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Distriktsstyrelsens årsberättelse
Styrelsen för Norrbottens Socialdemokratiska partidistrikt (Organisationsnummer: 897000-2955)
får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2014
Distriktsstyrelsen har under året bestått av Karin Åström, Överkalix, Krister Johansson Luleå,
Maria Burström, Luleå, Mats Abrahamsson, Arjeplog, Patrik Åman, Arvidsjaur, Britt-Marie
Loggert Andrén, Boden, Birgitta Larsson, Gällivare, Marlene Haara, Haparanda, Kent Ögren,
Jokkmokk, Erkki Haarala, Kalix, Andreas Fors, Kiruna, Lenita Ericson, Luleå, Åke Johdet, Pajala,
Peter Roslund, Piteå, samt Helena Öhlund, Älvsbyn. Från oktober har varit ordinarie ledamot.
Ersättare: Beatrice Öman Boden, Johannes Sundelin Gällivare, Carina Strömbäck Kalix, Maria
Listerman Nilsson, Överkalix, Bente Moen Åkerholm, Övertorneå,
Adjungerade till distriktsstyrelsen: riksdagsledamöterna Fredrik Lundh Sammeli, Hannah
Bergstedt, Leif Pettersson, Sven Erik Bucht och Tomas Nilsson Alexander Nilsson, SSU
Norrbotten, t.o.m. mars 2014 därefter Ebba Bergqvist SSU, Ida Karkiainen, Internationell ledare,
Birgitta Ahlqvist, S-kvinnor Norrbotten, Eva Hedesand Lundqvist, Tro och Solidaritet
Norrbotten, Britt Westerlund, Landstinget, Britta Flinkfeldt Jansson, Kommunförbundet
Norrbotten samt Emilia Töyrä och Maria Stenberg.

Konstituering:
Distriktsstyrelsen utsåg vid konstituerande sammanträde Peter Roslund, Piteå till vice ordförande.
Till kassör utsågs Lars U Granberg. Vidare utsågs ett verkställande utskott som bestod av Karin
Åström, Peter Roslund, Birgitta Larsson, Maria Burström och Kent Ögren samt
Lars U Granberg, Agnes Szögi, och som Stefan Wikén adjungeras till verkställande utskottet.

Sammanträden
Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft 10 protokollförda styrelsesammanträden
Verkställande utskottet har genomfört 9 protokollförda sammanträden varav 1 telefonmöten.

Revisorer
Ordinarie: Maj-Lis Gustavsson Kalix, Bengt Ek Piteå, och yrkesrevisor Anders Westman, KPMG
Ersättare: Gunhild Åhl Piteå, Sören Engelmark Gällivare och yrkesrevisor Ulrika Öhlund,
KPMG

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.a ombudsman), Agnes
Szögi (ombudsman/politisk sekreterare), Stefan Wikén (valkretsombudsman) och Inger Wikman
(verksamhetsassistent). Jenny Savela har haft anställning som Valombudsman (15 maj- 31
december 2014) och Louise Mörk och Robert Bergqvist som SSU valombudsmän (12 april – 12
november 2014)

Distriktskongressen
Gemensamt årsmöte tillsammans med SSU, S-kvinnor, Tro- och Solidaritet, ABF, Unga Örnar
och LO. Distriktskongressen 2014 ägde rum den 5-6 april 2014 på Nordkalottens Hotell och
konferens i Luleå. Kongressen samlade 194 ombud samt distriktsstyrelse, valberedning och
gäster. Kongressen inleddes klockan 13.00 med att Ordförande för Luleå Arbetarekommun Britt
Westerlund hälsade välkommen till Nordkalottens Hotell och Konferens. Därefter kulturinslag
med. Karin Åström, ordförande för partidistriktet, hälsade ombud och övriga deltagare
välkomna, ordföranden påbjöd en tyst minut för att hedra minnet av de medlemmar som avlidit
under året. Hälsningsanföranden till årsmötet Unga Örnar, Norrbotten LO:s ombudsman i Norra
Sverige, S-kvinnor Norrbotten, ABF Norr samt Tro- och Solidaritet framförde en hälsning till
kongressen. SSU Norrbottens nyvalda ordförande Ebba Bergqvist skickade en videohälsning.
Under kongressen genomfördes tre seminarier: Ekonomi och Jämställdhet – Lena Abrahamsson,
Globalutveckling – Ulf Bjereld, Jobb och Utbildning - Ola Pettersson
Partistyrelsens gäst Magdalena Andersson talade under lördag. Karin Åström tackade för
förtroendet att ännu ett år få leda Socialdemokraterna i Norrbotten. Peter Roslund tackade de
ledamöter som i och med kongressen lämnade sina uppdrag, samt tackade presidiet, ombud,
deltagare och personal för en väl genomförd kongress.

Facklig politisk samverkan
Fackliga utskottet har under året legat nere och den facklig politiska verksamheten har bestått av
samverkan i planering och genomförande av alla våra valaktiviteter som vi jobbat med under
2014 års alla valrörelser. Facklig ledare i partidistriktet har varit Krister Johansson som aktivt
deltagit i partiets verksamheteter under året. Samt att våra riksdagsledamöter aktivt medverkat vid
besök och möten arrangerade av LO.

Studie och medlemsutveckling 2014
Utvecklingsutskottet har bestått av Maria Burström, Luleå (ordförande), Birgitta Larsson,
Gällivare, Tomas Vedestig, Övertorneå,(fram till mars), Anders Öberg, Sunderby folkhögskola,
Benny Edlund, ABF Norr, Peter Eriksson, Piteå, Jenny Eriksson, Pajala, Jenny Ahlman, Luleå
samt Linus Sköld, Älvsbyn.
Studieverksamheten har under 2014 framförallt bestått i att genomföra medlemsutbildningarna
Steg I och Steg II samt att planera och bygga studieverksamheten för åren efter fram till nästa val.
Studieverksamheten är central för att göra Socialdemokraterna ska vara ett folkrörelsemässigt
Framtidsparti. Inför 2014 beslutade distriktsstyrelsen att inte ta ut några avgifter för
medlemsutbildningen. Detta för att möjliggöra och leva upp till ambitionen att alla nya
medlemmar ska erbjudas medlemsutbildningen inom sex månader.

Medlemsutbildningarna tar upp vår historia, ideologi, Vår organisation och det parlamentariska
systemet, Kommunikation, Mötesteknik och Aktuellpolitik och ska ses som en grundläggande
utbildning som riktar sig till nya medlemar, som blivit medlem de senaste två åren.
Partidistriktet har startat ett samarbete med Unga Örnar Norrbotten kring våra
medlemsutbildningar. Det innebär att deltagarna kan ta med sina barn på utbildningen, som då
får delta på Unga Örnars läger under utbildningshelgen. Detta har varit uppskattat och
möjliggjort för föräldrar att delta i utbildningen.
40 deltagare har under året gått Medlemsutbildningen steg I
26 antal deltagare har under året gått Medlemsutbildningen steg II
Ett handledarlag har formats kopplat till genomförandet av medlemsutbildningarna. En
utveckling av och arbete med ett handledarlag är en förutsättning om det ska gå att lyckas hålla en
hög ambition på studieverksamheten.
Planering och föreberedelser har också skett inför 2015 bl.a. påbörjat en studieturné i
arbetarkommunerna som föranleddes av att få arbetarekommuner hörsammade inbjudan till
studieupptakten efter valet. Efter valet har planering och uppläggning pågått av insatser kring
förtroendemannautbildningen med Sunderbyn folkhögskola, planering av utbildning för
cirkelledare med ABF, samt sjösättande av partistyrelsens studieplan avseende Ledarutbildningar i
de delar som partidistriktet ansvarar för. Även upprättandet av ett tillfälligt studieregister är
påbörjat i väntan på ett permanent studieregister kopplat till medlemsregistret.
Partidistriktet har deltagit i partistyrelsens studiekonferens och tillhandahållit handledare för
genomförande av Steg III i medlemsutbildningen på Runö. Vi har haft flera deltagare på både
medlemsutbildningen Steg III och på Bommersviksakademin.
Deltagande i Medlemsutbildningen steg III på Runö
Mehmet
Tekin
Mariane
Hedkvist
Carola
Eichwurzel Wilhelm
Ashkan
Ekhtiari
Idris
Abdulwhab
Marita
Franklin
Åsa
Gustafsson
Deltagande i Bommersviksakademin 2013 – 14
Jenny
Alman
Tim
Lilja
Jens
Lundqvist
Deltagande i Bommersviksakademin 2014-15
Ewelina
Edenbrink
Emma
Engelmark
Fredrik
Hansson

Madelene
Carina
Jenny

Hansson
Sammeli
Savela

Norrbottenskretsen
Norrbottenskretsen har under det gångna året sammanträtt 1 gång, den 28-29/1. Sammanträdet
hölls nere i Stockholm. Temat för överläggningen var Heltid, deltid och delade turer.
Norrbottenskretsen besökte första dagen LO borgen och där träffade man LOs vice ordförande
Tobias Baudin. Samt att man också första dagen fick en föredragning från Kommunalarbetareförbundet som levererat en rapport om just heltid, deltid och delade turer. Andra dagen
tillbringade man på Riksdagen och där bland annat en träff med Magdalena Andersson ingick i
programmet. Under andra dagen beslutade man också att inom Norrbottenskretsen tillsätta en
arbetsgrupp för att jobba med frågor som rör upphandling för kommuner och landtinget.
Skogslänssamarbete
Skogslänssammarbetet under året har bestått av två större konferenser bägge med placering i
Gävle. Första konferensen hölls 14-15 januari och var riktad som Ombudsmannakonferens inför
våra två valrörelser som genomfördes under året. Huvudtemat kretsade runt EU valet med
medverkan från Ann-Sofie ”Soffan” Hermansson. På den överläggningen så medverkade
partidistriktet genom 1:e Ombudsmannen. Överläggningen 30-31 oktober handlade om facklig
politisk samverkan. Där medverkade LOs vice ordförande Tobias Baudin och höll ett pass som
handlade om valet och den då nyligen avslutade valrörelse. Partidistriktet medverkan vid den
träffen svarade Maria Stenberg och Emilia Töyrä för. I övrigt så har partidistrikte genom sina
ombudsmän, VU ledamöter och riksdagsledamöter medverkat vid ett flertal överläggningar inom
skogsläns konstellationen och med det bidragit till att fortsatt utveckla sammarbetet mellan våra
län.

Första Maj 2014

Årets huvudparoll – Ingen UNG Utan Jobb
Arjeplog
Arvidsjaur
Boden

Maria Stenberg
Emilia Töyrä
Fredrik Olovsson,
Ellinor Eriksson
Gällivare
Kent Ögren
Haparanda Ida Karkiainen
Jokkmokk Gustav Uusihannu
Kalix
Leif Pettersson
Kiruna
Bengt Urban Fransson
Luleå
Fredrik Olovsson
Ellinor Eriksson
Pajala
Sven Erik Bucht
Piteå
Ingela Edlund
Hannah Bergstedt
Älvsbyn
Ingela Lekfalk
Överkalix
Fredrik Lundh Sammeli
Övertorneå Olov Abrahamsson

Riksdagsledamot
Riksdagskandidat
Partiets Finanspolitiska talesperson
SSU
Landstingsråd
Riksdagskandidat
Landstingskandidat
Riksdagsledamot
Ledarskribent Piteå Tidningen
Partiets Finanspolitiska talesperson
SSU
Riksdagsledamot
LO
Riksdagsledamot
Landstingskandidat
Riksdagsledamot
Ledarskribent NSD

Valkonferensen tillika höstmötet
Partidistriktets valkonferens tillika höstmöte hölls på Sunderby folkhögskola lördagen den 8
november 2014. 45 kallade ombud från länets arbetarekommuner samt valberedning,
distriktsstyrelse och åhörare var närvarande. På mötet fastställdes Socialdemokraternas
nomineringar till de förtroendeuppdrag som skall fastställas i landstinget och andra regionala
organ. Utöver det presenterades en snabb valanalys för vårt län samt våra ambitioner vad gäller
studier och medlemsvärvning för kommande verksamhetsår.

