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Distriktsstyrelsens årsberättelse 2020 
Styrelsen för Norrbottens Socialdemokratiska partidistrikt (organisationsnummer: 
897000-2955) får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2020. 

Distriktsstyrelsen 
Distriktsstyrelsen har under året bestått av ordförande Fredrik Lundh Sammeli 
(Luleå), vice ordförande Helena Stenberg (Piteå), facklig ledare Krister Johansson 
(Luleå), studieledare Johannes Sundelin (Gällivare), Béatrice Öman (Boden), Viktoria 
Wikström (Kalix), Mats Taaveniku (Kiruna), Lenita Ericson (Luleå), Sven Holmqvist 
(Jokkmokk), Marléne Haara (Haparanda), Ulrica Hammarström (Pajala), Mats 
Abrahamsson (Arjeplog), Niclas Hökfors (Överkalix), Anna Lundberg (Älvsbyn) och 
Camilla Mattila (Övertorneå). 

Ersättare 
Nina Waara (Haparanda), Claes Nordmark (Boden), Sara Lundberg (Arvidsjaur), 
Anders Lundkvist (Piteå) och Mari Zakariasson (Kiruna). 

Adjungerade till distriktsstyrelsen under året 
Riksdagsledamöterna Linus Sköld (Älvsbyn), Emilia Töyrä (Kiruna) och Ida 
Karkiainen (Haparanda), Fredrik Bruhn (SSU Norrbotten) Maritha Meethz (S-
kvinnor Norrbotten) och 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 (förste ombudsman). 
Vidare utsågs ett verkställande utskott som bestått av Fredrik Lundh Sammeli 
(Luleå), Helena Stenberg (Piteå), Anders Öberg (Luleå), Béatrice Öman (Boden) och 
Johannes Sundelin (Gällivare).  

Sammanträden 
Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft åtta (8) protokollförda 
styrelsesammanträden, varav ett (1) var konstituerande. Verkställande utskottet har 
genomfört sju (7) protokollförda sammanträden. 

Revisorer 
Ordinarie: Maj-Lis Gustavsson (Kalix), Kent Barkestedt (Boden) samt yrkesrevisor 
Ulrika Öhlund, Ready AB. 
Ersättare: Tord Henriksson (Luleå) Mona Blom (Luleå) samt yrkesrevisor Hans 
Öystilä, Ready AB. 
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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 förste ombudsman Madelene 
Rydehäll, ombudsman Camilla Friberg, (t.o.m. 14/9), kommunikationsombudsman 
Jonas Nordström (från 1/11), organisations- och studieombudsman Henrik Alqvist 
(från 15/11) samt verksamhetsassistent Lena Edenbrink. 

Distriktsårskongressen 
På grund av pandemin genomfördes distriktskongressen 2020 digitalt lördagen den 4 
april. Sändningen skedde från Hotel Clarion Sense i Luleå, och de olika 
delegationerna samlades hemma i respektive arbetarekommun. 
Då kongressen blev digital genomfördes ingen motionsbehandling – de bordlades 
och kommer istället att behandlas vid distriktskongressen 2021. 
Distriktskongressen samlade 113 ombud av 149, samt distriktsstyrelse, valberedning, 
revisorer, personal och gäster. 
På plats i Luleå fanns presidium, distriktsexpeditionspersonal, ledamöterna i VU, 
rösträknare, revisor och personal från det företag som skötte själva utsändningen – 
ett antal som väl överensstämde med de rekommendationerna för tillåtet antal 
personer vid offentliga sammankomster som gällde vid tillfället. 
Kongressen inleddes av distriktets ordförande Fredrik Lundh Sammeli och 
landsbygdsminister Jenny Nilsson. 
Under dagen genomfördes sedvanliga kongressförhandlingar, bland annat ett 
enhälligt omval av partidistriktets i Norrbotten ordförande, Fredrik Lundh Sammeli 
och kongressen antog också den så kallade Norrbottenslinjen. 
 

Tankesmedjan Norrsken 
2020 präglades av pandemin och omställda möten. Det innebar även möjligheter att 
ställa om digitalt. Under våren genomfördes en seminarieserie under Tankesmedjan 
Norrsken. 
Deltagare: 
Anna Ekström, utbildningsminister om skola och utbildning 
Lawen Redar, riksdagsledamot om kulturens möjligheter och utmaningar 
Margot Wallström, f.d. utrikesminister om utrikespolitiken och världsläget 
Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister tillsammans med Susanna Gideonsson, 
ordförande LO om möjligheter och utmaningar på arbetsmarknaden. 
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Norrskenskonferens  
Den 24 oktober genomfördes den första Norrskenskonferensen i samverkan med 
LO-distriktet Norra Sverige, ABF Norr och Sunderby folkhögskola. Syftet med 
konferensen är att lyfta gemensamma frågor som rör arbetarrörelsen och då främst 
kopplat till facklig-politisk samverkan. 
På konferensen medverkade Ingvar Carlsson, tidigare partiledare och statsminister 
och Daniel Färm från tankesmedjan Tiden i ett samtal om boken ”Vad är 
socialdemokrati”? LO:s nya ordförande Susanna Gideonsson gästade och berättade 
om LO:s plan framöver följt av EU-parlamentarikern Johan Danielsson som gav en 
inblick i arbetet med det fackliga Europa. 
Folkhögskolornas roll i framtiden var temat för Monica Widmans, före detta 
förbundssekreterare för ABF, anförande. Leyli, sångare och musiker som under 
många år varit verksam inom olika band och musikprojekt, spelade för oss under 
lunchen. Dagen avslutades med ett panelsamtal kring temat Hur blir vi världens mest 
jämlika land? Deltog gjorde Susanna Gideonsson, Eric Sundström och Fredrik 
Lundh Sammeli under ledning av Krister Johansson. 

Höstmöte 
Lördagen den 7 november genomförde partidistriktet sitt Höstmöte, den här gången 
digitalt med besök av Jesper Eneroth. Höstmötet samlade 41 av 49 ombud och 
behandlade bland annat Kyrkovalplanen, en revidering av Studieplanen samt 
Verksamhetsinriktning för 2021. 
 

Facklig-politisk samverkan/Fackliga utskottet 
Att pandemin påverkat även fackliga utskottets arbete är ställt bortom alla tvivel. 
Norrskenskonferensen, som var tänkt att hållas fysiskt, fick hållas semidigitalt. Ett 
samarrangemang mellan LO-distriktet, ABF Norr, Sunderby folkhögskola och 
Socialdemokraterna Norrbotten. Även om det var trist att inte kunna träffas fysiskt 
så var deltagarna oerhört nöjda med de föreläsare som tagits in och arrangemanget i 
stort. Att det utgick från noder ute i länets kommuner gjorde även att olika delar ur 
arbetarrörelsen fick mötas och knyta kontakter.  
Från partiet centralt arrangeras en gång per månad möten med hela landets fackliga 
ledare samt den ombudsman i partidistriktet som har ansvar för det facklig-politiska. 
Det är nyttigt och ger också möjlighet att inspirera och dela med oss till varandra. 
Det känns helt enkelt att det facklig-politiska arbetet prioriterats upp. 
Distriktets olika utskott ser dessutom över möjligheter till samverkan i frågor som 
berör bland annat utbildning. Det är klart att det är rimligt man väver samman 
verksamhet och hjälpa åt att beskriva helheten. Till den facklig-politiska 
handlingsplanen så finns numer även en aktivitetsplan kopplad. Den beskriver 
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mötesforum och konkreta sätt att implementera delar från handlingsplanen. Hur 
samverkar partiet på ett smart sätt med arbetarrörelsens andra grenar och så vidare. 
Fokus framåt och den stora utmaningen är såklart att få igång de lokala fackliga 
utskotten. Den lokala förankringen är a och o i ett parti som vill vara en folkrörelse. 
De frågor man driver facklig-politiskt lokalt syns också som en konkret nytta i 
människors vardag. Det fackliga utskottet har även haft uppgiften att möjliggöra 
arbetsplatsbesök där politiken möter människor på deras arbetsplats. Pandemin har 
såklart gjort det svårt. Fast det är en viktig uppgift att jobba med framåt. 
 

