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Distriktsstyrelsens årsberättelse 2021 
Styrelsen för Norrbottens Socialdemokratiska partidistrikt (organisationsnummer 
897000-2955) får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2021. 

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), Fredrik Hansson (Luleå), Sven 
Holmqvist (Jokkmokk), Nina Waara (Haparanda), Ulrica Hammarström (Pajala), 
Mats Abrahamsson (Arjeplog), Niclas Hökfors (Överkalix), Anna Lundberg 
(Älvsbyn) och Bente Moen Åkerholm (Övertorneå). 

Ersättare 
Claes Nordmark (Boden), Therese Olofsson (Kiruna), Anders Lundkvist (Piteå), 
Birgitta Siljelöf (Jokkmokk) och Kenneth Lindmark (Arvidsjaur). 

Adjungerade till distriktsstyrelsen under året 
Riksdagsledamöterna Linus Sköld (Älvsbyn), Emilia Töyrä (Kiruna) och Ida 
Karkiainen (Haparanda, fram till den 30 november), Hannah Bergstedt (Piteå, från 
och med den 30 november), Samuel Pettersson (SSU Norrbotten) Elisabeth 
Lindberg (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 nio (9) 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. 
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Ersättare: Tord Henriksson (Luleå) Mona Blom (Luleå) samt yrkesrevisor Hans 
Öystilä, Ready AB. 

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, kommunikationsombudsman Jonas Nordström, organisations- och 
studieombudsman Henrik Alqvist, valombudsman Kata Nilsson (från 1/12) samt 
verksamhetsassistent Lena Edenbrink. 

Distriktsårskongressen 
På grund av pandemin genomfördes distriktskongressen 2021 digitalt lördagen den 
10 april. Sändningen skedde från Sunderby folkhögskola i Luleå, och ombuden 
kopplade upp sig hemifrån. Distriktskongressen samlade 147 av 149 ombud, samt 
distriktsstyrelse, valberedning, revisorer, personal och gäster. 
På plats på Sunderby folkhögskola fanns presidium, distriktsexpeditionspersonal, 
ledamöterna i VU, revisor och personal från det företag som skötte själva 
utsändningen – ett antal som väl överensstämde med de rekommendationer för 
tillåtet antal personer vid offentliga sammankomster som gällde vid tillfället. 
Kongressen inleddes av distriktets ordförande Fredrik Lundh Sammeli. 
Under dagen genomfördes sedvanliga kongressförhandlingar, bland annat ett 
enhälligt omval av partidistriktets i Norrbotten ordförande, Fredrik Lundh Sammeli. 
Kongressen antog den så kallade Norrbottenslinjen och behandlade 100 motioner 
om allt från hur vi kan utveckla och stärka våra fackföreningar till en trygg och 
välfungerande sjukförsäkring. 

Höstmöte/Valkonferens 
Lördagen den 13 november genomförde partidistriktets Valkonferens, den här 
gången på Saga-biografen i Boden. Konferensen samlade 142 av 149 ombud och 
gästades digitalt av statsrådet Mikael Damberg. 
Förutom presentationer av distriktets valstrategi och verksamhetsplan fastställdes 
också distriktets listor till riksdags- respektive regionlistorna. 
De fyra första namnen på listan till regionfullmäktige blev Anders Öberg (Luleå), 
Camilla Friberg (Luleå), Johannes Sundelin (Gällivare) och Emilia Töyrä (Gällivare). 
De fem första namnen på listan till riksdagen blev Fredrik Lundh Sammeli (Luleå), 
Ida Karkiainen (Haparanda), Linus Sköld (Älvsbyn), Zara Leghissa (Boden) och 
Valdemar Tapojärvi (Kiruna). 
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Facklig-politisk samverkan/Fackliga utskottet 
Fackliga utskottet har jobbat en del med att både öka antalet personer som ingår i det 
samt förtätat relationen med arbetarekommunernas fackliga ledare. Därför kommer 
två möten per termin att ske ihop med just de lokala fackliga ledarna. Det har även 
gjorts ett jobb med att få inspel till valmanifestet från TCO, SACO och LO-
förbunden. Många frågor kommer igen för alla de tre huvudmanna-organisationerna. 
Stärkta trygghetsförsäkringar, en jämlikare och orörd, eller allra helst, stärkt 
partsmodell. Förutom det så är så klart frågan om framtidens bemanning oerhört 
utmanande. Schyssta jobb till schyssta villkor och någonstans att bo.   
Till det så finns en plan för hur arbetsplatsbesök ska organiseras och hur facken och 
politiken kan mötas mer på löpande basis. 
Då två av de fem högst placerade på riksdagslistan också ingår i fackliga utskottet så 
ökar det så klart möjligheten till stärkta band. 
Med Markus Pettersson och Eva Vikmång känns det även att partiet jobbar hårt och 
strukturerat med frågan. Det är så klart heller ingen nackdel att två så tydligt 
”fackliga” namn som Karl-Petter Thorwaldsson och Johan Danielsson får plats som 
statsråd i Magdalena Anderssons nya regering. 
I den politik som lades fast av partikongressen finns även där en tydlig facklig-
politisk prägel. Förhoppningen blir nu att vi orkar lyfta upp frågor om jämlikhet och 
arbetets villkor högst upp på dagordningen. 
Distriktets handlingsplan behöver ingen uppdatering just nu, utan det finns redan 
massor med konkreta frågor att jobba med. Även om frågan kanske i första hand 
berör studieutskottet är det så klart positivt att PD Norrbotten ihop med PD 
Västerbotten arrangerar en kandidatutbildning där fackliga och politiska sossar möts, 
stöts och blöts. 

