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Distriktsstyrelsens förslag till  

Arbetsordning  
Lördagen den 1 april 
Svensk Finsk  
12.45 13.45 Invigning av Distriktsårskongressen 

Välkomstanförande av Haparanda arbetarkommuns 
ordförande 
Välkomstanförande av Fredrik Lundh Sammeli 

 
13.00 14.00 Tal av partistyrelsens gäst 
 
13.30 14.30 Internationellt seminarium/panelsamtal 
 
14.30 15.30 TM-kampanj  
 
15.00 16.00 Fika 
 
15.30 16.30 3 valbara parallella seminarier á 45 min 
   
16.30 17.30 Valanalys 2022 
 
17.30 18.30 Avslutning och transport till Haparanda  
    
19.00  Gemensam kongressfest  
 
Söndag 2 april 
 
08.30 09.30 Kongressförhandlingar 
  Mötets öppnande §1 
  Mötesformalia §2 

Kongressens gäster har ordet §3 
Kongressförhandlingar §4-5 
Verksamhetsberättelser §6-13 

  Motioner §14.1-14.5              
 
10.00 11.00 Fika 
 
10.30 11.30 Fortsatt motionsbehandling 
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11.30 12.30 Distriktsstyrelsens förslag §15.1 
 
12.00 13.00 Lunch 
 
13.00 14.00 Fortsatt behandling av Distriktsstyrelsens förslag §15.1 
 
14.00 15.00 Val §16.1-16.8 
  Val § 17  
 
14.30 15.30 Uttalande §18 
  Enkla frågor §19 
   
15.00 16.00 Kongressavslutning §20  
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Kongressens offentlighet 
Kongressen är i princip offentlig utom i fråga varom enskild överläggning särskilt 
beslutas. 

Diskussionsordning 
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.  
 
Presidiet kommer automatiskt att väcka frågan om streck i debatten när 5 talare av 
samma kön är anmälda på talarlistan.  

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 slutna sedlar. Vid 
slutet val skriver ombuden upp den/de man vill ge sin röst på valsedeln. Godkänd 
valsedel ska uppta det antal personer som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller 
färre namn är ogiltig. 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.  

Förslag till kongressen 
Förslag som framställs till kongressen ska göras skriftligt och överlämnas till 
tjänstgörande ordförande. Förslag ska vara undertecknat med förslagsställarens 
namn. 
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Kongressfunktionärer 

Två ordförande 
Hannah Bergstedt 
Bengt Westman  
 
Två sekreterare 
Marita Björkman Forsman 
Kristina Knezevic 
 
Tre protokolljusterare  
Gunilla Bäckström, Arvidsjaur 
Anders Burman, Arjeplog 
Peter Hedlund, Luleå 
 
Tre rösträknare 
Margit Dyrander, Boden 
Johan Söderholm, Kalix 
Marianne Hedkvist, Piteå 

Sju ledamöter i redaktionsutskott  
Fredrik Lundh Sammeli 
Ulrica Hammarström  
Anders Öberg 
Samuel Petterson 
Elisabeth Lindberg 
Claes Nordmark 
Claes Danell 
 

 

  



  
  
   

§15. Distriktsstyrelsens förslag 

15.1 Norrbottenslinjen 
När vi håller en gemensam linje får vi större gehör för vår sak. Det har visat sig 
genom historien. Det här är ett dokument som lyfter fram några av de viktigaste 
frågorna för oss Socialdemokrater att driva, påverka och skapa förståelse kring när 5 
det gäller Norrbottens utveckling och tillväxt. Ett dokument som antas på vår 
distriktskongress och som formar och hjälper oss prioritera i vårt påverkansarbete 
gentemot framförallt regering, myndigheter och den statliga nivån i stort.  
 
