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Distriktsstyrelsens årsberättelse
Styrelsen för Norrbottens Socialdemokratiska partidistrikt (Organisationsnummer:
897000-2955) får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2015.
Distriktsstyrelsen
Distriktsstyrelsen har under året bestått av ordförande Fredrik Lundh Sammeli,
Luleå, vice ordförande Helena Öhlund, Älvsbyn, facklig ledare Krister Johansson,
Luleå, studie- och medlemsutvecklingsledare Britt-Marie Loggert Andrén, Boden,
Mats Abrahamsson, Arjeplog, Birgitta Larsson, Gällivare, Patrik Åman, Arvidsjaur,
Marlene Haara, Haparanda, Erkki Haarala, Kalix, Helena Stenberg, Piteå, Andreas
Fors, Kiruna, Nadja Brunfeldt, Övertorneå, Niklas Nordström, Luleå, Beatricé
Öman, Boden samt Johannes Sundelin, Gällivare.
Ersättare: Robert Bernhardsson, Jokkmokk, Anita Gustavsson, Piteå, Harry
Rantakyrö, Pajala, Maria Listerman Nilsson, Överkalix, och Carina Strömbäck, Kalix.
Adjungerade till distriktsstyrelsen under året: riksdagsledamöterna Hannah Bergstedt,
Piteå, Leif Pettersson, Boden, Emilia Töyrä, Kiruna, Ida Karkiainen, Haparanda,
Linus Sköld, Älvsbyn. statsrådet Sven Erik Bucht, Ebba Bergqvist, SSU Norrbotten,
Peter Waara, Internationell ledare (från den 11 december 2015), Birgitta Ahlqvist, Skvinnor Norrbotten, Eva Hedesand Lundqvist, Tro och Solidaritet Norrbotten,
Maria Stenberg och Anders Öberg, Norrbottens läns landsting samt Britta Flinkfeldt
Jansson, Kommunförbundet Norrbotten. Personal: Lars U Granberg, Agnes Szögi,
Camilla Friberg, Inger Wikman och Lena Edenbrink.
Konstituering
Distriktsstyrelsen utsåg vid sitt konstituerande sammanträde Helena Öhlund,
Älvsbyn till vice ordförande. Till kassör utsågs Lars U Granberg. Vidare utsågs ett
verkställande utskott som bestått av Fredrik Lundh Sammeli, Helena Öhlund, Niklas
Nordström, Helena Stenberg och Johannes Sundelin.
Adjungeringar till VU: Landstingsråden Maria Stenberg.
Personal: Lars U Granberg, Agnes Szögi, Camilla Friberg och Lena Edenbrink.
Sammanträden
Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft 12 protokollförda
styrelsesammanträden Verkställande utskottet har genomfört 10 protokollförda
sammanträden.
Revisorer
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Ordinarie: Maj-Lis Gustavsson, Kalix, Bengt Ek, Piteå och yrkesrevisor Ulrika
Öhlund KPMG.
Ersättare: Johanna Sandberg Rova KPMG, Sören Engelmark, Gällivare och
Monica Sjödin, Vuollerim.
Övriga val som förrättades av distriktskongressen
Representant i styrelsen för Norrbottens Arbetarrörelsens Kultur- och stipendiefond:
Britt-Inger Nordström, Kalix.
Distriktsexpedition
Anställda på distriktsexpeditionen har under året varit Lars U Granberg (1:e
ombudsman), Agnes Szögi (ombudsman/politisk sekreterare), Camilla Friberg
(valkretsombudsman från och med september 2015), Inger Wikman
(verksamhetsassistent till och med sista september 2015) samt Lena Edenbrink
(verksamhetsassistent från och med september 2015).
Distriktskongressen
Distriktskongressen 2015 ägde rum den 18-19 april 2014 i Folkets hus Kiruna.
Kongressen samlade 185 ombud av de 201 inbjudna samt distriktsstyrelse,
valberedning och gäster.
Kongressen inleddes lördagen den 18 april, klockan 12.30 med Kulturinslag, 12.40
hälsade kommunalrådet i Kiruna Kristina Zakrisson alla välkomna till Kiruna och
speciellt hälsade hon Ardalan Shekarabi välkommen till Distriktsårskongressen i
Kiruna Folkets hus. Därefter höll partistyrelsens gäst Ardalan Shekarabi sitt
anförande till kongressen. Efter talet hälsade partidistriktets ordförande Karin
Åström ombud och övriga deltagare välkomna, ordföranden påbjöd en tyst minut för
att hedra minnet av de medlemmar som avlidit under året – speciellt
uppmärksammades Siwert Nordwall och Curt Boström.
Kongressen fortsatte sitt arbete med att ombuden deltog i workshops utifrån den
valanalys som presenterades för kongressen av Anders Öberg och Helena Stenberg.
Workshopsarbetet var en del i arbetet att samla in åsikter som sedan utgjort en del av
det material som Distriktsstyrelsen processat vidare med målet att forma
handlingsplanen för valseger 2018. Lördagen innehöll även val av ny ordförande för
partidistriktet i Norrbotten, där Fredrik Lundh Sammeli valdes enhälligt.
Hälsningstal till kongressen hölls i samband med lördagens middag. Gäster som
valde att ta till orda var: Remi Strand, Finnmark, Birgitta Ahlqvist, S-kvinnor
Norrbotten och ABF Norr, Eva Hedesand Lundqvist, Tro och Solidaritet, Ebba
Bergqvist, SSU Norrbotten, Viktoria Vikström, Unga Örnar Norrbotten, Pertti
Vainikainen och Krister Johansson, LO Norra Sverige, Carina Strömbäck, Kalix AK,
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Roland Olovsson, Piteå AK, Maria Listerman Nilsson, Överkalix AK samt Thor
Viklund, Korsträsk S-förening. Många av talarna valde att i sina tal tacka avgående
ordförande Karin Åström.
Söndagen ägnade kongressen åt sedvanliga kongressförhandlingar, som att fatta
beslut runt uppdrag att se över valberedningens arbetsformer och kriterier och att
dessa skulle fattas beslut om på höstmötet i november 2015. Kongressen behandlade
även de 48 motioner som lämnats in från Arbetarekommunerna. Under söndagen
höll den nyvalde ordföranden Fredrik Lundh Sammeli sitt linjetal. Där drogs linjerna
upp för förnyelsearbete och utvecklingsarbete under kommande verksamhetsår.
Sedan avslutades kongressen sedvanligt med Internationalen.
Höstmöte och Framtidsdag
Lördagen den 14 november genomförde partidistriktet sitt höstmöte i Boden. 38
ombud från arbetarekommunerna var samlade för beslutsfattande. De stora frågorna
på årets höstmöte var förnyelsen av valberedningens sammansättning, kriterier och
arbetssätt samt partidistriktets verksamhetsplan för 2016. Förslaget om förnyelse av
valberedningen som antogs av höstmötet hade från distriktskongressen i Kiruna
jobbats fram i en arbetsgrupp och sedan antagits av distriktsstyrelsen.
Verksamhetsplanen som antogs av höstmötet drar upp riktlinjerna för vad
partidistriktets verksamhet ska inriktas på under 2016. Den innehåller mål och
inriktning på det utvecklingsarbete som partidistriktet nu satt sig för att genomföra.
Under höstmötet gavs även utrymme för partidistriktets arbetsgrupper – Valseger
2018, Ett växande Norrbotten och Ett spännande Norrbotten – att avrapportera och
lämna en lägesrapport utifrån sitt arbete. Valseger 2018 passade på att förse alla våra
arbetarekommuner med en verktygslåda som innehöll konkreta strategiska frågor för
arbetarekommunerna att jobba vidare med i sitt framtidsarbete. Redan under
Höstmötet genomfördes också ett första pass i den nysatsning partidistriktet
lanserade för första gången – Framtidsdagen, en ny gemensam seminarie- och
kunskapsdag. Passet innehöll ett framtidsinriktat tal av Framtidsdagens gäst,
folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.
Söndagen den 15 november ägnades helt åt den nya seminarie-och kunskapsdagen,
Framtidsdagen.
Lanseringen av Framtidsdagen är tänkt som ett återkommande evenemang för
kunskapsinhämtning, inspiration och processinriktat gemensamt arbete/samtal kring
några av länets och partiets utmaningar och/eller prioriterade utvecklingsfrågor.
Framtidsdagen 2015 ägnades åt utmaningarna och utvecklingsmöjligheterna inom
hälso- och sjukvården och regional utveckling och genomfördes tillsammans med
samtliga socialdemokratiska landstingsledamöter.
De långsiktiga målen med seminarie- och kunskapsdagen är att stärka och bredda det
politiska samtalet genom att ge fler företrädare kunskap om aktuella politikområden
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och frågor men också att prioritera och formulera det som kan bli
Socialdemokraternas politik för Norrbotten.
Facklig politisk samverkan
Efter en lite långsam start börjar det fackliga utskottet hitta ett arbetssätt framåt. Den
tydliga beställningen från distriktets styrelse har gjort att det är lättare att konkretisera
arbetet.
Utskottet har haft tre fysiska möten och ett telefonmöte. En av de utmaningar som
finns är att hitta tid för möten då kalendrar fylls fort. Fokus framåt kommer då ligga
på att arbete fördelas ut till alla i utskottet så att arbete sker mellan varje möte. Fler
får och tar ansvar helt enkelt.
En inventering där AK i länet fått svara på frågor om hur det facklig-politiska arbetet
fungerar kommer sammanställas och så småningom rendera i en sorts enkel lathund
som stöd för hur man på ett enkelt och mätbart sätt får igång aktivitet i de lokala
fackliga utskotten.
Zara Leghissa och Roger Forsberg har getts ansvar för att lägga grunden för en
facklig-politisk konferens. Det arbetet känns oerhört prioriterat och den ska fungera
som en sorts katalysator för arbetet framåt.
En gemensam utmaning och viktig fråga är hur vi ska bemöta främlingsfientlighet
och rasism. Här har alla i utskottet fått uppdrag att genomföra aktiviteter. Det här är
tyvärr en utmaning där mycket jobb återstår och ett stort fokus kommer att läggas
även kommande verksamhetsår. Fackliga företrädare är ingångar till arbetsplatser och
har möjlighet till påverkan i det dagliga samtalet. Det är slitsamt och tufft. Här måste
alla goda krafter hitta sätt att stötta och hjälpas åt.
Kärnfrågan som inte får glömmas bort eller förminskas måste dock vara att det bara
finns ett parti som företräder arbetare och som är ett seriöst alternativ. Därför måste
förändringar som exempelvis höjd a-kassa bäras ut tydligare och med stolthet. Krav
och höga förväntningar måste dock alltid finnas då det vässar både den fackliga
rörelsen och partiet.
Istället för att se hinder ska vi tillsammans se möjligheter. Bara en sådan sak som att
vi har företrädare för både Centern och Moderaterna som så tydligt säger att löner
och arbetsvillkor måste försämras för att sänka trösklar in på arbetsmarknaden är en
fantastisk bensin att kasta på den facklig-politiska elden.
Fackliga utskottet
Krister Johansson, facklig ledare
Zara Leghissa
Roger Forsberg
Harry Rantakyrö
Robert Savela
Anna Lundberg
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Studie- och utvecklingsarbetet
Studie- och utvecklingsutskottet har under året bestått av Britt-Marie LoggertAndrén (sammankallande), Birgitta Larsson, Per Eriksson, Peter Forss och Anna
Tuomas (fram till september 2015). Utskottet har under året haft tre fysiska möten
och ett telefonmöte.
Studieutskottet har under året arbetat fram förslag på riktlinjer för hur man ska utse
handledare till handledarlaget som ska utbilda nya medlemmar i vår region.
Handledarlaget:
* Det är viktigt att handledarna själva är ”grundtrygga” i de socialdemokratiska
värderingarna,
* De ska ha egen erfarenhet av att jobba politiskt,
* Bra att ha en mix av ålder-kön-geografisk spridning – bra att någon/några har
facklig bakgrund * Bra att behålla kontinuitet i handledarlaget men fylla på eftersom
man inte kan räkna med att folk fortsätter att verka som handledare i oändlig tid,
* Under medlemsutbildningarna är det bra att mixa handledarnas programpunkter
med externa,
* Handledarna ska vara intresserade av studier och bör vara bra på att förmedla
kunskap,
* Samarbeta med övriga handledare,
* Viktigt att handledarlaget själva får kompetensutveckling exempelvis av nationella
pedagoglaget (till exempel Thomas Fridh, Västerbotten och Stefan Wikén,
Västernorrland).
Handledarlaget har vid två tillfällen under 2015, en helg under våren och en helg
under hösten, utbildat nya medlemmar i Medlemsutbildning Steg 1 och Steg 2.
Utskottet har också arbetat fram ett förslag på studieplan för 2016 som antogs på
Höstmötet. Studieplanen har tydliga kopplingar till ”Handslaget”.
Utkast till studieplan för partidistriktets studier 2015-2017
Medlemsutbildning Steg 1 och 2 (Sunderby folkhögskola)
Steg 1, 17-18 oktober 2015, 23-24 april 2016 2016 samt prel. 22-23 oktober 2016.
Eventuellt en utbildning i Malmfälten under våren 2016.
Medlemsutbildning steg 3, samordnas centralt i riket av det centrala pedagoglaget
Tanken är att medlemsutbildningarna ska vara en ”trestegsraket”, där man i steg 1
utbildar de nya medlemmarna på ”hemmaplan”, för att fånga upp dem och få dem
aktiva. I de mindre AK gör man det kanske tillsammans med någon annan AK. Vi
behöver då cirkelledare i varje AK som kan göra detta, kanske med hjälp av ABF.
Steg 2 genomförs på Sunderby folkhögskola i distriktets regi med hjälp av
handledarlaget. De nya medlemmarna vidgar sitt nätverk i länet.
Steg 3, centralt organiserat via det centrala pedagoglaget. De nya medlemmarna
vidgar sitt nätverk ytterligare.
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Cirkelledarutbildning
17-18 oktober 2015, 23-24 april 2016, prel. 22-23 oktober 2016
Ledarutbildning
Steg 1: Lokalt i varje AK; målgrupp är samtliga förtroendevalda
Steg 2: ”Att leda partikamrater”, målgrupp är ordförande och gruppledare;
partidistriktet anordnar den på Sunderby folkhögskola
17-18 oktober 2015, prel. 23-24 april 2016
Steg 3 och Steg 4 anordnas från centralt håll
En ”Inspirationsdag” för arbetarekommunernas studieorganisatörer och
utvecklingsledare är planerad under våren 2016.
Deltagare i Medlemsutbildningen steg 1 under 2015
Vi har under 2015 genomfört två utbildningstillfällen för medlemmar i partidistriktet
som velat gå Medlemsutbildningen steg 1, den 9-10 maj och den 17-18 oktober. 21
medlemmar från partidistriktet genomgick medlemsutbildning steg 1.
Deltagare i Medlemsutbildningen steg 2 under 2015
Vi har under 2015 genomfört två utbildningstillfällen för medlemmar i partidistriktet
som velat gå Medlemsutbildningen steg 2, den 9-10 maj och den 17-18 oktober. 33
medlemmar från partidistriktet genomgick medlemsutbildning steg 2.
Deltagande i Medlemsutbildningen steg 3 under 2015
Under årets alla Medlemsutbildning steg 3 runt om i vårt land har 20 personer från
partidistriktet deltagit i utbildningen.
Deltagande i Bommersviks-akademin 2015-16
Partidistriktet har fått med tre personer vid Bommersviksakademin under 2015. Det
är Johannes Sundelin från Gällivare, Ina Sandberg från Luleå och Elin Näslund från
Gällivare.
Att leda partivänner
Partidistriktet har under året genomfört en utbildning i internatform riktad till
förtroendevalda i partiet – Att leda partivänner. Utbildningen genomfördes den 1718 oktober.
Vid detta tillfälle deltog 13 förtroendevalda medlemmar.
Cirkelledarutbildning
Målet för partidistriktets verksamhet är att utbilda cirkelledare så att vi i större
utsträckning än under verksamhetsåret 2014 ska kunna hålla fler av utbildningarna i
medlemmarnas och de förtroendevaldas geografiska närområden. Den 17-18 oktober
2015 genomfördes en cirkelledarutbildning i partidistriktets regi. 7 medlemmar
deltog.
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Arbetsgrupper
Efter Distriktskongressen 2015 inrättades tre arbetsgrupper; Valseger 2018, Ett
växande Norrbotten och Ett spännande Norrbotten som under året arbetat med
både politikutveckling och organisationsutveckling.
Arbetsgruppen Valseger 2018 är en fortsättning på valanalysen och har arbetat vidare
med frågor runt organisation, verksamhet, kommunikation och ledarskap. Arbetet
kommer att fortgå för att ta fram ett handlingsprogram för valseger 2018. Gruppen
har bestått av Helena Stenberg, Anders Öberg, Madelene Rydehäll, Hannah
Bergstedt, Robert Bernhardsson och Maria Listerman.
Arbetsgruppen Ett växande Norrbotten för tillväxt och framtidstro har pekat ut ett
antal strategiskt viktiga områden att arbeta vidare med på olika sätt för att främja
fortsatt utveckling av Norrbotten. Gruppen har bestått av Niklas Nordström, Emilia
Töyrä, Linus Sköld, Anders Lundqvist, Joakim Andersson och Beatrice Öman. Även
Nina Eriksson ingick inledningsvis i gruppen men valde att lämna.
Arbetsgruppen Ett spännande Norrbotten har bland annat tagit fram en vision för
den socialdemokratiska kulturpolitiken i Norrbotten. Gruppens deltagare har varit
Johannes Sundelin, Leif Pettersson, Ida Karkiainen, Nils Harnesk, Marita
Henningsdotter Lovnér, Tomas Junkka och Hanna Rannerud.
Skogslänssamarbetet
Den 29-30 oktober genomfördes en gemensam Skogslänskonferens i Borlänge med
Dalarna som värd. Från Norrbotten deltog Fredrik Lundh Sammeli, Anders Öberg,
Lars U Granberg, Agnes Szögi och Camilla Friberg. Under konferensen fördes en
dialog om framtidens skogslänssamarbete, Jens Nilsson från EU-parlamentet höll en
dragning om aktuella frågor och avslutningsvis tog Norrbotten över
ordförandeskapet i Skogslänssamarbetet för det kommande året.
Den 2 december genomfördes en träff i riksdagen för partidistriktens ordförande,
LBA – länsbänksansvariga – samt förste ombudsmän med Norrbotten som värd. Till
den träffen var Ylva Johanssons statssekreterare Erik Nilsson inbjuden för att berätta
om flyktingsituationen. Utöver det behandlades vad vi vill med det gemensamma
skogslänssamarbetet och en genomgång gjordes av den gemensamma lista med vilka
uppdrag personer från skogslänen innehar som det beslutades om i Borlänge och
Norrbotten sammanställt.
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1 Maj 2015
Årets huvudparoll var ”Kunskap, frihet och framtid". Följande talare fanns ute i
distriktet:
Arjeplog
Helena Stenberg
Arvidsjaur Helena Stenberg
Boden
energiminister Ibrahim Baylan och Leif Pettersson
Gällivare
Maria Stenberg
Haparanda Fredrik Lundh Sammeli
Jokkmokk Johannes Sundelin
Kalix
Fredrik Lundh Sammeli och Lars Stjernqvist
Kiruna
Ida Karkiainen
Luleå
energiminister Ibrahim Baylan
Pajala
Olov Abrahamsson
Piteå
Emilia Töyrä och Hanna Bergstedt
Älvsbyn
Hanna Bergstedt
Överkalix
Anders Öberg
Övertorneå Anders Öberg

