet har under året knutit starkare kontakter med fler arbetarekommuner såväl 
som övriga arbetarrörelsen vilket skapat god grund för att starta verksamhet i fler 
kommuner i länet. 
SSU-distriktet har även påbörjat en turné inom partiorganisationen för att utveckla den 
socialdemokratiska idédebatten och skapa fler möjligheter för medlemmar i 
arbetarekommunerna att diskutera och utveckla ny politik. Under året har därför ett 
politiskt program, Jämlikhetsprogrammet, tagits fram av SSU Norrbotten i vilket turnén tar 
avstamp. 
Verksamhetsåret 2019 avslutades med återbildandet av Kiruna SSU-kommun. 

HBT-S Norrbotten
2019 års stora händelse för HBT-Socialdemokrater Norrbottens del var det faktum 
att vårt förbund genomförde sin kongress på Sunderby Folkhögskola. Kongressen 
arrangerades samma helg som Luleå Pride och hela förbundsstyrelsen och de 
församlade ombuden tågade bakom vår banderoll tillsammans med medlemmar i 
Luleå arbetarekommun i Prideparaden. Kongressen gästades också av Norrbottens 
partidistrikts ordförande Fredrik Lundh Sammeli som hälsade alla välkomna till Luleå 
och Norrbotten. 
Även under 2019 har vi ökat vårt medlemsantal, vilket självfallet är glädjande, och vi 
kämpar på i vår ambition att fler ska välja att placera sina huvudmedlemskap i HBT-
Socialdemokrater. Vid årsskiftet 2019/2020 hade vi 156 medlemmar, vilket gör oss 
till landets näst största distrikt efter Stockholm. 
Under året har styrelsen besökt de flesta av de olika Pride-arrangemang som 
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genomförts i Norrbotten, inte sällan i samarbete med respektive arbetarekommun. 
Dessutom gjorde styrelsen ett besök på Sápmi Pride som i år genomfördes i 
Trondheim i samband med deras Pride-firande. Där knöt vi bland annat kontakt med 
AUF, Arbeiderpartiets ungdomsförbund. 
Sist men inte minst har vi i styrelsen försökt att formulera och vässa de politiska 
frågor vi anser viktiga för vårt partidistrikt och våra arbetarekommuner, något som 
bland annat resulterat i fyra motioner till 2020 års distriktskongress. 

Uppföljning av beslut om motioner fattade vid 
socialdemokraternas distriktskongress 2019  

Motion Beslut Åtgärd 

1. Legitimera
undersköterskorna -
Enskild

Besvarad Till handlingarna utan 
åtgärd 

2. Nolltolerans mot
arbetsplatsolyckor med
dödlig utgång – Kalix AK

Besvarade 2:1, 2:2, 2:3, 2:4 och 2:6 
Bifall 2:5  

Motion inlämnad till 
riksdagen 

3. Social dumpning eller
osund konkurrens – Kalix
AK

Besvarad Till handlingarna utan 
åtgärd 

4. Stavningsreform i
svenska språket

Avslag 

5. Nationell
folkhälsostrategi för att
särskilt förebygga och
minska sjuktalen – Luleå
AK

Besvarade 5:1, 5:2, 5:3, 5:5 och 5:7 
Bifall 5:4,  
Avslag 5:6  

Till handlingarna utan 
åtgärd 

6. Gör tänderna till en del
av kroppen – Luleå AK

Besvarad Inspel gjort till Tand-
vårdsutredningen 

7. Tandvård för alla –
Kiruna AK

Besvarad Inspel gjort till Tand-
vårdsutredningen 

8. Gemensamt
kostnadsansvar för
landsting och kommun
gällande patienter med
samsjuklighet inom

Bifall 8:1, 8:2 och 8:3 
Besvarad 8:4, 8:5 och 8:6 

Motion lämnad till 
riksdagen 
Frågan lyft i regionens 
politiska 
samverkansberedning 
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missbruksvården – Luleå 
AK 

9. Införande av 
vårdgaranti i miss-
bruksvården avseende 
bedömning och 
substitutionsbehandling 
vid LABO/LARO - 
Enskild 

Bifall 9:1, 9:2, 9:4, 9:5 och 9:6 

 