Kurser och konferenser
19 januari
28-29 januari
25-25 januari
25-26 januari
8-9 februari
8-9 februari
16 februari
22-23 februari
22 mars
22-23 mars
14 - 15 juni
11-12 oktober
22-23 november

Valstudiedag, Sunderbyn
Norrbottenskretsen
600-ledarutbildning
Valupptakt
Utvecklingsledarsteg 3,
Medlemsutvecklingshelg
S dag med Politikerakademin
Handledarutbildning för Medlemsutbildningen
Medieträningsdag
Medlemsutbildning
Utbildning för värvningsledare i Stockholm - Jenny
Savela deltog
Studie och medlems-upptakt
Medlemsutbildning

Representation
Partidistriktet har varit representerat vid bland annat följande arrangemang:
ABF Norr årsmöte – Peter Eriksson, ersatte Birgitta Larsson
ABF:s halvårsmöte –
SSU årskonferens – Karin Åström
Naturskyddsföreningen Framtids veckan – Karin Åström
Arbeiderpartiet i Nordland – Jerry Johansson Arvidsjaur
Medleforsens Folkhögskolas årsmöte - Birgitta Ahlqvist
LO-distriktet Norra Sveriges årsmöte – Hannah Bergstedt
LO- distriktet Norra Sveriges halvårsmöte – Emilia Töyrä
Skogslänskonferens i Gävle

Besök av centrala företrädare

25/1,
30-31/1,
3/3
13/3
3/3
20/3,
26/3
27/3
29/3
5/4
11-12/4
24/4
27-28/4
9/5,
15/5
17/5
18/5
19/5
3/8
4/8
8/8
8/8
16/8
17/8
25- 26/8,
26/8
18/9
23/10

Stefan Löfven Medlefors
Jens Nilsson
Carin Jämtin
Ibrahim Byland
Carin Jämtin
Jens Nilsson
Anna Hed
Marita Ulvskog
Olle Ludvigsson
Magdalena Andersson
Jens Nilsson
Marita Ulvskog
Olle Ludvigsson
Olle Ludvigsson
Stefan Löfven
Jens Nilsson
Jens Nilsson
Jens Nilsson
Anders Ygeman
Ibrahim Byland
Ylva Johansson
Stefan Löfven
Lena Hallengren
Ylva Johansson
Mikael Damberg
Carin Jämtin
Mikael Damberg
Gabriel Wikström

Gällivare,
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå,
Kalix
Luleå
Piteå,
Luleå
Kalix
Kiruna
Luleå
Kiruna
Luleå
Haparanda
Boden
Piteå
Piteå
Piteå
Piteå
Piteå
Överkalix
Kiruna
Luleå, Piteå
Piteå
Kiruna
Luleå och Piteå

Medlemsutveckling
Under supervalåret har vi haft fokus på att få fler medlemmar. Vi värvade 590 Nya medlemmar
men fortsätter trots detta att minska. Vid årsskiftet är vi 4899 medlemmar, 105 fler än 2013 vilket
trots 590 nya medlemmar ändå utgör ett tapp på 485 medlemmar. Att värva medlemmar är
oerhört viktigt och måste bedrivas mer aktivt ute i vår organisation.
Medlemmar 31/12-2014
31/12-2014
Arjeplog
95
Arvidsjaur
208
Boden
539
Gällivare
327
Haparanda
170
Jokkmokk
186
Kalix
445
Kiruna
332
Luleå
1099
Pajala
185
Piteå
829
Älvsbyn
181
Överkalix
188
Övertorneå
115

31/12-2013
96
207
539
318
156
178
443
316
1033
166
852
177
203
110

Totalt

4794

4899

Nya medlemmar 2014
Kvinnor
Arjeplog
3
Arvidsjaur
11
Boden
24
Gällivare
16
Haparanda
16
Jokkmokk
12
Kalix
18
Kiruna
22
Luleå
81
Pajala
19
Piteå
41
Älvsbyn
13
Överkalix
6
Övertorneå
8
Totalt
290

Män
3
19
30
19
9
11
32
21
92
16
29
7
4
8
300

6
30
54
35
25
23
50
43
173
35
70
20
10
16
590

Valet 2014
Mål
Målen för 2014års valrörelser var att öka vårt förtroende hos väljarna och öka antalet röster i
samtliga val 2014 vilket skulle medföra:
– 6 mandat i Europaparlamentsvalet - 33 000 röster
– En socialdemokratisk regering och 6 mandat i Riksdagen - 88500 röster
– Fortsatt styre i landstinget - 72 000 röster
– Styre i länets samtliga kommuner - 85 000 röster
Kompletterande organisatoriska mål som löd
– Vi ska genomföra 60 000 samtal med Norrbottniska väljare

Utfall
EU-valet

Trots 126 000 fler röster på oss i EU valet (på riket) än i valet 2009 så tappade vi 1 mandat, vi
gick från 6 mandat till 5 mandat. I Norrbotten gick vi totalt fram 1,1 %, vi fick 6770 fler som
röstade på oss än i valet 2009. Vi var partiet som attraherade mest nya röster i EU valet. Men
trots det så är inte vi dem som framstår som vinnare i EU valet i Norrbotten. Miljöpartiet och
Sverigedemokraterna är de partier som vuxit allra kraftigast under valrörelsen i Norrbotten.
Valdeltagandet ökade i Norrbotten med hela 6,87 % till 47,3%. Glädjeämnen i EU valet –
Jokkmokk genomför en riktigt bra valrörelse. Luleå, där ett brett valrörelsearbete och en tydlig
arbetsinsats med att lyfta det politiska samtalet gav resultat.

Allmänna valet - Riksdagsvalet

Valrörelsen på riket landade i en antiklimax om regeringsmakten. Vårt centrala mål på 35 %
nådde vi inte, vi landade på 31 %. Vi orkade inte riktigt lyfta i den rikspolitiska valrörelsen. På
riket går vi fram med 0,3 % och attraherar 105 200 nya väljare att rösta på oss i Riksdagsvalet
totalt. Fortsatt är Norra delarna av vårt land partiets strakaste fäste. Norrbotten 49 %,
Västernorrland 46 %, Västerbotten 42 % och Jämtland 40%. Vår valrörelse i Norrbotten
resulterade i 4000 färre röster än i valet 2010. Vi tappade 3,13 % mot 2010. Vi tappade ett
mandat trotts att målet var att hålla kvar 6 mandat.

Landstingsvalet

Landstingsvalet på riket följer en trend där vi från 2002 (38,4%) tappar mark val efter val. 2002
38,4%, 2006 33,8%, 2010 33,04% och nu 2014 32,9%. Norrbotten presterar 2014 ett av de lägsta
resultaten under lång tid vad gäller landstingsval. Resultatmässigt har vi gått från att ligga bland
länen med högst valresultat till att landa i mitten i valt 2014. Vi tappar 8 460 röster i jämförelse
med valet 2010. Vilket motsvarar ett tapp med 6,2 %. Målet att nå ett fortsatt styre i landstinget
nåddes genom samverkan, men vi tappade 6 mandat.

Kommunvalet

Kommunvalet på riket visar också på en trend där stödet för oss minskar över tid. 32,4% valet
2010 mot 31,2% i valet 2014. Valet i Norrbotten visar på ett spretigt valresultat. Vi nådde
generellt 43,43% som resultat för våra kommuner. Alla våra 14 kommuner når ett högre
valresultat än riket. Samtidigt så visar trenden för Norrbotten att vi går från ett valresultat 206-

2010 ca 48,5% till att nu landa på 43,6% i valresultat. I vissa kommuner gör vi riktigt bra
valresultat och i andra går det betydligt sämre. I dem kommuner som gör bra ifrån sig finns också
tydliga kopplingar till en väl genomförd samtalsdriven valrörelse. Luleå kommun som når ett bra
resultat gör det mycket tack vare en stor grupp aktiva valarbetare som genomför många samtal
med väljare. Älvsbyn som åter erövrar gammal mark, gör det utifrån en tydlig strategi som varit
grunden i deras valarbete. Partidistriktets mål var att vara styrande i samtliga kommuner,
resultatet blev att vi är idag finns med i styret i 11 kommuner av 14. Vi har en utveckling utifrån
valresultatet där allt fler kommuner styrs i samverkan mellan flera partier.

Mediakontakter

Agnes Szögi har förutom kontakter med landstinget även svarat för kontakter med
media. Uppdraget har omfattat uppbokning och utformning av våra annonser, information
om våra aktiviteter, debattartiklar, insändare och inbjudan till och genomförande av
pressträffar. Även produktion och samordning av material har ingått ansvaret.

Facklig politisk samverkan

Samarbetet under valrörelsen mellan LO och partidistriktet har fungerat mycket bra. LO:s
lokala insatser, medverkan i våra kampanjer och LO:s och medlemsförbundens egna
kampanjer har haft positiv betydelse för valresultatet i Norrbotten. LO och partidistrikten har
ingått i varandras operativa valledningar och vi har gemensamt sök samordna våra aktiviteter.

Valmaterial

- Huvudfolder i EU – och allmänna val
- Budskapsaffischer i EU – och allmänna val
- Valsedelsförsändelse i EU – och allmänna val
- Kandidat foldrar i EU – och allmänna val
- Kandidat affischer i EU – och allmänna val
- Sommar kampanjmaterial
- Partidistriktets valfolder
- Rosor – ända in i kaklet

Annonser

Möten och aktiviteter med regionalt och centralt medverkande under bägge valen. Bussaffischer
under bägge valen. 1 Maj. Stora Nolia 2010. Kandidater, budskap och program i
tidningsannonser under bägge valen. Webbannonser under bägge valen. Tv 24 Norrbotten.
Pelarreklam under bägge valen(Partistyrelsen), TV4 undre bägge valen(Partistyrelsen),
Radioreklam under bägge valen i Radio Rix och NRJ Radio.
Debattartiklar/medieutspel under bägge valen.

Medieutspel

Utifrån vårt eget handlingsprogram – Framtidskontrakt för Norrbotten. Men också
nedbrytningar och kopplingar med vårt framtidskontrakt utifrån de centrala budskapen i : EU
valet – Omstart Europa som handlade om fler och trygga jobb, skolan och välfärden.
Riksdagsvalet – Ett bättre Sverige för alla, Dags för kunskap - som handlade om skola och

utbildning, Dags för omtanke – som handlade om vård och omsorgen om vår äldre, Dags för fler
jobb – handlade om jobben, ungdomsjobben.

Debattartiklar

Under perioden 11 mars – 14september har ett 70 tal debattartiklar producerats i
Lokal media. Därutöver har kandidaterna skrivit debattsvar och insändare. I artiklarna har
tagits upp våra viktigaste frågor hämtat ur vårt regionala handlingsprogram och centrala budskap
om jobb, skolan, hälso- och sjukvård, omvårdnad av våra äldre.

Bloggar och Facebook

Under året har många av våra företrädare men också enskilda medlemmar varit aktiva på
bloggar och facebook och därmed gjort vår politik och de stora frågorna synliga på bl a
www.socialdemokraterna.se och i direkt debatt kunnat kommentera borgerliga utspel.

Våra kandidater – personvalsinslaget

Distriktskongressen 2014 beslutade att i valrörelsen föra fram och profilera de sex första
kandidaterna på riksdagslistan och två landstingskandidater. Det innebär att Sven Erik Bucht,
Hanna Bergstedt, Fredrik Lundh Sammeli, Emilia Töyrä, Leif Pettersson, Ida Karkiainen, Kent
Ögren och Maria Stenberg var de företrädare distriktet tog särskilt ansvar för.

Personvalsinslag

Sven-Erik Bucht från Haparanda arbetarekommun nådde återigen över spärren för antal kryss till
Riksdagen. Gustav Uusihannu Luleå Arbetarekommun nådde också över spärren för att kryss in
sig i landstinget. Inga personvalskampanjer förändra förhållandet utfallet utifrån våra listor till
riksdag eller landsting.

Noliamässan

Noliamässan genomfördes mellan den 2 och 10 augusti i Piteå. Partidistriktet, LO distriktet,
Piteå arbetarekommun, SSU och S-kvinnor delade på en gemensam monter och tog delat
ansvar för programverksamheten i montern. Tripp Trapp Trobba svarade för underhållningen i
montern. Veckan blev en formidabel succé i stora mått. Veckans absolut största arrangemang var
besöket av vår partiledare Stefan Löfvén. Samt att vi den dagen hade full partiverksamhet på tre
olika ställen inom Noliamässans stora område.