Studieutskottet 
Under 2021 har studieledare och studieutskottet fokuserat på arbetet med att stärka 
studieverksamheten och genomförandet av den 5-åriga studieplanen. Pandemin har 
fortsatt påverkat studieverksamheten även under 2021 och därför har studierna 
under våren uteslutande skett digitalt. Handledarlaget har anordnat 
medlemsutbildning del 1 och del 2 i cirkelform men har också testat att köra en 
digital medlemshelg där kursen kördes under två dagar via Zoom. Responsen på 
detta test har varit god. Distriktets utvecklingsledare har anordnat digitala valstudier 
och ca 70 personer med representation från alla 14 arbetarkommuner har tagit del av 
valstudier del 1. 
Studieutskottet har sammanträtt tre gånger. 
Två träffar med arbetarekommunernas studieorganisatörer har anordnats.  På dessa 
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träffar har utskottet formulerat arbetsfördelning och strategier för att under 
kommande period kunna stärka och stötta arbetarekommunernas möjlighet att 
anordna och konsumera studier. 
Vidare har studieledare och den nya studieombudsmannen jobbat nära ihop med 
distriktets medlemsansvarige för att säkerställa att arbetet inom studier krokar arm 
med medlemsrekrytering och medlemsvård.  

Under året har följande utbildningar anordnats: 
Digital medlemsutbildning, del 1 (1 st) 
Fysisk medlemsutbildning, del 1 (2 st) 
Fysisk medlemsutbildning, del 2 (2 st) 
Grundläggande ledarutbildning (1 st) 

Internationella utskottet 
Utskottet har består av följande socialdemokrater från länet med internationellt 
intresse: Viktoria Wikström (Kalix) - leder utskottet, Mats Abrahamsson (Arjeplog), 
Kristina Taimi (Arvidsjaur), Marlene Haara (Haparanda), Erling Lundh (Kalix), 
Samuel Pettersson (SSU), riksdagsledamoten Emilia Töyrä och Jonas Nordström 
(adjungerad distriktsexpeditionen). 
Under det gångna året har det internationella utskottet träffats digitalt.  
Vid dessa träffar har vi tillsammans diskuterat vad vi vill göra med uppdraget och hur 
vi kan få upp intresset för internationella frågor, samt att vi även själva vill få och 
erbjuda andra inspiration i hur det går att bedriva internationellt arbete. 
Vår ambition är att vi ska arrangera digitala seminarier inom olika intresseområden 
som exempelvis nordiskt samarbete - Barents, demokrati och rättsstaten, 
internationella insatser. 
Med hjälp av distriktsexpeditionen har vi inventerat det internationella engagemanget 
och de projekt som finns i länet och konstaterat att endast en arbetarekommun har 
en utsedd internationell ledare och inga pågående arbeten är inrapporterade. 
Kontakt har etablerats med Västerbottens internationella ledare och Norrbottens 
internationella utskott är inbjudet till Västerbottens utskott i slutet på januari för att 
diskutera samarbete. Vi ser möjligheter till samordning vid t ex digitala 
seminarier/möten. 
Även SSU Norrbottens internationella ledare har kontaktat oss med önskemål om 
samarbete och se hur vi kan hjälpa och stötta varandra.  
Vår facebook-grupp Socialdemokraterna i Norrbottens nätverk för internationella 
frågor har idag över 350 medlemmar (målet var 350 medlemmar innan 
verksamhetsårets slut). På denna sida delar vi i nuläget främst digitala sändningar från 
t ex Olof Palme center, ABF och partiet.  
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Tankesmedjan Norrsken 

Bostaden - en social rättighet ... i hela landet 
Den 2 februari genomfördes ett seminarium med tema Bostaden - en social rättighet 
... i hela landet. Vi bor olika och uppdelat. Urbaniseringen gör att bostäder och 
fastigheter i landets glesare områden har låga värden. Hus som förfaller eller lämnas 
öde blir en allt vanligare syn. I dessa områden är det också svårt att bygga eller rusta 
upp eftersom låne- och avskrivningsregler gör det ekonomiskt ohållbart.  
Samtidigt i andra delar av landet, där folk bor tätt, blir klyftorna allt större mellan 
fattig och rik. Vi bor segregerat med följden att sociala svårigheter koncentreras till 
vissa områden och välstånd koncentreras till andra.  
 Landet behöver hålla ihop för att samhället ska vara starkt. Är bostaden en social 
rättighet? Hur kan den rättigheten i så fall fördelas rättvist över befolkningen? Hur 
kan bostadspolitiken påverka demografiska förändringar som urbanisering och 
segregation?     
 Medverkande på seminariet var Johan Löfstrand (S), bostadspolitisk talesperson,  
Marie Linder, ordförande Hyresgästföreningen, Anders Sundström, ordförande 
delegationen Bostad2030, Terese Bengard, verksamhetsledare Hela Sverige ska leva 
och Anna Broman, bostadspolitisk expert Byggföretagen. Moderator var Britta 
Flinkfeldt 

Högerfront mot public service 
Den 5 maj arrangerades ett digitalt seminarium tillsammans med Tidens tankesmedja 
med deltagande av Jesper Bengtsson. Ända sedan massmediernas barndom har ett 
oberoende public service betraktats som en viktig del av demokratin och det 
demokratiska samtalet i vårt land. Idag är den saken inte längre lika given, trots dess 
höga förtroende. I Tankesmedjan Tidens nya rapport ”Högerfront mot public 
service” granskar journalisten Jesper Bengtsson det parlamentariska och 
opinionsbildande arbete som M, KD och SD bedriver för att försvaga och kringskära 
public service.  
Public service är en av de viktiga frågorna i valrörelsen 2022. Om Moderaterna och 
Kristdemokraterna bildar regering med stöd av Sverigedemokraterna efter nästa val 
kan vi förvänta oss att SVT, SR och UR får kraftigt minskade anslag och ett betydligt 
smalare uppdrag. Från andra länder vet vi att det leder till radio och tv som följs av få 
och mest uppskattas av en välutbildad elit. 
Ida Karkiainen var värd för mötet och modererade samtalet. Övriga deltagare på 
seminariet var Maria Arkeby samt Robert Bernhardsson, kommunalråd Jokkmokk. 
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Skogslänssamarbetet 
Samarbetet inom skogen består av de sex nordligaste länen med roterande 
ordförandeskap. Under 2021 har Dalarnas partidistrikt innehaft ordförandeskapet. 
Pandemin har präglat året men också utvecklat samarbetet då det på ett snabbt sätt 
gått att träffas digitalt. Prioriterat under året har varit det förberedande arbetet inför 
partikongressen som genomfördes i Göteborg i början av november. Inom ramen 
för skogslänssamarbetet skrevs sju gemensamma motioner samt att det inför 
kongressen genomfördes ett antal gemensamma ombudsträffar för att komma 
överens i viktiga politiska frågor som samlar partidistrikten i de nordligaste länen. 
En skogslänskonferens genomfördes i Borlänge i oktober månad där Norrbottens 
partidistrikt övertog ordförandeskapet för samarbetet.  

