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Behandling av motioner
15.4 Motion 61-77 D. Jämlikhet
15.5 Motion 78-84 E. Miljö, klimat och djurhållning
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13.45

Behandling av motioner
15.6 Motion 85-96 F. Glesbygd och infrastruktur
15.7 Motion 97-99 G. Kyrkan och monarkin
15.8 Motion 100
H. Internationellt
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Kyrkolistor till kyrkomöte och stiftsfullmäktige
16. Fastställande av listor till Svenska kyrkan
16.1 Fastställande av listor stiftsfullmäktige för Luleå stift
Västerbotten samt Norrbotten
16.2 Fastställande av listor till kyrkomötet

15.00

Val som ska förrättas av distriktsårskongressen
17. Val av:
17.1 1 ordförande
17.2 1 ordinarie ledamot i distriktsstyrelsen tillika facklig ledare
17.3 1 ordinarie ledamot i distriktsstyrelsen tillika
studieorganisatör
17.4 12 ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen
17.5 5 ersättare i distriktsstyrelsen
17.6 2 ordinarie revisorer varav 1 auktoriserad revisor
17.7 2 revisorsersättare varav 1 auktoriserad revisorssuppleant
17.8 1 representant i styrelsen för Norrbottens arbetarrörelses
kultur- och stipendiefond
18. Uttalande

15.45

Enkla frågor
19. Enkla frågor

16.00

Mötets avslutande

Avslutningsanförande av partidistriktsordföranden
20. Mötets avslutande

Kongressens offentlighet
Kongressen är i princip offentlig utom i fråga varom enskild överläggning särskilt
beslutas.

Diskussions- och beslutsordning
Yttrande- och förslagsrätt vid distriktskongressen tillkommer valda ombud,
distriktsstyrelsens ledamöter, en föredragande revisor, partistyrelsens representant,
ledamöter i Norrbottens s-riksdagsgrupp, representant för regionfullmäktige-gruppen
samt anställd funktionär på partidistrikt och i arbetarekommuner inom
distriktsområdet, samt i valärenden även valberedningen.
Dubbla talarlistor kommer att användas. Första talarlistan innehåller de talare som
begär ordet för första gången i aktuellt ärende. Andra talarlistan innehåller de talare
som redan har talat i aktuellt ärende. Första talarlistan ska vara tom innan andra
talarlistan på börjas.
Begära ordet görs genom att skriva i chatten.
Presidiet kommer automatiskt att väcka frågan om streck i debatten när 5 talare av
samma kön är anmälda på talarlistan.
Talartiden för distriktsstyrelsens föredragande och motionär begränsas till två (2)
minuter i sina inledande anföranden, repliker begränsas till en (1) minuter.
Föreningsmotioner företräds av EN motionär. Kongressen kan besluta om
ytterligare tidsbegränsning eller sträck i debatten på förslag av ordföranden,
kongressens ombud och distriktsstyrelsen.

Rösträtt
Endast ombud har rösträtt vid distriktskongressen. Varje ombud har en röst.
Rösträtten kan inte överlåtas och ombud kan inte bytas under pågående kongress.

Valordning
Omröstningar sker öppet. Personval sker, då någon så begär, med sluten omröstning.
Vid sluten omröstning sker detta i första hand via provvotering där handuppräckning
(raise hand) används. Om någon begär sluten eller ytterligare omröstning sker detta i
Pollsverktyget i Zoom. Vill ombuden pröva ärendet ytterligare sker detta via
EasyVote där BankID krävs. Vid slutet val voterar ombuden på den person eller de
personer man vill ge sin röst via polls/easyvote.
Vald är den, eller de som fått högsta röstetalen. Uppstår lika röstetal vid omröstning
avgör lotten. Vid fastställande av listor fastställs listan plats för plats.

Yrkanden till kongressen
Yrkanden som framställs till kongressen ska göras skriftligt och överlämnas via mail
till partidistriktets expedition norrbotten@socialdemokraterna.se senast den 8/4 kl
23.00. Märk ämnesraden ”Yrkande”. Därefter justerar distriktsstyrelsen yrkandena.
Förslagsställarens namn och arbetarekommun ska framstå tydligt tillsammans med
nummer på motion eller punkt på dagordningen
Ändringar kan inte kan göras i motionernas texter eller att-satser. Ombuden kan inte
heller föreslå ändringar i distriktsstyrelsens motionsutlåtanden. Yrkanden ställs i form
av bifall eller avslag till attsatserna i motionerna alternativt att anse motionen
besvarad. I dokument som föreläggs kongressen kan förslag läggas om bifall och
avslag, men även strykningar, tillägg och ändringar i texten.
Motioner där yrkanden inte inkommit kommer att beslutas gemensamt under
respektive område.
Reservationer ska avges skriftligt innan mötet avslutas. Anmälan om reservation ska
göras i omedelbar anslutning till beslut.