Seminarier under Nolia
Lördag den 2 augusti

Samtal runt vårt regionala handlingsprogram – Framtidskontrakt för Norrbotten. Medverkar gör
Karin Åström, Peter Roslund, Maria Stenberg och Kent Ögren.
Söndag den 3 augusti
Samtal i vår monter, vår infrastruktur och transport politik. Medverkar gör Anders Ygeman och
våra kandidater Leif Pettersson, Emilia Töyrä och Kristina Zakrisson .
Samtal i vår monter med LO – Medverkar gör Anders Ygeman, Leif Pettersson Emilia Töyrä och
Transports ordförande i Norrbotten Robert Savela.

Måndag den 4 augusti

Samtal i vår monter, Dags för kunskap, vår skol och utbildningspolitik. Medverkar gör Ibrahim
Baylan och våra kandidater Ida Karkiainen och Fredrik Lundh Sammeli samt SSU Joakim
Andersson .
Samtal i vår monter med LO– Montersamtal med Ibrahim Baylan, Ingrid Phil vice ordförande
Lärarnas Riksförbund i Norrbotten, Fredrik Lund Sammeli, Ida Karkiainen. Samtal om
lärarrollen i framtiden och hur klarar rekryteringen till läraryrket.

Tisdag den 5 augusti

Samtal i vår monter, vår politik för en starkare regional utveckling. Medverkar gör Anders Ferbe
och vår Regionala kandidat Hanna Bergstedt och Kommunalrådskandidaten i Älvsbyn Helena
Öhlund. Hur skapa vi fortsatt regional utveckling i Norrbotten. (Gruvnäringen, Besöksnäringen,
Vår industri mm
Samtal i vår monter med LO – IF metall Anders Ferbe medverkar. Inriktning Trygga
jobb/Arbetsmiljö. Medverkar gör även. Emilia Töyrä.

Onsdag den 6 augusti

Samtal i vår monter, vår politik för en positiv utveckling av företagandet i vår region. Medverkar
gör Jenni Nilsson, Hanna Bergstedt, Jan Ruden SEKO
Samtal i vår monter med LO – Seko och Jan Ruden, Jennie Nilsson, Inriktning
visstidanställningar, infrastruktur Leif Pettersson. mm.
Samtal i vår monter runt Kreativa och kulturella näringar ett samtal om, vad är en kreativ kulturell
näring och vad tillför de för mervärden till vårt näringsliv, våra kulturutövare och kulturlivet i
övrigt. Medverkar gör Jennie Nilsson, Greta Wimander Verksamhetsledare på Go Business och
Elisabeth Lax från Landstinget.

Torsdag den 7 augusti

Samtal i vår monter, vår politik för en mer jämlik välfärd. Medverkar gör Ylva Johansson och
landstingsråden Maria Stenberg och Kent Ögren.
Samtal i vår monter med LO – Medverkan av, Ylva Johansson, Emilia Töyrä, Fredrika Olsson
vårdförbundet och Tobias Baudin. Och någon av Kent eller Maria. Samtal runt vår
arbetsmarknadspolitik, bekämpning av arbetslösheten bland unga och matchningsproblem på
arbetsmarknaden.

Fredag den 8 augusti

Samtal i vår monter, Jämställdhet med Lena Abrahamsson professor vid LTU. Per Bardh
Handels, Fredrik Lund Sammeli och Birgitta Ahlqvist S Kvinnors distriktsordförande.
Samtal i vår monter med LO – Annelie Nordström Kommunal . Per Bardh Handels. Per Olov
Sjö GS facken.

Lördag den 9 augusti

Samtal i vår monter med LO – Kommunal och Byggnads, medverkar gör Byggnads
förbundsordförande Johan Lindholm avtalssekreterare Torbjörn Hagelin. Samtal om
kollektivavtalen och socialt skydd för utländskarbetskraft. Kommunal kan tänkas ta upp framtida
rekryteringsproblem. Medverkan av regional kandidat Emilia Töyrä
Samtal i vår monter, S kvinnornas dag – samtal inriktad på vårt partibygge av ett jämställt
samhälle där alla ges möjlighet att växa. Även medverkan av Ebba Bergkvist Distriktsordförande
SSU Norrbotten.

Söndag den 10 augusti

Samtal i vår monter, vårt regionala handlingsprogram – Framtidskontrakt för Norrbotten.
Medverkar gör Karin Åström, Peter Roslund, Maria Stenberg och Kent Ögren.

Fredag 8 augusti vår stora dag på Nolia.

Stora Scenen
Samtal med regionala företrädare om de viktigaste politiskt frågorna för Norrbotten i det
kommande valet utifrån Framtidskontrakt för Norrbotten. Medverkar gör Karin Åström, Maria
Stenberg och Kent Ögren.
Presentation av våra Regionala kandidater
Panelsamtal om våra viktiga politiska frågor - Jobben, Skolan, och Välfärden.

Tal av Stefan Löfven.

Panelsamtal om hur möta framtidens utmaningar för fortsatt regional tillväxt. Medverkar gör
Tobias Baudin, Annelis Nordström och Karin Bodin VD Polarbröd och Kristin Lindqvist Geek
Town.

Matscenen

Politiskt samtal med vårt recept på meny för valseger.
Medverkar gör Per Olov Sjö GS fackens förbundsordförande, Kent Ögren
Landstingsrådskandidat, Maria Stenberg Landstingsrådskandidat, Hanna Bergstedt
Riksdagskandidat.

Medverkande och centrala besök under valåret 2014

Våra regionala företrädare har under bägge valrörelserna besökt samtliga arbetarekommuner vid
ett flertal tillfällena där de tillsammans med lokala (s) politiker och fackliga företrädare bedrivit
valrörelse. SSU har utifrån sina förutsättningar aktivt deltagit i valrörelsen och bedrivit kampanj
för att nå framför allt ungdomsväljarna. Under 2014 års valrörelse har vi haft besök av centrala
företrädare i form av. Partiordförande Stefan Löfvén, LOs vice ordförande Tobias Baudin,
Metalls ordförande Anders Ferbe, Mikael Damberg, Carin Jämtin, Ibrahim Baylan, Ylva
Johansson, Magdalena Andersson, Anders Ygeman, EU parlamentarikerna Olle Ludwigsson, Jens
Nilsson, Anna Hed och Marita Ulvskog. Före detta Partiordförande Håkan Juholt har besökt
olika arbetarekommuner. Även ett stort antal fackliga förbunds företrädare har besök oss under
valåret.

Slutord
År 2014 kommer att bli ett historiskt och politiskt väldokumenterat år i vårt tidevarv. Till det
noterar vi den allvarliga händelseutvecklingen i Europa med flera länder i ekonomiska kriser,
krigets fasor i Mellersta Östern, Rysslands intåg i Ukraina och sympatierna för främlingsfientliga
partier som växer. Sverige och Norrbotten är på inget sett isolerat från detta utan påverkas i allra
högsta grad av denna utveckling.
Sverige har även dessutom under åtta år utvecklats åt fel håll med den borgerliga regeringen.
Vården, omsorgen och skolan fungera allt sämre. Det bekräftas vid flertalet mätningar och i jmf
med övriga OECD-länder. Järnvägar och flera av våra Europavägar, däribland E10:an, har
förfallit pga. av bl.a. för lite resurser och därmed dåligt underhåll. Det står mer och mer klart för
många människor att något håller på att gå sönder i vårt välfärdsland.
Trots detta så har vi i ett rött Norrbotten lyckats fatta kloka beslut i våra socialdemokratiskt
styrda fullmäktigeförsamlingar med fokus på jobb, utbildning och välfärd.
År 2014 betecknas som Supervalåret när vi i maj genomför val till Europa parlamentet och sedan
i september val till riksdag, landsting och kommunerna.
I EU-valet var det 40,67 % norrbottningar som röstade. Det är några fler än år 2009, men tyvärr
för få som fortfarande väljer att inte delta i valet. Vi socialdemokrater gick från 6 till 5 mandat i
Europaparlamentet. I riksdagsvalet jobbade vi för att nå minst 35 % av väljarna. Trots en intensiv
valrörelse lyckades vi nå endast 31,01 % på riket medan 48,73 % i Norrbotten valde våra skandidater. I Norrbotten förlorade vi väljare i några kommuner och i landstiget tappade vi sex
mandat. Naturligtvis är vi besvikna över detta. Norrbotten är inte längre det självklara röda länet
och det manar oss alla till eftertanke.
På riket lyckas vi, trots dessa valresultat, efter valnatten och fram till årets slut genom intensiva
förhandlingar stärka vår position genom samarbete med miljöpartiet och överenskommelse med
Alliansen att stödja vår budget. Vår partiordförande Stefan Löfven blir vald till vår statsminister.
Åtta år av borgerlig regering är över och vi kan fortsätta med bygget av ett välfärds Sverige igen
som är till för alla. Till partidistriktets glädje innehar Sven-Erik Bucht, Haparanda, ministerposten
som landsbygdsminister.
I Norrbotten fick vi uppleva en turbulent period i landstingspolitiken efter valdagen. Efter många
diskussioner avlutades det med att vi tillsammans med vänstern och miljöpartiet fortsätter vår
samverkan att leda landstinget. Med den svaga majoritet som det innebar samt borgerliga
partiernas syn av oss som maktfullkomliga valde vi att inbjuda moderaterna i landstingsstyrelsens
presidie. Detta för att öka oppositionens möjlighet till insyn, mer kunskapsuppbyggande och
deltagande i ett tidigare skede av kommande svåra komplexa beslut. Tyvärr så avisade
oppositionen den möjligheten till inflytande och delaktighet som vi erbjöd dem. Vi tror på att öka
och bredda den politiska delaktigheten bland såväl partier som människorna i Norrbotten. Det är
till nytta för människorna och skulle bidra till mer långsiktigt hållbara politiska beslut i Hälso- och
sjukvården till alla norrbottningars väl.

Under supervalåret har vi haft fokus på att få fler medlemmar. Vi ökar medlemsantalet från 4.794
31/12 3013 till 4.899 medlemmar 31/12 2014. En positiv utveckling med en nettoökning med
105 nya medlemmar. Det är av högsta vikt för partiet och en prioriterad uppgift att fortsätta
denna positiva trend och aktivt värva nya medlemmar.
Under supervalåret har partidistriktet fortsatt på den inslagna vägen med att prioritera studier. Vi
menar att det är en långsiktigt nödvändig insats som alltid ska ha hög prioritet för vårt
partidistrikt. Studier ska riktas till breda grupper, såväl våra förtroendevalda, våra ledare, nya som
gamla medlemmar. Vi ska fortsätta utveckla vårt folkrörelseparti i den tid som nu är med siktet
inställt på att fortsätta bygga ett starkt och rött Norrbotten där välfärden, jobben och
utbildningen står högt i kurs! Ett öppet och inbjudande Norrbotten som rymmer fler människor
där alla behövs.
Slutligen riktar vi ett stort tack till personalen på distriktsexpeditionen, alla våra
sidoorganisationer inom arbetarrörelsen och framförallt våra medlemmar som bidraget på flera
sätt under vårt Supervalår!
”Det samhälle vi vill ha skapar trygga människor
som orkar dela med sig av det goda till varandra”
(Olof Palme)
Luleå den 6 mars 2015
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Länsriksdagsgruppen berättelse 2014
Gruppen har från början av året bestått av Karin Åström, Överkalix, Fredrik Lundh Sammeli,
Luleå, Maria Stenberg, Arjeplog, Leif Pettersson, Boden, Hannah Bergstedt, Piteå och Sven-Erik
Bucht, Haparanda. Efter valet den 14 september består gruppen 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 kom Ida Karkiainen, Haparanda, in som ersättare för Bucht. Från gruppens sida
önskar vi Sven-Erik all framgång i regeringsarbetet.
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
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
Gruppens arbete har under året helt präglats av valrörelsen och det resultat denna gav. Vi har
också varit mycket aktiva i valrörelsen inför Europaparlamentsvalet den 25 maj. Under tiden fram
till sommaren ägnades tiden åt att förbereda valrörelsen. Alla kommuner besöktes. Ett viktigt led
i detta var EP-valet. Under våren var gruppens ledamöter ute på många arbetsplatsbesök,
skolbesök, träffade väljare vid dörrknackning och möten, genomförde både utbildningsinsatser
för partivänner och deltog vid studiebesök. Allt för att bygga upp partiverksamheten inför
valrörelsen i augusti – september. Det vi mötte var många sympatisörer och en stark önskan om
ett skifte i färdriktning av vårt land. Men vi mötte också frustration både över den egna
situationen och över politikens oförmåga att leverera en jämlikt fördelad välfärd. Redan under
våren kunde vi också märka av diskussionen och integration och flyktingmottagande. Vi försökte
möta detta med än intensivare utbildning av våra valarbetare och genom att aldrig vika i
diskussionen om alla människors lika värde och rätt till en trygg fristad.
Som ett led i att förbereda valet har gruppen också varit mycket aktiva när det gäller
interpellationer och skriftliga frågor. Vi har deltagit i både debatter initierade av egna