Representation av Partidistriktet
Partidistriktet har under verksamhetsåret sedvanligt deltagit vid och representerat
partidistriktet vid närliggande läns distriktskongresser och i samband med årsmöten
och andra evenemang hos våra sidoorganisationer.
Vidare har partidistriktet varit representerade vid skogslänsöverläggningar och i andra
sammanhang där partidistriktet haft möjlighet att delta.

Partikongressen i Västerås – 29-31 maj
Den 29-31 maj samlades Socialdemokraterna till kongress i Västerås. Temat var
"Framtidens jobb och framtidens folkrörelse". Kongressen jobbade med två teman
utifrån huvudtemat, Sveriges nya jobbagenda – Riktlinjer för framtidens nya jobb,
samt Handslag för ett Framtidsparti. Arbetet bedrevs i utskott inom varje enskild del
av kongressens riktlinjer. Partidistriktets ombud deltog aktivt i arbetet och var även
aktiva i diskussionen i plenum under kongressen. Kongressen genomförde även
fyllnadsval till partistyrelsen. och Fredrik Lundh Sammeli valdes in som ordinarie
ledamot av Socialdemokraternas partistyrelse.
På plats i Västerås hade partidistriktet en delegation av 17 ombud på plats – Ellinor
Söderlund Kalix, Harry Rantakyrö Pajala, Carina Sammeli Luleå, Kristina Zakrisson
Kiruna, Peter Waara Haparanda, Bo Olovzon Piteå, Anne Jakobsson Överkalix,
Emma Engelmark Luleå, Robert Savela Piteå, Lenita Ericson Luleå, Gustav
Uusihannu Luleå, Inge Andersson Boden, Andreas Fors Kiruna, Helena Stenberg
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Piteå, Birgitta Larsson Gällivare, Britta Flinkfeldt Jansson Arjeplog och Robert
Bernhardsson Jokkmokk.

