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Distriktsstyrelsens årsberättelse 2022 
Styrelsen för Norrbottens Socialdemokratiska partidistrikt (organisationsnummer 
897000-2955) får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2022. 

Distriktsstyrelsen 
Distriktsstyrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordförande Fredrik Lundh 
Sammeli (Luleå), vice ordförande Ulrica Hammarström (Pajala), facklig ledare Claes 
Danell (Piteå), studieledare Johannes Sundelin (Gällivare), Béatrice Öman (Boden), 
Viktoria Wikström (Kalix), Mats Taaveniku (Kiruna), Fredrik Hansson (Luleå), Sven 
Holmqvist (Jokkmokk), Nina Waara (Haparanda), Mats Abrahamsson (Arjeplog), 
Niclas Hökfors (Överkalix), Anna Lundberg (Älvsbyn) och Kenneth Lindmark 
(Arvidsjaur) och Patric Lundström (Piteå). 

Ersättare 
Claes Nordmark (Boden), Therese Olofsson (Kiruna), Tomas Egmark (Älvsbyn), 
Birgitta Siljelöf (Jokkmokk) och Emma Engelmark (Luleå). 

Adjungerade till distriktsstyrelsen under året 
Riksdagsledamöterna Linus Sköld (Älvsbyn), Emilia Töyrä (Kiruna, fram till 15 
september) Ida Karkiainen (Haparanda, fram till den 30 november 2022), Louise 
Mörk (Piteå, från och med den 30 november), och Zara Leghissa (Boden, från den 
16 september), Samuel Pettersson (SSU Norrbotten) Elisabeth Lindberg (S-kvinnor 
Norrbotten), Anders Öberg (regionråd i opposition) samt Camilla Friberg från 16 
september, blivande regionråd).  

Verkställande utskott samt konstituering 
Distriktsstyrelsen utsåg vid sitt konstituerande sammanträde Ulrica Hammarström 
(Pajala) till vice ordförande. Till kassör utsågs Madelene Rydehäll (förste 
ombudsman). Vidare utsågs ett verkställande utskott som bestått av Fredrik Lundh 
Sammeli (Luleå), Ulrica Hammarström (Pajala), Anders Öberg (Luleå), Béatrice 
Öman (Boden) och Johannes Sundelin (Gällivare).  

Sammanträden 
Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft sju (7) protokollförda 
styrelsesammanträden, varav ett (1) var konstituerande. Verkställande utskottet har 
genomfört sex (6) protokollförda sammanträden. 
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Revisorer 
Ordinarie: Marita Björkman Forsman (Piteå), Kent Barkestedt (Boden) samt 
yrkesrevisor Ulrika Öhlund, Ready AB. 
Ersättare: Tord Henriksson (Luleå), Mona Blom (Luleå) samt yrkesrevisor Hans 
Öystilä, Ready AB. 

Övriga val som förrättades av distriktskongressen 
Representant i styrelsen för Norrbottens arbetarrörelses kultur- och stipendiefond: 
Britt-Inger Nordström (Kalix).  

Distriktsexpeditionen 
Anställda på distriktsexpeditionen har under året varit förste ombudsman Madelene 
Rydehäll, kommunikationsombudsman Jonas Nordström, organisations- och 
studieombudsman Henrik Alqvist, valombudsman Kata Nilsson (till och med 30 
november) samt verksamhetsassistent Lena Edenbrink. 

Distriktsårskongressen 
Årets Distriktsårskongress genomfördes den 9-10 april på Piteå Havsbad i Piteå. 
Eftersom det var valår genomfördes ett gemensamt årsmöte där även SSU, S-kvinnor 
och HBT-Socialdemokrater fanns på plats. Distriktskongressen samlade 135 av 149 
ombud, samt distriktsstyrelse, valberedning, revisorer, personal och gäster. 
Kongressen inleddes av distriktets ordförande Fredrik Lundh Sammeli. 
Under lördagen genomfördes åtta välbesökta seminarier och söndagen ägnades åt 
sedvanliga kongressförhandlingar, bland annat ett enhälligt omval av partidistriktets i 
Norrbotten ordförande, Fredrik Lundh Sammeli. 
Partistyrelsens gäst var statsrådet Khashayar Farmanbar, övrig gäst var Mona Nielsen 
från Arbeiderpartiet i Norge. 
Kongressen behandlade 33 motioner och antog ett valmanifest för valet 2022. 

Höstmöte/Valkonferens 
Lördagen den 12 november genomförde partidistriktets Höstmöte tillika 
Valkonferens, den här gången i Överkalix Folkets Hus. Höstmötet samlade 41 av 45 
ombud. Höstkonferensens huvudsakliga uppgift var att fastställa valen för 
nomineringar till Region Norrbotten, att anta Verksamhetsinriktning för 2023 
inkluderat en revidering av studieplanen samt den facklig-politiska strategin. 
Dessutom antogs ett organisationsdokument. 
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Facklig-politisk samverkan/Fackliga utskottet 
Fackliga utskottet har under året valt ny sammankallande Claes Danell. Utskottet har 
sedan träffats digitalt var en önskan om ökat samverkan ska ske och var utskottet kan 
vara med att skapa forum för fackliga att mötas. Under valåret 2022 har dock interna 
möten ej prioriterats. Möten med väljare/fackliga medlemmar har skapats genom 
arbetsplatsbesök, Nolia, valstugor, dörrknackningar och ring aktiviteter. Under Nolia 
hölls många gemensamma seminarier, några med nationella företrädare. 
LO Norra distriktet genomförde 45 701 samtal under valrörelsen. Målet var 38 600 
samtal. Det är glädjande att vi fortfarande har så många fackliga som organiserar sig 
för den socialdemokratiska idén. Det har helt klart gjort en skillnad för valresultatet.  
I arbetarkommunerna gjordes också många handslag med facken i valrörelsen. 
Utskottet tar med sig att sprida de goda förslagen på samarbete och handslag till 
övriga länet. Handslagen blir nu en viktig del att uppfylla för kommunerna där vi har 
makten för att säkerställa det fackliga politiska förtroendet.  
Socialdemokraterna har över tid förlorat kraftigt i väljarstöd vad gäller LO-
förbundens medlemmar. Det betyder att vi nu har en period på fyra år med 
utmaningen att skapa en facklig-politisk samverkan och hämta hem många av LO:s 
väljare. Att även skapa kontaktnät med medlemmar och fackligt aktiva i TCO/ 
SACO är ett arbete som behöver stärkas.  Den fackliga-politiska samverkan står sig 
stark i Norrbotten men är inte utan utmaningar. En tydlig strategi för att möta dess 
utmaningar antogs i Överkalix och ska genomföras.  