Under mötet

Mötespresidiet kommer att styra mikrofonerna och fördela ordet baserat på
talarlistan i Zoom.
För att begära ordningsfråga – tryck på ”more” nere i högra hörnet. Välj ”chat” för
att kommunicera med mötespresidiet. Skriv ORDNINGSFRÅGA
För att få hjälp under mötet tryck på ”more” nere i högra hörnet. Välj ”chat” för att
kommunicera med supporten.

Kongressfunktionärer
Mötesordförande (2)
Madelene Hansson
Kent Ögren

Mötessekreterare tillika rösträknare (3)
Kristina Lindqvist
Jonas Lindberg
Agneta Lipkin
Justerare (3)
Eva Näslund
Sara Risberg
Isak Utsi
Redaktionsutskott (7)
Fredrik Lundh Sammeli
Helena Stenberg
Anders Öberg
Maritha Meethz
Fredrik Bruhn
Krister Johansson
Ida Karkiainen

14. Distriktsstyrelsens förslag
14.1 Sjukvårdspolitiskt program
Sjukvårdspolitiska programmet är Socialdemokraterna i Norrbottens strategiska
övergripande dokument för hälso- och sjukvården i Norrbotten. Dokumentet syftar
till att tydliggöra övergripande prioriteringar och strategiska vägval när det kommer
till hälso- och sjukvårdsfrågor.

I vårt Norrbotten ska välfärden vara rättvist fördelad och
tillgänglig för alla. Vår sjukvård ska hålla absolut toppklass
och varje dag utvecklas för att möta morgondagens behov.
En jämlik sjukvård i hela Norrbotten
I vårt Norrbotten ska sjukvården och välfärden hålla högsta klass. Det förutsätter att
sjukvården är jämlik genom att välfärden är rättvist fördelad och tillgänglig för alla.
För oss är det självklart att vården ska styras utifrån människors behov – inte utifrån
efterfrågan eller vinstintressen. Vinster i välfärden får aldrig stå över människors
behov av vård.
Den som har störst behov ska också vara den som får tillgång till vården först. Det
här är en viktig rättviseaspekt, för att storleken på din plånbok ska inte vara det som
avgör om du får en kvalitativ sjukvård eller inte. För att kunna garantera detta ser vi
det som en absolut nödvändighet med en stark offentligt finansierad sjukvård som
kommer alla till del. Socioekonomiska skillnader ska inte vara avgörande för en god
hälsa. Det ska inte finnas gräddfiler och fler vårdval för den som kan betala för sig.
Vi ser att förutsättningarna för välfärden bygger på välfungerande samhällen. För att
lyckas med välfärden måste även samhället i stort fungera väl.
Norrbotten är ett stort län vilket innebär stora avstånd och många utmaningar
kopplat till detta. Vår utgångspunkt är att sjukvården ska finnas där människor finns,
för att alla invånare i hela länet ska kunna ha tillgång till en god vård. Den vård du
behöver ofta ska finnas nära till hands. Vi vill därför fortsätta utvecklings- och
förändringsarbetet och genomförandet av nära och god sjukvård. Viktiga delar i detta
är att vi måste tillvarata nya framsteg och digitala lösningar som både kan vara till
stor hjälp för professionen och för patienter. Fler digitala lösningar kommer påverka
hela vårdkedjan och är en förutsättning för att klara framtidens hälso- och sjukvård.
Digitalisering kan möjliggöra att öka tillgängligheten och förenkla för patienten att
komma i kontakt med vården exempelvis genom att vara oberoende av ortsgeografi.
Digitala lösningar och verktyg kan även vara ett effektivt medel för att bedriva vård.

