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Norrbottenslinjen

Norrbotten är ett fantastiskt län.
Ett län med stora naturtillgångar och med en innovationskraft andra bara kan
drömma om. Det är i Norrbotten det händer. Det är här vi går före i
klimatomställningen och producerar stål utan kol och använder förnybar energi.
Det är i Norrbotten besöksnäringen utvecklas i rekordfart för att nu utgöra en av
länets basnäringar. Det är här några av världens största företag och varumärken
etablerar sig, vilket naturligtvis inte är en slump utan frukten av ett hårt och
målmedvetet arbete.
För i Norrbotten tar vi vara på alla möjligheter. På riktigt. Vi pratar inte bara om
dem. Vi har en basnäring i absolut världsklass, vi gör affärer av våra unika
förutsättningar och vi jobbar ständigt med att utveckla andra branscher.
Norrbotten är ett rikt län. De naturresurser vi har går knappast att överskatta; skog,
malm, vatten- och vindkraft. Men även oförstörd natur, matkultur, lokala råvaror,
fjällvärld, skärgård, norrsken och midnattssol är naturresurser. Till och med vårt kalla
klimat har på senare år blivit en naturresurs då serverhallar behöver mycket kylning.
Men viktigast av alla resurser är norrbottningarna. Det är vi som gör vårt län
attraktivt, allt det vi gör, allt det vi skapar. Vår hjärnkraft, vårt entreprenörskap och
vår kreativitet.
På samma sätt som Norrbotten är fantastiskt så är det också glest och det ger oss
alldeles särskilda utmaningar inom en rad olika områden och kanske är det just
glesheten som gör att det är det är någonting som skaver. En känsla som säger att det
är någonting som dras isär och håller på att brista. En upplevelse av att samhället drar
sig tillbaka och lämnar gles- och landsbygden bakom sig.
De små kommunerna dras med en vikande befolkningstillväxt, en verklighet de delar
med omkring hälften av landets kommuner. Industrins rationalisering har gjort att
arbetstillfällena minskat och så även befolkningen. Därtill är det fler som dör än föds,
och den arbetsföra arbetskraften flyttar, i synnerhet unga kvinnor.
Konsekvensen för kommunerna blir att det är svårt att få tag i utbildad arbetskraft
framförallt inom välfärdssektorn och den negativa spiralen där det saknas behöriga
lärare och omsorgspersonal riskerar att skapa än större utflyttning.
I Norrbotten handlar frågan om otrygghet inte om gängbråk och dödsskjutningar.
Frågorna människor ställer sig i Norrbotten är om polisen överhuvudtaget kommer
att komma när det har varit inbrott, om ambulansen hinner fram i tid och om rätten
till en trygg och säker vård bara gäller i tätorterna.
För vad är samhällskontraktet egentligen värt och gäller det för alla? Eller är det så att
om en väljer att bosätta sig på gles- eller landsbygd så får en förvänta sig att ha
tillgång till betydligt mindre service än den som är given i tätorterna.

Kan en medborgare i en mindre by i Norrbottens inland förvänta sig att få posten
levererad varje dag, ha ett Apotek inom fem mils radie eller kunna tanka bilen? Är
mobiltäckning och tillgång till uppkoppling en mänsklig rättighet eller är det rimligt
att vissa delar av länet även framgent kommer att ha vita fläckar helt enkelt för att det
är för glest.
Kommunpolitikerna vrider och vänder på kronorna, signalerar att pengarna inte
räcker till. Det samtidigt som kommunen har enorma tillgångar i form av skog,
vattenkraft eller mineraler och det folkliga missnöjet växer sig allt starkare. Det där
som skaver blir allt tydligare.
Vi ska tillsammans jobba hårt för ett ännu bättre Norrbotten men för att vårt län ska
ha chans att fortsätta utvecklas, gå före och vara den motor landet så väl behöver så
finns det några saker vi gemensamt vill adressera.
Vi kallar det Norrbottenslinjen.