Studieutskottet  
Under 2022 har studieledare och expeditionen utvärderat studieverksamheten och 
genomförandet av den 5-åriga studieplanen. Utifrån detta arbete har ett antal 
förändringar i studieplanen beslutats av distriktets höstmöte och distriktsstyrelsen 
genomfört förändringar i studieutskottets uppdrag. En av dom största 
förändringarna är att en årlig organisationskonferens anordnas för att stärka partiet. 
Handledarlaget har utökats med 4 nya personer och dessa tillsammans med två 
befintliga handledare har deltagit på partiets centrala handledarutbildning i syfte att 
utveckla handledarlaget.    
Två träffar med arbetarekommunernas studieorganisatörer har anordnats.  På dessa 
träffar har utskottet formulerat arbetsfördelning och strategier för att under 
kommande period kunna stärka och stötta arbetarekommunernas möjlighet att 
anordna och konsumera studier. Tema på dessa träffar har också varit att 
arbetarekommunernas studieverksamhet måste ökas 
Vidare har studieledare och den nya studieombudsmannen jobbat nära ihop med 
distriktets medlemsansvarige för att säkerställa att arbetet inom studier krokar arm 
med medlemsrekrytering och medlemsvård.  



6 
 

Under året har följande utbildningar anordnats: 
Digital medlemsutbildning, del 1 (1 st) 
Fysisk medlemsutbildning, del 1 (2 st) 
Fysisk medlemsutbildning, del 2 (2 st) 
 
Internationella utskottet 
Under det gångna året har internationella utskottet inte haft några utåtriktade 
aktiviteter eller sammankallande möten, utan fokus har legat på valrörelsen. 
Norrbotten har representerats av vår internationella ledare på Palmedagarna i 
Stockholm 11-12 november 2022. Under Palmedagarna blev det än tydligare vilken 
roll Sverige spelar i det internationella sammanhanget. När världen brinner så har 
människor sökt med blicken mot oss. Nu sprids istället en oro och känsla av att det 
som så länge varit känt som Palmes land - kanske aldrig mer blir sig likt. Den 
politiska högerstyrningen som vaskades fram efter höstens val kommer göra ont ett 
bra tag både inom landets gränser men även för så många medmänniskor 
internationellt. 
Vi kan stärka oss tillsammans, lära mer och inspireras - och med kunskap kommer 
makt. Därför har samtal påbörjats tillsammans med studieutskottets ledare och 
expeditionen med ambitionen att starta upp en studiecirkel för att öka intresset och 
kunskap i internationellt arbete och attrahera nya medlemmar eller fånga upp intresse 
hos befintliga medlemmar. 
Vi har också en önskan från utskottet att hitta en internationell ledare i varje 
arbetarekommun så vi vet vem vi kan kontakta inom detta område och skapa 
nätverk. Under höstmötet som var i Överkalix delades denna information ut om att 
meddela namn till distriktet. 
Vi har haft ett mål om att ha 350 medlemmar på vår facebooksida 
”Socialdemokraterna i Norrbottens nätverk för internationella frågor”. 
Det är nu 370 medlemmar på vår facebooksida per sista januari 2023. Men det 
viktigaste är dock att hitta rätt användningsområde och interagera med 
medlemmarna. Och vi har inte riktigt träffat rätt där då vi ser att interaktionerna är 
låga i antal på det vi lagt ut. Så det får vi se över bättre framöver. 
Gå gärna med i gruppen, starta samtal hemma lokalt kring internationellt arbete & 
politik. Oavsett vart ditt hjärta brinner så blir det bättre om vi gör det tillsammans. 
”Samhället är människans verk. Om någonting är fel kan vi ändra på det”. Olof Palme. 

Medlemsutskottet 
Under 2022 har fokus av naturliga skäl legat på valrörelse och kampanjarbete. I 
början av året var inriktningen hur vi får i gång vår organisation och engagerar så 
många som möjligt i att delta i kampanjarbetet, samt utveckla detsamma. Information 
och olika samtalsguider spreds om hur vi samtalar med väljare för att motivera dem 
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att gå och rösta, men även att agera och bli medlem i partiet. 
Efter valet har vi försökt att få till fler värvnings- och andra utåtriktade aktiviteter. Vi 
genomförde även en egen värvningsaktivitet under höstmötet med bra resultat, ca 25 
nya medlemmar. 
Jobbet med att implementera Handboken för medlemsmottagandet har startats med 
målet att träffa varje arbetarkommunstyrelse för att hinna göra ett arbete inför den 
kommande organisationskonferensen. Även en autogirokampanj har skapats för att 
vi ska bli bättre på att behålla våra medlemmar. 
De 14 medlemsansvariga i partidistriktet har en egen Facebookgrupp och har träffats 
flera gånger under året via Zoom för att utbyta erfarenheter, stödja varandra och 
utveckla nätverket. Medlemsansvarig för distriktet och medlemsutvecklingsombuds-
mannen har även fått delta i två nationellt kallade träffar efter valet i september, 
tillsammans med de övriga partidistrikten. 