Dokumentet gör inte anspråk på att beskriva samtliga frågor som är viktiga för länet, 10 
utan främst de frågor som är beroende av den nationella nivåns politik. Med en 
regering som saknar statsråd från norra Sverige och därmed saknar en förförståelse 
för våra förutsättningar, blir vårt påverkansarbete än viktigare. 
 

Norrbottenslinjen 15 
Norrbotten är ett fantastiskt län. Ett län som på många sätt är det lok som drar 
Sverige framåt. Ett län med stora naturtillgångar och med en innovationskraft andra 
bara kan drömma om. Det är i Norrbotten det händer. Det är här de enorma 
industrietableringarna och industriomställningarna sker. Det är här vi går före i 
klimatomställningen och leder den gröna industriella revolutionen. Det är här vi 20 
producerar koldioxidfritt stål och använder förnybar energi. Det är här vi ska bryta 
Europas största fyndighet av sällsynta jordartsmetaller. I Norrbotten har vi hela 
värdekedjan från gruva till tillverkat fossilfritt stål. 
 
Det är i Norrbotten besöksnäringen utvecklas i rekordfart och utgör en av länets 25 
basnäringar. Det är här några av världens största företag och varumärken etablerar 
sig, vilket inte är en slump utan frukten av ett hårt och målmedvetet arbete.  
 
För i Norrbotten tar vi tillvara på alla möjligheter. Vi har basnäringar i absolut 
världsklass, vi gör affärer av våra unika förutsättningar och vi jobbar ständigt med att 30 
utveckla flera olika näringar.  
 
Norrbotten är ett rikt län. De naturresurser vi har går knappast att överskatta; skog, 
malm, mineraler, vatten- och vindkraft. Men även oförstörd natur, matkultur, lokala 
råvaror, fjällvärld, skärgård, norrsken och midnattssol är naturresurser. Till och med 35 
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 tillsammans gör vårt 
län attraktivt, allt det vi gör, allt det vi skapar tillsammans med universitetet, 40 
näringslivet och civilsamhälle. Vår hjärnkraft, vår innovationskraft, vårt 
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entreprenörskap och vår kreativitet. Och så har vi vår allt starkare sammanhållning 
som en viktig framgångsfaktor.  
 
Det finns dock en risk för ett tudelat Norrbotten där vissa delar har en rasande snabb 
utvecklingstakt medan andra inte har en lika stark utveckling. Det finns beräkningar 5 
som visar att Norrbotten och Västerbotten tillsammans måste växa med uppemot 
50 000 – 100 000 nya invånare. Det är välkommet och behövligt. För i dag så dras 
inte minst flera av de mindre kommunerna med en vikande befolkningstillväxt, en 
verklighet de delar med omkring hälften av landets kommuner. Industrins 
rationalisering och centralisering av statliga myndigheter och organisationer har gjort 10 
att arbetstillfällena minskat och så även befolkningen. Därtill är det fler som dör än 
föds, och den arbetsföra arbetskraften flyttar, i synnerhet unga kvinnor.  
  
Arbetstillväxten leder till ett stort tillväxtbehov. Inte bara välfärdssektorn, utan hela 
näringslivet. Utmaningen i att hitta arbetskraft med rätt kompetens kommer att öka, 15 
dels på grund av nya arbetstillfällen, dels på grund av stora pensionsavgångar.  
 
Socialdemokraternas samhällskontrakt innebär att oavsett om du är bosatt i gles-, 
landsbygd eller tätort så ska servicen vara en självklarhet. En medborgare i vårt län 
ska få posten levererad, kunna tanka bilen och ladda elbilen. Vi ska se till att 20 
mobiltäckning och tillgång till uppkoppling är tillgängligt i hela länet. 
 