Studieutskottet  
Under 2020 har studieledaren och studieutskottet fortsatt arbetet med att uppfylla 
den 5- åriga studieplanen som fastställdes av partidistriktets höstmöte i november 
2019. Studieutskottet har vidare arbetat på att stärka relationerna till våra 
samarbetspartners, exempelvis Sunderby Folkhögskola och ABF.  Utskottets arbete 
har dominerats av Covid-19 pandemin som ställt stora krav på både expeditionen, 
studieledare och handledarlag.  På grund av pandemin har utskottet ställt om 
utbildningsutbudet från fysiska till digitala kurser. Utskottet har också haft en träff 
med alla studieorganisatörer i arbetarekommunerna. Detta för att kunna stärka och 
stötta arbetarekommunernas möjlighet att anordna och konsumera studier. 
Studieutskottet har bestått av Johannes Sundelin (studieledare), Margit Dyrander, 
Sonja Lundquist, Mats Taaveniku, Sara Larsson, Caroline Viktorsson och Linus 
Sköld (resursperson). 
 

Internationella utskottet 
Under 2020 har Corona-pandemin verkligen satt käppar i hjulet för att genomföra 
träffar fysiskt. Detta har också möjliggjort att vi har börjat använda oss av internet 
och digitala verktyg. Det har varit digitala träffar både med Afrika-gruppen och 
Balkan-gruppen om de svåra situationer som uppkommit till följd av Corona. Det 
har internationellt fått stora konsekvenser för demokratin. Under sommaren och 
hösten tog Partistyrelsen beslut om ett nytt internationellt program och tillsatte en 
kommitté som leds av utrikesminister Ann Linde och Peter Hultqvist. Vi i 
Norrbotten fick möjlighet att vara med i en digital dialog med inspel den 12 
november. Sista dagen för inspel till detta program är den 15 november. Programmet 
tar sikte mot 2030 och att vi tillsammans kan skapa en jämlik värld.  
 

Skogslänssamarbetet  
Samarbetet inom skogen består av de sex nordligaste länen med roterande 
ordförandeskap. Under 2020 har Gävleborgs partidistrikt innehaft ordförandeskapet. 
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Under rådande pandemi genomfördes den sedvanliga skogslänskonferensen digitalt 
under oktober månad med fokus på den kommande partikongressen. 
 
1 maj 2020 
På grund av corona-pandemin arrangerades inte 1 maj på samma sätt som tidigare 
och vissa arbetarekommuner valde att inte arrangera något själva utan enbart hänvisa 
sina medlemmar att följa det centrala 1 maj-arrangemanget, 
Arjeplog Inget eget arrangemang 
Arvidsjaur Inget eget arrarrangemang 
Boden Tal av kommunalrådet Claes Nordmark, arbetarekommunens 

ordförande Sara Nilsson Bruun, S-kvinnors ordförande Anna-Karin 
Nylund, Kommunal Norrbottens ordförande Zara Leghissa samt 
SSU:s Emil Norén. 

Gällivare Inget eget arrangemang 
Haparanda Inget eget arrangemang 
Jokkmokk Inget eget arrangemang 
Kiruna Tal av Mats Taaveniku, riksdagsledamoten Emilia Töyrä, Tobias 

Stensson Närvä från LO och SSU:s distriktsordförande Fredrik 
Bruhn. 

Kalix Tal av kommunalrådet Tommy Nilsson. 
Luleå Tal av kommunalrådet Lenita Ericson, Elias Sundberg från SSU och 

Tomas Aronson från LO. 
Pajala Inget eget arrangemang 
Piteå Lokala hälsningar samt tal av LO:s ordförande Susanna Gideonsson. 
Älvsbyn Lokala talare och kulturinslag 
Överkalix Inget eget arrangemang 
Övertorneå Inget eget arrangemang 

Besök av centrala företrädare  
Pandemin har även påverkat de besök som genomförts i länet. Möjligheterna har 
visat sig stora då statsråd och centrala företrädare genomfört ett antal digitala möten 
och verksamhetsbesök i länet.  

27/1 Infrastrukturminister Tomas Eneroth besökte Kiruna 
30-31/1 Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och Kommunals ordförande 

Tobias Baudin besökte Luleå och Piteå 
31/1 Försvarsminister Peter Hultkvist besökte Arvidsjaur 
24/1 Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi besökte Luleå, Kalix och 

Piteå 
27/1 Partisekreterare Lena Rådström Baastad besökte Luleå 

https://www.facebook.com/claesnordmark?__tn__=K-R&eid=ARBe4R0QFLoFnBq5JiyuHz7nq5LlO_gDEzVPSBCFuQNpVFZgg76SxlnEKu5JCaeAN-w-OGqeltoH6aPB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA2s5CLr1UB1w80ByFpnMWhGVdnHd4dFefcA2HfdCwUM431aXbvkemMjp-BT--Nu5XA2iNs8SWxGs_glq3Y-lm7ufw4hLhRa2nqraQzsb7rYIbTycYIZYc20Vouc7SPoxmADL2kdLt8Bl2DUhcr65TPcmKJ0VoSP7IZ6gtgvUutrLW992QYup5ew58n7umhcqaPADD3e160Xhn6o1YRyQ3PdVR1fMg6vfU-kXIUaVE9dkra2x07EAGfoe_OSQEpzv7GXoPh0MH0x0-O0UQ0n5dnySAokiml8kcthulmKT_TeDM8W2agxacPOAvkXXzyLKcbUY27oxbLuvjLMVaUCq7dsw
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004986585275&__tn__=K-R&eid=ARDma49RFJYEUqU7zQaSz4rtaLyKyi9Sk0XtoSqPW6HdLJXu3Gj2Zb40UryvF89wnTpuO-SmLF7zIgFU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA2s5CLr1UB1w80ByFpnMWhGVdnHd4dFefcA2HfdCwUM431aXbvkemMjp-BT--Nu5XA2iNs8SWxGs_glq3Y-lm7ufw4hLhRa2nqraQzsb7rYIbTycYIZYc20Vouc7SPoxmADL2kdLt8Bl2DUhcr65TPcmKJ0VoSP7IZ6gtgvUutrLW992QYup5ew58n7umhcqaPADD3e160Xhn6o1YRyQ3PdVR1fMg6vfU-kXIUaVE9dkra2x07EAGfoe_OSQEpzv7GXoPh0MH0x0-O0UQ0n5dnySAokiml8kcthulmKT_TeDM8W2agxacPOAvkXXzyLKcbUY27oxbLuvjLMVaUCq7dsw
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4/4 Landsbygdsminister Jennie Nilsson gästade distriktsårskongressen 
digitalt. 

5/5 Statsminister Stefan Löfven i digitalt verksamhetsbesök i Luleå och 
Piteå 

13/5 Infrastrukturminister Tomas Eneroth digitalt verksamhetsbesök i Piteå 
4/6 Finansminister Magdalena Andersson digitalt möte med länets politiska 

företrädare 
12/8 Försvarsminister Peter Hultkvist besökte Boden 
31/8 Statsminister Stefan Löfven besökte Luleå och Älvsbyn 
31/8 Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark besökte Piteå och Älvsbyn 
22-23/9 Civilminister Lena Micko besökte Pajala och Haparanda 
6/10 Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark digitalt besök Luleå 
12/10 Inrikesminister Mikael Damberg besökte Kiruna 
20/11 EU-minister Hans Dahlgren besökte distriktsstyrelsen 
24/11 Statsminister Stefan Löfven digitalt besök Haparanda 
 

Medlemsutveckling 
Som i många andra delar så har det här väldigt speciella året även påverkat 
medlemsutvecklingen. I och med pandemin så blev det under våren tvärstopp med 
alla sociala sammanhang.  Aktiviteter, träffar och möten var vi vanligtvis får träffa 
varandra och möjliga nya medlemmar försvann på en dag. Vi lyckades ställa om 
snabbt och komma igång med digitala lösningar. Möten och aktiviteter kom igång 
igen för medlemmar men trots ofta öppna möten har vi inte lyckats hitta riktigt 
vägen till naturliga möten med eventuella nya medlemmar. För att komma få till det 
arbetet bättre har varje arbetarkommun valt fram en medlemsansvarig och med den 
gruppen har nätverksbyggandet just satt fart som kommer leda till att vi blir en än 
starkare folkrörelse med fler medlemmar. Förutom det har även arbetarkommunerna 
tagit ett gemensamt handslag på hur vi framöver ska bli bättre på att behålla alla 
medlemmar. 