Skogslänssamarbetet  
Skogslänssamarbetet utgörs av de socialdemokratiska partidistrikten i Dalarna, 
Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten samt våra LO-
distrikt inom Skogen. Samarbetet bygger på mötesarenor med sådan representation 
som främjar våra gemensamma intressen att stärka socialdemokratin i våra län. 
Samarbetet är tydligt kopplat till Partikongress i syfte att gynna ett gemensamt 
agerande och stärka stödet för våra viktigaste frågor. Samarbetet rör även 
nomineringar gällande val kopplat till den nationella nivån. Pandemins utmaningar 
har bidragit till att samarbetet utvecklats i en positiv riktning då digitaliseringen 
medfört att partidistrikten kunnat upprätthålla en fortlöpande kontakt. 
Socialdemokraterna Norrbotten har under 2022 innehaft ordförandeskapet och 
hanterat frågor främst kopplat till de val som ska göras inom SKR. 
Skogslänskonferensen genomfördes i Luleå i november månad med besök av bl.a 
Mikael Damberg och regeringens särskilda samordnare Eva Nordström. Vid 
skoglänskonferensen lämnades ordförandeskapet över till Västernorrlands 
partidistrikt. 
 
1 maj 2022 
Första maj genomfördes glädjande nog äntligen i fysisk form över hela länet med 
representation från länsbänken, regionkandidater och SSU. Parollerna för i år var 
Sverige kan bättre samt Alla folks frihet. 2022 präglades av Rysslands invasion av 
Ukraina vilket också gjorde att det gjordes två förstamaj-märken. Partistyrelsens 
huvudtalare var Eva Nordmark som talade i Luleå och i Piteå.  
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Besök av centrala företrädare  
Valåret har bestått av ett flertal besök av våra centrala företrädare. 2022 tilldelades 
Norrbotten ett flertal statsråd med ansvar för länet. Vid varje statsrådsprogram 
genomfördes alltid utåtriktade arrangemang men företrädesvis dörrknackning.  
 
26 januari Finansminister Mikael Damberg genomförde digitala samtal 

tillsammans med aktörer inom energibranschen under en heldag 
23 februari Energi och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar besökte 

Boden och Luleå där han bl.a besökte Björknäsgymnasiet och Boden 
business park 

23 februari Utbildningsminister Anna Ekström besökte Luleå och LTU.  
29 mars Civilminister Ida Karkiainen besökte Boden och Luleå 
5 april Näringsminister Karl-Petter Thorvaldsson besökte Kalix kopplat till 

besöksnäringen. Besöket innehöll också ett frukostmöte med LO.  
9-10 april Energi och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar gästade 

Socialdemokraterna Norrbottens distriktsårskongress. På 
årskongressen återfanns även civilminister Ida Karkiainen. 

26 april Bostadsminister Johan Danielsson besökte Boden och Piteå där han 
bland annat besökte H2 Green Steel samt Lundbäcks bygg. 

1 maj Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark första maj-talade i Luleå och 
Piteå. 

9-10 maj Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson besökte Kiruna och 
Gällivare där han besökte LKAB, BDX samt diskuterade 
samhällsomvandlingen.  

16 juni Handelsminister Anna Hallberg knackade dörr i Kalix 
7 augusti Statsminister Magdalena Andersson besökte Boden och Piteå där hon 

under Nolia kickade igång valspurten framför över 1000 åhörare. 
7 augusti Försvarsminister Peter Hultkvist besökte Boden och Luleå. 
8-10 augusti Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson besökte Nolia i Piteå där 

han också gjorde ett företagsbesök på Sunpine och Smurfit Kappa. En 
lunch tillsammans med 100 pensionärer från IF Metall genomfördes 
innan transport till Gällivare där han tillsammans med IF Metall 
besökte bl.a. LKAB och Boliden.  

10 augusti Finansminister Mikael Damberg besökte Nolia i Piteå där också ett 
besök på Acusticum genomfördes. 

 
16 augusti Partisekreterare Tobias Baudin besökte Kiruna där han också besökte 

Copperstone.  
20-22 augusti Civilminister Ida Karkiainen besökte Haparanda och Arvidsjaur där K4 

besöktes 
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26-29 augusti Anna Hallberg, Handelsminister genomförde besök i Luleå/Piteå samt 
Haparanda/Torneå för företagsbesök och bilaterala samtal. 

29 augusti Infrastrukturminister Tomas Eneroth gästade Luleå, där bland annat 
ett besök genomfördes på Isbrytarna.  

29-31 augusti Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark besökte Kiruna, Gällivare, 
Boden och Luleå med inriktning på kompetensförsörjning.  

5 september  Infrastrukturminister Tomas Eneroth besökte Luleå för att lämna ett 
vallöfte gällande bilbesiktningen.  

8-10 sept Civilminister Ida Karkiainen turnerade Kiruna, Gällivare, Pajala, 
Övertorneå, Piteå och Luleå där bland annat Polisen fick besök, samtal 
med LO, stadsomvandling etc. 

9-10 sept Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister besökte Luleå i samband med 
kulturnatten.  

13-14 dec Partisekreterare Tobias Baudin besökte Älvsbyn, Boden och Luleå. På 
agendan skedde bland annat ett besök på Polarbröd.  

Medlemsutveckling 
Valår och arbetet med att vi behöver vara en stark folkrörelse blir tydligare än annars. 
I verksamhetsinriktningen 2022 togs ett tydligt mål på 800 nya medlemmar. Målet 
delades upp i delmål för varje arbetarkommun och har följts upp i medlemsutskottet 
och i distriktsstyrelsen. Värvningen fokuserades till att ske i samtalet med väljarna i 
våra olika kampanjer men att det blir tydligt att det var i närheten av valet som störst 
engagemang skapades och många valde att bli medlemmar. Vi nådde bara upp till 498 
nya medlemmar under 2022 vilket motsvarar 63 % av uppsatt mål. Trots det tillhör vi 
de distrikt som värvat bäst under valåret mot hur stora vi är. Positivt är också att vi 
ökade i medlemsantal 9 av 12 månader. 
 