interpellationer och i interpellationer som andra har lagt. Allt i syfte att visa på den tidigare
moderatledda regeringens tillkortakommanden.
Under själva valrörelsen var både den tillträdande och avgående gruppen mycket aktiva. I stort
sett varje vaken timme agnades åt att övertyga norrbottningarna om att vår politik var den som
förtjänade stöd i valet. Vi kan konstatera att trots att vi tappade några procentenheter så behöll vi
stort vår ställning. Vi är det ledande partiet i vårt län. Vi vann fem av åtta fasta valkretsmandat
och vi är fortsatt det starkaste fästet i landet för vårt parti. Att vi förlorade ett mandat hänger
ihop med att vi i detta val hade ett fast valkretsmandat mindre än tidigare val. Vår befolkning har
relativt sett gentemot storstadsområdena minskat och ett av våra mandat gick därför till dessa
områden.
En av de frågor vi nu nått framgång i är byggandet av Norrbotniabanan. I regeringsdeklarationen
som Stefan Löven läste upp den 3 oktober finns den med som ett utpekat objekt som ska
genomföras. Det är en framgång för hela norra Sverige. Vi har också drivit frågan om
energibeskattningen av dataindustrin. Här hoppas vi nå framgång under 2015.
Det som sedan hände i slutet av året saknar motstycke i svensk historia. Att ett parti med 13 % av
väljarna bakom sig försöker utöva utpressning på hela riksdagen genom att säga att om vi andra
inte följer deras flyktingpolitik så fäller man varje regering är något helt nytt i svensk politik. Det
är inte värdigt våra demokratiska traditioner. Därför var den överenskommelse om
budgethanteringen som sex partier träffade i december viktig. Vi kan aldrig falla undan för
utpressning och Sverige måste gå att regera även om det inte finns egen majoritet för det ena eller
andra alternativet.
Leif Pettersson
Länsbänkansvarig

Landstingsfullmäktigegruppens berättelse 2014
Under det gångna verksamhetsåret har landstingsfullmäktigegruppen träffats vid 13 gruppmöten
för årsmöte, utbildningsdagar, telefonmöten och deltagande vid partiets aktiviteter på Nolia.
Under året har fokus varit att förbereda gruppen på aktiviteterna och vår politik för valrörelserna
i EU maj och allmänna valet i september, vilket vi lyft fram i såväl den strategiska planen och vid
fullmäktigedebatterna.
Höstens val resulterade i att landstingsgruppen blev sex färre. Efter en tids osäkerhet var
distriktet överens med miljöpartiet och vänsterpartiet om fortsatt samverkan och det fanns ett
samarbetsavtal för den kommande mandatperioden. Efter valet är gruppen 27 ordinarie
socialdemokratiska ledamöter som valdes på en gemensam länslista.
Tillsammans med Västerpartiet och Miljöpartiet har majoriteten 36 ledamöter. Vid gruppens
första ordinarie sammanträde i november förlorade omröstningen i valen till landstingsstyrelsens
ordförande och vice ordförande, då två ledamöter valde att rösta blankt i den slutna
omröstningen. Detta resulterade i ett extra landstingsfullmäktige möte den 29 december, Maria

Stenberg valdes till landstingsstyrelsens ordförande och Glenn Berggård (v) till vice ordförande.
Arbetet med att sätta närsjukvårdsorganisationen på plats har tagit fart. Närsjukvården möter hela
livets behov av hälso- och sjukvård och ska finnas nära människorna där de bor och verkar.
Närsjukvården ska erbjuda hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser genom hela livet,
akut omhändertagande vid olycksfall eller sjukdom samt kvalificerade bedömningar och
behandlingar vid hälsocentraler, medicinska och psykiatriska kliniker. Verksamheten innefattar
även rehabilitering och palliativ vård. Närsjukvårdens uppdrag är att hålla samman och
koordinera insatserna för de patienter som behöver sjukvård ofta och av många. Närsjukvården
är indelad i fem geografiska närsjukvårdsområden och berör verksamhetsområden primärvård,
akut omhändertagande, vuxenpsykiatri och internmedicin/rehabilitering.
Invigningar och nysatsningar
I januari invigdes vid avdelning 48, Kardiologisk intervention vid Sunderby sjukhus vilket innebär
en betydande satsning på hjärtsjukvården i länet. Fullt utbyggd ökar hjärtsjukvårdens kapacitet
betydligt, vilket innebär kortare väntetider och att ingen patient från Norrbotten i fortsättningen
behöver åka till Umeå för behandling. vid hjärtinfarkt.
Ombyggnationerna vid Sunderby sjukhus fortsatte under året med bl a ett nytt patienthotell,
Vistet, som invigdes i september 2014
Ett långsiktigt utvecklingsarbete genomförs av förbyggande hälsovård. Bland annat nu
norrbottningarna ett kostnadsfritt hälsosamtal vid sin hälsocentral det år de fyller 30, 40, 50 och
60 år.
Landstinget har uppdraget att vara den regionala politiska nivån med ansvar för kultur och
regional utveckling. Landstingets förutsätts ha en strategi som gör att länet har en kulturell
strategi. Under året fick Norrbotten en miljon extra i för det framgångsrika arbetet med
kulturplanen.
I likhet med övriga landet ser vi tendenser till ökad psykisk ohälsa vilket föranleder en
pilotsatsning i Boden och Haparanda där Norrbottens läns landsting nu tar krafttag för att
komma tillrätta med att ungdomar mår psykisk dåligt.
En satsning har skett på specialistutbildade akutläkare på akutmottagningarna vilket gör att
patienterna blir både snabbare och bättre omhändertagna. Med en högre kompetens i den första
linjen får patienterna tidigare diagnos och därmed tidigare rätt behandling. Denna modell har
tidigare funnit i Kalix och Piteå och introducerades under hösten i Kiruna.
I oktober invigdes en ny mottagning för mätning av bentäthet: Osteoporosmottagningen vid
Sunderby sjukhus
Årets avslutades med att Kalix Sjukhus utsågs till det sjukhus som har Sveriges snabbaste
akutmottagning. Kiruna sjukhus utsågs av landets AT praktiserande läkarna till det bästa
sjukhuset att göra sin AT tjänstgöring vid.

Gruppmöten

20 januari
Mötet besöktes av landstingets kulturchef, Elisabeth Lax och hälso- och sjukvårdschef Veronica
Sundström. Elisabeth Lax lämnade en redogörelse för utredning och hantering av frågan om
etableringen av en dansinstitution i Norrbotten. Veronica Sundström informerade om det
pågående utvecklingsarbetet av E-hälsa och distanssjukvård i Norrbotten.

7-8 februari - utbildningshelg med nya gruppen
En utbildning med de nya på listan till landstingsvalet inbjudna. Dagarna användes till
genomgång och diskussion kring det politiska uppdraget i landstinget, information om
organisation, ekonomi och de olika planeringsprocesserna. Från verksamheten medverkade
planeringsdirektör Hans Rönnqvist och budgetchef Carola Fransson. För information om
socialdemokraternas nationella politik för en god hälso- och sjukvård medverkade
tiksdagsledamot och s-talesperson hälso- och sjukvårdsfrågor, Lena Hallengren, via videolänk
17-18 februari
Gruppmötet inleddes med omvärldsanalys och förberedelser för start av arbetet med den
Strategiska planen 2015-19. Håkan Hellstrand, omvärldsanalytiker och ekonom från Sveriges
Kommuner-och landsting medverkade och föredrog de de ekonomiska förutsättningarna i
omvärlden med bl a en mycket stor finansiell osäkerhet i Europa. Landstingsrådskandidat Maria
Stenberg medverkade också och informerade bl a om planeringen inför de stundande
valrörelserna.
7 april
Utvecklingsstrateg Tanya Jenderssen medverkade och informerade om landstingets
jämställdhetsarbete. Under mötet diskuterades bl a hälso- och sjukvårdsberedningarnas rapport,
samt den uppmärksammade sjuksköterskebristen. På kvällen deltog delar av gruppen i
dörrknackningskampanj inför EUvalet, tillsammans med Luleå Arbetarekommun.
12-13 maj
Ledamöterna från innevarande mandatperiod och kommande samlades för att diskutera såväl det
på distriktskongressen fastslagna politiska handlingsprogrammet och de politiska målen i det
slutgiltiga arbetet med strategiska planen. Under gruppdagarna genofördes också gruppaktiviteter
för fortsatt utveckling och stärkt samverkan.
9 juni
Under gruppmötet i anslutning till fullmäktige i Arvidsjaur då bl a Strategiska planen fastställdes,
genomfördes utåtriktade aktiviteter och ett möte med pensionärsorganisationerna i kommunen.
Vidare publicerades en debattartikel för att lyfta och tydliggöra visionerna i landstingsplanen.
7 augusti
Den formellt sista gruppdagen med landstingsgruppen mandatperioden 2010-14 hölls i anslutning
till stora Nolia. Gruppen genomförde ett kortare möte med information om läget inför valet i de
olika kommunerna och ägnades huvudsakligen åt valaktiviteterna på Stora Nolia. Dagen var den
stora s k partidagen med besök av partiledare Stefan Löfvén.
13 oktober
Arbetet med valanalys påbörjades tillsammans med distriktsordförande Karin Åström. Bland de
frågor som gruppen lyfte för fortsatta analys och diskussion var bl a behovet av att tydliggöra de
lokala valfrågorna samt det lokala engagemanget, delaktigheten i landstingsdebatten. Vidare
diskuterades ingående hur gruppen kan hantera den svaga majoritet som blivit resultatet efter
valet. På kvällen avtackades i samband med en gemensam middag, de ledamöter som lämnade
landstingsfullmäktige efter valet.

5-6 november
Utbildnings- och planeringsmötet tog sin avstamp i den regionala valanalys som Novus
genomfört på partidistriktets uppdrag. Mats Lindström, medverkade och redogjorde för bl a för
några av de faktorer som påverkat valresultatet i Norrbotten. Gruppen fortsatte det egna arbete
med valanalys och diskussion- information kring landstingsgruppens uppdrag.
18 november
I anslutning till det första formella mötet med den nya landstingsgruppen bjöds media in för
presentation av nya ledamöter och Maria Stenberg som landstingsråd. Ifrån ärendelistan
diskuterades bl a Finansplanen. Gruppen gjorde också fyllnadsval till gruppstyrelsen för de
ledamöter som slutat.
Extra grupp 20 november
Gruppen samlades för att diskutera och besluta kring de akuta frågor som blev resultatet av
omröstningen kring de föreslagna landstingsråden där Kent Ögren röstades bort av två
blankröster från majoriteten. I fullmäktige valdes oppositionens ledare kennet backgård och
Mattisa karlsson , till ordförande respektive vice ordförande för landstingsstyrelsen.Mötet
beslutade att kräva ajournering till 25 och att ha ett extra gruppmöte dagen innan.
Extra 24 november
Distriktsordförande Karin Åström medverkade via telefon och informerade om samtalen med
samarbetspartierna v och mp. Gruppen diskuterade hur det fortsatta arbetet i landstinget kan och
bör formas.
8 december
Gruppledare och vice ordförande i riksdagens Socialutskott, Veronica Palm, medverkade via
länk och informerade om de satsningar inom hälso- och sjukvårdsområdet som
socialdemokraterna ville genomföra men som inte kan förverkligas genom att
Sverigedemokraterna röstat igenom den borgerliga budgeten. Under mötet diskuterades vidare
såväl det oklara parlamentariska läget i landstinget som den fortsatta hanteringen med krav om
ett omval av styrelsens ordförande..
29 december
Inför det extra fullmäktigemötet för omval av andstingsråd genomfördes delar av gruppmötet
tillsammans med samarbetspartiernas grupper.
SLUTORD
Såväl valresultatet – minus sex 6 mandat - som de första omröstningarna i nya fullmäktige är
tydliga budskap: Socialdemokraterna i Norrbotten behöver göra ett samlat och gemensamt
utvecklingsarbete. Det svaga, osäkra parlamentariska förhållandet i landstingsfullmäktige efter
valet har också på ett nytt sätt understrukit behovet av öppenhet och samverkan. Vi fortsätter
samverkan med de rödgröna i fullmäktige men behöver 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 svaga med dock 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 den kommande
perioden.
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.