 

 
31/12 2018 31/12 2019 31/12 2020 

Arjeplog 71 66 64 

Arvidsjaur 141 130 110 

Boden 494 451 392 
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Gällivare 276 267 215 

Haparanda 159 156 139 

Jokkmokk 149 136 119 

Kalix 388 369 291 

Kiruna 295 292 247 

Luleå 1 030 968 833 

Pajala 281 200 124 

Piteå 718 665 543 

Älvsbyn 184 180 144 

Överkalix 166 152 131 

Övertorneå 111 106 90 

Totalt 4 463 4 139 3 442 

 
OBS! Siffrorna anger samtliga medlemskap, såväl betalda som ej betalda. 

Slutord 
Hur sammanfattar man egentligen ett år som vände upp och ner på allt, som inte 
varit likt något annat verksamhetsår tidigare i vårt partis historia och förhoppningsvis 
aldrig mer kommer igen? Vi höll ihop, trots avstånd och vi ställde inte in, utan om.  
Distriktsstyrelsen vill tacka alla er som på olika sätt under detta otroligt märkliga 
pandemi-år engagerat er i vår gemensamma folkrörelse. Alla ni som mitt i denna kris, 
ändå försökt hålla i och genomföra verksamhet under nya förutsättningar i s-
föreningar, arbetarekommuner och gemensamt på distriktsnivå. Det har betytt väldigt 
mycket och är något viska vara stolta över att vi tillsammans orkat och prioriterat det 
gångna året. 
 
Med mindre än två veckor kvar till distriktsårskongressen i Gällivare förra året 
beslutade vi oss för att ställa om till vår första digitala kongress någonsin, ovetandes 
om att det skulle bli det nya, resten av året. Men vilken digitaliseringsresa vi gjort som 
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organisation under detta år. Plötsligt ”krymper” såväl länet som landet och vi har 
under året kunnat genomföra gemensamma utbildningar, möten, seminarier och  
konferenser med medverkandes från många olika håll samtidigt.  
 
Tankesmedjan Norrskens seminarieserie med en rad medverkande ministrar, vår 
stora facklig-politiska Norrskenskonferens med deltagare från både Norr- och 
Västerbotten som hade premiär och statsministerns nedslag här i länet vid ett flertal 
tillfällen, är alla exempel som visar på kraften i det digitala och den omställning vi 
förmått att göra. Det är såklart en utveckling som också kommer att stärka oss som 
partidistrikt framöver, bortanför Corona. 
 
Hur man än vrider och vänder på året, oavsett om man tittar lokalt, regionalt eller 
nationellt så kommer år 2020 att vara Coronaåret. Sorgen kommer alltid att finnas 
där över alla som dött under denna pandemi. Känslan hur livet begränsats för oss alla 
och hur såväl sorg som glädje inte på naturliga sätt kunnat delas med andra. Samtidigt 
tar vi med oss beslutsamheten om att vi ska bygga Sverige starkare efter denna kris.  
Pandemin har blottat brister i vårt välfärdssamhälle och gett ojämlikheten fler 
nyanser. Den har gjort så att fler människor har insett att ensam aldrig är stark och 
att arbetslöshet eller sjukdom plötsligt kan förändra livet för oss alla. Pandemin har 
visat att trygghet är sossigt och något alla vill ha när krisen väl slår till.  
 
Det är en vetskap och styrka som vi nu måste ta med oss in i valrörelsen. På vilket 
sätt ska Sverige utvecklas framöver? Varken marknadslösningar, privatiseringar eller 
sänkt skatt har varit svaren på utmaningarna under detta år och vi i distriktsstyrelsen 
är övertygade om att det inte kommer att vara lösningarna framöver heller. En kedja 
är aldrig starkare än sin svagaste länk och det vi behöver framöver är mer  
av gemensamt samhällsbygge, inte mindre.  
 
Trots att pandemin fortsätter hålla vårt samhälle och hela världen i sitt grepp måste 
vi nu ta sikte på valrörelsen som väntar och hitta former för att kunna värva, utbilda 
och bygga vår organisation stark. Runt hörnet väntar viktiga val, först till Svenska 
kyrkan och sedan de allmänna valen. Men först en rejäl valrörelse och det är på oss 
gemensamt det hänger.  
 
Distriktsstyrelsen vill rikta ett stort tack till alla länets arbetarekommuner för det 
otroligt viktiga arbete ni gör och för att många av länets kommuner fortsätter vara 
goda skyltfönster för styrkan och framgången i den svenska modellen. Avslutningsvis 
vill vi i distriktsstyrelsen rikta ett stort tack till personalen på distriktsexpeditionen 
och ute i våra arbetarekommuner, till alla våra sidoorganisationer inom 
arbetarrörelsen och till alla er som på olika sätt engagerat er i distriktets verksamhet 
och utvecklingsarbete. Tack! 
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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Norrbottens Socialdemokratiska Partidistrikt, 897000-2955 får härmed avge årsredovisning
 för 2020.

 Avseende verksamheten hänvisas till separat verksamhetsberättelse.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust
 Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat 1 868 024
årets resultat 944 874

Totalt 2 812 898

disponeras för
balanseras i ny räkning 2 812 898

Summa 2 812 898

                                                                                                                                                                       
     
 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
 balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

Verksamhetens intäkter
Partistöd 3 939 400 3 865 900
Medlemsavgifter 139 755 183 700
Övriga verksamhetsintäkter 823 398 961 621

4 902 553 5 011 221

Verksamhetens kostnader
Verksamhetskostnader -2 399 030 -3 094 854
Personalkostnader 1 -2 049 953 -2 311 134
Avskrivningar -8 696 -33 193

-4 457 679 -5 439 181

Verksamhetsresultat 444 874 -427 960

Resultat från finansiella poster 2 500 000 500 000
Räntekostnader och liknande kostnader - -79

Resultat efter finansiella poster 944 874 71 961

Årets resultat 944 874 71 961
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 4 15 615 1 006

15 615 1 006

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 3 019 315 3 004 706

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 107 021 23 701
Övriga fordringar 113 296 162 364
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 116 494 129 524

336 811 315 589

Kassa och bank 5 697 914 4 702 443

Summa omsättningstillgångar 6 034 725 5 018 032

SUMMA TILLGÅNGAR 9 054 040 8 022 738
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 7

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 1 868 024 1 796 063
Årets resultat 944 874 71 961

2 812 898 1 868 024

Fonder
Fond för extra val 2 000 000 2 000 000
Övriga fonder och reserverade medel 3 175 000 3 150 000

5 175 000 5 150 000

Summa eget kapital 7 987 898 7 018 024

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 111 816 137 025
Skatteskulder 42 716 45 744
Övriga skulder 675 057 585 573
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 236 553 236 372

1 066 142 1 004 714

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 054 040 8 022 738
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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
 2020 2019
Män 0,3 -
Kvinnor 2,7 3,0

Totalt 3,0 3,0

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2020 2019
Löner och andra ersättningar: 1 412 567 1 500 156

Summa 1 412 567 1 500 156
Sociala kostnader 565 769 652 604
(varav pensionskostnader) 138 672 142 489

Not 2  Intäkter från andelar i koncernföretag
 2020 2019
Utdelning från Valrossen AB 500 000 500 000

Summa 500 000 500 000

Not 3  Bokslutsdispositioner
 2020 2019
Avsättning Partikongressfond -

Summa -

Not 4  Inventarier, verktyg och installationer
 2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 139 995 139 995
-Nyanskaffningar 23 305

163 300 139 995
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -138 989 -105 796
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden -8 696 -33 193

-147 685 -138 989

Redovisat värde vid årets slut 15 615 1 006
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Not 5  Andelar i koncernföretag
 2020-12-31 2019-12-31
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
 2020-12-31 2019-12-31
Förutbetalda leverantörsfakturor 116 494 129 524

116 494 129 524

Not 7  Eget kapital
 Föregående år FörändringÅrets eget kapital
Balanserat resultat vid årets början 1 796 063 71 961 1 868 024
Konsolideringsfond 2 000 000 2 000 000
Ungdomsfond 500 000 500 000
Studiefond 500 000 500 000
Kyrkovalårsfond 50 000 75 000
Partikongressfond 100 000 100 000
Valfond 2 000 000 2 000 000
Resultatdisposition enl årsstämmobeslut 71 961 944 874

Årets resultat 71 961 944 874

Vid årets slut 7 018 024 7 987 898

Not 8  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2020-12-31 2019-12-31
Interimsskulder 938
Upplupna semesterlöner 143 462 150 343
Upplupna sociala avgifter 93 091 85 091

236 553 236 372

Not 9  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
 2020-12-31 2019-12-31
Ställda panter och säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser
 