1 maj 2021 
På grund av den rådande coronapandemin som omöjliggjorde fysiska träffar, 
anordnades inte första maj av alla arbetarekommuner. Partidistriktet genomförde en 
egen sändning inför den nationella sändningen där de norrbottniska 
riksdagsledamöterna sände Studio Norrbänk med förstamaj-tema. Det innebar en 
entimmes livesändning på Facebook med medverkan av bland andra utrikesministern 
och ordförandena för sidoorganisationerna Sara Kukka-Salam (Socialdemokrater 
för tro och Solidaritet), Philip Botström (SSU) och Carina Ohlsson (S-kvinnor). 
Utrikesminister Ann Linde gästade Norrbotten digitalt och höll en appell. 

Arvidsjaur Virtuell tipsrunda på partiets Facebooksida 
Boden Lokala talare som sändes ut via Socialdemokraterna i Bodens 

Facebook-sida. Sara Nilsson Bruun, arbetarekommunens ordförande, 
Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande, Anna-Karin 
Nylund, S-kvinnor i Bodens ordförande samt Lennart Åström och 
Ann-Charlotte Kassberg, båda kandidater i kyrkovalet deltog. 

Kalix Upptakt på Zoom med Susanne Andersson, arbetarekommunens 
ordförande och Tommy Nilsson, kommunalråd i Kalix. 

Luleå Lokalt firande med tal av Anders Öberg, ordförande Luleå 
arbetarekommun, Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande, 
Krister Johansson, LO, Emma Engelmark, barn- och 
utbildningsnämndens ordförande, Elias Sundberg, SSU Luleå och 
Nora Kemi, Unikum S-studenter. 
På kvällen anordnades kvällshäng tillsammans med LO och 
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Socialdemokraterna. Det arrangeras även after-demonstration med 
quiz. 

Piteå Demonstration på hemmaplan med Active Quiz. Senare på kvällen 
anordnades after walk, musikquiz och intervjuer gjorda av Kata 
Nilsson. 

Älvsbyn Lokalt firande på Socialdemokraternas i Älvsbyn Facebooksida med tal 
av Anneli Johansson, Stefan Hortlund, Anna Lundberg, Tomas 
Egmark och Fredrik Lundh Sammeli. 

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.  

14 januari Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi deltog på digitalt öppet 
möte i Norrbotten 

3 mars Statsminister Stefan Löfven gjorde ett digitalt besök i Piteå och 
Gällivare med tema vaccination och pandemi 

1 september EU-minister Hans Dahlgren besökte Haparanda och Luleå i samband 
med Europaparlamentets demokratitorg 

10 september Handelsminister Anna Hallberg besökte H2 Green Steel i Boden 

20 september Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi presenterade regeringens 
höstbudget i Luleå samt medverkade på öppet möte i Boden 

5 oktober Försvarsminister Peter Hultkvist besökte regementet i Arvidsjaur 
samt medverkade på öppet möte i Luleå 

19 oktober Statsminister Stefan Löfven besökte Boden och Luleå med anledning 
av ny-industrialiseringen och den gröna omställningen. 

Medlemsutveckling 
Trots ett år med många restriktioner på grund av pandemin har vi nått ett positivt 
resultat i antal medlemmar. Resultatet har vi till stor del nått på grund av några 
enstaka större värvningsaktiviteter där Älvsbyn sticker ut och har blivit modell för 
värvning för hela S-Sverige. Det bådar mycket gott för tiden efter pandemin. 
En grupp för våra 14 medlemsansvariga i kommunerna har skapats på Facebook, 
detta för tätare informationsflöde och pepp mellan medlemsansvariga i 
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arbetarekommunerna.  Vi har även haft flertalet digitala träffar under året när vi 
diskuterat rollen som medlemsansvarig och hur vi kan få i gång arbetarkommunerna 
bättre med värvningsarbetet, samt vad vi ska göra för att behålla medlemmar. Vi har 
även haft gemensamma möten med studieansvariga i arbetarekommunerna för att få 
till en bra medlemsvård, vilket studierna så klart bidrar till. 
Under året har våra medlemsansvariga i arbetarekommunerna tillsammans ingått i ett 
medlemsutvecklingsutskott med ett uppdrag från DS att utveckla länets arbete, 
strategier och metoder. Sedan partikongressen i november 2021 
är ”medlemsansvarig" en stadgestyrd roll (både i distriktet och i kommunerna), vilket 
förhoppningsvis kommer att lyfta rollen än mer och tydliggöra dess uppgifter så snart 
positionen har tillsatts i varje AK-styrelse i länet. 
Distriktets studie- och organisationsombudsman samt distriktsstyrelsens utsedda 
medlemsansvarige har under året deltagit i flertalet möten på riksnivå och pratat 
medlemsutvecklingsstrategier med sina kollegor i de övriga partidistrikten, och även 
samlat och gett varandra inspiration och tips. 