I Norrbotten behöver man känna sig trygg med välfärden och vården. Trygg och 
tillgänglig vård ska finnas tillgänglig för alla våra medborgare. Polisen ha resurser för 
att möta både inbrott men även grövre brottslighet.  25 
 
För kommunpolitiker är det en utmaning att få ihop en ekonomi för att kunna ta 
ansvar för skola, social omsorg, vägar, bostäder. Regelverket för den lilla kommunen 
är detsamma som för den stora. Det samtidigt som kommunen kan ha enorma 
tillgångar i form av skog, vattenkraft eller mineraler och det folkliga missnöjet växer 30 
sig allt starkare. Det är här konfliktytorna ökar, mellan stad och land. 
 
Vi har som samhälle redan tagit två viktiga kliv för att stödja den så viktiga 
klimatomställningen. Industri och klimatklivet. Dessa reformer har varit helt 
avgörande för den gröna nyindustraliseringens framfart. Vi menar att det nu behöver 35 
genomföras en reform som vi kallar kommunklivet, som innebär en möjlighet för 
kommunerna att få både statsbidrag för att stärka deras arbete kring tillstånd och 
etableringar samt statliga kreditgarantier för lån till nödvändiga investeringar för 
bygget av hållbara samhällen kopplat till de gröna industrietableringarna som nu sker. 
 40 
Vi ska tillsammans jobba hårt för att fortsätta omställningen för att vårt län ska gå 
före och vara den motor landet fortsatt behöver, då behöver vi adressera dessa 
punkter, främst mot den nationella nivån. 
 
Vi kallar det Norrbottenslinjen.  45 
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Samarbete och säkerhet 
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 starkare. Vi kan 
växla upp pengar, skapa ännu fler kvalificerade jobb och heltidstjänster samt 5 
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 10 
agerar som motorer, men samtidigt ser värdet av att även de mindre kommunerna 
växer.  
 
Vi måste tillämpa decentraliseringstanken och utlokalisering av myndigheter och 
organisationer samt service även inom länet och inom kommunerna.  15 
 
Samarbetet med vårt goda grannlän Västerbotten har blivit alltmer viktigt i den tid 
när de stora industrietableringarna och industriomställningarna genomförs. Det är 
givetvis viktigt med ett ännu starkare samarbete med samtliga regioner i norra Sverige 
eftersom vi har många gemensamma intressen mot den nationella nivån. 20 
 
Samarbetet med våra grannar i Finland och Norge är grunden för att förklara Arktis 
betydelse med dess klimatutmaningar, råvarutillgångar, energitillgångar, handelsvägar 
och säkerhetspolitiska aspekter. Vår position i Europa gör oss intressanta och till en 
viktig samarbetspartner. Barentsområdet och Arktissamarbetet behöver stärkas och 25 
är strategiskt viktigt. Vi vill att staten inrättar ett Barentsinstitut i regionen.  
 
I en alltmer orolig omvärld och fullskaligt krig i Ukraina är Norrbotten av stor 
strategisk betydelse för säkerhet och stabilitet i vår del av världen. Den svenska 
försvarsförmågan är helt beroende av försvarssamarbeten med andra länder och vår 30 
inhemska militära förmåga. Därför krävs en fortsatt utbyggnad av Försvarsmaktens 
verksamhet, inte minst i Norrbotten. 
 
Norrbottens kommer med Sveriges Natomedlemskap få en strategisk placering för 
att stärka närvaron i Europas arktiska del.  35 
 
Socialdemokraterna Norrbotten ska driva på för  

• Att ytterligare förenkla avtalssamverkan mellan kommuner  
• Stärka samarbetet mellan regionen och kommunerna  
• Ett ännu starkare samarbete med våra närstående regioner 40 
• Att stärka Barentssammarbetet, Arktissamarbetet samt verka för att 

regeringen inrättar ett Barentsinstitut i Norrbotten 
• Det blir allt viktigare att Norrbotten deltar i nätverk och olika samarbetet för 

att utveckla goda relationer i Norra Sverige 



 
 

 

12(21) 

• Stärkt försvarsförmåga genom ökad militär verksamhet i Norrbotten 
• Utveckla verksamheten vid befintliga regementen, etablering av en stridsskola 

Nord och nytt regemente i Kiruna    
• Växla upp EU medel till vårt växande län. 