Besök av centrala företrädare
Sven Erik Bucht
15 januari
återkommande elavbrott
Sven Erik Bucht
20 februari
partimöte
Ylva Johansson
12 februari
kommunalråd inbjudna
Anna Johansson
10-11 mars
basindustri
Peter Hultqvist
10-11 mars
Annika Strandhäll
13 april
Ibrahim Baylan
1 maj
Ibrahim Baylan
4 maj
företag Piteå
Ardalan Shekarabi
18-19 april
partidistriktskongressen i Kiruna
Ardalan Shekarabi
22 maj
Luleå
Sven Erik Bucht
5 juni
Anna Johansson
19 augusti
Arvidsjaur Ardalan Shekarabi
serverhallar i Boden
Mikael Damberg
28 augusti
inkubatorer och
export
Sven Erik Bucht
28 augusti
Norrmejerier.
Luleå
Tomas Enerot
8-9 oktober
Sametinget.
Sven Erik Bucht
16 oktober
Sven Erik Bucht
19 oktober
partiaktivitet i Luleå
Magdalena Andersson
21 oktober
Norrbotten - besök i
Luleå och Boden

Deltar i ett möte i Pajala runt
Verksamhetsbesök i Luleå och Piteå –
Kommunkonferens Luleå/alla
Verksamhetsbesök i Luleå – träff med
Försvarsministermöte i Luleå
Riksomfattande Hälsoresan besöker Luleå
1 Maj-talare i Boden och Luleå
Verksamhetsbesök på vindkraftspark och
Verksamhetsbesök kommunen och
Besök hos länsstyrelsen samt partidag i
Genomförde besök i Tornedalen
Resa efter Inlandsbanan och stopp i bl.a.
27 augusti
Partidag med inslag av
Partidag i Luleå fokus riskkapital,

Verksamhetsbesök mjölkproduktion,

Verksamhetsbesök
Besöker Facebooks andra serverhall i Luleå
Deltar i framtidens sjöfart och gör
Partidag inriktad på Ett växande
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Aida Hadzialic
framtid
i Norrbotten – Luleå
Gabriel Wikström
Framtidsdag i
Boden
Peter Hultqvist
Arvidsjaur
Stefan Löfven
Tillväxtkommun – Luleå

11 november Medverkar i samtal runt yrkeshögskolans

13-14 november Medverkar vid partidag och distriktets

23 november

Medverkar vid stor militärövning i

7 december

Partidistriktsbesök inriktat på Årets

Utvecklingsledare
Under verksamhetsåret 2015 erbjöd Partistyrelsen distriktet möjligheten att utbilda
framtida utvecklingsledare. Tanken med utvecklingsledare i partidistriktet är att i
större utsträckning kunna hjälpa arbetarekommunerna i det arbete som väntar med
omstarten av Framtidspartiarbetet i partiet. De som utbildas ska kunna vara med i
processarbetet runt Framtidspartiet och jobba med utvecklingsarbetet och
organisationsutveckling.
Under 2015 utbildades 4 medlemmar i partidistriktet till utvecklingsledare – Stefan
Mella, Linus Sköld, Camilla Friberg och Nadja Brunfeldt.

Medlemsutveckling
Medlemsutvecklingen är en utmaning för oss som partidistrikt. Under ett år har
partidistriktet minskat med 311 medlemmar. Utmaningen har två delar, att nå vårt
verksamhetsmål där medlemsvärvningen är en viktig del. Den andra utmaningen
ligger i att jobba med medlemsvård för att minska utträdet ur partiet i Norrbotten.
Medlemsvård handlar om att en ny medlem måste känna sig sedd. Nya och gamla
medlemar måste nås av att vi erbjuder dem något intressant och utmanande, vilket
kan vara studier eller någon form av aktivt deltagande i vårt utvecklings- och
kampanjarbete.
Medlemmar 31/12-2015
31/12-2015
Arjeplog
94
Arvidsjaur
182
Boden
508
Gällivare
293
Haparanda
161
Jokkmokk
178

31/12-2014
95
208
539
327
170
186
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Kalix
Kiruna
Luleå
Pajala
Piteå
Älvsbyn
Överkalix
Övertorneå

422
309
1008
218
756
178
166
115

445
332
1099
185
829
181
188
115

Totalt

4588

4899

Bokslut
Årsbokslut för Socialdemokraterna Norrbotten
897000-2955

Räkenskapsåret
2015-01-01 - 2015-12-31
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Underskrifter
den

2016

Fredrik Lundh Sammeli
Ordförande

Mats Abrahamsson
Styrelseledamot

Nadja Brunfält
Styrelseledamot

Andreas Fors
Styrelseledamot

Marléne Haara
Styrelseledamot

Erkki Haarala
Styrelseledamot

Krister Johansson
Styrelseledamot

Birgitta Larsson
Styrelseledamot

Britt-Marie Loggert-Andrén
Styrelseledamot

Niklas Nordström
Styrelseledamot

Helena Stenberg
Styrelseledamot

Johannes Sundelin
Styrelseledamot

Patrik Åhman
Styrelseledamot

Helena Öhlund
Styrelseledamot

Beatricé Öman
Styrelseledamot
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Slutord
Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det
samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan har byggt. Samtidigt som vi
avrundar 2015 och lägger det till historien har vi redan lyft blicken mot nya
utmaningar och möjligheter.
Sedan distriktsårskongressen förra året i Kiruna har distriktsstyrelsen haft fullt fokus
på att bygga en starkare organisation och vässa och idéutveckla vår politik. Till vår
hjälp har vi haft 2 utskott och 4 arbetsgrupper som tillsammans innebär ytterligare 25
partikamrater som under året jobbat med att utveckla vårt partidistrikt. Mycket av
deras arbete, idéer och förslag är också det distriktsstyrelsen nu går med till
distriktsårskongressen för beslut. Tack alla ni som brinnande bidragit kring detta!
Vi förstärker vår facklig-politiska samverkan genom ett målmedvetet arbete i vårt
fackliga utskott. Fortsätter arbetet med att utveckla våra studier genom vårt Studieoch utvecklingsutskott i ett nära samarbete med ABF och Sunderby folkhögskola.
Samtidigt som vi vässat vår politik och utmanat oss själva genom två idépolitiska
arbetsgrupper kring Ett Växande, respektive Spännande Norrbotten.
Allt detta är viktiga delar i vår målsättning att vara framtidspartiet i Norrbottnisk
politik. Vi ska vara den politiska kraft som bäst förstår - och som steg för steg - kan
lösa de stora framtidsutmaningar som Norrbotten och Sverige står inför idag. Ett
utvecklingsarbete vi tillsammans ska göra på alla nivåer i vårt parti.
Vi har samtidigt tillsammans gjort Norrbotten och Sverige bättre för många
människor. Även om året varit tufft såväl i rikspolitiken som landstingspolitiken ser
distriktsstyrelsen tillbaka på ett år med leverans. Reform efter reform har vi levererat
inom våra fokusområden för ett mer jämställt och jämlikt Sverige. För fler jobb, för
en bättre skola och för en stark välfärd. Samtidigt har vi hanterat den svåraste
flyktingkrisen sedan andra världskriget. Det har krävt stora insatser och hårt arbete i
hela vårt parti och runt om i alla våra kommuner. Tack för alla era insatser!
Vi vill avslutningsvis rikta ett stort tack till personalen på distriktsexpeditionen och
ute i våra arbetarekommuner, alla våra sidoorganisationer inom arbetarrörelsen och
framförallt våra medlemmar som bidraget på flera sätt under detta verksamhetsår.
Utan medlemmar, ingen rörelse. Tack!
Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.
Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola
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Luleå mars 2016

Fredrik Lundh Sammeli

Britt- Marie Loggert

Helena Öhlund

Andrén Béatrice Öman

Krister Johansson

Mats Abrahamsson

Birgitta Larsson

Patrik Åman

Marlene Haara

Johannes Sundelin

Helena Stenberg

Erkki Haarala

Nadja Brunfeldt

Niklas Nordström

Andreas Fors
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Revisionsberättelse
Vår revisionsberättelse har avgivits den 14 mars 2015.

Ulrika Öhlund
Auktoriserad revisor, KPMG

Bengt Ek
Förtroendevald revisor

Maj-Lis Gustafsson
Förtroendevald revisor
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Länsriksdagsgruppens berättelse 2015
Gruppen har under året bestått av Sven-Erik Bucht Haparanda, Hannah Bergstedt
Piteå, Fredrik Lundh Sammeli Luleå, Emilia Töyrä Kiruna och Leif Pettersson
Boden. Eftersom Sven-Erik Bucht blev utnämnd till minister i den
socialdemokratiskt ledda regeringen under 2014 kom Ida Karkiainen, Haparanda, in
som ersättare för Bucht. Från den 1 september till årets slut har Ida Karkiainen varit
föräldraledig och då har Linus Sköld, Älvsbyn, tjänstgjort i hennes ställe.
Gruppen har följande uppdrag:
Hannah Bergstedt
Ledamot i Skatteutskottet, ledamot av arbetsutskottet och därmed riksdagsgruppens
styrelse, ersättare i Riksdagsstyrelsen, suppleant i Ledamotsrådet, suppleant i
Näringsutskottet
Fredrik Lundh Sammeli
Ordförande i Socialförsäkringsutskottet, ledamot av riksdagsgruppens styrelse,
ledamot i Krigsdelegationen samt ledamot i Pensionsgruppen.
Emilia Töyrä
Ledamot i Konstitutionsutskottet, suppleant i Utrikesutskottet
Leif Pettersson
Ledamot i Trafikutskottet, ledamot av Valprövningsnämnden, suppleant i
Finansutskottet, suppleant i Försvarsutskottet, länsbänksansvarig
Ida Karkiainen
Arbetande suppleant i Kulturutskottet, suppleant i Utbildningsutskottet.
Linus Sköld
Har tagit över Ida Karkiainens uppdrag.
Det som kommer att kommas ihåg från 2015 är den stora flyktingkris som drabbat
världen och Europa. Till Sverige kom 163 000 människor under 2015. Det saknar
motstycke i svensk historia. Det har också präglat mycket av den politik som vi
bedrivit under den senare delen av året. Politiken har syftat till att få fler länder i
Europa att ta sitt ansvar för situationen samt att skapa ett andrum så att våra system
för mottagande kan anpassas till den nya situationen. För kommunerna kom det ett
mycket uppskattat tillskott av medel för att klara de åtaganden som följer av det stora
antalet flyktingar. Totalt 9,5 miljarder var tillskottet till kommunerna. De åtgärder
som vidtogs för att vända en del av flygtigströmmen var omdebatterade men
nödvändiga. Den mest diskuterade var införandet av ID-kontroller på tåg och färjor
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till Sverige. Dessutom träffades en överenskommelse med sex av riksdagens partier
om åtgärder för att underlätta den flyktingsituationen.
Den uppgörelse om budgetbehandlingen som träffades med oppositionen höll bara i
nio månader. Meningen var att den skulle gälla till 2022. Att på detta sätt enkelt bara
frånträda ingångna avtal är förkastligt. Det blir svårt att lita på dessa partier i
fortsättningen.
Uppgörelsen innebar dock att vi kunde få igenom Vårpropositionen utan problem i
Riksdagen. Den innebar att vi kunde börja regera med en egen budget som underlag.
Viktiga frågor som då beslutades om var bland annat att taket i a-kassan höjdes,
underhållsbidraget höjdes, satsningar mot ungdomsarbetslösheten kunde göras,
underhållet av järnvägen stärktes, satsningar för forskning och investeringar i
klimatåtgärder kunde göras. Även pensionärerna kunde få höjt bostadstillägg.
Vi måste komma ihåg att vi har en klar borgerlig majoritet i Riksdagen. 190 av
riksdagens ledamöter representerar ett borgerligt parti. Trots detta har vi lyckats få
igenom mycket av vår politik i Riksdagen. Vårdnadsbidraget har avskaffats, en tredje
månad för vardera föräldern har införts i förändrarförsäkringen, bortre tidsgränsen i
sjukförsäkringen har tagits bort bara för att nämna några beslut. Vi fick dessutom
igenom vår budget för 2016 där sänkningen av skatten för pensionärer och
förändringar av RUT- och ROT-avdragen är två viktiga saker. Dessutom höjs skatten
för det som tjänar allra mest i vårt land. Budgeten har en fördelningsprofil som
tydligt stärker de med lägst inkomst och dessutom en profil som främjar jämställdhet.
Vi har dessutom genomfört eller påbörjat genomförandet av 97 av 105 vallöften. Det
är viktigt att föra ut.
Leif Pettersson, länsbänkansvarig