En nyckel till att lyckas med vården är en välfungerande samverkan. Ansvar kommer
att behöva fördelas om från sjukhus till hälsocentraler, och från hälsocentraler vidare
till hemmet. Det här förutsätter tydlighet i styrningen av vården och en stringent
ansvarsfördelning mellan olika aktörer som region och kommuner. Därför är det av
största vikt att det finns en samsyn på överenskommelser, för att patientens bästa ska
vara i fokus.
Ett hållbart arbetsliv
Personalen är grunden och hjärtat i en välfungerande vårdorganisation. Att lyckas
med personalförsörjningen är en helt avgörande del i vårt mål att trygga en vård av
högsta klass i Norrbotten. Personalförsörjningen inbegriper ett flertal olika delar.
Därför är det av yttersta vikt att regionen både klarar av uppdraget att rekrytera den
kompetens som hälso -sjukvården behöver. Lika viktigt som att lyckas med
rekryteringen är det att behålla den kompetens man behöver i vårdorganisationen.
För att kunna lyckas med det dubbla uppdraget måste regionen vara en attraktiv
arbetsgivare dit medarbetare väljer att söka sig och stanna kvar. Vi vet att nöjda
medarbetare väljer att arbeta kvar.
Kompetensförsörjningen inom vårdorganisationer är sedan länge ett både välkänt
och uppmärksammat problem och betraktas som en av de största utmaningarna för
hälso- och sjukvården. Som en konsekvens av personalbrist tvingas hälso- och
sjukvården ofta att vända sig till hyrpersonal i stor utsträckning, vilket oftast är
mycket kostnadsdrivande. En hög personalomsättning bidrar till en minskad
effektivitet, och en sämre upplevelse för patientens upplevelse av vården. Därför ser
vi att en fast vårdkontakt är viktigt och kan innebära en stor skillnad när det kommer
till att få rätt vård, medicinering och uppföljning. Digitala lösningar är en viktig form
för att klara framtidens hälso- och sjukvård. Digitala lösningar kan bidra till en ökad
flexibilitet i arbetet för professionen, vilket kan bidra till att öka attraktiviteten i
vårdyrkena.
Att behålla kompetens inom organisationen är en komplex fråga med många olika
delar. Det förutsätter bland annat att personalens kompetens används på rätt sätt,
vilket både är en viktig fråga för att skapa en effektiv organisation, och för att skapa
en god och trivsam arbetsmiljö för de anställda. Därför behövs det tillses att
medarbetares kunskaper och erfarenheter tillvaratas, att det finns goda möjligheter till
utveckling samt att arbetsvillkor, arbetsmiljö, löner och arbetssituation är
tillfredsställande.
Rätten till god vård genom hela livet
En god vård ska finnas tillgänglig för alla under alla livets skeenden närhelst vi
behöver den. Lika självklart som det är med vård i livets början genom
mödravårdscentraler, vill vi att det ska vara att få vård i livets slutskede. Inrättande av

äldremottagningar med geriatrisk kompetens och palliativ vård skapar trygghet och
kontinuitet för en utsatt grupp patienter. En fast vårdkontakt kan innebära en stor
skillnad när det kommer till att få rätt diagnosticering, vård, medicinering och
uppföljning.
För att lyckas med vårdarbetet behöver vi tänka bredare kring begreppet vård än
enbart den vård som ges i akuta skeden. Vi behöver även fokusera på det
förebyggande och hälsofrämjande arbetet för att vi ska kunna bli friskare och må
bättre i Norrbotten. Därför ser vi vikten av ett långsiktigt och brett folkhälsoarbete
som avgörande för hur vår välfärd och livsmiljö utvecklas.