31/12 2019 31/12 2020 31/12 2021 
Arjeplog 66 64 63 
Arvidsjaur 130 110 120 
Boden 451 392 407 
Gällivare 267 215 215 
Haparanda 156 139 139 
Jokkmokk 136 119 110 
Kalix 369 291 300 
Kiruna 292 247 265 
Luleå 968 833 838 
Pajala 200 124 154 
Piteå 665 543 551 
Älvsbyn 180 144 173 
Överkalix 152 131 130 
Övertorneå 106 90 90 
Totalt 4 138 3 442 3 555 

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

Slutord 
Det få i grunden trodde kunde ske, skedde och blev heller ingen kort parentes i vår 
tid. Pandemin Covid-19 har vägrat släppa taget om vårt samhälle och har ännu ett år 
format förutsättningarna för såväl politikens prioriteringar och utmaningar som 
folkrörelsens möjligheter.  
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Med erfarenheterna från omställningarnas år 2020 har vi trots allt kunnat hitta 
acceptabla former för att genomföra allt från studier och konferenser till lagstadgad 
verksamhet som årsmöten och distriktsårskongress.  

Vi har fattat viktiga politiska beslut, vi har drivit på för länets utveckling för att ta 
vara på alla de möjligheter vårt län besitter och som nu också den gröna klimat-
omställningen förstärker och ger. Vi har påverkat den nationella politiken, drivit 
opposition för norrbottningarnas bästa i Regionen och lokalt säkerställt att samhället 
har fungerat i sina funktioner och som demokratiska institutioner.  
Vi har som parti tillsammans klarat det gångna verksamhetsåret och har all anledning 
att lägga det med stolthet till handlingarna. 
Tillsammans höll vi ut och gjorde det vi kunde.   

Samtidigt måste vi också se att pandemin har gjort oss svagare som folkrörelse. Inte 
lika många norrbottningar har mött oss vid dörren, på torget eller runt fikabordet på 
arbetsplatsen under det gångna verksamhetsåret. Vi har inte lika brett och ofta 
diskuterat politik, stött och blött idéer med andra och långt ifrån så många som 
borde har fått frågan att bli medlem och del av vårt parti.  

Nu – när vi går in i valåret 2022 med borttagna restriktioner – är vårt viktigaste 
uppdrag tillsammans att åter ta plats som den dominerande kraften i svensk politik, 
att finnas mitt i människors vardag, värva fler medlemmar och möta 
norrbottningarna i viktiga samtal om framtiden. 
Vi vet att framtiden finns i Norrbotten.  

Distriktsstyrelsen vill tacka alla er som på olika sätt engagerat er i vår gemensamma 
folkrörelse och i vårt partidistrikt. Det är tillsammans vi ser till att s–föreningar, s-
fackklubbar, kvinnoklubbar och SSU-kommuner finns och fungerar. Det är vi som 
organiserar arbetarekommunerna och det är alla vi tillsammans som utgör ett av 
Sveriges största och bästa partidistrikt. 
Under året har mycket förberedelsearbete gjorts för att starka kunna möta 
valrörelsen. Vi har antagit strategier, prioriterat målgrupper, utsett kandidater och 
vässat politiken. Vi är redo att möta norrbottningarna i samtalet om framtiden, vilka 
tydliga vägval vi står inför och hur vi bäst vill möta framtiden. Pandemin har 
verkligen satt ljuset på att det varken är marknadslösningar, privatiseringar eller sänkt 
skatt som 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. 
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Distriktsstyrelsen vill avslutningsvis rikta ett stort tack till alla länets 
arbetarekommuner för det otroligt viktiga arbete ni gör runt om i hela vårt län. Vi vill 
också 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! 

Fredrik Lundh Sammeli Krister Johansson Viktoria Wikström 

Béatrice Öman Mats Taaveniku Ulrica Hammarström  

Anna Lundberg Nina Waara Niclas Hökfors 

Johannes Sundelin Helena Stenberg Mats Abrahamsson 

Sven Holmqvist Fredrik Hansson Bente Moen Åkerholm 
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 1(8)Norrbottens Socialdemokratiska Partidistrikt
897000-2955

Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Norrbottens Socialdemokratiska Partidistrikt, 897000-2955 får härmed avge
 årsredovisning för 2021.

 Avseende verksamheten hänvisas till separat verksamhetsberättelse.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust
Belopp

1 912 898
-9 296

1 903 602

1 903 602

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat
årets resultat

Totalt

disponeras för
balanseras i ny räkning

Summa 1 903 602

 
 
      
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
 balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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 2(8)Norrbottens Socialdemokratiska Partidistrikt
897000-2955

Resultaträkning
Belopp i kr Not 2021-01-01- 2020-01-01-

2021-12-31 2020-12-31

3 965 400 3 939 400
172 850 139 755
723 413 823 398

4 861 663 4 902 553

-3 078 813 -2 399 030
1 -2 869 916 -2 049 953

-22 230 -8 696

-5 970 959 -4 457 679

444 874

2

-1 109 296

500 000 500 000
3 600 000 -

-9 296 944 874

Verksamhetens intäkter
Partistöd
Medlemsavgifter
Övriga verksamhetsintäkter

Verksamhetens kostnader
Verksamhetskostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella poster
Förändring av fonderingar

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat -9 296 944 874
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 3(8)Norrbottens Socialdemokratiska Partidistrikt
897000-2955

Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

4 37 449 15 615

37 449 15 615

5 3 000 000 3 000 000
3 700 3 700

3 003 700 3 003 700

3 041 149 3 019 315

88 137 107 021
155 944 113 296

6 120 773 116 494
364 854 336 811

5 410 406 5 697 914

5 775 260 6 034 725

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR 8 816 409 9 054 040
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 4(8)Norrbottens Socialdemokratiska Partidistrikt
897000-2955

Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

7

1 912 898 1 868 024
-9 296 944 874

1 903 602 2 812 898

1 800 000 2 000 000
3 700 000 3 175 000

5 500 000 5 175 000

7 403 602 7 987 898

120 049 111 816
80 650 42 716

847 082 675 057
8 365 026 236 553

1 412 807 1 066 142

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Fonder
Fond för extra val
Övriga fonder och reserverade medel