Landstingsfullmäktigegruppens
berättelse 2015
Det har varit ett intensivt år med ny politisk ledning och delvis ny landstingsgrupp
där ledningen blev klar först efter styrelsens möte i mars 2015 då (S) i landstinget i
fördelningen av förtroendeposterna fick ett andra landstingsråd.
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Gruppen har haft åtta möten samt två extra telefonkonferenser. Under året
genomfördes också i samverkan med partidistriktet och i anslutning till höstmötet en
Framtidsdag. Många i landstingsgruppen deltog där i både seminarier kring
framtidens hälso- och sjukvård, regionfrågan och i samtal kring stärkt samverkan och
nya möjligheter för kommun-landsting.
Den stora utmaningen under året har varit ekonomin. Liksom i de flesta andra
landsting i landet ökar kostnaderna – och därmed underskotten snabbt och mycket
inom hälso- och sjukvården. En hel del av gruppens gemensamma tid har därför
ägnats åt de åtgärder som verksamhet och ledning arbetat fram. Bland annat
fastställdes ett sparkrav på 1,6 % för alla verksamheter under året. Samtidigt
påbörjades ett brett arbete för att anpassa verksamheterna till de ekonomiska
ramarna.
Efter analys och ytterligare gemensamt arbete konstaterade gruppen att med de nu
aktuella kostnaderna för riks- och regionsjukvård och de senaste årens omfattande
minskningar av statsbidrag – skulle fortfarande inte de omfattande
kostnadsökningarna täckas. Tillsammans med distriktsstyrelsen och
samarbetspartierna -Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna -beslutades därför att gå
fram med ett gemensamt förslag om skattehöjning. Vid landstingsfullmäktige i
november fasställdes att höja landstingsskatten till 11,34. Norrbotten har därmed en
landstingsskatt som hamnar på genomsnittet av landstingen/regionerna i Sverige.
Gruppen har också under den senare delen av året återupptagit arbetet med att
förbereda organisation och verksamhet för bildandet av Region Norrbotten 2017 och
efter regeringens indelningskommittéens utredning och kommande beslut för
storregion tillsammans med flera av länen i norra Norrland.
.
Landstingets politiska beredningar – där de flesta av ledamöterna har något uppdrag har under året jobbat med jämlik hälsa för barn och ungdomar, programberedningen
har jobbat med hur vården och patientorganisationerna ser på vården för personer
med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt regionala beredningen som
jobbat med frågor runt det regionala innovationssystemet.
Flera av de extra gruppmötena har ägnats åt utbildning och utveckling av
kommunikation och dialogen av de strategiska frågorna inom landstingets många
verksamheter.
Gruppen har vidare, som ett resultat av det långsiktiga utvecklingsarbetet kring
kommunikation, under året initierat och genomfört utåtriktade aktiviteteter.
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Pressaktiviteter har också genomförts i samband med förslag och beslut.
För att stärka samverkan och det politiska arbetet har under även genomförts
gemensamma möten och seminarier tillsammans med samarbetspartierna –
miljöpartiet och vänsterpartiet.
Gruppmöten har genomförts enligt följande redovisning:
30 januari
Peter Roslund medverkade i egenskap av vice ordförande för distriktsstyrelsen i
samtal kring hanteringen av uppdraget som landstingspolitiker och betydelsen av
sammanhållning för tydlighet i politiken. Mötet ägnades i övrigt till största delen till
information kring nya patientlagen och förändringarna i vårdavgifterna.
24 februari
Den grupp som haft till uppdrag att revidera landstingsgruppen så kallade spelregler
redovisade sitt arbete. Efter diskussion ägnades mötet huvudsakligen till diskussion
kring landstingets ekonomi och växande underskott. Ylva Sundkvist, chef för
primärvården medverkade och beskrev hus framför personalkostnaderna – inhyrd så
kallad stafettpersonal, driver kostnader och underskott vid länets hälsocentraler.
I direkt anslutning till mötet hölls också gruppens årsmöte.
14 april
Mötet inleddes med information kring den så kallade Skellefteåsjukan. Ragna
Rönnbäck från AMY informerade om sjukdomen dess utbredning och
patientgruppens särskilda vårdbehov.
Förutom fortsatt diskussion kring primärvårdens utmaningar och interna samtal
kring bland annat lantbruksskolornas ställning och omprövning, hölls gruppmötet
tillsammans med samarbetspartierna. Det gemensamma mötet fick information och
samtalade om det aktuella läget inom såväl primärvård, närsjukvård, folktandvård och
situationen inför de förestående sommarstängningarna.
5-8 maj
Mötet hölls som ett tvådagars planeringsmöte för i första hand prioritering och
diskussion kring mål och inriktning inför beslut kring strategiska planen.
Distriktsordförande Fredrik Lundh Sammeli medverkade under del av mötet. Han
underströk betydelsen landstingsuppdrag och den gemensamma politiken och deltog
i samtal kring stärkt och utvecklad samverkan mellan partidistrikt och
landstingsgrupp.
Under punkten strategiska plan diskuterades återigen behovet av snabba åtgärder i
verksamheten för att nå en ekonomi i balans.
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8-10 juni
Gruppmötet inför fastställande av strategiska plan ägnades huvudsaligen åt samtal
kring eventuella kommande debatter. En del av mötet ägnades också åt utåtriktat
arbete i Arjeplog med frågor till och samtal med invånare. (Se pressmeddelande i
bilaga.)
1-2 september
Gruppmötet var i form av ett tvådagars utbildningstillfälle där många av de i
strategiska plan prioriterade frågorna belystes av olika verksamhetsföreträdare. Bl a
informerades om såväl regionfrågan som mångfaldsarbetet. Fredrik Lundh Sammeli
medverkade och informerade om regeringens förestående budgetpresentation.
En stor del av mötet ägnades också åt diskussion kring det ekonomiska läget och
flera alternativa förslag till skattehöjning.
13 oktober
Det mesta av gruppmötet ägnades åt information och diskussion kring landstingets
ekonomiska. Trots viss förstärkning i den budget som riksdagen antagit pekade allt
på ett fortsatt stort underskott. Del av mötet hölls gemensamt med
samarbetspartiernas grupper för information och samtal kring den nya förestående
upphandlingen av kollektivtrafik – buss-tåg i regionen.
17 november
Gruppmötet ägnades åt föreberedelse och genomgång av beredningarnas rapporter.
Bland annat gjorde ordförande för programberedningen, Ingela Uvberg Nordell och
Thor Viklund, ordförande för hälso- och sjukvårdsberedning syd ett gemensamt
utspel kring rapporterna (se pressmeddelande i bilaga). Information lämnades också
från verksamheten kring det stora flyktingmottagandet och hur verksamheten rustar
sig för eventuella särskilda mottagnings- och vårdbehov. Under eftermiddagen
medverkade Fredrik Lundh Sammeli – i egenskap av migrationspolitisk talesperson –
via videolänk för information kring regeringens hantering.
Slutord
Det svaga, osäkra parlamentariska förhållandet i landstingsfullmäktige efter valet har
även detta år understrukit behovet av öppenhet och samverkan. Vi fortsätter
samverkan med de rödgröna i fullmäktige men behöver fortsätta stärka
förutsättningarna för nya samarbeten och lösningar. Vårt gemensamma mål är att
fortsätta forma politiken så att den norrbottniska sjukvården är tillgänglig säker och
kvalitativt likvärdig i länet, men också så att vi i Norrbotten ligger i framkant i ett
nationellt perspektiv.
Den svagt positiva demografiska utvecklingen vi sett under de senaste åren med
framförallt utmaningarna kring rekryteringarna av personal och
kompetensförsörjningen är några av de akuta strukturfrågor som gruppen fortsatt
kommer att behöva hantera de kommande åren.
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Det är angeläget att redan nu hitta former och modeller att möta det allt större
rekryteringsbehovet av vårdutbildad personal och för att använda vårdens kompetens
på rätt sätt och det gemensamma arbetet med att ta fram en medarbetarpolicy som
säkrar fortsatt utveckling och landstinget i Norrbotten som attraktiv arbetsgivare.
Den stora förändringstakten inom medicinteknik och hälso- och sjukvård ställer
stora krav på alla landstingspolitiker. Mycket kraft kommer därför också
fortsättningsvis att läggas på att utveckla och stärka det politiska ledarskapet - och
kunskap om såväl politik som verksamhet - så att gruppen samlat har kraft att
genomföra de beslut och förändringar som behövs för framtiden och kommande
generationers behov av en trygg välfärd.
Under det första halvåret 2016 väntas besked kring den fortsatta
regionbildningsprocessen vilket kommer att kräva landstingsledamöternas tid och
engagemang för kunskapsinhämtning och hållbara beslut.