Samarbete

Det mest grundläggande för att uppnå ett levande Norrbotten är att vi har starka
samarbeten – mellan kommuner och våra närliggande regioner, samt mellan
myndigheter, näringsliv och civilsamhälle. När vi samarbetar blir vi starka. Vi kan
växla upp pengar, lättare skapa kvalificerade jobb och heltidstjänster samt samnyttja
lokaler. Ett flertal tjänster kan delas mellan flera kommuner, exempelvis
löneadministration, alkoholhandläggning och konsumentrådgivning.
Den enskilda kommunen kan inte alltid vara vinnare eller förlorare, men alla måste
vara vinnare över tid. Det ställer givetvis större krav på att de starka kommunerna
agerar som motorer, men samtidigt ser värdet av att de mindre kommunerna frodas.
Vi måste tillämpa decentraliseringstanken och utlokalisering av myndigheter och
organisationer även inom länet och inom kommunerna.
Socialdemokraterna Norrbotten ska driva på för
 Fler smarta samarbeten
 En aktiv regionalpolitik med såväl långsiktiga som starka incitament
 Att ytterligare förenkla avtalssamverkan kommuner emellan

Bostadsbyggande

Idag lider i praktiken varenda del av landet av bostadsbrist i varierande grad och det
hämmar den samhällsekonomiska utvecklingen. Ett stort hinder för
bostadsförsörjningen på landsbygden är svårigheten att få ett banklån för
nybyggnation. Då byggkostnaden ofta överstiger det förväntade marknadsvärdet på
bostaden finns det ingen bank som är villig att bevilja de nödvändiga lånen.
De kommunala bostadsbolagen i mindre kommuner med negativ
befolkningsutveckling har också svårighet att kunna erbjuda de bostäder som behövs
för att kunna behålla ungdomarna i hembygden. Det finns ingen ekonomisk
förutsättning att ha för många outhyrda bostäder i beredskap. I förlängningen
innebär givetvis detta att personer som är intresserade av att flytta till orten kommer
att ha svårighet att hitta en lämplig bostad. Detta problem är gemensamt för mindre
kommuner likväl som de mindre samhällena i en större kommun.
Därför ställer vi Socialdemokrater i Norrbotten oss i grunden positiva till förslag som
underlättar bostadsbyggande i glesbygd och kan på sikt tänka oss speciella
glesbygdslösningar för bostadsbyggande, riktat både till kommunala bostadsbolag
och privata aktörer.
Detta skulle exempelvis kunna vara att utnyttja det statliga systemet för
bostadskreditgarantier för att underlätta lånefinansieringen av bostadsbyggande i de
delar av landet där marknadsvärdena i bostadsbeståndet är låga. Det kan också
handla om någon form av riskkapitalfond eller liknande som borgar för lånen på

orter där husets värde inte växer i samma takt som i storstadsområdena, alternativt
ett statligt kreditgarantisystem.
Socialdemokraterna Norrbotten ska driva på för
 Att underlätta lånefinansieringen av bostadsbyggande i de delar av landet där
marknadsvärdena i bostadsbeståndet är låga
 En ökad närvaro av statliga kreditgivningsbolag och en ökad tillgång till kapital
 Utökat statligt stöd för bostadsbyggande genom ett tydligt riktat investeringsstöd
för klimatsmarta lägenheter på landsbygd och i mindre samhällen.