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 816 409 9 054 040
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 5(8)Norrbottens Socialdemokratiska Partidistrikt
897000-2955

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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 6(8)Norrbottens Socialdemokratiska Partidistrikt
897000-2955

 Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
2021 2020

Män 2 0,3
Kvinnor 2 2,7

Totalt 4 3

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2021 2020

1 980 295 1 412 567

1 980 295 1 412 567
789 200 565 769
143 140 138 672

Löner och andra ersättningar:

Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

Not 2  Intäkter från andelar i koncernföretag
2021 2020

500 000 500 000

500 000 500 000

Utdelning från Valrossen AB

Summa

Not 3  Bokslutsdispositioner
2021 2020

100 000
200 000
200 000
100 000

600 000

Upplösning Kyrkovalårsfond
Nyttjande Partikongressfond
Nyttjande Valfond
Nyttjande Studiefond

Summa

Not 4  Inventarier, verktyg och installationer
2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
163 300 139 995-Vid årets början

-Nyanskaffningar 44 064 23 305

207 364 163 300
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

-147 685 -138 989-Vid årets början
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden -22 230 -8 696

-169 915 -147 685

Redovisat värde vid årets slut 37 449 15 615
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 7(8)Norrbottens Socialdemokratiska Partidistrikt
897000-2955

Not 5  Andelar i koncernföretag
2021-12-31 2020-12-31

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

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
2021-12-31 2020-12-31

Förutbetalda leverantörsfakturor 120 773 116 494

120 773 116 494

Not 7  Eget kapital
Föregående år FörändringÅrets eget kapital

1 868 024 44 874 1 912 898
2 000 000 2 000 000

500 000 300 000 800 000
500 000 400 000 800 000
75 000 25 000

100 000 200 000 100 000
2 000 000 1 800 000

Balanserat resultat vid årets början
Konsolideringsfond
Ungdomsfond
Studiefond
Kyrkovalårsfond
Partikongressfond
Valfond
Resultatdisposition enl årsstämmobeslut 944 874 -9 296

944 874 -9 296Årets resultat

Vid årets slut 7 987 898 7 403 602

Not 8  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2021-12-31 2020-12-31

1 757
221 587 143 462
141 682 93 091

365 026 236 553

Interimsskulder
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter

Not 9  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
2021-12-31 2020-12-31

Inga Inga

Inga Inga

Ställda panter och säkerheter

Eventualförpliktelser

Övriga eventualförpliktelser

Summa eventualförpliktelser
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 8(8)Norrbottens Socialdemokratiska Partidistrikt
897000-2955

den

Mats Abrahamsson
Styrelseledamot

Krister Johansson
Styrelseledamot

Helena Stenberg
Styrelseledamot

Mats Taaveniku
Styrelseledamot

Béatrice Öman
Styrelseledamot

Ulrica Hammarström
Styrelseledamot

Nina Waara
Styrelseledamot

Underskrifter

Fredrik Lundh Sammeli
Ordförande

Niclas Hökfors
Styrelseledamot

Anna Lundberg
Styrelseledamot

Johannes Sundelin
Styrelseledamot

Viktoria Wikström
Styrelseledamot

Sven Holmqvist
Styrelseledamot

Bente Moen Åkerholm
Styrelseledamot

Fredrik Hansson
Styrelseledamot

Vår revisionberättelse har lämnats dennats

Kent Barkestedt
Förtroendevald revisor

Maj-Lis Gustafsson
Förtroendevald revisor

Ulrika Öhlund
Auktoriserad revisor
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Riksdagsgruppens berättelse 2021 
2021 har präglats av pandemin. Under våren arbetade riksdagen huvudsakligen på 
distans. Sommarens sjunkande smittspridning och den framgångsrika 
vaccinationskampanjen gjorde att hösten startade upp nästan som vanligt. Samtidigt 
är vi med full kraft inne i den fjärde vågen vid årets slut och förnyade 
smittskyddsåtgärder krävs. 
2021 har också inneburit ovanligt fartfylld nationell politik. I mars aviserade 
Liberalerna att de avsåg lämna regeringssamarbetet efter höstens 
budgetförhandlingar. Men i juni avsatte Vänsterpartiet regeringen Löfven 
tillsammans med högeroppositionen vilket gjorde att Liberalerna lämnade 
regeringsunderlaget omedelbart och januariavtalet sprack. Löfven kunde dock 
återväljas som statsminister och regeringen återinträda bara någon vecka senare. 
Därpå, i augusti, meddelade Löfven att han avsåg sluta som både statsminister och 
partiordförande i samband med partikongressen. I november utsåg en enig kongress 
Magdalena Andersson till partiordförande. När hon valdes av riksdagen var det med 
mycket liten majoritet och på eftermiddagen samma dag vann oppositionens 
ändringar av statsbudgeten 2022 majoritet i kammaren. Det gjorde att Miljöpartiet 
valde att lämna regeringen varpå Magdalena Andersson tvingades avgå, endast 7 
timmar efter att hon valts. Några dagar senare kunde hon dock väljas på nytt och en 
socialdemokratisk enpartiregering tillträda.  
I början av hösten har vi riksdagsledamöter deltagit i kyrkovalrörelsen i hela länet. Vi 
gjorde digitala besök på flera arbetsplatser och ringde många samtal i ringkampanjen. 
Valkampanj under pandemirestriktioner är inte att föredra så låt oss hoppas att den 
kommande valrörelsen medger dörrknackningar, valstugor och torgmöten.  
Riksdagsbänken har under detta år fortsatt sitt arbete med strategiska 
påverkansfrågor utifrån av kongressen fattade beslut. Några prioriteringar har varit 
att hålla tag i viktiga infrastrukturfrågor som uppkoppling i glesbygd, vägunderhåll 
och järnvägsinfrastruktur i norra Sverige, investeringar i Esrange, utbyggnad av 
statens servicecenter till fler orter i norr. Kapital-, kompetens- och 
bostadsförsörjning har varit andra viktiga frågor jämte t ex effektiv och transparent 
tillståndsprövning.  