Sidoorganisationernas berättelser
S-kvinnor Norrbotten
Vi kan konstatera att S-kvinnor Norrbotten är ett av de största socialdemokratiska
kvinnodistrikten i Sverige. Vi har under de senaste tre åren haft en nettoökning av
medlemmar varje år.
Vårt motto är "S-kvinnor stödjer S-kvinnor". Stödet S-kvinnor emellan mot
patriarkala maktstrukturer är viktigt i vår organisation.
Det handlar om att ställa upp för varandra, att hålla ihop, stödja och peppa varandra,
men också att kunna lita på varandra i vår klasskamp, kvinnokamp och antirasistiska
kamp.
S-kvinnor Norrbotten har under året gjort ett mycket bra arbete, men vi behöver
synas mer i debatten och i media. Det visar sig att många väljare inte känner till oss.
I elva av Norrbottens fjorton kommuner har vi idag klubbar och i vissa kommuner
har vi flera, vårt mål är att ha minst en klubb i varje kommun. Styrelsen hoppas
därför att i nästa verksamhetsberättelse kunna skriva in de tre nya kommuner som
idag har medlemmar men som saknar en kvinnoklubb. Det är Överkalix, Arjeplog
och Pajala. Under 2015 har Arvidsjaur bildat sin första kvinnoklubb. Ett stort grattis
till er som bildade Qvinnen i Arvidsjaur.
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Styrelsen vill tacka alla klubbar för ett bra verksamhetsår och ett stort engagemang.
Utan ert arbete hade vi inte kommit så långt som vi gjort, men fortfarande återstår
mycket arbete för att nå målet för våra prioriterade frågor: heltid, delade turer,
barnomsorg alla dagar hela dygnet, delad föräldraförsäkring, likalön, flyktingars rätt
till asyl m.m.
Tack till våra bidragsgivare som gör det möjligt för oss att fortsätta kampen för ett
tryggt och jämställt samhälle.
Tack också alla övriga som bidragit till ett bra verksamhetsår för S-kvinnor.
Birgitta Ahlqvist, distriktsordförande

Socialdemokrater för tro och solidaritet,
Norrbottensdistriktet
Socialdemokrater för Tro och Solidaritets Norrbottensdistrikt (STS), före detta
Broderskapsdistriktet, tillhör förbundet med samma namn. Under distriktet finns ett
antal S-föreningar med följande namn:
 Kristna socialdemokrater i Boden, Luleå och Piteå
 Socialdemokrater för Tro och Solidaritet Luleå
 Fristående distriktsmedlemmar från Gällivare, Arjeplog och Kalix
Under detta år så har ett flertal av medlemmarna varit och är aktiva i arbete med
ankommande flyktingar samt vid flyktingboenden. Distriktet har haft sedvanligt
årsmöte och ett halv-årsmöte vilket blev inställt på grund av för få anmälda och
andra engagemang som dessa hade. Distriktet har samlat styrelsen för aktuell
ärendehantering ett antal gånger. Vi kan notera att många icke medlemmar är
intresserade av vår verksamhet men det föreligger svårigheter att få dessa att gå med
pga. deras engagemang i också andra S-föreningar. Antalet medlemmar i distriktet är
konstant med ett antal nya medlemmar och ett antal som försvunnit på grund av
olika orsaker (flytt, dödsfall, sjukdom mm). Det finns en relativt hög medelålder
bland våra medlemmar. De flesta av våra medlemmar är aktiva inom Svenska kyrkans
förtroendemanna-organisation men även inom frikyrkor och andra religiösa
organisationer. Det finns även medlemmar vilka inte är kyrkligt aktiva utan är
medlemmar utifrån andra intressen som går ihop med vår verksamhet. Vi har nu
börjat planera inför kyrkovalet nästkommande år 2017 samt ett eventuellt nytt
organisationsinnehåll. Förbundet har delat upp ansvaret på styrelsemedlemmarna i
förbundet inom olika huvudområden. Detta kommer också att påverka
distriktsorganisationerna som sannolikt får ett breddat område.
Eva Hedesand Lundqvist, distriktsordförande
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SSU Norrbotten
Verksamhetsåret 2015 har präglas med bra verksamhet och har bland annat bestått av
skolkampanjer runt om i hela länet och mer kursverksamhet för våra medlemmar.
Årskonferensen 2015 hölls på Sunderby Folkhögskola den 28-29 Mars. Vi behandlade
motioner, delade ut priser till “Årets riddare”, “Årets pepp” och “Årets kämpe”, hade en
tuff fight i att utse vinnaren i kommunkampen och gästades av Philip Botström & Niklas
Säwen från förbundsstyrelsen, Fredrik Lundh Sammeli från riksdagen, Susanne Andersson
förbundssekreterare för S-kvinnor, Mats Johansson från Sunderby Folkhögskola och
Yvonne Stålnacke, kommunalråd i Luleå.
Trots att vi har haft mer verksamhet än vad vi har haft på länge har medlemssiffrorna inte
ökat i samma fart, utan vi har haft ett tapp på medlemmar likt resten av SSU. Vi måste hitta
nya vägar att få ungdomar att ta steget in i SSU, för vi vet att många ungdomar delar våra
värderingar och vill leva i ett Sverige som präglas av socialdemokratisk politik.
2016 är ett mellanvalsår, men det ska inte synas på vår verksamhet. Vi ska vara ute på
skolor och prata politik & framtid med elever, finnas på festivaler, utbilda våra medlemmar.
Vår uppgift är att vara en blåslampa mot partiet för att krossa patriarkatet och kapitalismen

Uppföljning av beslut om motioner fattade vid
socialdemokraternas distriktskongress 2015
1. Glasögonsubvention för barn och ungdomar - Älvsbyns Ak
1:1 Att
den socialdemokratiska landstingsgruppen verkar för att
Norrbottens läns Landsting utreder hur glasögon kan
skrivas ut och subventioneras för barn och ungdomar
upp till 18 år.
Kongressens beslut: Bifall
Åtgärd: Landstingsgruppen hanterar motionen: Motionen behandlades som
ett förslag i landstingets strategiska plan 2016-2018 och fastställdes en konkret
insats. Subventionering av glasögon till barn blev också en del av regeringens
budget och träder i kraft 1 mars 2016.
2. Angående glasögon till barnen - Enskild
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2:1 Att

våra riksdagspolitiker verkar för att alla barn i Sverige får
full ersättning till glasögon.
Kongressens beslut: Besvarad
Åtgärd: Se ovan.
3. Vita jobb - Arjeplog Ak
3:1 Att
Socialdemokraterna i Norrbottens läns partidistrikt
verkar för att den ovan beskrivna upphandlingsmodellen
i samband med tjänsteupphandlingar införs i
Norrbottens läns landsting.
Kongressens beslut: Bifall
Åtgärd: Landstingsgruppen hanterar motionen: Uppföljning av landstingets
riktlinjer och regelverk för upphandling enligt vilket landstinget är en
upphandlande myndighet. Detta innebär att köp av varor, tjänster och
byggentreprenader ska ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).
Därutöver finns en rad kriterier fastställda i landstingets policydokument som
bl. a sociala hänsyn och miljöhänsyn. Alla ev. avsteg från ska dokumenteras,
godkännas av ansvarig och följas upp.
4. Den friska läkaren ska åka till de sjuka patienterna - Kiruna Ak
4:1 Att
all vård som inte fordrar specialutrustning belägen på
annan ort, ska försöka utföras så nära patienten det bara
är möjligt. Detta i syfte att förverkliga visionen ”Den
friska läkaren reser till den sjuka patienten”.
4:2 Att
i de fall man inom verksamheterna inte följer politikernas
ambitioner om ”Den friska läkaren reser till den sjuka
patienten” så får drabbade familjer full ersättning för
såväl resa som inkomstbortfall, eller i vart fall skälig
ersättning. Representantskapet bifalla motionen.
Kongressens beslut: Att bifalla att-sats 1samt att avslå att-sats 2
Åtgärd: Landstingsgruppen hanterar motionen: Likvärdig och tillgänglig vård
är ett av landstingets strategiska mål. Som ett led i det arbetet genomförs
breda satsningar på bl. a distansöverbryggande teknik men också satsningar
för lokala läkarinsatser kring psykiatri, hjärt-kärlsjukdomar, ögon - och
diabetesvård.
5. NYTT Sjukhus i Kiruna - Enskild
5:1 Att
Utredningen av ett nytt sjukhus i Kiruna får direktivet att
det skall vara komplett med bassjukvård inkluderande
BB och akutkirurgi.
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5:2 Att

Arbetarkommunen i Kiruna ställer sig bakom motionen
och skickar den vidare till distriktskongressen.
5:3 Att
om arbetarkommunens medlemsmöte ej bifaller
motionen skall motionen skickas vidare till
distriktskongressen som en enskild motion.
Kongressens beslut: Besvarad
6. Högkostnadsskydd för pensionärer - Arvidsjaurs Ak
6:1 Att
distriktskongressen ställer sig positiva till denna motion
och för den vidare till Norrbottens läns landstings
styrelse för vidare handläggning.
Kongressens beslut: Avslag
7. Uppdatering av den regionala kollektivtrafiken - Bodens Ak
7:1 Att
distriktskongressen uppdrar åt landstingsgruppen att
inom kollektivtrafik-myndigheten initiera en översyn av
kollektivtrafiken i hela länet
7:2 Att
myndigheten i samband med översynen prövar tankarna
om utökad samordning mellan olika aktörer, enklare
tillgängliga tidtabeller, beställningstrafik och lägre
biljettpriser.
Kongressens beslut: Bifall samt ta med tillägget som Tobias Lehto,
Kiruna skickar med till landstingsgruppen att kollektivtrafiken även
borde omfattas av tågtrafik och att krav ska ställas för upprustning av
järnvägsspår och tågmateriel
Åtgärd: Landstingsgruppen hanterar motionen: Varje mandatperiod görs
översyn av trafikplanen för Norrbotten och kommer att ske under 2016.
Landstinget påverkar i frågan om tidtabeller mm via det egna Norrtåg och i
fortlöpande samtal med trafikverket.
8. Utökad kommunikation till och från byar för ett ökat
flyktingmottagande - Kalix Ak
8:1 Att
aktivt verkar för att Migrationsverket avsätter medel för
ansökan om utökade kommunikationer mellan byar och
tätorter.
8:2 Att
aktivt verkar för att Länstrafiken beaktar detta behov i
sin planering av busslinjer.
8:3 Att
aktivt verka för införandet av sociala investeringsfonder i
landsting och kommuner.
8:4 Att
Kalix arbetarekommun upptar motionen som sin egen
och skickar den vidare till distriktskongressen.
8:5 Att
distriktskongressen bifaller motionen.
.
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Kongressen beslut: Bifalla att-sats 1 och 2, samt att aktivt verka för att
Migrationsverket avsätter medel för ansökan om utökade
kommunikationer mellan byar och tätorter, att-sats 3 besvarad.
Åtgärd: Landstingsgruppen hanterar motionen: Landstingets verksamheter
gör löpande utifrån behov extra insatser för tillgängligheten av vård för
nyanalända. Frågan om kollektivtrafiken ut till byarna är dock en kommunal
fråga och ersättningsfrågorna hanteras i förhandlingar mellan kommun och
migrationsverket.
9. Möjligheter att kräva Svenskt kollektivavtal vid kommunala
upphandlingar - Kalix Ak
9:1 Att
verka för att i Sverige ska kommunerna ha rätten att
kräva svenskt kollektivavtal vid upphandlingar gällande
kommunal verksamhet
9:2 Att
Kalix arbetarekommun upptar motionen som sin egen
och skickar den vidare till distriktskongressen
9:3 Att
distriktskongressen bifaller motionen.
Kongressens beslut: Bifall
Åtgärd: Riksdagsbänken hanterar motionen: Bevakas i samband med att
Upphandlingslagen behandlas. Hannah Bergstedt följer frågan.
10. Tandvård på lika villkor - Enskild
10:1 Att
personer som lider av muntorrhet pga. medicinering skall
omfattas av högkostnadsskydd i tandvård.
10:2 Att
landstingen skall förstärka kopplingen mellan munhälsa
och den övriga hälso- och sjukvården.
10:3 Att
motionen bifalles av Luleå AK och skickas vidare till
distriktskongressen år 2014 som antagen av Luleå AK
eller som enskild.
10:4 Att
partidistriktet bifaller motionen och skickar motionen
vidare till distriktskongressen 2014 för bifallande
10:5 Att
om motionen bifalls denna skickas vidare till
riksdagsgruppen i Norrbotten
10:6 Att
om motionen bifalls representanter i SKL tar upp frågan
i SKL.
Kongressens beslut: Besvarad
11. Doftmaskiner motverkar lagen om tillgänglighet
11:1 Att
dessa doftmaskiner bör förbjudas på allmän plats och i
offentliga
lokaler
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11:2 Att