Folkhälsa och livskvalitet är svåra och komplexa frågor. För att ohälsan i vårt
samhälle ska minska behöver vi insatser inom många politikområden. Inte bara inom
sjukvård och omsorg. Ett ökat folkhälsofokus kommer att krävas i skolan, i
arbetslivet och i aktiviteterna i föreningslivet för att möjliggöra för fler att få det goda
livet.
En god hälsa innefattar många olika delar, även den psykiska hälsan. Vi ser att vi
måste bryta den nedåtgående trenden när det kommer till den psykiska ohälsan.
Därför ser vi arbetet med att minska den psykiska ohälsan hos barn och unga som
särskilt prioriterat. Det finns ett stort behov av att hitta enklare vägar in till
sjukvården för människor med psykisk ohälsa, likväl som att det förebyggande
arbetet ska förstärkas genom satsningar på ungdomsmottagningarna samt att barnoch ungdomspsykiatrin ges förutsättningar att korta köerna. Samverkan, flexibilitet
och anpassning till förändrade och nya behov är en nyckel för att möta dagens och
morgondagens behov. Tidiga och riktade insatser till barn och ungdomar som ligger i
riskzonen för att dras in i drogberoende är en viktig nyckel för att minska
droganvändandet. Personer som arbetar inom vården behöver kunskap om den
utsatthet som följer med att befinna sig i minoritetsposition för att säkerställa ett gott
bemötande för till exempel HBTQ personer. Tandhälsan är en avgörande faktor när
det kommer till en god hälsostatus. En bristande tandhälsa innebär en ökad risk för
följdsjukdomar. Därför ser vi behovet av ett tandvårdssystem som främjar en jämlik
tandhälsa. Det förutsätter en stark folktandvård som finns i människors närhet
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

anta det sjukvårdspolitiska programmet

16. Fastställande av listor till Svenska
kyrkan
16.1 Fastställande av listor till stiftsfullmäktige
Valberedningen föreslår distriktsårskongressen besluta
Att

välja följande personer

Stiftsfullmäktige (Norrbotten)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Yvonne Stålnacke, Luleå
Peter Roslund, Piteå
Sirpa Bäckström, Kiruna
Lennart Åström, Boden
Anna Lundberg, Älvsbyn
Folke Hieta, Pajala
Frida Blom, Piteå
Sven Holmqvist, Jokkmokk
Nora Kemi, Luleå
Tommy Nyström, Gällivare
Ann-Charlotte Kassberg, Boden
Sivert Holmberg, Kalix
Inga-Lisa Johannesson, Haparanda
Roland Hedlund, Övertorneå
Gunnel Eriksson, Gällivare
Ingemar Rehnman Johansson, Luleå
Vega Kihlström, Övertorneå
Staffan Wylinder, Kiruna
Annelie Johansson, Älvsbyn
Anders Wikström, Piteå
Carola Eichwurzel Wilhelm, Piteå
Christer Carlsson, Boden
Birgitta Gidblom, Gällivare
Torsten Fors, Luleå
Irma Widén, Luleå
Kjell Viklund, Jokkmokk

Övriga nominerade: Bergqvist Yvonne, Luleå, Ericsson Eva, Luleå, Granlund
Henry, Luleå, Hedesand-Lundqvist Eva, Luleå, Johansson Hallin Anita, Luleå,
Johansson OE Anders, Luleå, Karlsson Christer, Älvsbyn, Kjell Rolf, Luleå,
Lindbäck Margaretha, Luleå, Widén Irma, Luleå

Stiftsfullmäktige (Västerbotten)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Titti Ådén, Umeå
Robert Nerdal, Norsjö
Viveka Andersson, Skellefteå
Lars Sandberg, Umeå
Ida Nilsson, Robertsfors
Alf Lindén, Skellefteå
Lisbeth Aronsson, Lycksele
Roland Samuelsson, Umeå
Ann-Helén Konradsson, Norsjö
Rickard Fräki, Skellefteå
Jeanette Norberg, Malå
Stig Åkesson, Lycksele
Agnetha Lindström Berg, Vilhelmina
Håkan Johansson, Umeå
Densy Alenius, Sorsele
Lars Lundmark, Skellefteå
Britt-Louise Eriksson, Vindeln
Tony Mannelqvist, Vilhelmina
Astrid Wollf Feychting, Umeå
Erik Vikström, Umeå
Eva-Britt Vennberg, Vännäs
Glenn Sjöström, Umeå
Birgitta Jonsson, Åsele
Björn Lundström, Skellefteå
Birgitta Jonsson, Umeå
Klas Bergman, Skellefteå
Charlotte Lundkvist, Umeå
Torbjörn Lindkvist, Umeå