Regeringen driver nu en politik som fokuserar på tre huvudområden 
- Fler jobb genom en grön nyindustrialisering av Sverige
- Bryta segregationen och knäcka gängbrottsligheten
- Återta den demokratiska kontrollen över välfärden
Samtidigt har vi redan genomfört massor av viktiga reformer som gör livet bättre för
de många människorna. Vi har t ex förstärkt a-kassan, höjt pensionerna, lagat
sjukförsäkringen och avsatt många tiotals miljarder i förstärkningar till skola, vård
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och omsorg. Magdalena Anderssons förtroendesiffror är skyhöga och 
Socialdemokraterna rusar i opinionsmätningarna. Vi går starka in i valåret 2022. 
Norrbottensbänkens sammansättning har fluktuerat en del under året. Hannah 
Bergstedt ersatte först Emilia Töyrä som var föräldraledig under våren, sen Ida 
Karkiainen mot slutet av året då hon utsågs till civilminister i Magdalena Anderssons 
regering.  

Regionfullmäktigegruppens berättelse 
2021 
Redan under hösten 2020 såg vi att förslagen i de inköpta konsulternas förslag till 
omfattande organisationsförändringar skulle få konsekvenser och att det skulle 
påverka norrbottningarnas tillgång till sjukvård. Förslaget var att genomföra en stor 
organisationsförändring under en pandemi, som innebar att Norrbotten nu har en 
organisationsmodell som de flesta lämnat bakom sig. Vi yrkade på att pausa 
förändringarna under pandemin. Att förändra en organisation tar både betydligt 
längre tid och kräver bred förankring. Vi ser nu att det tagit betydligt längre tid att 
införa den nya organisationen, samt att det skapat stor oro och gjort att Region 
Norrbotten på alla områden tappat medarbetare med lång och värdefull kompetens.  
Det finns områden som vi särskilt uppmärksammat då det kommer få konsekvenser 
för regionens uppdrag. Vi har uppmärksammat problemen med tex smittspårning, 
ansvaret och arbetet kring kompetens och utbildningsfrågor. Den regionala 
utvecklingsavdelningen har kraftigt decimerats. Tyvärr kommer vi att få se många 
tomma regionalpolitiska utspel då det finns för få medarbetare som kan förverkliga 
dessa satsningar.   
 
Omstartsprogram 
Under våren presenterade vi ett förslag till ett omstartsprogram för Norrbotten. Ett 
program som berörde vården, det regionala utvecklingsansvaret och kulturen. Särskilt 
fokus fanns på vårdskulden, behovet av en satsning för rehabilitering av bla 
covidpåverkade. För att kunna klara vårdköer och vårdskuld ser vi behov av en 
särskilda satsning på förebyggande- och folkhälsoarbete, och just nu ser vi en ökad 
psykisk ohälsa och behov av att rusta verksamheten och den egna organisation med 
personal som har kompetens, och kan hantera insatser för kökortning. När det gäller 
det regionala utvecklingsansvaret som Region Norrbotten har för 
kompetensutveckling, näringslivsutveckling och stöd för att bygga stödstrukturer för 
att möta länets klimatsmarta miljardinvesteringar. Kultur spelar stor roll och många 
av de tunga regionala aktörerna ser behov av en kultursatsning. Vi ser behov av stöd 
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till arrangörsorganisationerna och kulturentreprenörer för att återstarta kulturen och 
våga satsa i folkfester. Kulturen är e viktig nyckel för att möjliggöra att människor att 
stannar kvar och flyttar till vårt Norrbotten 

Upphandling av vård 
Region Norrbotten har beslutat att göra en internationell upphandling av vård för 
totalt 500 miljoner. Det saknades motsvarigheter i andra regioner. Inledningsvis var 
det oklart vilka områden som var aktuella, vilken omfattning eller vilka tidsaspekter 
som omfattades. Vi vill hellre se en beskrivning av hur behovet verkligen såg ut och 
hur regionen med egna resurser skulle kunna hantera vårdskulden. Vi vill se mer 
förslag på hur regionen skulle kunna betala till den egna personalen för att göra 
insatser och därmed även jobba med att stärka och förbättra arbetsmiljön. Vi ser att 
det finns stor risker att de privata vårdleverantörerna enbart tar de enkla insatserna. 
Risken är uppenbar att sjukvården i Norrbotten förlorar kompetens och personal 
som istället väljer att gå till privata aktörer. Här finns en ideologisk skillnad i synen på 
en verksamhet som 2020 gjorde ett överskott på 1020 miljoner utifrån inställd vård - 
mest i Sverige, samt stora ekonomiska tillskott nationellt. Det är inte omställningen 
som resulterat i dessa överskott utan andra som betalat. Alla de som väntar på vård, 
medarbetare som sagts upp och den socialdemokratiska regeringen som tillfört 
sjukvården pengar. Beslutet att upphandla vård har endast tagits i regionstyrelsen och 
ger därmed ett demokratiskt underskott, då regionfullmäktige inte getts möjlighet att 
besluta i frågan. Vår syn på frågan om återställningsplan för hälso- och sjukvården 
efter Covid-19 är av stor principiell beskaffenhet, och ska därför hanteras av 
regionfullmäktige. Alla som nu väntar på undersökning eller operation behöver få 
dessa. Vi ville redan i vårt omstartsprogram nyttja de idag ej använda 
operationssalarna på sjukhusen i Kalix, Sunderbyn och Kiruna. Efter vårt utspel har 
nu särskilda besluts tagit om att använda lokalerna i både Kalix och Sunderbyn.  