Tillgång till mark

En aspekt som skiljer vår del av landet från övriga Sverige är svårigheten att få
tillgång på mark för nybyggnationer. I Norrbotten är staten är en stor markägare och
processen att köpa mark av densamma är sällan en snabb och enkel process.
Exempelvis så äger Statens fastighetsverk 6,4 miljoner hektar mark (En sjundedel av
landets yta), mycket i form av fjällnära skog väster om odlingsgränsen.
Andra stora statliga aktörer i Norrbotten är Fortifikationsverket och Sveaskog.
Mycket av marken är också avsatt som naturreservat eller Natura 2000-områden. Till
detta kommer en lång rad riksintressen som ska beaktas innan ett beslut kan tas. Det
är alltså inte en enda myndighet eller ett departement man kan ha att göra med då
statlig mark behövs för nybyggnation, det kan vara flera med sina respektive
handläggningstider.
Vi efterlyser därför en tydligare markpolitik från staten. Vi vill också förändra planoch bygglagen för att snabba upp byggprocessen samt se över strandskyddet.
Strandskyddet är en stor hämsko för attraktiva boendemiljöer i Norrbotten och på
landsbygden. Som exempel har Arjeplog 9573 öar och 8728 sjöar. Det ger 3 mil
strand per invånare. Strandskyddets tillämpning behöver ta hänsyn till detta.
För att göra glesbygden attraktiv för etablering behövs långsiktiga incitament som
gör att företagare på ett tydligt sätt kan beräkna fördelarna av en etablering. Dessa
kan till exempel vara lägre arbetsgivaravgifter, lägre skatt på elektricitet, att
studieskulder skrivs av, etableringsstöd eller kallortstillägg. Här krävs en aktiv
regionalpolitik och starka incitament. Det är också avgörande med tillgång till kapital.
Socialdemokraterna Norrbotten ska driva på för
 En förändring av tillämpningen av strandskyddet
 Snabbare byggprocesser genom förändrad plan- och bygglag.

Industri

För jobb, tillväxt och utveckling i Norrbotten är industrin motorn i ekonomin. Våra
råvaror och förädling av dessa är det som utgör basen i det som är en stor del av
såväl regionens som landets ekonomi. Även om samhället förändras och alltfler
arbetar och driver företag inom tjänstesektorn spelar industrin fortsatt en avgörande
roll för vår utveckling.
Utan industrin skulle många företag inte ha kunder och uppdrag. Det är med
industrin som beställare som hotell, flygbolag, konsulter, reklambyråer, restauranger
och många fler företag och anställda har sitt levebröd.
För att säkerställa en fortsatt positiv utveckling inom industrin är det centralt att
samarbetet med LTU utvecklas än mer. För att våra industrier ska ha en framtid
krävs insatser inom kompetensförsörjning, forskning och utveckling. Vi ser positivt
på att näringslivet och staten formar program som säkrar industrins fortsatta
konkurrenskraft och som stimulerar till nya företag och fler jobb.
Socialdemokraterna Norrbotten ska driva på för
 Insatser för att möta industrins behov av kompetens
 Satsning på forskning, innovation och utveckling

Arbetsmarknad och utbildning

Norrbotten är Sveriges största län, utgör 25 % av Sveriges landyta och är Europas
mest glest befolkade region. Mer än hälften av norrbottningarna bor inom några mils
radie från residensstaden Luleå. Urbaniseringens och centraliseringens effekter gör
att tätt blir ännu tätare, glest blir ännu glesare.
Vi socialdemokrater vill att hela Norrbotten ska leva. För att det ska bli verklighet
behövs både en aktiv statlig regionalpolitik, men också en hållbar inomregional
politik. Utan regionalpolitik blir det omöjligt för små kommuner att bedriva välfärd
och slutsatsen av det blir att dessa kommuner till slut behöver kontantstöd eller att
upphöra som kommuner.
Socialdemokraterna Norrbotten vill se en fortsatt utlokalisering av statliga
arbetstillfällen och förutsätter att de statliga bolagen tar ett fortsatt stort ansvar för
lokalsamhällena där de verkar.
Akademiska jobb finns i stor utsträckning kring lärosätena, de står för en av
pusselbitarna i en fullständig arbetsmarknad. Där akademiska jobb finns – där
stannar fler unga kvinnor kvar – och kring kvinnorna byggs familjer och tillväxt. Det
är avgörande för en orts attraktivitet på arbetsmarknaden. De små kommunerna och