Sidoorganisationernas berättelser
S-kvinnor
Solidariteten inom S-kvinnor Norrbotten är viktig och bland annat tack vare den har vi fått
många inflytelserika poster i Norrbotten. "S-kvinnor stöttar S-kvinnor" är vårt motto.
I tio av Norrbottens fjorton kommuner hade vi kvinnliga kommunalråd före valet, i landstinget
ett kvinnligt landstingsråd och SAP Norrbotten leddes av en kvinna , nästan alla dessa kvinnliga
ledare är våra medlemmar. Efter septembervalet fick vi inte lika bra resultat i kommunerna, men i
hälften har vi fortfarande kvinnliga kommunalråd och vi har även ett kvinnligt landstingsråd och
en kvinnlig partiordförande i distriktet. Ni gör ett fantastiskt arbete för att utveckla Norrbotten
tillsammans med andra socialdemokrater. Ert arbete präglas av en positiv och medmänsklig anda
för ett jämlikt samhälle. Frågor som näringsliv, flytt av städer, infrastruktur, välfärd och våra
hjärtefrågor som mäns våld mot kvinnor, heltider, barnomsorg dygnet runt, delade turer finns
med på dagordningarna. Vi är stolta över er kompetens, ert mod och er goda förmåga att
leda,tack för ert arbete. Styrelsen vill också tacka alla klubbar för ett bra verksamhetsår och ert
stora engagemang i valet. Utan ert arbete har vi inte kommit så långt som vi nu gjort med våra
prioriterade frågor. Medlemsantalet har ökat i den takt vi önskat, vi ser att många nya medlemmar
kommit till oss, att flera av dem är unga. Eftersom en del medlemmar faller bort från jordelivet
och andra väljer lämna oss av andra orsaker måste nyrekryteringen av medlemmar fortsätta vara
en prioriterad fråga. Slutligen ett stort grattis till Piteå som startat sin fjärde kvinnoklubb med 15
nya medlemmar, nu hoppas vi även att de andra kommunerna som inte har en klubb men
medlemmar, ska göra slag i saken och bilda en klubb. Vi finns till er hjälp på distriktet.
Tack alla som bidragit till ett bra verksamhetsår för S-kvinnor.
Luleå den 28 mars 2015.
Birgitta Ahlqvist

Maritha Meethz

Lena Nilsson

Anna-Karin Nylund

Marlene Haara

Gudrun Larsson

Elisabeth Persson- Holmdén

Gunnel Eriksson

Lena Vikberg

Yvonne Bergqvist

Linda Lidman

Socialdemokrater för tro och solidaritet
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Norrbotten har haft ett intensivt år med partival i
vilket våra medlemmar deltagit.
Två av våra förbundsstyrelseledamöter professorn i statsvetenskap vid Göteborg Universitet, Ulf
Bjereld deltog vid Norrbottens partidistriktsårsmöte där han också höll ett seminarium.
Förbundsordföranden Peter Weiderud besökte Luleå och Boden under valrörelsen.
Vi besökte Bodenskolor, Klondyke, parkmöte med anförande av Peter W och öppet kvällsmöte
samt möten med Bodenpolitiker för S m.fl. I Luleå besökte och jobbade vi vid valstugan på
Storgatan, debatt mellan Peter Weiderud och KD-representant vid Gula Paviljongen samt
kvällsmöte på Lillan. Vi sammanträffande också med lokal- och rikspolitiker. Ett radioprogram
för Radio S, 89,3 Mhz spelades in varvid Peter Weiderud intervjuades. Vi sände programmet
veckan efter Peter W:s besök. Peter W intervjuades också av lokaltidningen NSD.
I Radio S har undertecknad sänt radioprogram, och som handlat om Socialdemokrater för Tro
och Solidaritet och ett flertal olika frågor.
Vi har arbetat med att försöka väcka upp två vilande S-föreningar i Piteå resp. GällivareMalmberget. En nybildad S Tro och Solidaritet i Luleå har bildats. Sedan tidigare finns Sföreningar ”Kristna Socialdemokrater i Luleå och resp. dito i Boden, samt en distriktsförening”.
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Norrbotten har genomfört årsmöte samt halvårsmöte i
Harads där vi hade högmässa förutom halvårsmötet. Resp varje S-förening har genomfört
årsmöten och öppna temamöten.
Undertecknad är vald ledamot i förbundsstyrelsen för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet
vilket har inneburit att jag deltagit i ett flertal samtal ang. rikspolitikfrågor samt utrikespolitiska
frågor.
Tack till partidistriktet för gott samarbete och framtidsutveckling.
SOCIALDEMOKRATER FÖR TRO OCH SOLIDARITET I NORRBOTTEN
Eva Hedesand Lundqvist, distriktsordförande
Eva Hedesand Lundqvist, ordförande i
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Norrbotten

SSU Norrbotten

Verksamhetsåret 2014 har präglats av kampen efter regeringsskifte och viljan att bygga SSU
Norrbotten starkare.
Årskonferensen hölls i Luleå på Sunderby folkhögskola 4-5 april. Vi behandlade motioner till
SSU förbundets årskongress, delade ut utmärkelsen ”Årets comeback” och gästades av SSU:s
dåvarande förbundsordförande Gabriel Wikström.
Vi har bedrivit två olika valrörelser under året. Först ut kom valrörelsen till EU, i vilken SSU
Norrbotten till största del deltog på partiets aktiviteter. 2-7 augusti hölls vallägret på Bommersvik

och där deltog en delegation på 13 personer från Norrbotten. Under en eftermiddag genomförde
1000 SSU:are den största dörrknackningen i historien och knackade på över 30 000 dörrar, och
detta blev startskottet för den stora valrörelsen till riksdag-, kommun- och landstingsvalet.
Veckorna innan valet var dagarna fullspäckade med olika kampanjer och aktiviteter. Vi knackade
dörrar, besökte skolor, deltog i debatter och pratade med unga runt om i hela Norrbotten. Allting
i kampen för en socialdemokratisk seger i valet, en kamp som vi den 14 september kunde
konstatera att vi vunnit.
Förutom valrörelserna har vi bedrivit flera större kampanjer och många olika kurser har hållits. Vi
kan stolt konstatera att vi under året växt i medlemsantal, men trots det har vi en lång väg kvar att
gå. Det har varit ett extremt hektiskt år och efter valet var det många som var slutkörda och
trötta. Nu har vi fått en chans att återhämta oss efter valet och kan se till att 2015 blir det år då vi
satsar på kampanjer och skolbesök till 100 procent ännu en gång, men den här gången med
medlemsvärvning som fokus. 2015 kommer bli det år då SSU Norrbotten växer sig ännu starkare,
och det år då vi står i framkant för att bygga ett bra Norrbotten ännu bättre!

Redogörelse av åtgärder med anledning av
fjolårets motioner.
Uppföljning av beslut om motioner fattade vid socialdemokraternas distriktskongress 2014

1. Ändring av strandskyddslagen och dess tillämpning i glesbygd. – Enskild
I motionen föreslogs:
1:1 Att
strandskyddslagen och dess tillämpningar ändras så att byggande i strandnära
områden i glesbygd möjliggörs.
1:2 Att
distriktskongressen antar motionen och överlämnar den för vidare behandling i
riksdagsgruppen.
--------------------------Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
Att
bifalla motionen
----------------------Kongressen beslutade:
Att
enligt distriktsstyrelsens förslag att bifalla motionen
----------------Åtgärd: Motion är lagd i riksdagen
2. Bevarandet av en levande kustkultur och husbehovsfiske. – Kalix Ak
I motionen föreslogs:
2:1
Att förbudet av nätfiske på grundare vatten än 3 m under våren tas bort.
2:2
Att förbudet av nätfiske på grundare vatten än 3 m under hösten ändras så att inre
skärgården undantas.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen kongressen besluta:
Att
avslå att-sats 1
Att
anse att sats 2 besvarad
----------------Kongressen beslutade:
Att
i enlighet med distriktsstyrelsens förslag avslå att-sats 1
Att
anse att sats 2 besvarad
3. Hållbar regional utveckling i Norrbotten - Enskild
I motionen föreslogs:
3:1
att Luleå arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder den vidare till
distriktskongressen
3:2
att en arbetsgrupp tillsätts av distriktet som utifrån aktuell och oberoende forskning
formulerar ett progressivt regionalpolitiskt program för en hållbar regional
utveckling i Norrbotten.

3:3
3:4

3:5

3:6
3:7

att distriktet och dess riksdagsledamöter verkar för att ett skarpare regelverk för hur
mikropartikelutsläpp ska mätas och tas fram.
att en djupgående folkhälsoundersökning genomförs i Kiruna och Gällivare
kommuner med en eller flera referenskommuner där tunga industrier saknas för att
därigenom urskilja om det finns skillnader i folkhälsan som kan relateras till
mikropartikel- och tungmetallsutsläpp.
att distriktet och dess riksdagsledamöter verkar för att en miljöfond inrättas som
ska säkerställa att medel finns för att sanera och återställa nedlagda eller konkursade
gruvor i syfte att undvika att liknande situationer som i Blaiken uppstår. Fonden
bör finansieras av delar av vinsterna från utvinningen.
att distriktskongressen bifaller motionen och skickar den till riksdagsgruppen
att om motionen inte bifalls i Luleå AK att den sänds vidare som enskild motion till
distriktskongressen

-------------Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
Att
anses motionen besvarad.
Kongressen beslutade:
Att
anse motionen besvarad.
-----------------

4. Det civila samhället och minerallagen – Enskild
I motionen föreslogs att distriktet och dess riksdagsledamöter ska:
4:1
verka för en ny minerallagstiftning som bl.a. beaktar hållbar utveckling samt en
översyn och breddning av sakägarbegreppet
4:2
verka för en höjning av mineralavgiften
4:3
verka för en skälig avgiftsbeläggning av SGU:s geologiska information och
borrkärnearkiv
4:4
verka för att Sverige ratificerar ILO:s konvention nr 169
4:5
verka för att civilsamhället får ett större inflytande i frågor som rör
markanvändning
4:6
verka för en kommunal vetorätt gällande prospektering av samtliga mineraliska
ämnen som anges i minerallagens portalparagraf
4:7
distriktskongressen bifaller motionen och skickar den till riksdagsgruppen
4:8
att om motionen inte bifalls i Luleå AK att den sänds vidare som enskild motion till
distriktskongressen
-------------------------Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
Att
avslå 4:e att satsen
Att
i övrigt anse motionen besvarad.
--------------------Kongressen beslutade:
Att
i enlighet med distriktsstyrelsens förslag avslå 4:e att satsen
Att
i övrigt anse motionen besvarad

5. Stärk de ekonomiska möjligheterna till naturreservat – Luleå Ak
I motionen föreslogs:
5:1
att potten för den statliga intrångsersättningen skall stärkas
5:2
att arbetarekommun skickar motionen vidare till distriktsårskonferensen 2014
5:3
att Luleå arbetarekommun bifaller motionen och antar den som sin eg
-----------------------------Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
Att
anse motionen besvarad.
------------------Kongressen beslutade:
Att
bifalla distriktsstyrelsens förslag att anse motionen besvarad.
6. Ursprungsmärkningen av bränslen, oljan och gas – Luleå Ak
I motionen föreslogs:
6:1
att vi inom socialdemokraterna tydligare markerar vår inställning, bränslens, oljans
och gasens och dess produkters ursprung.
6:2
att vi inom socialdemokratin ska arbeta att konsumenter ska ha rätt att kunna få
reda på oljans, gasens och dess produkters ursprung.
6:3
motionen bifalls av Luleå Arbetarekommun och skickad vidare till
Distriktskongressen
6:4
att om motionen bifalls av Distriktskongressen denna skickas vidare till
Partikongressen och Riksdagsgruppen.
----------------Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
Att
avslå motionen
----------------Kongressen beslutade:
Att
i enlighet med Mehmet Tekins förslag att bifalla motionen.
Åtgärd: Ingen motion i riksdagen. Bör skickas till Partikongressen

7. Dela in Sverige i miljözoner – Överkalix Ak
I motionen föreslogs:
7:1
Socialdemokratiska partidistriktet i Norrbotten i sitt arbete på nationell nivå ska
7:2
arbeta för en geografiskt/solidarisk skattepolitik inom miljöområdet,
7:3
initiera en utredning om möjligheten att dela in Sverige i miljözoner avseende olika
miljöskatter.
-----------------------Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
anses motionen besvarad
------------------------Kongressen beslutade:
Att
bifalla distriktsstyrelsens utlåtande och anse motionen besvarad.