Luleå arbetarekommun antar motionen som sin egen och
sänder den till vidare till Partidistriktet
11:3 Att
motionen bifalls av distriktskongressen och därefter
sänder den vidare till S-riksdagsgrupp för åtgärd.
Kongressens beslut: Bifall samt att motionen sänds vidare till Sriksdagsgrupp för åtgärd
Åtgärd: Riksdagsgruppen hanterar motionen: Motion av Hannah Bergstedt.
12. Stoppa drogerna - Bodens Ak
12:1 Att
distriktskongressen uppdrar till länets sriksdagsledamöter att väcka en fråga om
förhandsgodkännande för alla nya produkter som är
avsedda för invärtes bruk.
Kongressens beslut: Bifall samt uppdrar till länets s-riksdagsledamöter
att väcka en fråga om förhandsgodkännande för alla nya produkter som
är avsedda för invärtes bruk.
Åtgärd: Riksdagsgruppen hanterar motionen: Motion av Linus Sköld
13. Stärkt arbete mot internationell skatteflykt - Luleå ak
13:1 Att
verka för att en total översyn görs av ersättningsnivåerna
för sjukersättningen.
13:2 Att
verka för en förändring av regelverket så att
sjukersättningen baseras på tidigare lön, inte som idag
aktivitetsersättning eller sjukpenning.
13:3 Att
verka för att garantiersättningen höjs från dagens 8 800
kronor före skatt.
13:4 Att
verka för att dagens max tak på 17 760 kronor före skatt
höjs.
13:5 Att
via opinionsbildning i regional media uppmärksamma
frågan om de låga ersättningsnivåerna.
Kongressens beslut: Bifall
Åtgärd: Riksdagsgruppen hanterar motionen: Tas upp med berörd minister,
Fredrik Lundh Sammeli.
14. Segregationen i samhället - Luleå Ak
14:1 Att
det socialdemokratiska partiet fortsätter att arbeta för ett
icke segregerat Sverige i enlighet med ”Ett Sverige för
alla”
14:2 Att
motionen bifalles av Luleå AK och skickas vidare till
distriktskongressen år 2014 som antagen av Luleå AK
eller som enskild.
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14:3 Att

partidistriktet bifaller motionen skickar motionen vidare
till distriktskongressen 2014 för bifallande
14:4 Att
om motionen bifalles denna skickas vidare till
riksdagsgruppen i Norrbotten.
Kongressens beslut: Bifall
Åtgärd: Riksdagsgruppen hanterar motionen: Detta är partiets politik redan
nu. Vi följer och bevakar frågan. Fredrik Lundh Sammeli
15. Ökad möjlighet till jakt för personer med funktionsnedsättning –
Jokkmokks Ak
15:1 Att
dispens skall kunna utfärdas för personer med
funktionsnedsättning som medför
15:2 Att
färdhjälpmedel (ex. vis fyrhjuling, snöskoter el. dyl.)
måste användas för att jaga vilt som regleras inom
Jaktförordning (1987:905).
15:3 Att
en översyn av jaktlagen och jaktförordningar påbörjas i
syfte att motverka diskriminering av personer med
funktionshinder.
Kongressens beslut: Besvarad
16. Begränsa arbetsgivarnas möjligheter att utnyttja otrygga anställningar Arjeplogs Ak
16:1 Att
socialdemokraterna verkar för en förändring i lagen om
anställningsskydd så att 5 § 1. för allmän
visstidsanställning, tas bort och ersätts med
projektanställningar och tillfälliga arbetstoppar.
Tidsbegränsade anställningar måste motiveras. Undantag
från normen om tillsvidareanställning kan göras vid
följande anställningsformer: provanställning, vikariat för
namngiven person, tidsbegränsat projekt, max 1 år,
säsongsanställning och tillfälliga arbetstoppar, max 2
månader långa och 4 stycken per kalenderår.
16:2 Att
socialdemokraterna driver frågan om rätt till heltid på
hela arbetsmarknaden.
16:3 Att
Arjeplogs arbetarekommun antar motionen som sin egen
och skickar den till distriktskongressen 2015
Kongressens beslut: Bifall med tilläggsyrkande yrkade enligt följande:
Att stärka det lokala inflytande över anställningar och arbetes
organisation.
Att se över och begränsa timanställningar.
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Att begränsa antalet tim. och korttidsanställningar till att utgöra max
10 % i förhållande till fast anställd personal.
Åtgärd: Riksdagsgruppen hanterar motionen: Jämför med kongressbeslut.
Emilia Töyrä bevakar frågan.
17. Omhändertagna barn enligt LVU - Enskild
17:1 Att
uppdra åt våra riksdagspolitiker att lagen ändras så att
omhändertagandet varar så länge behovet av
omhändertagande gäller.
Kongressens beslut: Besvarad
18. Biståndspengar - Luleå Ak
18:1 Att
en höjning skall ske av enprocentsmålet i bistånd
18:2 Att
en riktad insats för kvinnor bör skrivas in i den
demokratiska agendan för biståndet
18:3 Att
Socialdemokratin bör arbeta också i EU för att
biståndspengar bör utges och en höjning införas.
18:4 Att
motionen bifalls av Luleå AK och skickas vidare till
distriktskongressen år 2014 som antagen av Luleå AK
eller som enskild.
18:5 Att
Partidistriktet bifaller och skickar motionen vidare till
distriktskongressen 2014 för bifallande.
18:6 Att
om motionen bifalles denna skickas vidare till
riksdagsgruppen i Norrbotten
Kongressens beslut: Att avslå att-sats 1. Att anse att-sats 2 besvarad. Att
bifalla att-sats 3.
Åtgärd: Riksdagsgruppen hanterar motionen: Socialdemokratin bör arbeta
också i EU för att biståndspengar bör utges och en höjning införas. Samt att
en skrivelse till s-gruppen i EU parlamentet bör produceras.
19. Angående medborgarskap i Sverige - Kiruna Ak
19:1 Att
uppdra åt våra riksdagspolitiker att lagen ändras så att
varje barn som föds i Sverige får svenskt medborgarskap.
Om föräldrarna även vill ha hemlandets medborgarskap
får barnet dubbelt medborgaskap.
Kongressens beslut: Avslag
20. Förändring av migrationspolitiken - Älvsbyns AK
20:1 Att
alla som bott i Sverige i sex år får permanent
uppehållstillstånd.
Kongressens beslut: Avslag
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21. Utvisning av unga afghanska män - Enskild
21:1 Att
på grund av den osäkerhet som råder för utvisade till
Afghanistan, utvisningarna skall stoppas nu när också
FN-styrkorna lämnar landet inom kort.
21:2 Att
motionen bifalles av Luleå AK och skickas vidare till
distriktskongressen år 2014 som antagen av Luleå AK
eller som enskild.
21:3 Att
partidistriktet bifaller och skickar motionen vidare till
distriktskongressen 2014 för bifallande.
21:4 Att
om motionen bifalles denna skickas vidare till
riksdagsgruppen i Norrbotten.
Kongressens beslut: Avslag
22. Asyl/visum för utomeuropeiska flyktingar - Enskild
22:1 Att
Riksdagen tar upp asylfrågan och möjligheterna att söka
asyl i annat närliggande land än det land flyktingen
kommer ifrån
22:2 Att
de svenska politikerna lyfter asylfrågan i EU för att få
förändringar avseende asylfrågan i Europa
22:3 Att
EU:s migrationsprogram ses över avseende asyl
22:4 Att
motionen bifalles av Luleå AK och skickas vidare till
distriktskongressen år 2014 som antagen av Luleå AK
eller som enskild.
22:5 Att
partidistriktet bifaller motionen skickar motionen vidare
till distriktskongressen 2014 för bifallande
22:6 Att
om motionen bifalles denna skickas vidare till
riksdagsgruppen i Norrbotten.
22:7 Att
om motionen bifalles den skickas till EU:s svenska Sgrupp.
Kongressens beslut: Att bifalla att-satserna 1 och 2, Att avslå att-sats
Åtgärd: Riksdagsgruppen hanterar motionen: 22:1 Riksdagen tar upp
asylfrågan och möjligheterna att söka asyl i annat närliggande land än det land
flyktingen kommer ifrån.
22:2 De svenska politikerna lyfter asylfrågan i EU för att få förändringar
avseende asylfrågan i Europa. I övrigt så bevakas i samband med att
asylfrågorna behandlas i Riksdagen, Fredrik Lundh Sammeli.
23. Försvarspolitik i Sverige - Luleå Ak
23:1 Att
Sverige skall fortsätta arbeta för utveckling av en civil
konflikthantering
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23:2 Att