 31/12 2020 31/12 2021 1/11 2022 
Arjeplog 64 63 49 
Arvidsjaur 110 120 138 
Boden 392 407 425 
Gällivare 215 215 205 
Haparanda 139 139 137 
Jokkmokk 119 110 101 
Kalix 291 300 315 
Kiruna 247 265 257 
Luleå 833 838 868 
Pajala 124 154 155 
Piteå 543 551 580 
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Älvsbyn 144 173 179 
Överkalix 131 130 123 
Övertorneå 90 90 67 
Totalt 3 442 3 555 3 599 

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

Föregående års motionshantering 
 
Bifallen att-sats Åtgärd  

1:3 att Regionens ledamöter 
fortlöpande driver frågan om att även 
åldersgruppen 18-23 år ska prioriteras, 
på samma sätt som åldern 0-18  

Tandvårdsutspel gjordes i valrörelsen 
och förslag är lagda i den strategiska 
planen. 

6:1 att Socialdemokraterna 
verkar för att en Mikamottagning 
upprättas i Norrbotten, 

Förslag är lagda av regionens ledamöter 
i den strategiska planen 

8:1 att arbetslivsinstitutet ska 
bli verksamt igen, 

Motion är lagd i riksdagen 

9:2 att arbetsmiljön ska bli 
mer jämställd för alla. (Tillägg: ” Vi ska 
verka för att kvinnor och män som 
jobbar i offentlig sektor har lika tillgång 
till arbetskläder och arbetsskor.”) 

Motion är lagd i riksdagen 

 

12:1  att vi socialdemokrater tar 
fram konkreta förslag, och anslår medel, 
för att göra det möjligt för pensionerad 
personal som kan och vill arbeta kvar i 
verksamheten som handledare i den 
direkta verksamheten 

Förslag är lagda av regionens ledamöter 
i den strategiska planen 
Kommittémotion om 
personalsatsningar lagd i riksdagen  

13:7 att ekonomiska medel 
medges till fortsatt oberoende forskning 
om förebyggande åtgärder för att 
minimera risken för elevers psykiska 
ohälsa. 

Uppvaktning av utbildningsministern är 
gjord. Motion lagd i riksdagen samt att 
folkhälsoarbetet är en prioriterad del i 
regionen och Norrbottens kommuner  
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15:1 att Norrbottens 
Riksdagsledamöter får i uppdrag verka 
för att en utredning tillsätts där man ser 
över familjehemmens villkor att vara 
familjehem av idag, 

Motion lagd i riksdagen 

17:1 att Socialdemokraterna 
verkar för att införa parkeringstillstånd 
för personer med funktionsnedsättning 
istället för dagens parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade, där fler aspekter 
beaktas än varaktigt funktionshinder 
som innebär väsentliga svårigheter att 
förflytta sig på egen hand, samt 

17:2 att Norrbottens 
Socialdemokratiska distriktskongress 
antar motionen som sin och skickar den 
vidare till den Socialdemokratiska 
riksdagsgruppen samt till den 
socialdemokratiska EU-gruppen. 

Motion lagd i riksdagen.  

Digitalt möte med Erik Bergkvist, EU-
parlamentariker om frågan är 
genomfört.  

18:1 att Norrbottens 
Riksdagsledamöter får i uppdrag att 
verka för att reseavdraget så fort som 
möjligt höjs om än temporärt i avvaktan 
på den pågående utredningen, 

Utan åtgärd, det pågår ingen utredning 
och systemet kommer justeras 
skyndsamt. 

18:3 att Norrbottens 
Riksdagsledamöter verkar för åtgärder 
som gör det möjligt för gemene man att 
ha råd att köpa mer klimatvänliga 
fordon, 

Skriftlig fråga till klimatministern 

Klimatbonus följs upp 

19:1 att Socialdemokraterna 
utarbetar ett nytt förslag gällande 
reseersättning som inte slår ekonomiskt 
mot dem som inte har något rimligt 
kollektivt alternativ till bil för 
arbetspendling, samt 

Utan åtgärd. Nytt system på väg där alla 
som följt redovisningsreglerna i det 
gamla systemet kommer att gå 
vinnande ur det.  

24:1 att Socialdemokraterna 
verkar för att införa ett nationellt förbud 
för alla typer av PFAS  

Motion lagd i riksdagen 
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livsmedelsförpackningar av papp till 
dess att ett EU-förbud finns på plats, 
samt 

24:2 att Norrbottens 
Socialdemokratiska distriktskongress 
antar motionen som sin och skickar den 
vidare till den Socialdemokratiska 
riksdagsgruppen samt till den 
socialdemokratiska EU-gruppen 

33:1 att valberedningen fortsatt 
beaktar erfarenhet, kompetens, kön, 
ålder i sitt arbete, 

Beaktas i instruktionen till den 
tillträdande valberedningen. (ds) 

 

Slutord 
När vi nu lägger verksamhetsåret 2022 till handlingarna kan vi se tillbaka på ett 
intensivt och framgångsrikt valår tillsammans. Det är i Norrbotten vi hittar några av 
landets rödaste kommuner och det är här vi också har det starkaste stödet i såväl 
region- som riksdagsval. Ett starkt stöd bland norrbottningarna som vi ska vara stolta 
över. Men ett stöd som också tydligt förpliktar att fortsätta jobba för att alltid vara ett 
parti mitt i människors vardag, med framtidsinriktad politik för ökad jämlikhet.  
 
Distriktsstyrelsen vill tacka alla er som på olika sätt under året bidragit till att vi som 
folkrörelse värvat medlemmar, bedrivit studier, jobbat facklig-politiskt, utvecklats 
som organisation och tillsammans bedrivit en bra valrörelse. Var och en av oss är 
viktiga ledare och företrädare för vårt parti, i vår organisation och ute bland 
medborgare och sympatisörer. Varje insats har betydelse och det är bara tillsammans 
vi kan vara ett starkt parti.  
 