8. Norrbottniabanan – Luleå Ak
I motionen föreslogs:
8:1
att Socialdemokraterna driver på byggandet av Norrbotnia-banan, samt vid en
valseger 2014 snarast investerar i byggandet av densamma.
8:2
att Luleå AK bifaller motionen och skickar den vidare till Distriktsårskongressen
2014.
8:3
att om avslag går den vidare som enskild motion.
8:4
att Distriktsårskongressen bifaller motionen och skickar den vidare till den
Socialdemokratiska gruppen i Riksdagen.
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr 8 se motion nr 9.
9. Bothniabanan – Luleå Ak
I motionen föreslogs:
9:1
i alla tänkbara sammanhang S-politiker för fram frågan om ett påskyndande av
utbyggnaden av Bothniabanan.
9:2
vid debatter och diskussioner med alla politiska partier framhålla värdet av att även
Norrland bör ha ett bra och väl utbyggt fungerande järnvägsnät.
9:3
Luleå arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den vidare till
Partidistriktet.
-------------------Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
Att
bifalla motion 8 och 9.
----------------------Kongressen beslutade:
Att
besluta i enlighet med distriktsstyrelsens förslag och bifalla motionen.
----------------Åtgärd: Motion lagd i riksdagen tillsammans med Västerbotten.

10. En bättre anpassad Länstrafik till de som arbetspendlar och ett bidrag till en
bättre miljö. – Kalix Ak
I motionen föreslogs
10:1
Att turtäthet skall innebära minst en avgång i timmen under morgon och
eftermiddag från orter där så är möjligt.
10:2
Att man tittar på turer som bättre kan nyttjas av skiftarbetare
10:3
Att samordning sker mellan kollektivtrafikens olika aktörer i syfte att underlätta för
de som arbetspendlar och jobbar skift.
--------------------Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
Att
anses motionen besvarad.
-----------------Kongressen beslutade
Att
bifalla distriktsstyrelsens förslag med Lena Godkuhls tilläggsförslag, att
”Kollektivtrafikmyndigheten genomlyser turtätheten på de stora

arbetspendlingssträckorna, exempelvis länstrafikens linje 28, så att turtätheten i
högsta möjliga grad uppmuntrar inte motverkar arbetspendlande via
kollektivtrafik.”
-----------------------Åtgärd: Skickad till Landstingsgruppen
11. Mera resurser till åklagarmyndigheten – Enskild
I motionen föreslogs:
11:1
att det tillförs mer resurser till åklagarmyndigheten så att man hinner utreda
arbetsmiljöbrott enligt brottsbalken innan de preskriberas
11:2
att lagstiftningen ändras för arbetsmiljöbrott enligt brottsbalken så att
preskriptionstiden börjar löpa först när åklagaren har slutfört förundersökningen
--------------------Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
Att
anse att-sats 1 besvarad
Att
att-sats 2 avslås beroende på de förändringar som är föreslagna att träda i kraft 1
juli 2014 men som också kan tänkas förändras ytterligare pga. att remisstiden inte
löpt ut.
------------------------Kongressen beslutade:
Att
bifalla distriktsstyrelsens nya förslag att bifalla motionen samt att den skickas till
riksdagsgruppen för bevakning.
-------------------Åtgärd: frågan bevakas när den kommer upp i arbetsmarknadsutskottet.
12. Arbetsmiljön – Luleå Ak
I motionen föreslogs:
12:1
Forskningsinstitutet Arbetsmiljöinstitutet återinrättas.
12:2
Antalet arbetsmiljöinspektörer ökas enligt ILO:s rekommendationer.
12:3
Regelbundna inspektioner minskar arbetsmiljöproblem.
12:4
Den av regeringen aviserade centraliseringen av arbetsmiljöinspektörerna stoppas.
12:5
Arbetsmiljölagstiftning och arbetsmiljöföreskrifter skärps upp.
12:6
Hårdare genusperspektiv införs.
12:7
Luleå Arbetarekommun bifaller motionen och skickar den till Distriktskongressen
alt. om den inte bifalls den skickas som enskild motion.
12:8
Socialdemokratiska partiet tar frågorna om arbetsmiljön som prioriterade frågor i
sitt kommande valprogram/budget.
12:9
Frågorna tas upp i riksdagen av våra riksdagsmän/kvinnor.
12:10
Motionen bifalls av Distriktskongressen
-----------------------Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
Att
anse första och andra att-satsen besvarade.
Att
bifalla tredje, fjärde, femte och sjätte att-satsen.
Att
anse åttonde att-satsen besvarad.
Att
bifalla nionde att-satsen.

Distriktsstyrelsens föredragande Maria Stenberg yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag med
ändring att bifall av 2:a att-satsen
-----------------------Kongressen beslutade:
Att
bifalla distriktsstyrelsens förslag med ändringsförslaget att bifalla även 2:a attsatsen.
----------------Åtgärd: Frågan togs upp i regeringsförklaringen

13. Säkerställ tillsynsverksamheten inom Arbetsmiljöverket –
Luleå Ak
I motionen föreslogs:
13:1
att det tillförs mer anslag till Arbetsmiljöverket så att man kan bedriva en aktiv
myndighetstillsyn av våra arbetsplatser.
---------------------Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
Att
bifalla motionen
------------------Kongressen beslutade:
Att
besluta enligt distriktsstyrelsens förslag att bifalla till motionen.
----------------Åtgärd: Frågan togs upp i regeringsförklaringen
14. Förändring av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). – Luleå Ak
I motionen föreslås
14:1
att partiet driver frågan om att det ska bli mer rättssäkert att få en arbetssjukdom
godkänd som arbetsskada.
-------------------------Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen besluta:
Att
bifalla motionen om att partiet skall driva frågan om att det skall bli mer rättsäkert
att få en arbetssjukdom/arbetsskada godkänd som arbetsskada.
-----------------------Kongressen beslutade:
Att
besluta i enlighet med distriktsstyrelsens förslag att bifalla motionen.
-----------Åtgärd: Motion lagd i Riksdagen
15. Avdrag på del av medlemsavgiften till fackförbund – Luleå Ak
I motionen föreslås
15:1
Att anställda får samma möjligheter till avdragsrätt för den del av avgiften som
avser medel för konfliktändamål som arbetsgivarna har.
------------------Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen besluta:
Att
bifalla motionen

------------------Kongressen beslutade:
Att
besluta i enlighet med distriktsstyrens förslag att bifalla motionen.
--------------------------Åtgärd: Frågan togs upp i regeringsförklaringen
16. A-kassan – Luleå Ak
I motionen föreslogs
16:1
att Socialdemokraterna vid ett regeringsövertagande ser över A-kassereglerna.
16:2
att motionen skickas till partistyrelsen för lämplig åtgärd
16:3
att Luleå AK bifaller motionen och skickar den vidare till Distrikts-kongressen
2014 och att om den inte bifalls den går som enskild till distriktsårsmötet 2014
16:4
att motionen bifalls av distriktskongressen
16:5
att motionen skickas till riksdagsgruppen (S) för lämplig handläggning.
------------------------------Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta
Att
bifall motionen.
-----------------------Kongressen beslutade:
Att
besluta i enlighet med distriktsstyrelsens förslag, att bifalla motionen.
-------------------------Åtgärd: Frågan togs upp i regeringsförklaringen
17. ”Tillfällig sjukersättning” – Enskild
I motionen föreslogs att:
17:1
Den tillfälliga sjukersättningen återinförs.
17:2
Luleå Arbetarekommun bifaller motionen och skickar den till Distriktskongressen
alt. om den inte bifalls den skickas som enskild motion.
17:3
Socialdemokratiska partiet tar upp frågan i sitt kommande valprogram/budget.
17:4
Frågorna tas upp i riksdagen av våra riksdagsmän/kvinnor.
17:5
Motionen bifalls av Distriktskongressen
-------------------Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta
Att
avslå motionen.
------------------Kongressen beslutade:
Att
besluta i enlighet med distriktsstyrelsens förslag att avslå motionen.
18. Tjänstledighet för att prova nytt arbete
– Enskild
I motionen föreslogs:
18:1
att i lag reglera vår rätt till tjänstledighet för att prova annat arbete.
-----------------------Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
avslå motionen

---------------------Kongressen beslutade:
Att
bifalla motionen.
----------------Åtgärd: Motion lagd i Riksdagen
19. Stöd till start av näringsverksamhet – Luleå Ak
I motionen föreslogs:
19:1
att stöd till start av näringsverksamhet även ska vara tillgängligt för personer med
anställning.
19:2
att åldersgränsen för stöd till start av näringsverksamhet ska ändras från 25 år till 20
år.
19:3
att Luleå arbetarekommun antar motionen i sin helhet alternativt sänder den vidare
till distriktsårskongressen som enskild
------------------Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta
Att
bifall motionen.
-----------------Kongressen beslutade:
Att
besluta i enlighet med distriktsstyrelsens förslag att bifalla motionen
--------------------Åtgärd: Motion lagd i Riksdagen
20. Gör barnkonventionen till en lag – Luleå Ak
I motionen förslogs:
20:1 att
Barnkonventionen ska bli lag i Sverige
20:2 att
distriktskongressen antar motionen och sänder den vidare till riksdagsgruppen
20:3 att
om Luleå arbetarekommun inte bifaller motionen den sänds vidare till
distriktskongressen som enskild
-----------------Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
Att
bifall motionen.
--------------------Kongressen beslutade:
att
besluta i enlighet med distriktsstyrelsens förslag att bifalla motionen.
----------------------------Åtgärd: Frågan togs upp i regeringsförklaringen
21. Gör skolan till en lärande miljö för alla – Enskild
I motionen föreslogs:
21:1
Att det obligatoriska gymnasiet garanterar 12 års skola åt alla svenska
medborgare.
21:2
Att SAP utreder hur man skall utforma ett garanterat livslångt lärande för all
skolpersonal i Sveriges skolväsende för att de skall kunna samverka i uppgiften att
fostra de nya generationerna.

21:3

Att förslaget om ny rektorsroll genomförs och att det kompletteras med ett
livslångt lärande och forskande bland skolans hela personal enligt förslag bland
annat i rapporten SAMVERKANDE styrning från Utbildningsdepartementet
2001.
21:4
Att SAP verkar för att en folkbildningskampanj, riktad mot föräldrar, dras igång för
att medvetandegöra alla om det kulturella kapitalets betydelse för barn och
ungdomars inträde i det framväxande kommunikations och kunskapssamhället.
21:5
Att skolans uppdrag utvidgas till och man får resurser till att följa upp och skapa
gemensamhet kring barnens utveckling med föräldrarna. Med speciell inriktning
mot sådana föräldrar som av olika anledningar har svårt att engagera sig i barnens
skolgång.
21:6
Att skolan i sin organisation ställer större krav på ansvarstagande på lokal nivå
genom ett decentraliserat beslutsfattande och skolutveckling samt samtidigt skärper
kraven på resultat och stödet till denna utveckling genom högskola och
universitetsväsendet, fack och näringsliv samt humaniora och kultur i enlighet med
förslagen i ”Samverkande styrning”. (Sverige U. , (2001).)
21:7
Att Luleå arbetarekommun bifaller motionen och antar den som sin egen.
21:8
Att Luleå arbetarekommun skickar motionen vidare till distriktskongressen 2014
som sin egen alternativt enskild motion.
21:9
Att distriktskongressen antar motionen som sin egen och sänder den vidare till
partistyrelsen, länets riksdagsledamöter, S-gruppen i riksdagens utbildningsutskott
samt nästa partikongress.
-----------------------Distriktstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
Att
anse att-sats 1,2 och3 besvara
Att
avslå att-sats 4,5, 6 och 9
------------------------Kongressen beslutade:
Att
besluta ii enlighet med distriktsstyrelsens förslag anse att-sats 1,2 och3 besvarad
Att
avslå att-sats 4,5, 6 och 9
22. Solidariskt ansvar-Ungdomsbrott – Luleå Ak
I motionen föreslogs:
22:1
att gällande lagar ses över avseende solidariskt ansvar och betalningsansvar för
ungdoms- och andra brottslingar.
22:2
att motionen bifalls av Luleå Arbetarekommun.
22:3
att om motionen inte bifalls av Luleå AK den skickas vidare som enskild motion till
distriktsstyrelsen.
22:4
att motionen bifalls av distriktskongressen.
22:5
att motionen skickas vidare till S-gruppen i riksdagen i Norrbotten för åtgärder.
-----------------Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
Att
bifalla motionen
-----------------------Kongressen beslutade:
Att
besluta i enlighet med distriktsstyrelsens förslag och bifalla motionen