Arbetsmiljöskulden 
Signalerna från regionens medarbetare har varit tydliga att arbetsmiljön på alla sätt 
inte är bra och vi har därför uppmärksammat regionledningen på behovet av en 
medarbetarundersökning. Senast en sådan genomfördes var under år 2018. Svaret 
från regionledningen var att detta inte är aktuellt förrän som tidigast hösten 2022, 
detta trots de stora organisationsförändringar som genomförts. Den politiska 
ledningen ser inget behov av att lyssna till regionens medarbetare. Så var det även 
inför julen 2020 som inför 2021 då Socialdemokraterna vill att regionens samtliga 
medarbetare skulle få julgåva på 1500 kr. Inget beslut inför 2020 men det kom till 
slut som ett extra ärende på sista sammanträdet i december 2021, då alla fick en 
julgåva. När det kommer till möjligheter för kompetensutveckling och studier har de 
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inte stoppats på grund av pandemin, utan också utifrån sparkraven som 
regionledningen har. Anställningsstoppet från 2019 har gjort att många tjänster inte 
återbesatts och alla vikariat prövas särskilt. Regionens arbetsmiljöskuld är idag 
omfattande och ger konsekvenser för framtiden.  
 
Tandvården 
Bristen på tandläkare är uppenbar och sedan 2019 har ytterligare 30 av 
folktandvårdens tandläkare slutat i länet. Antalet privata tandläkare är i stort sett 
oförändrat, men dagens ansvariga regionledning vill att de privata ska ta större ansvar 
och att folktandvården endast ska ansvara för barn och äldres tandvård. 
Regionledningens budskap är att rekryteringar pågår är och kan ge viss lättnad, men 
det behövs ytterligare satsningar. I vår motion har vi föreslagit att vi ska inrätta en 1. 
Utbildningsenhet, 2. En regionaliserad tandläkarutbildning. 3. En distansutbildning. 
Förslag som vi ser kan bidra till att förenkla rekryteringen av utbildade tandläkare, 
likväl som att ge nyutbildade tandläkare en bra start på yrkeslivet. I förlängningen 
innebär det att och fler kan få en tid hos en tandläkare och tandhälsan hos 
norrbottningarna förbättras. På området finns mycket att göra och fler insatser 
behöver göras.  
 
Det är tillsammans vi kan göra skillnad 
Norrbotten är ett geografiskt stort län, och sett till våra behov är det angeläget med 
samverkan för att klara av att utveckla välfärden. Då är goda relationer mellan 
kommunerna i Norrbotten och Region Norrbotten avgörande för att vi ska lyckas. 
Arbetat med att fa fram en målbild för nära vård och omsorg har genomförts via den 
politiska samverkansberedningen. Nästa steg är att forma strategi och 
handlingsplaner. Arbetet med att utveckla den nära vården är ett nationellt prioriterat 
område.  Men vi har ett flertal områden där Region Norrbotten drar sig undan 
samverkan. Under året har frågan om gemensam hantering av sjukvårdsmaterial och 
hjälpmedel varit aktuell, där vi efter en lång process fick fram en förlängning av delar 
av det sortiment som tidigare varit tillgängligt för kommunerna. Andra områden där 
det gnisslar är frågorna kring ekonomin för länets kollektivtrafik. RKM:s bolag 
Länstrafiken vill dagens regionledning inte ta ansvar för den beställning som regionen 
gjort av länets stomlinjer som går mellan länets kommuner.  
 
Som i många regioner i landet, är Region Norrbottens ekonomi god tack vare den 
socialdemokratiska regeringens insatser för att täcka kostnaderna för Covidvården, 
Coronavaccination, provtagning, stöd för att hantera vårdköerna och den uppkomna 
vårdskulden, samt de riktade stöden för att kunna jobba med nära vård och psykisk 
ohälsa. Förmågan att hantera stöden har brustit när det gäller stödet som kom till 
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regionen och kommunen för att jobba med psykiatrin och bla suicid prevention där 
de fick betala tillbaka ca 11 miljoner kronor till staten. Sammantaget visade 
verksamheten ett resultat för 2020 på 1021 miljoner och prognosen för 2021 är dryga 
1300 miljoner. Vi kan tacka den socialdemokratiska regeringen som gjort 
förändringar i utjämningssystemet, riktade satsningar och kostnadstäckningar som 
gett regionen en dopad ekonomi.  

Interpellationer, motioner och initiativärenden 
Gruppen har varit aktiv och lagt ett flertal förslag för att beskriva vår politik och våra 
förslag. Vi har ställt aktuella frågor, samt tagit fram ett förslag till strategisk plan med 
budget för åren 2022-2024 till regionstyrelsen och regionfullmäktige. Våra förslag 
och frågor som initiativärenden, motioner och interpellationer under 2021 är 
följande: 
Initiativärenden till regionstyrelsen; Rörlighetersättning för personal i Region 
Norrbotten, Lika ersättning för lika jobb, Sluta betala ersättning till nätläkarna, 
Omstartsprogram för Norrbotten efter coronapandemin.  
Motioner till regionfullmäktige; om folktandvårdens behov av tillskapandet av en 
utbildningsenhet och fler utbildningsplatser, om mammografi för kvinnor över 74 år, 
om förebyggande av återkommande frakturer hos osteoporospatienter, samt om 
HBTQ+ personers rätt till god hälso- och sjukvård 
 
Interpellationer till regionfullmäktige; Tillgänglighetsgranskning vid Pajala HC, BB i 
Malmfälten, Jämställdhet på chefspositioner inom region Norrbotten, Hur kommer 
region Norrbotten att hantera uppskjuten vård, Vilka operationer som ska 
upphandlas av privata aktörer, Folktandvården i Överkalix, Neddragning av 
hälsovård i Haparanda, Primärvården i Boden, Serologiprovtagning vid blodgivning, 
Vakanthållna tjänster, Lågtröskelmottagningar med sprutbyte, Beroendecentrum och 
inskränkningar av missbrukarens rätt till akut psykiatrisk vård, Barn- och 
ungdomspsykiatriska mottagningar i Norrbotten 
 