16.2 Fastställande av lista till kyrkomötet
Valberedningen föreslår distriktsårskongressen besluta
Att

välja följande personer

Kyrkomötet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Levi Bergström, Umeå
Yvonne Stålnacke, Luleå
Peter Roslund, Piteå
Katarina Lövgren, Sorsele
Erik Vikström, Umeå
Anna Lundberg, Älvsbyn
Tommy Nyström, Gällivare
Annika Nyman, Skellefteå
Alf Lindén, Skellefteå
Ann-Charlotte Kassberg, Boden
Sven Holmqvist, Jokkmokk
Charlotte Lundkvist, Umeå
Stig Åkesson, Lycksele
Inga Lisa Johannesson, Haparanda
Lars Björkevall, Kiruna
Eva-Britt Vännberg, Vännäs
Hans Marklund, Skellefteå
Hannah Johnselius, Kalix
Roland Hedlund, Övertorneå
Eva Jonasson, Robertsfors
Roland Samuelsson, Umeå
Gunnel Eriksson, Gällivare
Ingemar Rehnman Johansson, Luleå
Anne-Lise Harnesk, Vindeln
Björn Lundström, Skellefteå
Vega Kihlström, Övertorneå
Christer Karlsson, Älvsbyn
Titti Ådén, Umeå
Lars Sandberg, Umeå
Anita Johansson-Hallin
Birgitta Jonsson, Åsele

Övriga nominerade: Bergqvist Yvonne, Luleå, Carlsson Christer, Boden,
Ericsson Eva, Luleå, Gidblom Birgitta, Gällivare, Hieta Folke, Pajala, Widén
Irma, Luleå

17. Val
Valberedningen föreslår distriktsårskongressen besluta
Att

välja följande personer

17.1 Ordförande tillika ledamot i distriktsstyrelsen
Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, omval

Nominerad av:
Luleå AK, Jokkmokks AK

17.2 Facklig ledare tillika ledamot i
distriktsstyrelsen
Krister Johansson, Luleå, omval

Nominerad av:
Luleå AK, Jokkmokks AK

17.3 Studieorganisatör tillika ledamot i
distriktsstyrelsen
Johannes Sundelin, Gällivare, omval

Nominerad av:
Jokkmokks AK, Gällivare AK

17.4 12 Ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen
Nominerad av:
Anna Lundberg, Älvsbyn, omval
Älvsbyns AK
Niclas Hökfors, Överkalix, omval
Överkalix AK
Mats Abrahamsson, Arjeplog, omval
Arjeplog AK
Helena Stenberg, Piteå, omval
Piteå AK
Sven Holmqvist, Jokkmokk, omval
Jokkmokk AK
Nina Waara, Haparanda, nyval
Haparanda AK
Ulrica Hammarström, Pajala, omval
Pajala AK
Beatrice Öman, Boden, omval
Bodens AK
Fredrik Hansson, Luleå, nyval
Luleå AK
Viktoria Wikström, Kalix, omval
Kalix AK
Mats Taaveniku, Kiruna, omval
Kiruna AK
Bente Moen Åkerlund, Övertorneå, nyval Övertorneå AK
Övriga nominerade: Aili Bengt, Övertorneå, Egmark Tomas, Älvsbyn, Haara
Marlene, Haparanda, Karlsson Roland, Pajala, Lindmark Kenneth, Arvidsjaur

17.5 Ersättare i distriktsstyrelsen
Kenneth Lindmark, Arvidsjaur, nyval
Therese Olofsson, Kiruna, nyval
Claes Nordmark, Boden, omval
Birgitta Siljelöf, Jokkmokk, nyval
Anders Lundqvist, Piteå, omval

Nominerad av:
Arvidsjaur AK
Kiruna AK
Bodens AK
Jokkmokks AK
Piteå AK

Övriga nominerade: Egmark Tomas, Älvsbyn, Graner Jesper, Kalix, Haara
Marlena, Haparanda, Hammarström Ulrica, Pajala, Karlsson Roland, Pajala,
Lundberg Anna, Älvsbyn, Waara Nina, Haparanda, Wikström Viktoria, Kalix

17.6 Revisorer (2 revisorer samt 1 auktoriserad)
Majlis Gustavsson, Kalix, omval
Kent Barkestedt, Boden, omval

Nominerad av:
Kalix AK
Boden AK

Auktoriserad revisor
Ulrika Öhlund, Ready AB

17.7 Revisorsersättare (2 revisorer samt 1
auktoriserad)
Tord Henriksson, Luleå, omval
Mona Blom, Luleå, omval

Nominerad av:
Valberedningen
Valberedningen

Auktoriserad revisorsersättare
Hans Öystilä, Ready AB

17.8 Norrbottens arbetarrörelses kultur- och
stipendiefond
Britt Inger Nordström, Kalix, omval

Nominerad av
Kalix AK