Övriga eventualförpliktelser Inga Inga

Summa eventualförpliktelser
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Underskrifter

den 2021

Fredrik Lundh Sammeli Mats Abrahamsson
Ordförande Styrelseledamot

Marléne Haara Ulrica Hammarström
Styrelseledamot Styrelseledamot

Niclas Hökfors Krister Johansson
Styrelseledamot Styrelseledamot

Anna Lundberg Camilla Mattila
Styrelseledamot Styrelseledamot

Helena Stenberg Johannes Sundelin
Styrelseledamot Styrelseledamot

Mats Taaveniku Viktoria Wikström
Styrelseledamot Styrelseledamot

Béatrice Öman Lenita Ericson
Styrelseledamot Styrelseledamot

Sven Holmqvist
Styrelseledamot

Vår revisionberättelse har lämnats den 2021

Kent Barkestedt Maj-Lis Gustafsson
Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor

Ulrika Öhlund
Auktoriserad revisor
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Riksdagsgruppens berättelse 2020 
Verksamhetsåret 2020 har på många sätt varit ett annorlunda år. Coronapandemin 
och smittskyddsåtgärder har präglat riksdagens arbete precis som det präglat alla 
andra samhällssektorer. Förutom att riksdagens arbete sedan mars 2020 till stor del 
flyttat över till distansarbete har mycket av det politiska innehållet under året kretsat 
kring pandemiåtgärder. Att hejda smittspridning och rädda liv och hälsa samtidigt 
som att hejda en alltför djup konjunkturnedgång och rädda jobb och företag har stått 
i fokus. Statsbudgeten för 2021 var historiskt expansiv och många frågor som är 
viktiga för oss socialdemokrater oavsett pandemi har kunnat föras framåt. Några 
exempel är förstärkningar av sjukförsäkring och a-kassa, system för korttidsarbete 
och satsningar på livslångt lärande, infrastruktur och klimatinvesteringar. 
Samtidigt har det politiska arbetet fortsatt med januariavtalet som grund. Vi ska 
bekämpa brotten och brottens orsaker, vi ska se till så att barnen lär sig mycket i 
skolan oberoende av familjebakgrund, vi ska förbättra pensionärernas ekonomi och 
vi ska se till så att hela landet kan leva och växa, för att ta några exempel. 
Vid distriktsårskongressen 2020 antogs inriktningsdokumentet Norrbottenslinjen. 
Riksdagsbänkens strategi är sedan mandatperiodens start att prioritera områdena 
”fler jobb”, ”lika villkor” och ”Norrbotten på kartan”. Norrbottenslinjen och 
bänkens strategi ligger i linje med varandra och således har dessa båda varit 
vägledande för arbetet under 2020. Vi har t ex riktat in oss på att driva på mot den 
nationella nivån och också komma ut i media när det gäller exempelvis tillgången till 
statlig service, tillgången till eftergymnasial utbildning och tillgången till bra 
uppkoppling. Vi har därtill lagt riksdagsmotioner för att i parlamentet uttala de krav 
partidistriktet ställt i Norrbottenslinjen. 
Under året har riksdagsbänken bestått av: 
Ida Karkiainen, konstitutionsutskottet 
Fredrik Lundh Sammeli, ordförande justitieutskottet, ledamot i pensionsgruppen 
Emilia Töyrä, socialförsäkringsutskottet 
Linus Sköld, utbildningsutskottet 

Regionfullmäktigegruppens berättelse 
2020 
Det har varit ett år till i opposition, ett år med Corona Covid-19, en pandemi som 
skakade om världen och Norrbotten och förändrade allt från mitten av mars.  
Sjukvården i Norrbotten har utsatts för ett stresstest på många sätt där medarbetare 
bytt arbetsplats och uppgifter för att klara av att möta allt fler sjuk i behov av 
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intensivvård. Det har inneburit att de många gånger fått långa arbetsdagar och ibland 
även betydligt behov av en resa till arbetsplatsen. 

Vårdskulden är nu stor då besök och undersökningar av specialister samt många 
operationer ställts in och skjutits upp för att klara vårdplats och kompetensbehovet, 
kommer innebära att många kommer få vänta på kanske ytterst angelägna insatser 
från sjukvården. Vi kommer se ett stort tryck på sjukvården under lång tid. 
För regiongruppen har arbetet inte ställts in utan ställts om. Förändringstakten har 
nu tagit fart om kommer innebära förändringar för norrbottningarnas sjukvård. 
Det blir då mer angeläget för gruppen att fokusera på att beskriva vår 
sjukvårdspolitiska idé och kommer under det kommande året att fortsätta utvecklas. 

I regiongruppens förslag till strategisk plan som behandlades först i oktober. 
Strategiska Planen är gruppens förslag till uppdrag till verksamheten och en 
prioritering av frågor, verksamhetsområden och en resursfördelning. Förutsättningar 
för Region Norrbotten har förändrats tack vara nya resurser som kommer från ett 
förändrat nationellt beslutat utjämningssystem, direkta nya statsbidrag och riktade 
satsningar från en socialdemokratisk regering. 
Men behovet av en tydlig oppositions alternativ har varit nödvändigt då den 
sjukvårdspartistiska regionledningen gett uppdrag till regiondirektören att göra 
genomlysningar av många områden resulterat i flertalet konsultrapporter med förslag 
till omfattande förändringar. Vi ser att strategin bygger på centerpartiets strategiska 
plan från 2015 som ligger till grund för regionledningens nedmontering och 
omfattande förändringar. 

Under året har det vara flera frågor och beslut i regionfullmäktige som vi valt att 
lägga egna förslag eller reservera oss mot, beslut som vi ser kommer få effekter och 
stor påverkan på verksamheten och Norrbottningarnas tillgång till god vård. 
VNS - Vårdnära service var en satsning för att frigöra kompetens och möjliggöra 
öppning av fler vårdplatser. Ett EU projekt som övergick i verksamhet och innebar 
att de som anställdes fick möjlighet att pröva på jobb inom vården. De främsta 
uppgifterna var ansvar för avdelningens kök, säkra hygien oftast ansvar för att sanera 
och bädda om för att tillgängliggöra vårdplatserna efter utskrivning, utdelning av mat 
och säkerställa att det gav mellanmål och då maten är en viktig del av tillfrisknandet. 
Andra uppgifter var transporter av såväl provet som patienter inom sjukhuset och 
avdelningens förråd. Många av de som jobbat ett tag valde att satsa på en utbilda sig 
för ett jobb inom vården. En satsning på Arbetsförmedlingen verkligen gillade. 
Under hösten mitt under pandemin efter varslade slutade medarbetarna och 
verksamheten avslutades. 
Under hösten kom de två beställda konsultrapporterna som omfattade sammantaget 
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förslag på att minska antalet anställda med ca 700 medarbetare (400 inom 
administration och 300 inom vården). Sparförslag som skulle nå de planerade 
ramminskningarna om ca 700 miljoner. Beslut om ny organisation och 
divisionsindelning pressades fram av en regionledning som inte ville beskriva vad de 
såg för konsekvenser eller möjliga effekter på verksamheten. Förslaget gick till beslut 
vid regionfullmäktige trots att en samlad opposition yrkade på återremiss och önskan 
att avstå från att ta beslutet då verksamheten redan var satt under hård press. 
Ytterst oklart vilka konsekvenserna blir för såväl Region Norrbottens förmåga att 
jobba med vårdutveckling, kvalitetsarbete och möta nya behov inom vården. Ingen 
kan idag heller se vilka effekter eller konsekvenser det kommer få på sjukvårdens 
organisation närvaro med vilka verksamheter var. 
Vi har vid ett flertal tillfällen ställt frågor om tidpunkt för avtal, projektering och 
byggstart av Kiruna nya sjukhus. Redan efter valet valde att ta om förhandlingen med 
LKAB och har vid årsskiftet 20/21 inget nytt förslag som presenterats för 
regionfullmäktige. 
Satsningen som gjordes under 2019 på att anställa spetspatienter (två medarbetare 
med stor egen erfarenhet av sjukvården), som var en del av ett nationellt projekt, 
avslutas från regionledningen trots att vi sett att deras kunskap hade hjälp till att öka 
kunskap om bemötande, synsätt och behandling av grupper som har omfattande och 
livslånga funktionsnedsättningars rätt till en vård där de kan känna delaktighet och 
inflyttade över. Beslutet om antagande av ny ”Policy för patient-, närstående- och 
brukarmedverkan” blev bara ord och ett dokument utan verklig handling. 