--------------Åtgärd: Motion lagd i Riksdagen
23. Konkurrensneutralitet för offentlig verksamhet – Boden Ak
I motionen föreslogs:
23:1
att
Lagen om ändring i inkomstskattelagen (SFS 2009:197)
ses över med inriktning att öka konkurrensneutraliteten
23:2
att
distriktskongressen överlämnar frågan till Distriktsstyrelsen och
länets s-riksdagsledamöter för vidare hantering
-----------------------Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta
Att
bifalla motionen
-------------------Kongressen beslutade:
Att
i enlighet med distriktstyrelsens förslag bifalla motionen
--------------Åtgärd: Motion lagd i Riksdagen
24. Solidariskt ansvar- skilsmässa/i äktenskap- Luleå Ak
I motionen föreslogs:
24:1
att regler och lagar utifrån solidariskt ansvar/betalningsansvar ses över avseende
gemensam skuld i äktenskap och vid skilsmässa.
24:2
att motionen bifalls av Luleå Arbetarekommun
24:3
att om motionen inte bifalls av Luleå Arbetarekommun den skickas vidare som
enskild motion till distriktsstyrelsen.
24:4
att motionen bifalls av distriktskongressen
24:5
att motionen skickas vidare till S-gruppen i riksdagen i Norrbotten för åtgärder
-------------------Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
Att
avslå motionen.
--------------------Kongressen beslutande:
Att
i enlighet med distriktsstyrelsens förslag avslå motionen.
25. Solidariskt ansvar – BROTTSOFFER – Luleå Ak
I motionen föreslogs:
25:1
att gällande regler och ansvar avseende brottsoffer ses över
25:2
att lag och regel avseende rätt till brottsskadeersättning från Brottsoffermyndighet
ses över.
25:3
att motionen bifalls av Luleå Arbetarekommun
25:4
att om motionen inte bifalls av Luleå AK den skickas vidare som enskild motion till
Distriktsstyrelsen.
25:5
att motionen bifalls av distriktskongressen
25:6
att motionen skickas vidare till S-gruppen i riksdagen i Norrbotten för åtgärder
----------------

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta
Att
bifall till motionen.
---------------------Kongressen beslutade:
Att
belsluta i enlighet med distriktsstyrelsens förslag och bifalla motionen.
---------------------Åtgärd: Bevakas i samband med att frågan kommer upp till behandling
26. Stripp-klubbar i (jämställda) Sverige år 2013? – Luleå Ak
I motionen föreslogs:
26:1
Luleå arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder den vidare till
distriktskongressen
26:2
Partidistriktet och s-riksdagsgruppen arbetar för att via lagstiftning förbjuda
verksamhet som säljer striptease till kunder
26:3
Om motionen inte bifalls i Luleå arbetarekommun den sänds vidare som enskild
motion till distriktskongressen
--------------------Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta
Att
bifalla motionen.
----------------------Kongressen beslutade:
Att
i enlighet med distriktsstyrelsens förslag och bifalla motionen
--------------Åtgärd: Motion lagd i Riksdagen
27. Stopp för uttag vinster i välfärden – Arvidsjaur Ak
I motionen föreslogs:
27:1
Att socialdemokraterna i Norrbotten vid distriktskongressen 2014 kräver ett stopp
för uttag av vinster i välfärden
---------------------Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
Att
bifalla motionen.
---------------------Kongressen beslutade:
Att
besluta i enlighet med distriktsstyrelsens förslag och bifalla motionen
-----------------Åtgärd: Frågan togs upp i regeringsförklaringen
28. Sekretessens negativa begränsning för ett offensivt drog-förebyggande arbete
- Älvsbyns Ak
I motionen föreslogs att:
28:1
vid lagöverträdelse som dokumenterat narkotikamissbruk skall sekretessåldern
höjas till 21år!
28:2
man stärker föräldrar/målsmäns rätt till information med missbrukarens
tillfrisknande i åtanke!

-------------------------Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
Att
bifalla till motionen.
---------------------------Kongressen beslutade:
Att
besluta i enlighet med distriktsstyrelsens förslag och bifalla motionen
--------------Åtgärd: Motion lagd i Riksdagen
29. Gode män och förvaltare – en otidsenlig konstruktion – Enskild
I motionen föreslogs att:
29:1
Luleå arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder den vidare till
distriktskongressen
29:2
distriktet och s-riksdagsgruppen medverkar till en översyn av hur gode män och
förvaltares uppdrag tydligare regleras enligt de problemområden som beskrivs i
motionen
29:3
samt även pröva om vissa arbetsuppgifter kan omvandlas till kommunala tjänster
för att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet
29:4
om motionen inte bifalls den skickas vidare som enskild till distriktskongressen
----------------------------Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
Att
anse motionen besvarad.
Distriktsstyrelsens föredragande Mats Abrahamsson yrkade bifall till distriktsstyrelsens förslag
med ändring av bifall på att-sats 2.
Mats Johansson, Piteå yrkade bifall till motionen.
-------------------Kongressen beslutade:
Att
bifalla motionen
--------------Åtgärd: Motion lagd i Riksdagen
30. Förbud mot transfetter – Enskild
I motionen föreslogs att:
30:1
Transfetter enligt danskt beslut skall bli förbjudet i varor som sälja i svenska
butiker.
30:2
Motionen bifalls i Luleå AK och skickas vidare till Distriktskongress 2014 alt
skickas som enskild motion till distriktskongressen
30:3
Distriktskongressen 2014 bifaller motionen
30:4
Motionen skickas vidare till riksdagsgruppen för lämplig åtgärd
---------------------Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta
Att
bifalla att-sats 30.1, 30.3 och 30.4
---------------------Kongressen beslutade:
Att
i enlighet med distriktstyrelsens förslag bifalla att-sats 30.1, 30.3 och 30.4.

---------------------Åtgärd: Redan åtgärdad – Tillkännagivande finns
31. Tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet – Enskild
I motionen föreslås
31:1
att kostnaderna för tandvård skall vara finansierad på samma sätt som allmän
sjukvård – från var och en efter förmåga, till var och en efter behov.
Distriktsstyrelsens utlåtande över motionerna nr 31 och 32
32. Enhetligt högkostnadsskydd - Överkalix Ak
I motionen föreslås att:
32:1
Distriktsstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram ett system som gör att patientens
kostnader för tandvård kan ingå inom ramen för högkostnadsskydd i den allmänna
sjukförsäkringen.
----------------------Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
Att
anse motion 31 och 32 besvarade.
--------------------Kongressen beslutade:
Att
i enlighet med distriktsstyrelsens förslag, att anse motion 31 och 32 besvarade.
33. Insulinpumpar – Luleå Ak
I motionen föreslås:
33:1
att staten återtar ansvaret och bekostnaden för insulinpumpar i enlighet med
tidigare regler.
33:2
att Luleå AK bifaller motionen och skickar den vidare till Distrikts-kongressen
2014 och att om den inte bifalls den går som enskild till distriktsårsmötet 2014
33:3
att motionen bifalls av distriktskongressen
33:4
att motionen skickas till riksdagsgruppen (S) för lämplig handläggning
--------------------Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
Att
bifalla motionen.
----------------Kongressen beslutade:
Att
i enlighet med distriktsstyrelsens förslag att bifalla motionen.
-----------------Åtgärd: Bevakas utifrån regeringens utvärdering av frågan.
34: Förebyggande av Psykisk ohälsa och suicid hos barn – Piteå Ak
I motionen föreslogs:
34:1
Att uppdra åt NLL och länets kommuner att inom ramen för ovannämnda
samarbete särskilt beakta det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa hos barn
och ungdom i enlighet med förslag ovan.
-------------------Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta
Att
bifalla motionen.

--------------------Kongressen beslutade:
Att
i enlighet med distriktsstyrelsens förslag att bifalla motionen.
--------------------Åtgärd: Skickad till Landstingsgruppen och kommunförbundet för hantering
35 Prostatacancer – Piteå Ak
I motionen föresloga:
Att
landstingsstyrelsen utreder möjligheten till PSA- provtagning och till en kostnad av
200 kronor
Att
män mellan 50 – 75 år kallas till undersökning av prostatan med ett PSA-prov,
för att senare återkallas efter två år.
Att
Piteå Socialdemokratiska Arbetarekommun antar motionen som sin egen.
---------------------Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
Att
avslå motionen.
-------------------------Kongressen beslutade:
Att
i enlighet med distriktsstyrelsens förslag avslå motionen
36. MVC och BVC en central del i den regionala utvecklingen – Överkalix Ak
I motionen föreslogs att:
36:1
Socialdemokraternas partidistrikt i Norrbotten aktivt arbetar för en fungerande
mödra-/barnavård i länets samtliga kommuner.
--------------------------Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
Att
bifalla motionen.
-----------------Kongressen beslutade:
Att
i enlighet med distriktsstyrelsens förslag bifalla motionen.
----------Åtgärd: Skickad till Landstingsgruppen för hantering.
37. För att bibehålla service i glesbygden förslår vi – Enskild
37:1
Att partidistriktet verkar för att Norrbottens läns landsting åter öppnar befintlig
tandläkarmottagning i Vuollerim. Tandläkarmottagningen är ändamålsenligt inredd
med modern och fullständig utrustning för tandvård. Tandsköterska finns som är
bosatt i Vuollerim. Ur samhällsekonomisk synpunkt bör det vara mer
kostnadseffektivt att personal resor från Jokkmokk till Vuollerim istället för att
ALLA patienter reser från Vuollerim till Jokkmokk.
-------------------------Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
Att
avslå motionen
---------------------------Kongressen beslutade:

Att

i enlighet med distriktsstyrelsens förslag avslå motionen.

38. Samlad aktion mot främlingsfientlighet och mot försämringar inom välfärden
med hjälp av aktuell lokal information. - Överkalix
I motionen föreslogs att:
38:1
Distriktstyrelsen får i uppgift att ta fram ramar med material för att få ut vår politik,
där det på ett enkelt näraliggande sätt belyser våra ambitioner och våra lokala löften
om förbättringar vid valseger.
38:2
Detta grundmaterial tillställs arbetarekommunerna där man kan fylla på med egna
tillägg, exempelvis faktarutor, samt
38:3
Arbetet med att kontinuerligt få ut aktuellt material ska vara en viktig del i
valarbetet.
----------------Distriktstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta
Att
bifalla att-sats 38:1
Att
anse 38:2 besvarad
Att
Bifalla 38:3
------------------Kongressen beslutade:
Att
i enlighet med distriktsstyrelsens förslag. bifalla att-sats 38:1, 38:3 och anse 38:2
besvarad.
-----------------------------Åtgärd: Distriktsstyrelsen har hanterat motionens intentioner under genomförd
valrörelse.
39. Politisk representation för kandidater med utomnordisk bakgrund – Enskild
I motionen föreslogs:
39:1
Att vi inom socialdemokraterna tydligare markerar vår inställning om inkludering
för de kandidaterna med utomnordisk bakgrund i politiska maktposition.
39:2
Att vi inom socialdemokratin ska lägga fram kriterier till valberedningen att de ska
lägga 15-20% kandidater med utomnordisk bakgrund på valbar plats.
39:3
vi inom socialdemokratin ska ha 15-20% ordinarie ledamöter med utomnordisk
bakgrund i valberedningen.
39:4
Om motionen bifalls av Luleå Arbetarekommun och skickad vidare till
Distriktskongressen
39:5
om motionen inte bifalls av Luleå arbetarekommun ska motionen sändas vidare
som enskild till Distriktskongressen.
Distriktsstyrelsens utlåtande över motionerna 39, 40 och 41
40. Fler äldre på valbar plats – Kalix Ak
I motionen föreslogs:
40:1
att partiet verkar för en ökad representation av äldre på valbar plats, med
målet att våra politiker återspeglar sammansättningen av befolkningen och
valmanskåren, och detta på alla nivåer inom vårt parti.