offentlig sektor utanför städerna har svårt att rekrytera utbildad personal och
utbildningssystemet har inte mött de behoven.
Distansutbildning tillgodoses inte i tillräcklig utsträckning. Vi vill att det ska finnas ett
lärcentrum i varje kommun och att distansutbildningarna anpassas dels till
kommunernas behov, dels till individens behov av utbildning och möjlighet till
livslångt lärande. Tillgången till eftergymnasial yrkesutbildning behöver utvecklas.
Socialdemokraterna Norrbotten ska driva på för
 Utbyggnad av distansutbildningen i länet och ge varje kommun möjlighet att
inrätta ett lärcentrum med anställd personal
 Att säkerställa fortsatt fjärrundervisning
 En närvarande Arbetsförmedling i länets samtliga kommuner
 En utbyggnad av yrkesutbildningar inom Komvux och Yrkeshögskolan, särskilt
inom bristyrken
 Extratjänster återinförs för människor långt från arbetsmarknaden.

Gröna näringar

I världen pågår en revolution bland konsumenterna, de närproducerade, ekologiska
och naturliga produkterna tar allt större plats på marknaden. Detta ihop med den
globalisering som världen genomgår, där Sverige allt mer hamnar på kartan ger också
Norrbottens rika tillgång på företag kopplat till naturen en möjlighet att vinna mark
bland konsumenterna.
För Norrbottens stora naturnäringar, skogsbruket med trä-och pappersvaruindustrin
samt rennäringen väntar såväl utmaningar som möjligheter i takt med att man
kommer behöva slå sig fram i den globala konkurrensen.
Vi välkomnar regeringens livsmedelsstrategi som syftar till en konkurrenskraftig
livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta
nationella miljömål nås. Ambitionen är att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra
till hållbar utveckling i hela landet.
Vi bör se över hur Lagen om offentlig upphandling kan användas på ett smartare sätt
för att stödja jordbruken och öka konsumtionen av närproducerat.
Socialdemokraterna Norrbotten ska driva på för
 Satsningar för att stärka lokal livsmedelsproduktion hela livsmedelskedjan
 Smartare upphandlingar som prioriterar lokalproducerat

Tillgång till service

Serviceutbudet på landsbygden har kraftigt minskat de senaste decennierna och
fortsätter att minska. För den bosatta lokalbefolkningen i glesbygd är det kännbara
försämringar av den dagliga servicen så som avsaknad av affär, bensinmack, filial för
distriktssköterskemottagning, polis och räddningstjänst för att nämna några exempel.
Utan grundläggande service på landsbygden finns inga incitament för inflyttning och
därmed försvinner jobben. Vi vill tydliggöra innehållet i det samhällskontrakt vi
förväntar oss som medborgare i Sverige och säkerställa en grundläggande service åt
alla medborgare.
Utbyggnaden av fler servicekontor behöver snabbas på och möjligheterna för
lanthandlare förbättras ytterligare för att säkerställa fungerande service.
Socialdemokraterna Norrbotten ska driva på för
 Fler smarta servicepunkter på landsbygden som även inkluderar e-hälsa
 En lokal närvaro av de för medborgarna viktigaste myndigheterna i samtliga
kommuner, själva eller genom ett samlat servicekontor.

Naturresurser

Norrbotten är berikat med stora naturresurser. Skogarna ger timmer, bergen ger
malm och älvarna och vinden ger elkraft. Sverige hade inte kunnat moderniseras från
ett av Europas fattigaste länder under andra halvan av 1800-talet till idag ett av de
rikaste om det inte varit för de ofantliga naturresurser som ryms inom Norrbottens
gränser.
Inte minst gruvnäringen är en central del av ekonomin i Norrbotten och ger
förutsättningar för många branscher och samhällssektorer att växa och utvecklas.
Genom en politik som uppmuntrar till en utveckling av gruvnäringen kan vi säkra
jobb och välfärd till Norrbottens olika delar.
För möjlighet till fortsatt tillväxt behöver tillståndsprocesserna för gruvbrytning
snabbas upp och bli mer förutsägbara. Vi behöver dessutom fortsatt bra tillgång till
grön el.
Socialdemokraterna Norrbotten ska driva på för
 Förutsägbarhet i tillståndsprocesser
 Fortsatt bra tillgång till grön el