I slutet av februari lanserades ”Digitalen” som är Norrbottens egenutvecklade ingång 
till vården via 1177. Socialdemokraterna beslutade att införa den under förra 
mandatperioden, men som har tagit tid att utveckla för att få hållbara rutiner, en 
stabil teknisk plattform och få vården att börja använda sig av. Detta kommer 
innebära att fler kan få ett digitalt möte där vården har tillgång till min patientjournal 
och kan boka tider på min hälsocentral eller sjukhus om det finns behov. Digitalen 
har möjliggjort att fler under pandemin kunnat få kontakt med vården utan ett fysiskt 
besök. 
Regionen beslutade även för 2019 att betala ut kompensation till de privata 
vårdgivarna med en utbetalning på 6,1 miljoner till de fyra privata hälsocentralerna 
inom ramen för den fria etableringsrätten. Ett beslut som inte har ett stöd i lagen, 
men en tydlig markering från ledningen att de vill se fler privata vårdlösningar som 
ska betalas med våra gemensamma skatter. 
Beslut om vårdavgifterna och avgifter för sjukresa genomfördes trots att vi varande 
för effekterna vilket vi ser fått direkt verkan på människors möjlighet till vård då 
höjningen fram till att högkostnadsskydden nåtts. Ett besök i sjukvården, med 
sjukresa kostar nu 700 kr. 
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En aktiv regiongrupp har lagt flertalet motioner, interpellationer, enkla frågor och 
initiativärenden för att visa på våra förslag för att stärka vården och Norrbottens 
attraktivitet. De flesta har blivit avslagna.  

 

Sidoorganisationernas berättelser 

S-kvinnor Norrbotten 
Under året har en omställning till digital verksamhet skett, med varierande resultat. Vi 
ser såklart att vi blir skickligare och drar erfarenheter desto mer vi använder digital 
media och verktyg. Dessvärre ser vi också att alla medlemmar inte har tillgång till, 
eller svårigheter att hantera den digitala verksamheten.  
Såväl årskongressen, som höstmötet genomfördes digitalt. 
Ett viktigt fokus under året har varit 100-årsjubileum, som firades stort den 14 
februari i Stockholm och besöktes av medlemmar från Norrbotten. Utställningen 100 
år av kvinnokamp premiäröppnades samtidigt. En bok ”100 år av kvinnokamp” gavs 
ut i samband med jubileet. Boken är en hyllning till de som gick före, med intressanta 
politiska genombrott och frågor S-kvinnor drivit sedan år 1920. Kvinnoklubbar i 
distriktet har anammat boken och använt den som underlag i digital cirkelverksamhet 
för att uppmärksamma S-kvinnors politiska riktningar och gärningar under de 100 
åren. Också som en inspirationskälla för politiken framåt och hålla igång verksamhet 
under pandemin.  
Under våren genomfördes också en digital medlemsvärvningskampanj, vilket inte 
genomförts tidigare på liknande sätt. Trots kampanjer kan vi se att vi tappar 
medlemmar, vilket är bekymmersamt och vi ser att vi behöver göra insatser för att 
värva nya medlemmar. 
Birgitta Ahlqvist fortsätter att regelbundet skriva uppskattade krönikor i NSD. 
Sammantaget har det varit ett tungt år. Pandemin har satt spår. Omställningen till 
digital verksamhet har medfört att för ett antal så underlättar det deltagande. 
Samtidigt som digital verksamhet kan upplevas exkluderande då man inte har tillgång 
till digitalitet. Ett demokratiskt problem som vi behöver hantera och arbeta vidare 
med. Vi blickar framåt och hämtar kraft och inspiration från 100 år av kvinnors 
rösträtt och alla de framsteg som trots allt har skett, även om vi har kvar en hel del 
för att uppnå ett Jämställt och jämlikt samhälle. 
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Socialdemokrater för tro och solidaritet i 
Norrbotten 
 
Under år 2020 har vi genomfört både årsmöte fysiskt och ett digitalt förbundsmöte. 
Under årsmötet valdes en ny ordförande som dessvärre avgick i juli och vice 
ordförande fick kliva in som ordförande. 
I Norrbotten finns i skrivande stund cirka 70 medlemmar men endast en avdelning. 
Våra medlemmar finns från Kiruna i norr till Piteå i söder. Vid förbundsmötet i 
augusti valdes en ny medlem från Norrbotten in i Förbundsstyrelsen, och en ny 
ordförande för vårt förbund. Vår förhoppning är att fler kyrkopolitiker blir 
medlemmar och ser möjligheterna med att vara med i Socialdemokrater för Tro och 
Solidaritet. 

SSU Norrbotten 
SSU Norrbotten lämnar ännu ett år bakom sig, ett år som har varit präglat av den 
rådande pandemin och till följd av vilken vi ställt om vår verksamhet från i 
huvudsaken fysisk till nu helt digital verksamhet. Under sommaren har SSU-
kommunernas ordinarie verksamhet ersatts av digitala medlemsmöten på 
distriktsnivå med deltagare från alla SSU-kommuner, forum som också möjliggjort 
politiska studier. 
Trots de utmaningar som pandemin har fört med sig har vi utvecklat delar av vår 
verksamhet och också fått till SSU-verksamhet i Jokkmokk. SSU Jokkmokk har 
snabbt fått nationell uppmärksamhet i SSU efter att man med årets förutsättningar 
fått till bra verksamhet och på en gång påbörjat sitt politiska påverkansarbete. 
Redan i januari 2021 har SSU Norrbotten återvärvat och behållit 70% av 
medlemmarna från föregående år och har därmed mycket goda förutsättningar för att 
fokusera på positiv medlemsutveckling kommande verksamhetsår då 
medlemsutvecklingen fortsätter vara den stora utmaningen för organisationen, 
särskilt under rådande pandemi då skolbesök, marknader och festivaler inte finns att 
möta våra målgrupper vid. 

 

HBT-Socialdemokrater Norrbotten  
Mycket av årets verksamhet har självfallet kretsat kring Covid -19 och de restriktioner 
som präglat hela samhället. 
Styrelsen har – förutom vid det kombinerade medlems- och styrelsemötet i 
september – enbart träffats via Messenger och vi har heller inte haft någon egentlig 
kraft att ordna digitala möten eller sammankomster. 
Inte för att vi inte haft viljan eller ambitionerna – utan dels på grund av att en 
övervägande majoritet av våra medlemmar har extramedlemskap i HBT-
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Socialdemokrater i Norrbotten och därför haft sitt fokus på att upprätthålla någon 
sorts normalitet i sina ordinarie s-föreningar och arbetarekommuner, men också 
eftersom våra medlemmar ju finns i hela länet. 
Trots att även HBT-Socialdemokrater tappar medlemmar hade vi vid årsskiftet 132 
medlemmar. 
Inför kommande verksamhetsår tror vi att det är av största vikt att få fler 
medlemmar att faktiskt engagera sig i våra frågor och att den nya styrelsen därför 
måste satsa mer på att hitta arrangemang som kan locka våra medlemmar. 
I ett läge när så mycket sker digitalt borde självfallet HBT-Socialdemokrater 
Norrbotten också kunna arrangera exempelvis seminarier med intressanta personer 
och frågeställningar. 
Vi bör också under kommande verksamhetsår ta oss en ordentlig funderare på hur vi 
bättre ska komma ut i åtminstone de större arbetarekommunerna för att möta både 
våra egna medlemmar, men även partimedlemmar i stort. 
Vår ambition att utbilda våra kamrater i länets arbetarekommuner måste därför 
intensifieras och tas på allvar, det är bara genom kunskap som förhållandena för 
HBTQ+personer i Norrbotten kan förbättras. Under året har föreningens 
ordförande, som också är hela förbundets studieledare, tillsammans med partiet 
centralt arbetat med att ta fram ett särskilt studiematerial kring HBT-
Socialdemokrater och HBTQ+-frågor. 
Det ska vi självfallet använda i det arbetet! 

Uppföljning av Norrbottenslinjen  
Norrbotten är ett fantastiskt län. Ett län med stora naturtillgångar och med en 
innovationskraft andra bara kan drömma om. Det är i Norrbotten det händer. Det är 
här vi går före i klimatomställningen och producerar stål utan kol och använder 
förnybar energi. 

Det är i Norrbotten besöksnäringen utvecklas i rekordfart för att nu utgöra en av 
länets basnäringar. Det är här några av världens största företag och varumärken 
etablerar sig, vilket naturligtvis inte är en slump utan frukten av ett hårt och 
målmedvetet arbete.  