Sidoorganisationernas berättelser 

S-kvinnor Norrbotten 
Verksamhetsåret 2021 har för S-kvinnor Norrbotten varit ett verksamhetsår med 
både sött och salt, lite som livet självt. Det har funnit mycket att glädjas åt, men den 
rådande pandemin som lagt en viss sordin över distriktets och våra 17 S-
kvinnoklubbars planering.  
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Liksom under de senaste åren har det varit ett jubileumsår, då vi har kunnat fira 
segrar för kvinnor i politiken. Under 2021 har vi främst uppmärksammat att det vara 
100 år sedan de första kvinnorna tog plats i den svenska riksdagen och att vi under 
samma år fick vår första kvinnliga socialdemokratiska statsminister i Sverige. Detta 
var varit något att fira! Vi har också kunnat se hur de förslag och krav som S-kvinnor 
har framfört har rönt framgång på olika arenor, t ex Socialdemokraternas kongress, i 
motioner i våra arbetarekommuner och distriktet, vid S-kvinnors kongress, i media 
och i den allmänna opinionen.  
När det gäller arbetet inom S-kvinnor i Norrbotten har vi dessvärre haft svårt att 
träffas öga mot öga och mycket av distriktets och s-kvinnoklubbarnas möten har 
varit digitala, vilket har medfört att ett antal medlemmar utan digitalvana har hamnat 
utanför vår verksamhet. Detta är mycket ledsamt. Trots digitala hinder har distriktet 
genomfört årsmöte, halvårsmöte, Steg 1 utbildning samt styrelse- VU-möten. Vid 
årsmötet valdes en delvis ny styrelse, bl a tog Elisabeth Lindberg över som 
ordförande efter Maritha Meethz.  
Nu laddar vi för valrörelse där vi kommer att fortsätta driva våra frågor och påverka 
samhällsdebatten ur ett feministiskt perspektiv där klasskamp, kvinnokamp och 
antirasistisk kamp går sida vid sida. Problem som sexuella trakasserier, mäns våld mot 
kvinnor, en ojämlik hälso- och sjukvård, en ojämlik och könsuppdelad 
arbetsmarknad, mm hör inte hemma i en  modern och demokratisk välfärdsstat som 
Sverige är inom många andra områden 
Vi ses i kampen 

Socialdemokrater för tro och solidaritet i 
Norrbotten 
 
Verksamheten 2021 präglad av Covid, vi har lärt oss ny teknik, bra vid långa avstånd. 
Värvat medlemmar genom kontakt med kommande kyrkopolitiker. Vi är nu fler, 
känns bra. 
Glädjande en ny förening i Norrbotten. Piteås lokalförening har startat och vi hoppas 
på fler lokalföreningar. 
Våra medlemmar har aktivt deltagit i arbetet inför kyrkovalet, detta i hela länet. 
Utbildningar, ringkvällar, sossar på stan, valstugor och mycket mer har vi bidragit till. 
 

SSU Norrbotten 
Verksamhetsåret 2021 har präglats av coronapandemin men också av en ökad 
verksamhet i distriktets och länets kommuner. Fler medlemmar har tillkommit till 
följd av fler kampanjer. Vi lämnar ännu ett år bakom oss, ett år som präglats av 
coronapandemin men som samtidigt inneburit en stor utveckling för distriktet, med 
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fler klubbar och medlemmar än på länge så ser SSU:s möjligheter att växa goda ut. 
Nu väntar ett valår där SSU ska ge allt för valvinst i september 2022. 

HBT-Socialdemokrater Norrbotten 
Även 2021 har till stor del präglats av Covid -19 och de restriktioner som präglat hela 
vårt samhälle. 
Styrelsen har enbart träffats via Messenger och Zoom, och eftersom i princip alla 
Pride-arrangemang runt om i länet antingen ställts in eller delvis skett digitalt, kan vi 
inte berömma oss av att ha varit särskilt aktiva under det gångna verksamhetsåret. 
Vi har dock engagerat oss i den politiska fadäsen i Pajala där en kristdemokratisk 
politiker uppmanade föräldrar i Korpilombolo att hålla sina barn hemma från skolan 
för att skolan arrangerade en teaterföreställning med påstått hbtq+tema. Det tog 
pinsamt lång tid innan den politiska ledningen i Pajala tog avstånd från detta. 

I slutet av året har vi även skickat brev till samtliga ak-ordföranden och 
kommunalråd samt till kommunalråd och regionråd i opposition, där vi dels påmint 
om de beslut som distriktskongressen tog rörande våra frågor, dels bad om en 
återrapportering om vad som hänt gällande våra frågor i respektive kommun 
Bristen på aktiviteter beror självfallet inte på att vi saknar vilja eller ambitioner, de 
finns – men i en verklighet där pandemin fortfarande präglar vardagen för många 
och på grund av att en övervägande majoritet av våra medlemmar har 
extramedlemskap i HBT-Socialdemokrater i Norrbotten har det varit fortsatt svårt 
att arrangera aktiviteter för våra medlemmar. De i sin tur har inte sällan fokus på att 
upprätthålla någon sorts normalitet i sina ordinarie s-föreningar och 
arbetarekommuner. 
HBT-Socialdemokrater tappar, precis som resten av partiet medlemmar, och hade 
vid årsskiftet 2021/2022 133 medlemmar. Trots tappet gör det HBT-
Socialdemokrater Norbotten fortsatt till det näst största distriktet inom vårt förbund 
– endast Stockholm har fler medlemmar.

Nu närmar sig valrörelsen 2022 med stormsteg och vi ser fram emot att få delta i 
den. Mycket finns att göra och många frågor inom vårt område skulle må bra av att 
lyftas högre upp på arbetarekommunernas dagordningar. 
Slutligen konstaterar vi att vår ambition att utbilda våra kamrater i länets 
arbetarekommuner definitivt behöver intensifieras och tas på allvar, det är bara 
genom kunskap som förhållandena för HBTQ-personer i Norrbotten kan förbättras. 
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