Året har såklart i stort kretsat kring valet. Valrörelsen fram till valdagen där vi på ett 
bra sätt klarat av att hålla ihop budskap och prioriteringar, varit synliga över hela vårt 
län och tillsammans på ett bra sätt burit såväl region- som riksdagsval. Det är i det 
lokala samhället alla tre val måste vinnas.  
 
Efter valet har sedan mycket handlat om att hitta nya former. I regionen får vi åter 
möjlighet att styra och vår agenda som vi sökt väljarnas stöd för är tydlig - vi ska 
jobba för att tillgängligheten ska öka och personalens villkor förbättras. I den 
nationella politiken väntar dock ett arbete i opposition, efter att 
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Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna valt att 
utgöra ett högerkonservativt regeringsunderlag tillsammans.  
 
Det kommer att bli tuffa år inte minst för vanligt folk när vi åter har en 
högerregering som prioriterar skattesänkningar för höginkomsttagare före satsningar 
på välfärden. Men också för kommuner och regioner när staten inte möter upp 
lågkonjunktur och tuffare tider. Den gröna omställningen hotas av lägre 
klimatambitioner och nedskärningar inom exempelvis utbildningspolitiken, 
arbetsmarknadspolitiken och slaktade investeringsstöd för bostäder försvårar den 
viktiga samhällsomställning som vi i Norrbotten är mitt uppe i att genomföra. Detta 
kommer att bli viktiga frågor för oss att politiskt driva och bygga allianser kring, för 
Norrbottens bästa.   
 
Distriktsstyrelsen vill rikta ett stort tack till alla länets arbetarekommuner för det 
otroligt viktiga arbete ni gör och den bas som för oss alla är det viktigaste, en lokalt 
förankrad och närvarande folkrörelse, mitt i människors vardag. Många av länets 
kommuner fortsätter vara goda skyltfönster för styrkan och framgången i den 
svenska modellen och nu får åter Region Norrbotten möjlighet att förknippas med 
ett nytt, närvarande och framtidsinriktat ledarskap.  
 
Avslutningsvis vill vi i distriktsstyrelsen rikta ett stort tack till personalen på 
distriktsexpeditionen och ute i våra arbetarekommuner, alla våra sidoorganisationer 
inom arbetarrörelsen och alla ni som på olika sätt engagerat er i distriktets 
verksamhet och utvecklingsarbete. Tack!  
 
 
Fredrik Lundh Sammeli  Claes Danell  Viktoria Wikström 

Béatrice Öman Mats Taaveniku Ulrica Hammarström    

Anna Lundberg Nina Waara  Niclas Hökfors 

Johannes Sundelin  Patric Lundström  Mats Abrahamsson  

Sven Holmqvist Fredrik Hansson Kenneth Lindmark 
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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Norrbottens Socialdemokratiska Partidistrikt, 897000-2955 får härmed avge
 årsredovisning för 2022.

 Avseende verksamheten hänvisas till separat verksamhetsberättelse.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust
 Belopp
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat 1 903 602
årets resultat 24 594

Totalt 1 928 196

disponeras för
balanseras i ny räkning 1 928 196

Summa 1 928 196

                                                                                                                                                                     
       
 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
 balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2022-01-01- 2021-01-01-

2022-12-31 2021-12-31

Verksamhetens intäkter
Partistöd 4 640 912 3 965 400
Medlemsavgifter 185 385 172 850
Övriga verksamhetsintäkter 1 808 598 723 413

6 634 895 4 861 663

Verksamhetens kostnader
Verksamhetskostnader -4 805 024 -3 078 813
Personalkostnader 1 -3 776 966 -2 869 916
Avskrivningar -22 230 -22 230

-8 604 220 -5 970 959

Verksamhetsresultat -1 969 325 -1 109 296

Resultat från finansiella poster 2 3 000 000 500 000
Ränteintäkter och liknande intäkter 43 919 -
Förändring av fonderingar 3 -1 050 000 600 000

Resultat efter finansiella poster 24 594 -9 296

Årets resultat 24 594 -9 296
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 4 15 219 37 449

15 219 37 449

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 5 3 000 000 3 000 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 700 3 700

3 003 700 3 003 700

Summa anläggningstillgångar 3 018 919 3 041 149

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 246 513 88 137
Övriga fordringar 94 348 155 944
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 148 943 120 773

489 804 364 854

Kassa och bank 6 405 638 5 410 406

Summa omsättningstillgångar 6 895 442 5 775 260

SUMMA TILLGÅNGAR 9 914 361 8 816 409
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 7

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 1 903 602 1 912 898
Årets resultat 24 594 -9 296

1 928 196 1 903 602

Fonder
Fond för extra val 1 950 000 1 800 000
Övriga fonder och reserverade medel 4 692 000 3 700 000

6 642 000 5 500 000

Summa eget kapital 8 570 196 7 403 602

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 56 060 120 049
Skatteskulder 54 733 80 650
Övriga skulder 808 482 847 082
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 424 890 365 026

1 344 165 1 412 807

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 914 361 8 816 409
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

 Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsbokslutet har upprättats i enlighet med Bokföringslagen kap 6. Samma redovisningsprinciper som
 föregående år har tillämpats.