För i Norrbotten tar vi vara på alla möjligheter. På riktigt. Vi pratar inte bara om 
dem. Vi har en basnäring i absolut världsklass, vi gör affärer av våra unika 
förutsättningar och vi jobbar ständigt med att utveckla andra branscher.  

Norrbotten är ett rikt län. De naturresurser vi har går knappast att överskatta; skog, 
malm, vatten- och vindkraft. Men även oförstörd natur, matkultur, lokala råvaror, 
fjällvärld, skärgård, norrsken och midnattssol är naturresurser. Till och med vårt kalla 
klimat har på senare år blivit en naturresurs då serverhallar behöver mycket kylning.  
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Men viktigast av alla resurser är norrbottningarna. Det är vi som gör vårt län 
attraktivt, allt det vi gör, allt det vi skapar. Vår hjärnkraft, vårt entreprenörskap och 
vår kreativitet.  

På samma sätt som Norrbotten är fantastiskt så är det också glest och det ger oss 
alldeles särskilda utmaningar inom en rad olika områden och kanske är det just 
glesheten som gör att det är det är någonting som skaver. En känsla som säger att det 
är någonting som dras isär och håller på att brista. En upplevelse av att samhället drar 
sig tillbaka och lämnar gles- och landsbygden bakom sig.  

De små kommunerna dras med en vikande befolkningstillväxt, en verklighet de delar 
med omkring hälften av landets kommuner. Industrins rationalisering har gjort att 
arbetstillfällena minskat och så även befolkningen. Därtill är det fler som dör än föds, 
och den arbetsföra arbetskraften flyttar, i synnerhet unga kvinnor.   

Konsekvensen för kommunerna blir att det är svårt att få tag i utbildad arbetskraft 
framförallt inom välfärdssektorn och den negativa spiralen där det saknas behöriga 
lärare och omsorgspersonal riskerar att skapa än större utflyttning. 

I Norrbotten handlar frågan om otrygghet inte om gängbråk och dödsskjutningar. 
Frågorna människor ställer sig i Norrbotten är om polisen överhuvudtaget kommer 
att komma när det har varit inbrott, om ambulansen hinner fram i tid och om rätten 
till en trygg och säker vård bara gäller i tätorterna.  

För vad är samhällskontraktet egentligen värt och gäller det för alla? Eller är det så att 
om en väljer att bosätta sig på gles- eller landsbygd så får en förvänta sig att ha 
tillgång till betydligt mindre service än den som är given i tätorterna. 

Kan en medborgare i en mindre by i Norrbottens inland förvänta sig att få posten 
levererad varje dag, ha ett Apotek inom fem mils radie eller kunna tanka bilen? Är 
mobiltäckning och tillgång till uppkoppling en mänsklig rättighet eller är det rimligt 
att vissa delar av länet även framgent kommer att ha vita fläckar helt enkelt för att det 
är för glest.  

Kommunpolitikerna vrider och vänder på kronorna, signalerar att pengarna inte 
räcker till. Det samtidigt som kommunen har enorma tillgångar i form av skog, 
vattenkraft eller mineraler och det folkliga missnöjet växer sig allt starkare. Det där 
som skaver blir allt tydligare. 

Vi ska tillsammans jobba hårt för ett ännu bättre Norrbotten men för att vårt län ska 
ha chans att fortsätta utvecklas, gå före och vara den motor landet så väl behöver så 
finns det några saker vi gemensamt vill adressera. Vi kallar det Norrbottenslinjen. 
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Samarbete  
Det mest grundläggande för att uppnå ett levande Norrbotten är att vi har starka 
samarbeten – mellan kommuner och våra närliggande regioner, samt mellan 
myndigheter, näringsliv och civilsamhälle. När vi samarbetar blir vi starka. Vi kan 
växla upp pengar, lättare skapa kvalificerade jobb och heltidstjänster samt samnyttja 
lokaler. Ett flertal tjänster kan delas mellan flera kommuner, exempelvis 
löneadministration, alkoholhandläggning och konsumentrådgivning.  
 
Den enskilda kommunen kan inte alltid vara vinnare eller förlorare, men alla måste 
vara vinnare över tid. Det ställer givetvis större krav på att de starka kommunerna 
agerar som motorer, men samtidigt ser värdet av att de mindre kommunerna frodas. 
Vi måste tillämpa decentraliseringstanken och utlokalisering av myndigheter och 
organisationer även inom länet och inom kommunerna.  
 
Socialdemokraterna Norrbotten ska driva på för 

 Fler smarta samarbeten  
 En aktiv regionalpolitik med såväl långsiktiga som starka incitament 
 Att ytterligare förenkla avtalssamverkan kommuner emellan 

 
Åtgärder inom området 
 

• Norrbottens Kommuner har under 2020 arbetet med framtagandet av 
kommunblad kring folkhälsa pågått samt arbetet med att vidareutveckla den 
regionala samverkan avseende främjande och förebyggande frågor kring barn 
och unga, som bland annat pågår inom ramen för Hälsoskolan 

• Regiongruppen har drivit frågorna om Länsservice med sjukvårdsmaterial 
och hjälpmedel, samt samverkan kring folkhälsofrågor 

• Regiongruppen har under året drivit på för att ta det regionala ansvaret med 
avseende på bland annat kollektivtrafik och kultur och regional utveckling 

Bostadsbyggande  
Idag lider i praktiken varenda del av landet av bostadsbrist i varierande grad och det 
hämmar den samhällsekonomiska utvecklingen. Ett stort hinder för 
bostadsförsörjningen på landsbygden är svårigheten att få ett banklån för 
nybyggnation. Då byggkostnaden ofta överstiger det förväntade marknadsvärdet på 
bostaden finns det ingen bank som är villig att bevilja de nödvändiga lånen. 

De kommunala bostadsbolagen i mindre kommuner med negativ 
befolkningsutveckling har också svårighet att kunna erbjuda de bostäder som behövs 
för att kunna behålla ungdomarna i hembygden. Det finns ingen ekonomisk 
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förutsättning att ha för många outhyrda bostäder i beredskap. I förlängningen 
innebär givetvis detta att personer som är intresserade av att flytta till orten kommer 
att ha svårighet att hitta en lämplig bostad. Detta problem är gemensamt för mindre 
kommuner likväl som de mindre samhällena i en större kommun.  

Därför ställer vi Socialdemokrater i Norrbotten oss i grunden positiva till förslag som 
underlättar bostadsbyggande i glesbygd och kan på sikt tänka oss speciella 
glesbygdslösningar för bostadsbyggande, riktat både till kommunala bostadsbolag 
och privata aktörer.  

Detta skulle exempelvis kunna vara att utnyttja det statliga systemet för 
bostadskreditgarantier för att underlätta lånefinansieringen av bostadsbyggande i de 
delar av landet där marknadsvärdena i bostadsbeståndet är låga. Det kan också 
handla om någon form av riskkapitalfond eller liknande som borgar för lånen på 
orter där husets värde inte växer i samma takt som i storstadsområdena, alternativt 
ett statligt kreditgarantisystem. 

Socialdemokraterna Norrbotten ska driva på för 

 Att underlätta lånefinansieringen av bostadsbyggande i de delar av landet där
marknadsvärdena i bostadsbeståndet är låga

 En ökad närvaro av statliga kreditgivningsbolag och en ökad tillgång till
kapital

 Utökat statligt stöd för bostadsbyggande genom ett tydligt riktat
investeringsstöd för klimatsmarta lägenheter på landsbygd och i mindre
samhällen.

Åtgärder inom området 

• Riksdagsgruppen har lämnat in en motion avseende att underlätta
lånefinansiering av bostadsbyggande i de delar av landet där
marknadsvärdena i bostadsbeståndet är låga

• Riksdagsgruppen har lämnat in en motion avseende ökad närvaro av statliga
kreditgivningsbolag och en ökad tillgång till kapital

• Riksdagsgruppen har lämnat in en motion avseende utökat statligt stöd för
bostadsbyggande genom ett tydligt riktat investeringsstöd
för klimatsmarta lägenheter på landsbygd och i mindre samhällen.
Investeringsstödet har korrigerats att fungera bättre i hela landet och ramen
har utökats. Även en särskild anpassning till Malmfältens behov

Tillgång till mark 
En aspekt som skiljer vår del av landet från övriga Sverige är svårigheten att få 
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tillgång på mark för nybyggnationer. I Norrbotten är staten är en stor markägare och 
processen att köpa mark av densamma är sällan en snabb och enkel process. 
Exempelvis så äger Statens fastighetsverk 6,4 miljoner hektar mark (En sjundedel av 
landets yta), mycket i form av fjällnära skog väster om odlingsgränsen. 