vi i Sverige skall arbeta för full verkställighet av beslut vid
Socialdemokraternas partikongress år 2013 om förbud
mot vapenexport till diktaturländer och länder utan
demokratiskt styrelseskick.
23:3 Att
vi inte skall gå med i NAT0 men att vi behöver en
resursstark utrikespolitik i enlighet med sista stycket i
inledningstexten.
23:4 Att
motionen bifalles av Luleå AK och skickas vidare till
distriktskongressen år 2014 som antagen av Luleå AK
eller som enskild.
23:5 Att
partidistriktet bifaller motionen skickar motionen vidare
till distriktskongressen 2014 för bifallande
23:6 Att
om motionen bifalles denna skickas vidare till
riksdagsgruppen i Norrbotten antar motionen som sin
egen och vidaresänder den till Socialdemokraterna i
Norrbottens distriktsårskongress.
Kongressens beslut: Bifall
Åtgärd: Riksdagsgruppen hanterar motionen: Detta är redan partiets politik.
Frågan fortsätter att bevakas av Leif Pettersson.
24. Stoppa ISDS - Luleå Ak
24:1 Att
Socialdemokraterna ska verka för att stoppa ISDSklausulen i TTIP-avtalet.
24:2 Att
Socialdemokraterna ska verka för att inte låta TTIPavtalet underminera den nuvarande regleringen för
djurhållning och gifthalter i maten.
24:3 Att
Socialdemokraterna ska verka för att inte låta viktiga
undantag från upphovsrätten för skolor, bibliotek samt
personer med funktionsnedsättning gå förlorade.
24:4 Att
Socialdemokraterna ska verka för att inte liberalisera
EU:s miljölagstiftning för att matcha den med
amerikanska regler, som idag håller en lägre standard.
24:5 Att
Socialdemokraterna Luleå bifaller motionen och sänder
den vidare till distriktskongressen 2015.
24:6 Att
om motionen ej bifalles skickas in till distriktskongressen
som enskild motion.
Kongressens beslut: Bifall
Åtgärd: Riksdagsgruppen hanterar motionen: Skrivelse till s-gruppen i EUparlamentet.
25. Finanspolitiskt ramverk och hållbar utveckling - Enskild
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25:1 Att

25:2 Att
25:3 Att
25:4 Att

25:5 Att
25:6 Att
25:7 Att

en socialdemokratisk politik utformas som tar hänsyn till
sambandet/kopplingen mellan ekonomi, ekologi och
miljöpolitik samt klimatpolitik.
en EU-politik utformas som också tar hänsyn till
ovanstående kopplingar
definitionen av och faktorerna i finanspolitikens
långsiktiga hållbarhet förtydligas.
motionen bifalles av Luleå AK och skickas vidare till
distriktskongressen år 2014 som antagen av Luleå AK
eller som enskild.
partidistriktet bifaller och skickar motionen vidare till
distriktskongressen 2014 för bifallande.
om motionen bifalles denna skickas vidare till
riksdagsgruppen i Norrbotten
om motionen bifalles denna skickas vidare till S-gruppen

i EU
Kongressens beslut: Besvarad
26. Bankernas kupp - ett kontantlöst samhälle - Enskild
26:1 Att
samtliga banker åläggs att tillhandahålla kontanta medel
för sina kunder
26:2 Att
Luleå arbetarekommun antar motionen som sin egen och
sänder den vidare till partidistriktet
Kongressens beslut: Avslag - Godkänna tilläggsyrkande: Att den
Norrbottniska S-riksdagsgruppen erhåller i uppdrag att ta initiativ föra
att garantera tillgång till säker kontanthantering i alla landets
kommuner.

Åtgärd: Riksdagsgruppen hanterar tilläggsyrkandet: Att den norrbottniska Sriksdagsgruppen erhåller i uppdrag att ta initiativ föra att garantera tillgång till
säker kontanthantering i alla landets kommuner. Leif Pettersson lägger en
motion.
27. Reformera fastighetsskatten - Luleå Ak
27:1 Att
Regeringen arbetar blocköverskridande för att ta fram en
fastighetsskattmodell i linje med regeringens mål.
27:2 Att
Socialdemokraterna omformulerar sitt löfte att “inte
återinföra fastighetsskatten” till exempelvis “inte
återinföra den gamla fastighetsskatten som skapade fel
drivkrafter”
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27:3 Att
27:4 Att

Regeringen avskaffar den orättvisa fastighetsavgiften
återinför en ny form av fastighetsbeskattning på enbart
mark istället för på byggnader som den var utformad
förut.
27:5 Att
Regeringen konstruktivt bemöter Alliansens förslag
infrastrukturskatten” och utvecklar vidare idéerna.
27:6 Att
Socialdemokraterna Luleå bifaller motionen och sänder
den vidare till distriktskongressen 2015.
27:7 Att
om motionen ej bifalles skickas in till distriktskongressen
som enskild motion.
Kongressens beslut: Anse motionen besvarad med motiveringen att
förändring bör ske, men i ett större sammanhang.
28. Sänkt energiskatt för elintensiv verksamhet - Jokkmokks Ak
28:1 Att
energiskatten för el i datacenter och serverhallar
skyndsamt sänks till samma nivå som i Finland eller
lägre. Strategiskt är det viktigt att uppmärksamma andra
områden inom elintensiv verksamhet som i framtiden
kan bli tillväxtskapande för Norrbotten.
28:2 Att
energiskatten på elintensiv verksamhet som drivs med
förnyelsebar el anpassas till en nivå som ökar Sveriges
konkurrenskraft.
DS – förslag - Att partidistriktet verkar för att
energiskatten för elintensiv digital verksamhet skall
jämställas med skatten för elintensivindustri i Sverige.
Joakim Andersson, Luleå yrkade avslag till att sats 1 och
bifall till att sats 2.
Distriktsstyrelsens föredragande Hanna Bergstedt
ändrade yrkande b
ifall till distriktsstyrelsens förslag samt
bifall till att sats 2.
Kongressens beslut: Bifall DS förslag samt bifall att sats 2.
Åtgärd: Riksdagsgruppen hanterar motionen: Driva frågan i samband med att
utredningen presenteras. Uppvaktning av Damberg. Frågan bevakas av
Hannah Bergstedt
29. Återinförande av skrotbilspremie - Älvsbyns Ak
29:1 Att
en utredning görs och att skrotbilspremiens storlek
bestäms utifrån utredningens resultat.
Kongressens beslut: Att bifalla att en utredning görs men att i övrigt
anse motionen besvarad.
Åtgärd: Riksdagsgruppen hanterar motionen: Motion läggs av Linus Sköld.
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30. Vägavgifter - Enskild
30:1 Att
distriktskongressen uppdrar åt länets riksdagsledamöter
att driva frågan om en vägtrafikavgift för utländska
fordon.
Kongressens beslut: Avslag
31. Reseavdrag - Kalix Ak
31:1 Att
justera upp beloppen till en mer överensstämmande
summa med vad den faktiska driftskostnaden är för en
bil av nyare slag
31:2 Att
kunna göra ett större avdrag för en miljöklassad bil än en
som inte är miljöklassad
31:3 Att
Kalix arbetarekommun upptar motionen som sin egen
och skickar den vidare till distriktskongressen
31:4 Att
distriktskongressen bifaller motionen
Kongressens beslut: Avslag
32. Framtidens gruvindustri och dess konsekvenser - Luleå Ak
32:1 Att
Socialdemokraterna ska verka för att mineralavgiften
reformeras, för att fullt ut kunna täcka de framtida
kostnaderna för en sanering och återställning av miljön
efter avslutad gruvverksamhet.
32:2 Att
Socialdemokraterna ska verka för att försvåra
skatteflykten för utländska bolag.
32:3 Att
Socialdemokraterna ska verkar för att oseriösa aktörer
ska få det svårare att etablera gruvindustri i Sverige.
32:4 Att
Socialdemokraterna ska verkar för att en större del av
skatteintäkter från gruvindustrin ska återinvesteras i
samhällena där malmen bryts och miljön har förstörts.
32:5 Att
Socialdemokraterna Luleå bifaller motionen och sänder
den vidare
till distriktskongressen 2015.
32:6 Att
om motionen ej bifalles skickas in till distriktskongressen
som enskild motion
Kongressens beslut: Att anse att-sats 1 besvarad. Samt att bifalla att-sats
2 och avslå att-sats 3 och 4.
Åtgärd: Riksdagsgruppen hanterar motionen: 32:2 Att Socialdemokraterna
ska verka för att försvåra skatteflykten för utländska bolag. Motion från
Partidistriktet till partikongressen.
33. Skydda våra vattendrag och vårt dricksvatten - Luleå Ak
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33:1 Att

både svenska och utländska bolag som bedriver gruvdrift
i vårt land tar sitt ansvar för de skador som uppstår i
miljön. Ekonomiska medel måste fullt ut avsättas innan
tillstånd för prospektering och gruvdrift beviljas.
33:2 Att
Luleå arbetarekommun antar motionen som sin egen och
sänder den vidare till partidistriktet
33:3 Att
motionen bifalls av distriktskongressen som därefter
sänder den vidare till S-riksdagsgrupp som får i uppdrag
att driva frågan i riksdagen.
Kongressens beslut: Avslag
34. E10 Malmfälten - Enskild
34:1 Att
Tidigarelägga förbättringen av E10 genom att medel
flyttas från genvägen Junosuando-Kaunisvaara samt den
runt Vittangi.
34:2 Att
arbetarkommunen i Kiruna ställer sig bakom motionen
och skickar den vidare till distriktskongressen.
34:3 Att
om arbetarkommunens medlemsmöte ej bifaller
motionen skall motionen skickas vidare till
distriktskongressen som en enskild motion.
DS – tilläggs att sats Att kräva att upprustningen av väg
E10 flyttas fram i regeringens åtgärdsplan och att medel
för detta avsätts.
Kongressens beslut: Anta DS tillägg samt anse motionen besvarad.
Åtgärd: Riksdagsgruppen hanterar motionen: Tas upp i samband med
åtgärdsplaneringen av infrastrukturen. Påminna om Lövens vallöfte Leif
Pettersson bevakarfrågan.
35. Tillfälligt Särskilt Investeringsstöd till kommuner med hög produktion
av förnyelsebar el - Jokkmokks Ak
35:1 Att
Tillväxtverket uppdras att skyndsamt skapa ett Tillfälligt
Särskilt Investeringsstöd i syfte att stimulera kommuner
att investera i elnät för att förbättra infrastrukturen för
elintensiv verksamhet
Kongressens beslut: Besvarad
36. Studera på högskola och universitet/invandrare - Enskild
36:1 Att
reglerna för uppehållstillstånd och studier ses över
utifrån att många nyanlända flyktingar behöver
komplettera sina studier
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36:2 Att