Värderingsprinciper m m
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar
 Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
 Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat
 restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd.                                                 
                                             

 Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar År
Materiella anläggningstillgångar: 3-5



Norrbottens Socialdemokratiska Partidistrikt  6(9)

897000-2955

 Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2022 2021
Män 3 2
Kvinnor 2 2

Totalt 5 4

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2022 2021
Löner och andra ersättningar: 2 554 965 1 980 295

Summa 2 554 965 1 980 295
Sociala kostnader 978 181 789 200
(varav pensionskostnader) 154 248 143 140

Not 2  Intäkter från andelar i koncernföretag
 2022 2021
Utdelning från Valrossen AB 3 000 000 500 000

Summa 3 000 000 500 000

Not 3  Bokslutsdispositioner
 2022 2021
Upplösning Kyrkovalårsfond 100 000
Nyttjande Partikongressfond 200 000
Nyttjande Valfond 200 000
Nyttjande Studiefond 100 000
Avsättning Studiefond 300 000
Avsättnig Partikongressfond 100 000
Avsättning Ungdomsfond 100 000
Avsättning Valfond 150 000
Avsättning Kampanjfond 150 000
Avsättning Kompetensutvecklingsfond 150 000
Avsättning Investeringsfond 100 000

Summa 1 050 000 600 000

Not 4  Inventarier, verktyg och installationer
 2022-12-31 2021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 207 364 163 300
-Nyanskaffningar - 44 064

207 364 207 364
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -169 915 -147 685
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden -22 230 -22 230

-192 145 -169 915

Redovisat värde vid årets slut 15 219 37 449
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Not 5  Andelar i koncernföretag
 2022-12-31 2021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 3 000 000 3 000 000

Redovisat värde vid årets slut 3 000 000 3 000 000

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
 Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
 aktier.

 Antal  Redovisat
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde
Valrossen AB, 556450-6615, Luleå 100 3 000 000

3 000 000

Not 6  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2022-12-31 2021-12-31
Förutbetalda leverantörsfakturor 148 943 120 773

148 943 120 773

Not 7  Eget kapital
 Föregående år FörändringÅrets eget kapital
Balanserat resultat vid årets början 1 912 898 1 040 704 1 903 602
Konsolideringsfond 2 000 000 2 000 000
Ungdomsfond 800 000 900 000
Studiefond 800 000 1 100 000
Kyrkovalårsfond 92 000
Partikongressfond 100 000 200 000
Valfond 1 800 000 1 950 000
Kampanjfond 150 000
Kompetensutvecklingsfond 150 000
Investeringsfond 100 000
Resultatdisposition enl årsstämmobeslut -9 296 24 594

Årets resultat -9 296 24 594

Vid årets slut 7 403 602 8 570 196

Not 8  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2022-12-31 2021-12-31
Interimsskulder 1 757
Upplupna semesterlöner 273 137 221 587
Upplupna sociala avgifter 151 753 141 682

424 890 365 026

Not 9  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
 2022-12-31 2021-12-31
Ställda panter och säkerheter Inga Inga
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Eventualförpliktelser
 
Övriga eventualförpliktelser Inga Inga

Summa eventualförpliktelser
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Underskrifter

                                                              den                       2023

  
Fredrik Lundh Sammeli Mats Abrahamsson
Ordförande Styrelseledamot

Niclas Hökfors Patric Lundström
Styrelseledamot Styrelseledamot

Anna Lundberg Kenneth Lindmark
Styrelseledamot Styrelseledamot

Johannes Sundelin Mats Taaveniku
Styrelseledamot Styrelseledamot

Viktoria Wikström Béatrice Öman
Styrelseledamot Styrelseledamot

Sven Holmqvist Ulrica Hammarström
Styrelseledamot Styrelseledamot

Claes Danell Nina Waara
Styrelseledamot Styrelseledamot

Fredrik Hansson
Styrelseledamot

Vår revisionberättelse har lämnats den                              2023

Kent Barkestedt Marita Björkman Forsman
Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor

Ulrika Öhlund
Auktoriserad revisor
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Riksdagsgruppens berättelse 2022 
Under verksamhetsåret har det varit val. Före valet bestod riksdagsbänken av Fredrik 
Lundh Sammeli, Emilia Töyrä, Linus Sköld och Hannah Bergstedt. Vid samma tid 
var Ida Karkiainen tjänstledig från sitt uppdrag som riksdagsledamot för att 
tjänstgöra som civilminister i Magdalena Anderssons regering. 
I riksdagsvalet höll vi socialdemokrater i Norrbotten ställningarna så att Norrbotten 
fortfarande är partiets starkaste valkrets med ett stöd på nära 42 %. Riksdagsbänken 
kampanjade hårt från 1 maj hela vägen fram till valdagen och genomförde uppemot 
150 kampanjdagar.  
Socialdemokraterna fick fyra av riksdagsbänkens åtta mandat även efter valet 2022. 
Vi som valdes in då är  

• Fredrik Lundh Sammeli, v. ordf. socialutskottet 
• Ida Karkiainen, ordf. konstitutionsutskottet 
• Linus Sköld, utbildningsutskottet   
• Zara Leghissa, socialförsäkringsutskottet 

 
Även om vi socialdemokrater gick framåt i valet förlorade vi regeringsmakten. M, 
KD, L bildar nu en regering som lyder SD:s kommando. Våra prioriteringar i 
opposition kan kort sammanfattas i tre punkter.  

1. Utgöra en tuff opposition som utsätter regeringen för hård granskning och 
utkräver ansvar av hela regeringsunderlaget. Vi socialdemokrater från 
Norrbotten lägger givetvis extra energi på att avkräva regeringen svar på 
frågor som är särskilt viktiga för vår del av landet. 

2. Utveckla vår egen politik så att vi står redo att vinna valet 2026. 
3. Åstadkomma förändring genom att där det är möjligt vara en konstruktiv 

part i blocköverskridande uppgörelser.   
 