Innovation, testverksamhet och forskning

Norrbotten ligger i framkant inom en rad olika områden och driver utvecklingen
framåt. Det handlar om allt ifrån tillverkning av stål utan kol till miljöteknik,
rymdindustrin och elintensiva näringar för att bara nämna något.

Testverksamheten som finns inom flera branscher kan fortsätta växa med fler företag
och ge fler jobb. Vårt kalla klimat, stora arealer och närheten till LTU kan utvecklas
vidare med ökad samverkan med alla inblandade aktörer. Möjlighet till uppskjutning
av små satelliter från Esrange är en viktig pusselbit för att stärka rymdindustrin i länet
och landet.
Socialdemokraterna Norrbotten ska driva på för
Att lansera Norrbotten som testregion för digitala innovationer
Att stärka och utveckla Norrbottens position som testbädd
Möjlighet till uppskjutning av små satelliter från Esrange

Besöksnäring

Besöksnäringen är idag en strategiskt viktig basnäring i Norrbotten gällande tillväxt
och sysselsättning. Den består till stor del av många små företag och främjar
verksamhet inom bland annat transport, restaurang, aktiviteter, handel och hotell.
Den är långsiktigt hållbar och kan garantera en hög sysselsättning. Arbetstillfällena
stannar på platsen där genomförandet ska ske och är därmed en viktig näring för
utveckling av glesbygden.
Med tanke på regionens läge är transporter av högsta betydelse, det är svårt att
motivera besökare att välja Norrbotten framför liknande resmål om alternativet går
snabbare och är lättare att ta sig till, vikten av effektiv och tillförlitlig infrastruktur är
tydlig.
Socialdemokraterna Norrbotten ska driva på för
Fungerande infrastrukturer för besöksnäringen
Stärkta förutsättningarna för utbildningar och företagande inombesöksnäringen i
vår region

Infrastruktur

Norrbotten är en viktig del av Europa och av Sverige. Förutom våra resurser, vårt
kunnande och vi själva så blir vår plats på världskartan allt mer betydelsefull.
Norrbotten är Europas dörr till Arktis. Vi måste ta position i världen och berätta om
allt positivt som sker i vår del av Europa.
Samarbetet med våra grannar i Finland och Norge är grunden för att förklara Arktis
betydelse med dess klimatutmaningar, råvarutillgångar, energitillgångar, handelsvägar
och säkerhetspolitiska risker. Vår position i Europa gör oss intressanta och till en
viktig samarbetspartner. Barentsområdet och Arktissamarbetet behöver stärkas och
är strategiskt viktigt. Vi vill att staten inrättar ett Barentsinstitut i regionen.
Utöver det behöver Norrbotniabanan bli verklighet hela vägen upp till Haparanda,
dubbelspår på Malmbanan komma till och det finmaskiga vägnätet förstärkas.

Digitaliseringen är avgörande för att upprätthålla samhällskontraktet och för
fungerande service på landsbygden. Alla norrbottningar ska ha tillgång till fungerande
bredband.
Vi socialdemokrater ser att Norrbotten, med alla våra förutsättningar, har en stor
potential att utvecklas ytterligare som testlän inom digitala innovationer.
Socialdemokraterna Norrbotten ska driva på för
Att stärka den regionala infrastrukturen så att vi knyter kommunerna
närmarevarandra och Norrbotten närmare världen
Att stärka Barentssammarbetet, Arktissamarbetet samt verka för attregeringen
inrättar ett Barentsinstitut i Norrbotten
Bygget av Norrbotniabanan påskyndas under planperioden.
Alla norrbottningar ska ha tillgång till bredband