41. Pensionärer i riksdagen – Enskild
I motionen föreslogs:
41:1
Pensionärer måste fortsättningsvis ges utrymme att bli valda i vårt parti enligt att de
är var 5:e medborgare
41:2
Partiet skall fortsättningsvis nominera 65+ och ge dem plats på riksdagslistor och
andra listor
41:3
Luleå Arbetarekommun bifaller motionen och skickar den till Distriktskongress
2014 alt skickar den som enskild motion
41:4
Distriktskongressen 2014 bifaller motionen och skickar den till partistyrelsen för
åtgärd.
Distriktsstyrelsens utlåtande över motionerna 39, 40 och 41.
-----------------Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta
Att
bifalla att-satserna 39:1, 41:2 och 40:1
Att
Avslå att-satser 39:2, 39:3, 41:1
Att
I övrigt anse motionerna besvarade
---------------------Kongressen beslutade:
Att
besluta enligt distriktsstyrelsens utlåtande och Beatrice Ömans tilläggsförslag.
och ”Att vi inom socialdemokratin skall verka för att etniskt mångfald utgör ett
prioriterat område i valberedningens arbete”
Att
bifalla att-satserna 39:1, 41:2 och 40:1
Att
Avslå att-satser 39:2, 39:3, 41:1
Att
i övrigt anse motionerna besvarade.
-----------------------Åtgärd: Distriktsstyrelsen har detta i beaktande när nya riktlinjer för valberedningens
arbete skall processas fram
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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Koncernen och moderföreningen
Koncernen består av moderföreningen Norrbottens Socialdemokratiska Partidistrikt och det
helägda dotterbolaget Valrossen AB.
Valrossen AB äger 23,7% av aktierna i Norrbottens Media AB.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Koncernen och moderföreningen
Moderföreningens och koncernens verksamhet förväntas vara oförändrad 2015 jämfört med
2014.

Vad beträffar företagets resultat och ställning, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Partistöd
Medlemsavgifter
Övriga verksamhetsintäkter
Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

Not

2014

2013

1

4 079
122
2 016

4 079
168
1 894

6 217

6 141

2

-5 722
-4 234

-3 376
-3 201

3

-8

–

-3 747

-436

5

1 280

2 470

6

282
1 731
164
-12

130
2 495
479
-5

-302

5 133

–
–
-302

1 000
-1 000
5 133

-434

-618

-736

4 515

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Resultat från kortfristiga placeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader

7

Resultat efter finansiella poster
Förändring av fonderingar
Upplösning av konsolideringsfond
Avsättning till studiefond och ungdomsfond
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat

8
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Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr

Not

2014-12-31

2013-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

9

15
15

–
–

11

36 625
4 040
40 665

38 900
3 089
41 989

40 680

41 989

450
348
104
902

853
61
270
1 184

52 250

34 973

3 890

20 086

Summa omsättningstillgångar

57 042

56 243

SUMMA TILLGÅNGAR

97 722

98 232

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

12

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

13
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Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr

Not

2014-12-31

2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

14

Bundet eget kapital

Bundna reserver

1 862
1 862

2 954
2 954

88 845
-736
88 109

83 236
4 515
87 751

89 971

90 705

356

664

356

664

2 000
3 000
5 000

2 000
3 000
5 000

222
1 084
449
640

472
408
456
527

2 395

1 863

97 722

98 232

Fritt eget kapital

Fria reserver
Årets resultat

Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt

15

Reserver
Fond för extra val
Övriga fonder och reserverade medel
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen
Belopp i tkr

2014-12-31

2013-12-31

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga
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Resultaträkning - moderföretaget
Not

2014

2013

1

4 079
122
2 016

4 079
168
1 894

6 217

6 141

2

-5 533
-4 188

-3 289
-3 169

3

-8

–

-3 512

-317

3 500
20
-1

500
53
–

Resultat efter finansiella poster

7

236

Förändring av fonderingar
Upplösning av konsolideringsfond
Avsättning till studiefond och ungdomsfond

–
–

1 000
-1 000

Resultat före skatt

7

236

–

–

7

236

Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Partistöd
Medlemsavgifter
Övriga verksamhetsintäkter
Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter
Räntekostnader

Skatt på årets resultat
Årets resultat

4

8
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Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr

Not

2014-12-31

2013-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

15

–

15

–

3 000
4
3 004

3 000
4
3 004

3 019

3 004

450
327
104
881

853
–
270
1 123

Kassa och bank

3 370

3 049

Summa omsättningstillgångar

4 251

4 172

SUMMA TILLGÅNGAR

7 270

7 176

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

9

10
12

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr

Not

2014-12-31

2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

14

Fritt eget kapital

Balanserad vinst
Årets resultat

Fonder
Fond för extra val
Övriga fonder och reserverade medel
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16

806
7
813

570
236
806

813

806

2 000
3 000
5 000

2 000
3 000
5 000

222
203
449
583

472
–
454
444

1 457

1 370

7 270

7 176

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföretaget
Belopp i tkr

2014-12-31

2013-12-31

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i tkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag
(K2-reglerna).

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat
anges nedan.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat
restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Materiella anläggningstillgångar avskrivs enligt plan på 2-5 år.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättas i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation
(RR1:00). Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderföretaget direkt eller genom
dotterföretag innehar mer än 50% av röstetalet, eller på annat sätt har ett bestämmande
inflytande enligt ÅRL 1 kap 4 §.

Koncernuppgifter
Moderföreningen Norrbottens Socialdemokratiska Partidistrikt äger 100 % av aktierna i
Valrossen AB (org nr 556050-6615) med säte i Luleå.
Av moderföreningens totala inköp och försäljning har inga inköp och försäljning
gjorts till dotterbolaget.

Not 1

Övriga verksamhetsintäkter

Moderföreningen och koncernen
Verksamhets- och projektbidrag
Hyresintäkter
Övriga intäkter

2014

2013

780
95
1 141
2 016

1 072
125
697
1 894
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Not 2

Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
2014

varav
män

2013

varav
män

Moderföreningen

Sverige
Totalt i moderföretaget

5
5

20%

25%

20%

4
4

Sverige

–

0%

–

0%

Totalt i dotterföretag

–

0%

–

0%

Koncernen totalt

5

20%

4

25%

25%

Dotterföretag

Löner, andra ersättningar och sociala

kostnader

2014
Löner och
ersättningar

Moderföreningen

Sociala
kostnader

Löner och
ersättningar

1 305

1 877

2 691

(varav pensionskostnad)

Dotterföretag

2013

1)

–

–

(varav pensionskostnad)

Koncernen totalt

(451)

Sociala
kostnader

957
1)

–

–

(–)

1 305

2 691

(varav pensionskostnad)

2)

(349)
(–)

1 877

(451)

957
2)

(349)

Av moderföreningens pensionskostnader avser 0 kronor (f.å. 0) styrelsen. Löner
och ersättningar avser endast personal i Sverige.

Not 3 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Moderföreningen och koncernen
Inventarier, verktyg och installationer

2014

2013

8
8

–
–

Not 4 Resultat från andelar i koncernföretag
Moderföreningen

2014

Utdelning från Valrossen AB

3 500
3 500

2013
500
500
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Not 5

Resultat från andelar i intresseföretag

Koncernen
Utdelning från Norrbottens Media AB
Nedskrivning av aktier i Norrbottens Media AB

Not 6

2014

2013

3 555
-2 275
1 280

8 295
-5 825
2 470

2014

2013

Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

Koncernen
Årets nedskrivning
Återförd nedskrivning av andelar

-12

–
18

Rearesultat vid försäljning av andelar

294

112

282

130

Not 7

Resultat från kortfristiga placeringar

Koncernen
Realisationsresultat korfristiga placeringar
Återförd nedskrivning
Utdelning kortfristiga placeringar

Not 8

2013

654
–
1 077
1 731

1 949
128
418
2 495

2014

2013

-742
308
-434

-672
54
-618

Skatt på årets resultat

Koncernen
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

Not 9

2014

Inventarier, verktyg och installationer
Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden
Redovisat värde vid periodens slut

Moderföretag

–
23
23

–
23
23

–
-8
-8
15

–
-8
-8
15
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Not 10 Andelar i koncernföretag

Moderföreningen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början och slut

Redovisat värde vid periodens slut

Spec av moderföreningens innehav av aktier i

2014-12-31

2013-12-31

3 000
3 000

3 000
3 000

3 000

3 000

Antal

Andel

Bokfört

Dotterföretag / Org nr / Säte

andelar

i % 1)

värde

Valrossen AB, 556450-6615, Luleå

30 000

100,0

3 000

koncernföretag

3 000

Not 11 Andelar i intresseföretag

Koncern

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början och slut

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Årets nedskrivningar

Redovisat värde vid periodens slut

Moderföretag

51 484
51 484

–
–

-12 584
-2 275
-14 859

–
–
–

36 625

–

Spec av koncernens innehav av andelar i intresseföretag
Intresseföretag

Antal andelar

Justerat EK

/andelar i % 1)

/Årets vinst 2)

Norrbottens Media AB

59 250

36 625

556018-0225, Luleå

23,7%

1 280

/ org nr, säte

Redovisat värde
i koncernen

Direkt ägda

1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna
för totalt antal aktier.
2) Avser koncernens andel av Norrbottens Media-koncernens egna kapital 2013-12-31,
justerat för i årsredovisningen 2013 föreslagen utdelning under 2014.
Norrbottens Media AB har under 2014 lämnat aktieutdelning t
15 mkr varav 3,5 mkr utdelats till Valrossen AB.

36 625
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Koncern

Moderföretag

3 089
963
4 052

4
–
4

–
-12
-12

–
–
–

4 040

4

Not 12 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande tillgångar

Ackumulerade nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Återförda nedskrivningar

Redovisat värde vid årets slut
Koncern
Specifikation av
värdepapper

Moderföretag

Börsvärde

Bokfört

Börsvärde

Bokfört

eller motsv

värde

eller motsv

värde

Aktieindexobligationer
Övrigt

4 162

4 036

–

–

–
4 162

4
4 040

–
–

4
4

Akteindexobligationerna har värderats till anskaffningsvärde, vilket understiger marknadsvärdet.
Andelar i moderföreningen avser 50 andelar i Folkets Hus Queson City Filippinerna. Ingår
som stöd i demokratiprojekt.

Not 13 Kortfristiga placeringar
Koncern
Specifikation av
värdepapper
Fonder
Ränteplaceringar
Aktier

Börsvärde
eller motsv
28 102
18 740
8 739
55 581

Moderföretag
Bokfört
värde
26 033
18 740
7 477
52 250

Börsvärde
eller motsv

Bokfört
värde

–
–
–
–

Värdering har gjorts till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet per placeringsslag.

–
–
–
–
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Not 14 Eget kapital

Koncernen
Vid årets början
Förskjutning mellan bundet
och fritt eget kapital
Årets resultat
Vid årets slut

Aktiekapital

Bundna
reserver

Fritt eget
kapital

–

2 954

87 751

-1 092

1 092
-736

1 862

88 109

–

Moderföretaget
Vid årets början
Årets resultat
Vid årets slut

Fritt eget kapital
806
7
813

Not 15 Avsättningar för uppskjuten skatt

Koncern 2014
Periodiseringsfonder
Netto uppskjuten skatteskuld

Koncern 2013
Periodiseringsfonder
Netto uppskjuten skatteskuld

Uppskjuten

Uppskjuten

skattefordran

skatteskuld

Netto

–
–
–

356
356
356

356
356
356

Uppskjuten

Uppskjuten

skattefordran

skatteskuld

Netto

–
–
–

664
664
664

664
664
664

Årets minskning av uppskjuten skatteskuld, 308 tkr, redovisas som uppskjuten skatt i resultaträkningen (se not 8).
Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncern
Löneskulder
Upplupna rörelsekostnader

583
57
640

Moderföretag
538
45
583
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Luleå den

Karin Åström

2015

Mats Abrahamsson

Ordförande

Maria Burström

Lenita Ericson

Andreas Fors

Marléne Haara

Erkki Haarala

Krister Johansson

Åke Johdet

Birgitta Larsson

Britt-Marie Loggert-Andrén

Peter Roslund

Patrik Åman
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