Länsbänken har under hösten lämnat ett stort antal motioner i allmänna 
motionstiden och lagt ett flertal interpellationer och skriftliga frågor. Här följer ett 
urval: 
 
Motioner 
Kommunklivet, en viktig del av omställningen 
Förbättring av nattågstrafiken till och från Norrland 
Uppkoppling i hela Sverige 
Hela Sverige ska växa och utvecklas  
Dubbelspår på Malmbanan 
Avståndet mellan stat och medborgare 
Besöksnäringen som motor för svenskt välstånd  
Infrastruktur i norra Sverige  
Beredskapslager 
Kompetensförsörjning för grön omställning  
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En mer jämlik sjukvård  
 
Interpellationer och frågor 
Folkbildningens framtid 
Diskriminering i skolvalet 
Skolmarknaden 
Religiösa friskolor 
Undantag för tolk inom hälso- och sjukvården 
Exkludering av Norrland i högkostnadsskydd 
Industrins gröna omställning i norra Sverige 
Rättvist karensavdrag 
Lärarkrisen i norra Sverige 
Mobiltäckning och uppkoppling i hela landet 
Besök riksdagen.se för fullständig information om motioner, interpellationer och 
frågor. 
 
Riksdagsbänken fortsätter arbetet att driva socialdemokratisk politik i opposition 
med stor frenesi. Vi kommer givetvis att bidra i arbetet i våra respektive utskott för 
att maximera s-politikens genomslag på respektive område. Samtidigt kommer vi 
driva politik som är avgörande för ett gott liv och en bra tillväxt i vår del av landet. 
Det är i Norrbotten landets stora tillväxthopp finns. Det måste SD:s lydregering 
ideligen påminnas om.   
 
Regionfullmäktigegruppens berättelse 2022 
Regionfullmäktigegruppens arbete har under 2022 till stor del präglats av val och 
valarbete. Vid distriktskongressen i april fastställdes den agenda vi gick till val på som 
socialdemokrater och som tog fasta på de stora utmaningar vi ser inom hälso- och 
sjukvården i Norrbotten. Det handlar om tillgängligheten till vård för 
norrbottningarna och villkoren för vårdens personal. Utifrån det slog 
distriktskongressen fast sex punkter som vi såg som särskilt prioriterade:  
Att stärka den nära vården med 120 miljoner under mandatperioden, att återinföra 
Vårdnära service i någon form, att jobba för en bättre arbetsmiljö med tillitsbaserad 
ledning och styrning, att satsa på kvinnors hälsa, att stärka barn- och 
ungdomspsykiatrin och första linjens vård för en stärkt psykisk hälsa samt att rusta 
upp folktandvården.  
Under våren och från Nolia och framåt gjordes en lång rad verksamhetsbesök hos 
hälsocentraler, vid olika avdelningar i sjukhusen samt i tandvården och utöver det 
fördes konstruktiva samtal med facken. Sammantaget gav dessa möten oss en bra 
bild över läget och en relevans i samtalet med väljare.  
Gruppen har varit aktiva i valrörelsen och nytt för denna valrörelse var att 
partidistriktet tog ansvar för utplaceringar av de fyra främsta namnen på listan under 
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valrörelsens sista intensiva veckor. Samtliga kommunen i länet besöktes, dörrar 
knackades och samtal fördes på gator och torg. Vår upplevelse var att regionvalet var 
mer i fokus än på väldigt länge och att många väljare ville prata om just hälso- och 
sjukvård. 
Under 2022 har regiongruppen haft 10 sammanträden och genom motioner och 
interpellationer försökt påverka politiken och lyfta upp för oss viktiga frågor på 
agendan. Till exempel kan nämnas interpellationer angående nationella medel för 
arbete mot psykisk ohälsa, facklig samverkan inom Region Norrbottens verksamhet, 
insatser inom psykisk hälsa och självmordsprevention, uppföljning av BB i 
malmfälten, anställningsstopp inom region Norrbotten, stomivården i Norrbotten, 
framtiden för rehab avdelningen vid Kalix Sjukhus och allmänmedicinska vårdplatser 
i Östra Norrbotten och försämrad tillgång till hälso- och sjukvård för psykisk ohälsa. 
Gruppen har under våren också arbetat fram ett förslag till strategisk plan.  
I regionvalet i september fick Socialdemokraterna 41,6 % av norrbottningarnas röster 
och tillsammans med V och C bildar vi efter konstruktiva och framåtsyftande samtal 
en stabil majoritet i regionfullmäktige med 42 av 71 mandat.  
Inför fullmäktige i november arbetade vi tillsammans med våra samarbetspartier 
fram en reviderad strategisk plan med ett antal uppdrag som vi gemensamt ser som 
prioriterade. Det handlar om ökad tillgänglighet, kompetensförsörjning, tillitsbaserad 
ledning och styrning, en tillgänglig tandvård, en digital målbild samt regional 
attraktivitet.  
Vi tackar de ledamöter som lämnat gruppen och regionfullmäktige för sina goda 
insatser och blickar framåt med tillförsikt på en utmanande och spännande 
mandatperiod i majoritet där vi ska göra vårt yttersta för att driva en politik för ett 
ännu bättre Norrbotten. 
Regionfullmäktigegruppen 2023-01-20 
 
 