Motion inlämnad till 
riksdagen  

Aktuella avtal och 
överenskommelser på 
regionnivå är uppsagda 

10. En ny välfärdsreform 
– Arvidsjaurs AK 

Besvarad Inspel till Socialut-
skottet/Socialförsäk-
ringsutskottet 

11. Ökning av förtroende 
– Kiruna AK 

Bifall Distriktsstyrelsen 

12. Andra sätt att 
organisera hälso- och 
sjukvård och socialtjänst – 
Kalix AK 

Besvarad Regiongruppen 

 

13. Nätläkare – Piteå AK Bifall Regionens app Digitalen 
lanserades den 27 
januari 2020 

14. Hälsosamtal för 
pensionärer – Haparanda 
AK 

Bifall Regiongruppen har lyft 
in förslaget i sin 
strategiska plan och i en 
motion som avslogs 

15. Gruvdriftsfond -
Enskild 

Bifall 15:1, 15:3 och 15:5 Riksdagsbänken 

16. Stad och land är ett – 
Luleå AK 

Bifall 

 

Regiongruppen har med 
frågan i framtagandet av 
den regionala 
utvecklingsstrategin  

17. En levande landsbygd 
- Enskild 

Besvarad 

 

Distriktsstyrelsen 

18. Malmbanan Kiruna-
Riksgränsen – Kiruna AK 

Bifall Distriktsstyrelsen 

19. Vindregleringsmedel – 
Piteå AL 

Bifall Motion lämnad till riks-
dagen 
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20. Problem med plast Bifall tilläggsatt-sats: Att ur ett 
nationellt perspektiv utreda om ett 
specifikt område i Sverige, till 
exempel ett län, kan utses som ett 
nytt försöks-, forsknings- och 
näringsområde i frågan om 
problematiken med plast i vatten och 
miljö, minskandet av plastanvändning 
samt framtagandet av alternativa 
produkter. 

Motion lämnad till riks-
dagen 
 

21. Ytterligare 
restriktioner för nätcasino 
och nätpoker – Luleå AK 

Bifall Inspel gjort till Spel-
marknadsutredningen 
 

22. Pengar som försvinner 
från Sverige – Luleå AK 

Bifall Regeringen har vidtagit 
åtgärder i budget 2020 

23. Alkoholreklam – 
Luleå AK 

Bifall Motion lämnad till 
riksdagen 

24. Momssänkning för 
mensskydd – Luleå AK 

Bifall 

 

Frågan måste lyftas till 
partikongressen  

25. Förbjud 
mobilanvändning vid 
cykling – Älvsbyns AK 

Avslag  

26 och 27. Reseavdrag – 
Luleå och Älvsbyns AK 

Besvarade Till handlingarna utan 
åtgärd 

28. Inför en 
skrotbilspremie – Bodens 
AK 

Besvarad Till handlingarna utan 
åtgärd 

 

29. Statligt ekonomiskt 
stöd till om-/nybyggnad 
av kommunala byggnader 
– Arvidsjaurs AK 

Avslag  

30. Brottsoffer – 
Överkalix AK 

Avslag  

31. Besiktning av fordon 
– Överkalix AK 

Avslag  

32. Avreglering av 
samhällsnytta 
(Elmarknad) - Enskild 

Avslag  
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33. Nedrustning av 
världens kärnvapenarsenal 
– Enskild  

Besvarad Till handlingarna utan 
åtgärd 

34. Förbjud vapenexport 
och verka för fred – 
Enskild  

Besvarad 34:1 Till handlingarna utan 
åtgärd 

35. Ratificera FN:s förbud 
mot kärnvapen – Bodens 
AK 

Avslag  

36. Ökad försvars-
kapacitet i norra Sverige – 
Luleå AK  

Bifall Inspel gjort till 
Försvarsutskottet 

37. Begrav patriarkatet – 
Enskild  

Besvarad 

 

Till handlingarna utan 
åtgärd 

38. Öppenhet i 
Europaparlamentet – 
Luleå AK 

Bifall tilläggsatt.sats: ”Att 
Socialdemokraterna i Norrbotten 
agerar för att väcka frågan om att ett 
mer transparant redovisningskrav för 
alla Europaparlamentledamöter 
införs”. 

Distriktsstyrelsen 
 

39. Avskaffande av 
monarkin – Luleå AK 

Avslag  

40. Lag (1992:339) om 
proportionellt valsätt – 
Kiruna AK 

Avslag  

41. Valberedning 
Norrbottens valdistrikt – 
Enskild  

Avslag  

42. Riktlinjer för årsrikas 
representation i kommun, 
region och riksdag – Piteå 
AK 

Avslag  
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