motionen bifalles av Luleå AK och skickas vidare till
distriktskongressen år 2014 som antagen av Luleå AK
eller som enskild.
36:3 Att
partidistriktet bifaller motionen skickar motionen vidare
till distriktskongressen 2014 för bifallande
36:4 Att
om motionen bifalles denna skickas vidare till
riksdagsgruppen i Norrbotten
Kongressens beslut: Avslag
37. Alla ska med! - Luleå Ak
37:1 Att
socialdemokraterna verkar för att utöka uppdraget för
alla som i samhället arbetar med barns fostran att också
stötta föräldrar i sin roll för att motivera barnen till
studier.
37:2 Att
socialdemokratin påverkar de delar av
folkbildningsrörelsen som vi har inflytande i att inleda en
folkbildningskampanj som stöd för föräldrar som vill
hjälpa sina barn att klara skolan.
37:3 Att
Socialdemokraterna Luleå bifaller motionen och sänder
den vidare till distriktskongressen 2015.
37:4 Att
om motionen ej bifalles skickas in till distriktskongressen
som enskild motion
Kongressen beslut: Bifall
Åtgärd: Partidistriktet hanterar motionen: Formulering av motion till
Partikongressen 2017.
38. Rättvisare inackorderingsstöd - Kalix Ak
38:1 Att
i första förlägga all hantering av inackorderingsstöd
handläggs av CSN samt använda det beräkningssystem
som CSN använder idag
38:2 Att
i andra hand harmonisera regelverken för kommunerna
med CSNs regelverk
38:3 Att
i tredje hand starta en utredning gällande hela systemet
med inackorderingsstöd
38:4 Att
Kalix arbetarekommun upptar motionen som sin egen
och skickar
den vidare till distriktskongressen
38:5 Att
distriktskongressen bifaller motionen
Kongressens beslut: Att bifalla att-sats 3 att starta en utredning gällande
hela systemet med inackorderingsstöd. Att i övrigt anses motionen
besvarad.
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Åtgärd: Riksdagsgruppen hanterar motionen: Att starta en utredning gällande
hela systemet med inackorderingsstöd. Motion – Fredrik Lundh Sammeli.
39. Skolmaten - Enskild
39:1 Att
skolmaten ska vara ekologisk hållbar, varierad och nyttig
39:2 Att
Kalix arbetarekommun upptar motionen som sin egen
och skickar den vidare till distriktskongressen
39:3 Att
distriktskongressen bifaller motionen och skickar den
vidare till partikongressen
Kongressens beslut: Avslag
40. Arbetsmarknadsinformation på gymnasieskolan - Arjeplogs Ak
40:1 Att
Socialdemokraterna aktivt arbetar för att ämnet
arbetsmarknadskunskap blir ett obligatoriskt ämne i
samtliga gymnasieprogram.
40:2 Att
Socialdemokraterna aktivt arbetar för att skriva om
texten i skollagen så det tydligt framgår att båda parterna
från arbetsmarknaden; facket och arbetsgivaren, ska få
komma ut på gymnasieskolorna och informera.
40:3 Att
Socialdemokraterna aktivt arbetar för att se till att
fackförbunden kommer ut på gymnasieskolorna för att
bedriva facklig skolinformation i kommunerna.
Kongressens beslut: avslå att-sats 1, bifalla att-sats 2 och 3
Åtgärd: Riksdagsgruppen hanterar motionen: 40:2 Socialdemokraterna aktivt
arbetar för att skriva om texten i skollagen så det tydligt framgår att båda
parterna från arbetsmarknaden; facket och arbetsgivaren, ska få komma ut på
gymnasieskolorna och informera. 40:3 Socialdemokraterna aktivt arbetar för
att se till att fackförbunden kommer ut på gymnasieskolorna för att bedriva
facklig skolinformation i kommunerna. Motion formuleras av Emilia Töyrä.
41. Äldre förtroendevalda i politiken - Luleå Ak
41:1 Att
pensionärer bör ges möjlighet att finnas med/väljas in i
högra utsträckning än idag i förtroendevalda instanser.
41:2 Att
motionen bifalles av Luleå AK och skickas vidare till
distriktskongressen år 2014 som antagen av Luleå AK
eller som enskild.
41:3 Att
partidistriktet bifaller motionen skickar motionen vidare
till distriktskongressen 2014 för bifallande
41:4 Att
om motionen bifalles denna skickas vidare till
riksdagsgruppen i Norrbotten
Kongressens beslut: Bifall
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Åtgärd: Distriktsstyrelsen hanterar motionen: 41:1 att pensionärer bör ges
möjlighet att finnas med/väljas in i högra utsträckning än idag i
förtroendevalda instanser.
Ett beslut som vi alltid har med oss för att fånga en spegelbild av samhället
när vi väljer att sätta samman våra lag av förtroendevalda. Sända frågan vidare
till den nya valberedningen
42. Inrätta ett Förtroenderåd - Enskild
42:1 Att
Socialdemokrater i Norrbotten inrättar ett Förtroenderåd
som träffas 1-2 gånger per år.
42:2 Att
förtroenderådet väljs för en mandatperiod.
42:3 Att
en representant från varje arbetarekommun ingår i rådet,
samt en ordförande som inte är ”kopplad” till något
politiskt uppdrag i någon arbetarekommun.
42:4 Att
i förtroenderådet inrätta ett utskott som har ansvar att ta
tag i krishanteringen i partiet.
Kongressens beslut: Avslag
43. Antal ledamöter i Distriktsstyrelsen- Överkalix
43:1 Att
Distriktskongressen beslutar att distriktsstyrelsen ska
bestå av 14 ledamöter, en representant från varje
arbetarekommun plus ordförande.
43:2 Att
Distriktskongressen beslutar att varje arbetarekommun i
fortsättningen utser en ordinarie ledamot och en
ersättare till distriktsstyrelsen.
Kongressens beslut: Att avslå motionen med tillägg Att
distriktsstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett förslag angående
distriktsstyrelsens sammansättning till nästa kongress.
Åtgärd: Distriktsstyrelsens sammansättning till numerären är redan fastslaget i
beslut på vår distriktskongress i Kiruna 2015. Sammansättningen i övrigt är en
fråga för valberedningen utifrån beslutet att avslå motionen som yrkat att alla
Ak skulle beredas plats i Distriktsstyrelsen. På vårt höstmöte i november 2015
så valde höstmötet att forma om och ge nya kriterier för valberedningen att
jobba efter. I deras arbete ligger också att koma fram till en bra
sammansättning av distriktsstyrelsen.
44. Beslut fattade av distriktskongress och/eller valkonferens - Kiruna Ak
44:1 Att
beslut som tagits vid distriktskongress och/eller
valkonferens inte får frångås utan nytt kongressbeslut.
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44:2 Att

distriktsstyrelsen skall skyndsamt hantera sådana
situationer och meddela oss partimedlemmar sitt
ställningstagande snarast.
44:3 Att
Industrins (s)-fackklubbs medlemsmöte bifaller
motionen och ställer sig bakom den inför
distriktskongressen 2015.
44:4 Att
Industrins (s)-fackklubbs medlemsmöte skickar
motionen vidare till Arbetarekommunen med
uppmaning att ställa sig bakom motionen.
44:5 Att
om Industrins (s)-fackklubbs medlemsmöte inte bifaller
motionen, skall motionen skickas vidare som enskild
motion.
Kongressens beslut: Bifall. Att beslut som tagits vid distriktskongress
och/eller valkonferens inte får frångås utan nytt kongressbeslut.
Att distriktsstyrelsen skall skyndsamt hantera sådana situationer och meddela
oss partimedlemmar sitt ställningstagande snarast.
Åtgärd: Distriktsstyrelsen ser sitt uppdrag att man har att hantera uppkomna
situationer likt den som motionen beskriver genom en skyndsam, tydlig och
öppen hantering. Distriktsstyrelsen tycker att dagens stadgar reglerar ansvarat
för demokratiskt fattade beslut på ett bra sätt. Där ansvaret ligger på var och
en av oss som medlem att respektera och följa fattade demokratiska beslut.
För att allt ska fungera så måste alla värna den principen.
45. Rätten att försvara sin egen motion - Enskild
45:1 Att
motionsskrivaren själv tillåts försvara sin egen motion
45:2 Att
Luleå arbetarekommun antar motionen
45:3 Att
motionen skickas vidare till SAP-distriktets årskongress
Kongressens beslut: Avslag
46. Veterinärstationer/mottagningar - Enskild
46:1 Att
likaväl som vi ser över riskkapitalisternas ägande i
människorna sjukhusvård, vi måste se över
riskkapitalisternas merägande och uppköp av
djursjukhus, djurkliniker,
veterinärstationer/mottagningar.
46:2 Att
vi måste ha ett icke privatkapitalistiskt ägande av
djursjukhus, djurkliniker och
veterinärstationer/mottagningar.
46:3 Att
eventuella vinster måste återgå till djursjukhuset,
djurkliniken och veterinärstationerna/ mottagningarna.
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46:4 Att

motionen bifalles av Luleå AK och skickas vidare till
distriktskongressen år 2015 som antagen av Luleå AK
eller som enskild.
46:5 Att
partidistriktet bifaller och skickar motionen vidare till
distriktskongressen 2015
för bifallande.
46:6 Att
om motionen bifalles denna skickas vidare till
riksdagsgruppen i Norrbotten
Kongressens beslut: Avslag
47. Ställa om klockan - Enskild
47:1 Att
sommartiden (alt. vintertiden) behålls året om!
47:2 Att
Luleå arbetarekommunen antar motionen och sänder
den vidare till partidistriktet.
Kongressens beslut: Avslag
48. Matförsörjning - Enskild
48:1 Att
den inhemska matproduktionen måste stimuleras
48:2 Att
ekologisk och närproduktion i Sverige måste stimuleras
48:3 Att
kringkostnaderna för matproducenter måste analyseras
och ev. förändras
48:4 Att
matpriserna i affär måste ses över av inhemskt
producerade varor
48:5 Att
motionen bifalles av Luleå AK och skickas vidare till
distriktskongressen år 2015 som antagen av Luleå AK
eller som enskild.
48:6 Att
partidistriktet bifaller motionen skickar motionen vidare
till distriktskongressen 2015 för bifallande
48:7 Att
om motionen bifalles denna skickas vidare till
riksdagsgruppen i Norrbotten
Kongressens beslut: Att bifalla att-sats 1 och 2 samt att avslå att-sats 3
och 4.
Åtgärd: Riksdagsgruppen hanterar motionen: 48:1 att den inhemska
matproduktionen måste stimuleras samt 48:2 att ekologisk och närproduktion
i Sverige måste stimuleras. Detta tas upp i samband med Livsmedelsstrategin.
Hannah Bergstedt bevakar frågan.