Sidoorganisationernas berättelser 2022 

S-kvinnor Norrbotten 
”Åh, åh, åh tjejer. Åh, åh, åh tjejer vi måste höja våra röster för att höras”  
Ja, så sjöng några kanske på 70-talet, men faktum är att textraden är lika aktuell idag 
som den var då. Trots att vi är många som har kämpat för demokrati och 
jämställdhet i många år kan vi se att vi hela tiden måste försvara den. Detta var också 
vad vi S-kvinnor gjorde i valet 2022, där vi på olika sätt framförde vår 
socialdemokratiska och feministiska politik i valrörelsen. Det var en spännande tid 
innan valet, då vi alla kände av ”Magda-effekten” och även i Norrbotten blev vi 
stärkta av många glada hejarop i vårt möte med väljare. Vi fick prata om ”våra” 
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frågor såsom det växande lönegapet mellan kvinnor och män, våldet mot kvinnor 
och hur kvinnors kroppar av en del behandlas som en handelsvara, en jämställd 
hälsa, mm. Dessvärre räckte det inte riktigt fram i riksdagsvalet och vi ser nu med 
stor oro på hur dagens högerstyrda regering visar en tydlig politisk vilja att inte 
prioriterar frågor om jämställdhet och ekonomisk likvärdighet.  
I en granskning hur läget vad gäller jämställdhet i Sverige såg ut 2022 kan vi 
se hur lågutbildade kvinnors livslängd sjunker, att inkomstskillnaderna 
mellan kvinnor och män är lika stora idag som för 25 år sedan och flickors 
utsatthet för sexuella trakasserier och övergrepp ökar. De senaste decenniernas 
utveckling mot ökad jämställdhet i Sverige tycks ha avstannat och på vissa områden 
till och med går bakåt.  
Detsamma gäller kvinnors representation i politiken, där vi har kunnat se att andelen 
kvinnor i de politiska församlingarna har minskat där partierna på högersida har fått 
fler mandat. Det är också tydligt att antalet män på de högsta politiska positionerna i 
regioner och kommuner ökar, i såväl landet som i Norrbotten. Trots att vi inom 
Socialdemokraterna länge har arbetat efter principen varannan man/kvinna tycks de 
vara en norm att en man ska stå som första namn på våra listor.  
Avslutningsvis ett stort tack till alla ni som kämpar för klasskamp, kvinnokamp och 
antirasistisk kamp och som ser arbetet för kvinnors rättigheter som en del av arbetet 
för mänskliga rättigheter. Norrbottens drygt 500 S-kvinnor, samlade i 15 klubbar 
fortsätter kampen med att rätta till orättvisorna i samhället. 
 
Socialdemokrater för tro och solidaritet i Norrbotten 
Under året som gått har aktiviteten varit hög bland STS medlemmar. Detta år som 
förutom pandemin även fick uppleva krig i vårt närområde, Nolia och framför allt 
valrörelse. Vi har varit aktiva i olika sammanhang och många av oss har varit aktiva 
under valaktiviteter i hela vårt län. Ny förbundsstyrelse valdes på STS kongressen i 
Norrköping i maj, där Yvonne Stålnacke valdes in. 
Att vara med på Nolia och besöket av vice förbundsordförande Sara Kukka Salam 
var mycket uppskattat och många fick upp ögonen för STS hjärtefrågor. 
Vi fortsätter växa och nya klubbar har bildats. Vi fortsätter att jobba aktivt för att 
värva nya medlemmar och nya klubbar väcks till liv. 

SSU Norrbotten 
SSU Norrbotten lämnar bakom sig ett verksamhetsår med en otrolig tillväxt. Med 
uppstart av SSU-klubben i Haparanda och ett ökat medlemsantal med över 300% (!) 
under valrörelsen har SSU distriktet tillsammans med länets klubbar varit runt i hela 
Norrbotten, deltagit på marknader, anordnat medlemsmöten och värvat unga. Även 
om valresultatet nationellt inte gick som vi hoppades var valresultaten runt om i 
Norrbotten något att glädjas över. Flera SSU-are tar plats i regionfullmäktige, 
kommunfullmäktigen och nämnder i hela länet och till skillnad från övriga partier har 
Socialdemokraterna på flera håll en yngre fullmäktigegrupp på grund av ökad 
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tillströmning till SSU. 2022 var även SSU-distriktets hundraårsjubileum vilket 
uppmärksammades vid DÅK den 19-20 mars samt i samband med 100-årsdagen i 
december anordnades ett jubileumsfirande med dagens medlemmar och tidigare 
ordföranden och ombudsmän. Den unga socialdemokratin är starkare än på mycket 
länge, med fler aktiva SSU klubbar och medlemmar i hela länet. Arbetet för SSU 
under kommande år kommer vara att fortsätta utvecklingen och få fler unga till SSU 
och Socialdemokraterna. Därmed ser vi fram emot 2023 med ett år av ytterligare 
fokus på medlemsökning och att utöka verksamheterna i hela Norrbotten! 

HBT-Socialdemokrater Norrbotten  
Stora delar av 2022 har givetvis präglats av valrörelsen. 
Styrelsen har i princip enbart träffats via Messenger och Zoom, förutom vid två 
tillfällen under verksamhetsåret. 
Årsmötet förlade vi till Piteå Havsbad i samband med partidistriktets 
distriktskongress där, och vi arrangerade också ett seminarium (om identitet och 
mänskliga rättigheter) och hade en utställningsmonter i vilken vi informerade om 
våra frågor, delade ut material och värvade nya medlemmar. 
Under sommaren medverkade vi vid Pride-arrangemang i Arvidsjaur, Haparanda, 
Piteå, Luleå och Kalix och vi fanns även på plats i Övertorneå i samband med 
Matarengi marknad. 
HBT-Socialdemokrater Norrbotten deltog även på Nolia i samarbete med 
partidistriktet. 
I september fanns två av våra styrelseledamöter i EuroPride som i år arrangerades i 
Belgrad. 
I samband med ABF:s och partiets studiekonferens i slutet av november lanserades 
också HBT-Socialdemokraters studiematerial – som är en del av partiets – ett arbete i 
vilket HBT-S Norrbottens ordförande haft en dominerande roll. 
I december samlades styrelsen till en styrelsehelg i Piteå, vilket utgjorde priset för att 
vi vann HBT-Socialdemokraters värvarkampanj i samband med valrörelsen. 
I samband med styrelsehelgen arrangerade vi också ett glöggmingel i Piteå i 
samarbete med Piteå arbetarekommun. 
HBT-Socialdemokrater Norrbotten har under året värvat ett stort antal nya 
medlemmar och hade vid årsskiftet 22/23 220 medlemmar vilket innebär att vi 
fortsatt är det näst största HBT-S-distriktet i landet efter Stockholm. 
Under 2223 fortsätter arbetet med att sprida information i Norrbottens 
arbetarekommuner. 
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