Andra stora statliga aktörer i Norrbotten är Fortifikationsverket och Sveaskog. 
Mycket av marken är också avsatt som naturreservat eller Natura 2000-områden. Till 
detta kommer en lång rad riksintressen som ska beaktas innan ett beslut kan tas. Det 
är alltså inte en enda myndighet eller ett departement man kan ha att göra med då 
statlig mark behövs för nybyggnation, det kan vara flera med sina respektive 
handläggningstider.  

Vi efterlyser därför en tydligare markpolitik från staten. Vi vill också förändra plan- 
och bygglagen för att snabba upp byggprocessen samt se över strandskyddet. 
Strandskyddet är en stor hämsko för attraktiva boendemiljöer i Norrbotten och på 
landsbygden. Som exempel har Arjeplog 9573 öar och 8728 sjöar. Det ger 3 mil 
strand per invånare. Strandskyddets tillämpning behöver ta hänsyn till detta. 

För att göra glesbygden attraktiv för etablering behövs långsiktiga incitament som 
gör att företagare på ett tydligt sätt kan beräkna fördelarna av en etablering. Dessa 
kan till exempel vara lägre arbetsgivaravgifter, lägre skatt på elektricitet, att 
studieskulder skrivs av, etableringsstöd eller kallortstillägg. Här krävs en aktiv 
regionalpolitik och starka incitament. Det är också avgörande med tillgång till kapital. 

Socialdemokraterna Norrbotten ska driva på för 

 En förändring av tillämpningen av strandskyddet
 Snabbare byggprocesser genom förändrad plan- och bygglag.

Åtgärder inom området 

• Riksdagsledamöterna har lämnat in en riksdagsmotion avseende
tillämpningen av strandskyddet samt har drivit på för frågan medialt. En
utredning inom området är mottagen och utskickad på remiss

Industri 
För jobb, tillväxt och utveckling i Norrbotten är industrin motorn i ekonomin. Våra 
råvaror och förädling av dessa är det som utgör basen i det som är en stor del av 
såväl regionens som landets ekonomi. Även om samhället förändras och alltfler 
arbetar och driver företag inom tjänstesektorn spelar industrin fortsatt en avgörande 
roll för vår utveckling.  
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Utan industrin skulle många företag inte ha kunder och uppdrag. Det är med 
industrin som beställare som hotell, flygbolag, konsulter, reklambyråer, restauranger 
och många fler företag och anställda har sitt levebröd.  

För att säkerställa en fortsatt positiv utveckling inom industrin är det centralt att 
samarbetet med LTU utvecklas än mer. För att våra industrier ska ha en framtid 
krävs insatser inom kompetensförsörjning, forskning och utveckling. Vi ser positivt 
på att näringslivet och staten formar program som säkrar industrins fortsatta 
konkurrenskraft och som stimulerar till nya företag och fler jobb.  

Socialdemokraterna Norrbotten ska driva på för 

 Insatser för att möta industrins behov av kompetens
 Satsning på forskning, innovation och utveckling

Åtgärder inom området 

• Riksdagsgruppen har lämnat in en riksdagsmotion avseende
kompetensförsörjning. En stor utbyggnad har skett avseende antalet
utbildningsplatser vuxna på gy-, yh och universitetsnivå

• Regiongruppen har drivit frågan om kompetensförsörjning
• Riksdagsledamöterna har lämnat in en motion avseende satsning på

forskning, innovation och utveckling, samt driver frågorna genom att delta i
utarbetandet av forskningspropositionen

• Norrbottens Kommuner har besvarat remissen EU: förslag till fonden för
Rättvis omställning (JTF), som riktar sig till norrbottnisk processindustri och
stålframställning.

Arbetsmarknad och utbildning 
Norrbotten är Sveriges största län, utgör 25 % av Sveriges landyta och är Europas 
mest glest befolkade region. Mer än hälften av norrbottningarna bor inom några mils 
radie från residensstaden Luleå. Urbaniseringens och centraliseringens effekter gör 
att tätt blir ännu tätare, glest blir ännu glesare.  

Vi socialdemokrater vill att hela Norrbotten ska leva. För att det ska bli verklighet 
behövs både en aktiv statlig regionalpolitik, men också en hållbar inomregional 
politik. Utan regionalpolitik blir det omöjligt för små kommuner att bedriva välfärd 
och slutsatsen av det blir att dessa kommuner till slut behöver kontantstöd eller att 
upphöra som kommuner. 
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Socialdemokraterna Norrbotten vill se en fortsatt utlokalisering av statliga 
arbetstillfällen och förutsätter att de statliga bolagen tar ett fortsatt stort ansvar för 
lokalsamhällena där de verkar. 

Akademiska jobb finns i stor utsträckning kring lärosätena, de står för en av 
pusselbitarna i en fullständig arbetsmarknad. Där akademiska jobb finns – där 
stannar fler unga kvinnor kvar – och kring kvinnorna byggs familjer och tillväxt. Det 
är avgörande för en orts attraktivitet på arbetsmarknaden. De små kommunerna och 
offentlig sektor utanför städerna har svårt att rekrytera utbildad personal och 
utbildningssystemet har inte mött de behoven.  

Distansutbildning tillgodoses inte i tillräcklig utsträckning. Vi vill att det ska finnas ett 
lärcentrum i varje kommun och att distansutbildningarna anpassas dels till 
kommunernas behov, dels till individens behov av utbildning och möjlighet till 
livslångt lärande. Tillgången till eftergymnasial yrkesutbildning behöver utvecklas. 

Socialdemokraterna Norrbotten ska driva på för 

 Utbyggnad av distansutbildningen i länet och ge varje kommun möjlighet att
inrätta ett lärcentrum med anställd personal

 Att säkerställa fortsatt fjärrundervisning
 En närvarande Arbetsförmedling i länets samtliga kommuner
 En utbyggnad av yrkesutbildningar inom Komvux och Yrkeshögskolan,

särskilt inom bristyrken
 Extratjänster återinförs för människor långt från arbetsmarknaden.

Åtgärder inom området 
• Riksdagsgruppen har lämnat in en motion om utbyggnad av

distansutbildning.
• Riksdagsgruppen har deltagit i att utforma lagstiftning som möjliggör

fjärrundervisning permanent, vilket har lett till framtagandet av en ny lag som
tillämpas från ht 2021

• Riksdagsgruppen har lämnat in en riksdagsmotion om att stärka
Arbetsförmedlingens närvaro, samt bedrivit en kommunikationskampanj om
statlig närvaro

• Norrbottens Kommuner deltar i styrgruppen för ESF:s varselutlysning som
omfattar kompetensutvecklingsinsatser för permitterad, varslad och anställd
personal inom utsatta branscher

Gröna näringar 
I världen pågår en revolution bland konsumenterna, de närproducerade, ekologiska 
och naturliga produkterna tar allt större plats på marknaden. Detta ihop med den 
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globalisering som världen genomgår, där Sverige allt mer hamnar på kartan ger också 
Norrbottens rika tillgång på företag kopplat till naturen en möjlighet att vinna mark 
bland konsumenterna.  

För Norrbottens stora naturnäringar, skogsbruket med trä-och pappersvaruindustrin 
samt rennäringen väntar såväl utmaningar som möjligheter i takt med att man 
kommer behöva slå sig fram i den globala konkurrensen. 

Vi välkomnar regeringens livsmedelsstrategi som syftar till en konkurrenskraftig 
livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta 
nationella miljömål nås. Ambitionen är att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra 
till hållbar utveckling i hela landet.

Vi bör se över hur Lagen om offentlig upphandling kan användas på ett smartare sätt 
för att stödja jordbruken och öka konsumtionen av närproducerat.  

Socialdemokraterna Norrbotten ska driva på för 

 Satsningar för att stärka lokal livsmedelsproduktion hela livsmedelskedjan
 Smartare upphandlingar som prioriterar lokalproducerat

Åtgärder inom området 

• NK: sitter med i styrgruppen för Länsstyrelsens projekt ”Nära mat” med
syfte att utveckla matproduktion och förädling med koppling till livsmedels
strategin.

• Riksdagsgruppen har lämnat in en riksdagsmotion samt bedrivit en
lantbrukskampanj

• Riksdagsgruppen har lämnat in en riksdagsmotion om skolmåltider

Tillgång till service 
Serviceutbudet på landsbygden har kraftigt minskat de senaste decennierna och 
fortsätter att minska. För den bosatta lokalbefolkningen i glesbygd är det kännbara 
försämringar av den dagliga servicen så som avsaknad av affär, bensinmack, filial för 
distriktssköterskemottagning, polis och räddningstjänst för att nämna några exempel. 

Utan grundläggande service på landsbygden finns inga incitament för inflyttning och 
därmed försvinner jobben. Vi vill tydliggöra innehållet i det samhällskontrakt vi 
förväntar oss som medborgare i Sverige och säkerställa en grundläggande service åt 
alla medborgare.  

Utbyggnaden av fler servicekontor behöver snabbas på och möjligheterna för 
lanthandlare förbättras ytterligare för att säkerställa fungerande service.  

Socialdemokraterna Norrbotten ska driva på för 
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 Fler smarta servicepunkter på landsbygden som även inkluderar e-hälsa
 En lokal närvaro av de för medborgarna viktigaste myndigheterna i samtliga

kommuner, själva eller genom ett samlat servicekontor.

Åtgärder inom området 

• Riksdagsgruppen har lämnat in en riksdagsmotion angående en lokal närvaro
av de för medborgarna viktigaste myndigheterna. Även en skriftlig fråga har
ställts till ansvarig minister

Naturresurser 
Norrbotten är berikat med stora naturresurser. Skogarna ger timmer, bergen ger 
malm och älvarna och vinden ger elkraft. Sverige hade inte kunnat moderniseras från 
ett av Europas fattigaste länder under andra halvan av 1800-talet till idag ett av de 
rikaste om det inte varit för de ofantliga naturresurser som ryms inom Norrbottens 
gränser.  

Inte minst gruvnäringen är en central del av ekonomin i Norrbotten och ger 
förutsättningar för många branscher och samhällssektorer att växa och utvecklas. 
Genom en politik som uppmuntrar till en utveckling av gruvnäringen kan vi säkra 
jobb och välfärd till Norrbottens olika delar. 

För möjlighet till fortsatt tillväxt behöver tillståndsprocesserna för gruvbrytning 
snabbas upp och bli mer förutsägbara. Vi behöver dessutom fortsatt bra tillgång till 
grön el. 

Socialdemokraterna Norrbotten ska driva på för 

 Förutsägbarhet i tillståndsprocesser
 Fortsatt bra tillgång till grön el

Åtgärder inom området 

• Norrbottens Kommuner har med samtliga KSO som undertecknare,
överlämnat ett välkomstbrev till nytillträdde landshövdingen, med önskemål
om en bättre dialog kring miljöprövning och tillståndsprocesser

• Riksdagsgruppen har lämnat in en riksdagsmotion avseende förutsägbarhet i
tillståndsprocesser samt för kontinuerlig dialog med ansvarigt departement

• Riksdagsgruppen har lämnat in en motion avseende fortsatt bra tillgång till
grön el
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Innovation, testverksamhet och forskning 
Norrbotten ligger i framkant inom en rad olika områden och driver utvecklingen 
framåt. Det handlar om allt ifrån tillverkning av stål utan kol till miljöteknik, 
rymdindustrin och elintensiva näringar för att bara nämna något.   

Testverksamheten som finns inom flera branscher kan fortsätta växa med fler företag 
och ge fler jobb. Vårt kalla klimat, stora arealer och närheten till LTU kan utvecklas 
vidare med ökad samverkan med alla inblandade aktörer. Möjlighet till uppskjutning 
av små satelliter från Esrange är en viktig pusselbit för att stärka rymdindustrin i länet 
och landet. 

Socialdemokraterna Norrbotten ska driva på för 

 Att lansera Norrbotten som testregion för digitala innovationer
 Att stärka och utveckla Norrbottens position som testbädd
 Möjlighet till uppskjutning av små satelliter från Esrange

Åtgärder inom området 

• Riksdagsgruppen har lämnat in motioner avseende samtliga punkter i
avsnittet

Besöksnäring 
Besöksnäringen är idag en strategiskt viktig basnäring i Norrbotten gällande tillväxt 
och sysselsättning. Den består till stor del av många små företag och främjar 
verksamhet inom bland annat transport, restaurang, aktiviteter, handel och hotell. 
Den är långsiktigt hållbar och kan garantera en hög sysselsättning. Arbetstillfällena 
stannar på platsen där genomförandet ska ske och är därmed en viktig näring för 
utveckling av glesbygden. 

Med tanke på regionens läge är transporter av högsta betydelse, det är svårt att 
motivera besökare att välja Norrbotten framför liknande resmål om alternativet går 
snabbare och är lättare att ta sig till, vikten av effektiv och tillförlitlig infrastruktur är 
tydlig. 

Socialdemokraterna Norrbotten ska driva på för 
 Fungerande infrastrukturer för besöksnäringen
 Stärkta förutsättningarna för utbildningar och företagande inom

besöksnäringen i vår region
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Åtgärder inom området 

• Riksdagsgruppen har lämnat in riksdagsmotion avseende fungerande
infrastruktur för besöksnäringen

• Riksdagsgruppen har lämnat in riksdagsmotion avseende att stärka
förutsättningarna för utbildningar och företagande inom besöksnäringen i vår
region

Infrastruktur 
Norrbotten är en viktig del av Europa och av Sverige. Förutom våra resurser, vårt 
kunnande och vi själva så blir vår plats på världskartan allt mer betydelsefull. 
Norrbotten är Europas dörr till Arktis.  Vi måste ta position i världen och berätta om 
allt positivt som sker i vår del av Europa.  

Samarbetet med våra grannar i Finland och Norge är grunden för att förklara Arktis 
betydelse med dess klimatutmaningar, råvarutillgångar, energitillgångar, handelsvägar 
och säkerhetspolitiska risker. Vår position i Europa gör oss intressanta och till en 
viktig samarbetspartner. Barentsområdet och Arktissamarbetet behöver stärkas och 
är strategiskt viktigt. Vi vill att staten inrättar ett Barentsinstitut i regionen. 

Utöver det behöver Norrbotniabanan bli verklighet hela vägen upp till Haparanda, 
dubbelspår på Malmbanan komma till och det finmaskiga vägnätet förstärkas. 

Digitaliseringen är avgörande för att upprätthålla samhällskontraktet och för 
fungerande service på landsbygden. Alla norrbottningar ska ha tillgång till fungerande 
bredband. Vi socialdemokrater ser att Norrbotten, med alla våra förutsättningar, har 
en stor potential att utvecklas ytterligare som testlän inom digitala innovationer. 

Socialdemokraterna Norrbotten ska driva på för 

 Att stärka den regionala infrastrukturen så att vi knyter kommunerna närmare
varandra och Norrbotten närmare världen

 Att stärka Barentssammarbetet, Arktissamarbetet samt verka för att
regeringen inrättar ett Barentsinstitut i Norrbotten

 Bygget av Norrbotniabanan påskyndas under planperioden.
 Alla norrbottningar ska ha tillgång till bredband

Åtgärder inom området 

• Norrbottens Kommuner har genomfört skrivelser till regering samt till
Trafikverket avseende att stärka den regionala insfrastrukturen. Norrbottens
Kommuner har även gjort ett yttrande avseende Trafikverkets
inriktningsunderlag.
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• Riksdagsgruppen har lämnat in en riksdagsmotion avseende att stärka den
regionala infrastrukturen samt gjort inspel till regeringen.

• Riksdagsgruppen har lämnat in en riksdagsmotion avseende att stärka
Barentssamarbetet, Arktissamarbetet samt att verka för att regeringen inrättar
ett Barentsinstitut i Norrbotten.

• Norrbottens Kommuner har tillsammans med North Swedens Brysselkontor
genomförs påverkansinsatser och drivit frågan om Norrbottniabanan samt
förstärkning av Malmbanan

• Riksdagsgruppen har lämnat in en riksdagsmotion och för kontinuerlig dialog
med ansvarigt departement avseende Norrbotniabanan

• Norrbottens Kommuner har tillsammans med regionen drivit frågan om
bredbandsutbyggnad. Tillväxtberedningen har överlämnat en skrivelse till
ansvarig minister

• Riksdagsgruppen har lämnat in en riksdagsmotion avseende
bredbandsutbyggnad, samt ställt en skriftlig fråga till ansvarig minister.
Utöver detta har även underlag i frågan tagits fram genom beställning av
rapport från Riksdagens Utredningstjänst (RUT) samt en
kommunikationskampanj inom området
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