Tillgång till mark och bostadsbyggande  5 
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. På större 10 
orter finns också utmaningen med att långa överklagande processer försvårar för 
bostadsbyggandet. Dessutom har byggkostnaderna gått upp rejält till följd av 
Rysslands olagliga krig i Ukraina. 
 
De kommunala bostadsbolagen i mindre kommuner med negativ 15 
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 20 
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 25 
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 30 
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.  
 
En aspekt som skiljer vår del av landet från övriga Sverige är svårigheten att få 35 
tillgång på mark för nybyggnationer. I Norrbotten är staten är en stor markägare och 
processen att köpa mark av densamma är sällan snabb och enkel. Exempelvis så äger 
Statens fastighetsverk 6,4 miljoner hektar mark (En sjundedel av landets yta), mycket 
i form av fjällnära skog väster om odlingsgränsen.  
 40 
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 om 
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markupplåtelse kan tas. Det är alltså inte en 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 plan- 5 
och 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.  
 10 
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  15 

• Utökat statligt stöd för bostadsbyggande genom ett tydligt riktat 
investeringsstöd för klimatsmarta lägenheter på landsbygd och i mindre 
samhällen.  

• Upprustningsstöd för egna hem i glesbygden 
• Reformera strandskyddsreglerna, medge byggande i attraktiva lägen där 20 

exploateringsgraden är låg 
• Snabbare byggprocesser genom förändrad plan- och bygglag.  
• Att det ska bli billigare och enklare för kommunerna ovan odlingsgränsen att 

köpa mark av staten  
• Utveckla tätorter och centrum för att främja tillväxten i länet 25 

Grön tillväxt  
För jobben, tillväxten och utvecklingen i Norrbotten är det industrin som är motorn. 
Och motorn i utvecklingen av industrin är nu att den ska ställas om till att bli grön 
och hållbar. Våra råvaror och förädling av dessa är det som utgör basen i det som är 
en stor del av såväl regionens som landets ekonomi. I den superstarka utveckling 30 
som sker nu med industriomställningarna och industrietableringarna med dess 
kringeffekter kommer det att skapas mängder av nya jobb i vårt län. Här har vi både 
Europas och världens ögon på oss som ledande region för den gröna industriella 
revolutionen. 
 35 
Utan industrin skulle många företag inte ha kunder och uppdrag. Det är med 
industrin som beställare som hotell, resebolag, 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 40 
samarbetet med LTU utvecklas än mer. För att stärka våra industrier ytterligare krävs 
insatser inom kompetensförsörjning, forskning och utveckling. Vi ser positivt på att 
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näringslivet och staten formar program som säkrar industrins fortsatta 
konkurrenskraft och som stimulerar till nya företag och fler jobb.  
 
Ett hot mot omställningen och uppskalningen av industrin är att det offentliga inte 
hinner med att bygga ut samhället i snabb takt nog för att bland annat kunna förse 5 
industrin med kompetens. Här måste staten ta ett mycket större ansvar och stödja 
kommunerna. Denna klimatomställning blir i Norrbotten en hel samhällsomställning 
fylld av möjligheter och framtidstro men också med konkreta utmaningar och 
svårigheter. Plötsligt ska enskilda kommuner bära infrastruktursatsningar, gigantiska 
planprocesser och på kort tid rigga för stora inflyttningar, säkra 10 
kompetensförsörjning och möta industrins behov på en rad olika områden. För att 
göra denna samhällsomställning, som i sig blir en förutsättning för 
klimatomställningen möjlig, utan att det samtidigt urholkar välfärden lokalt eller 
knäcker kommunerna totalt, behöver staten ta ett tredje kliv, kommunklivet. 
Norrbotten är först ut. Men många kommuner runt om i Sverige kommer mest 15 
troligt gå i samma riktning i samband med att hela den svenska industrin genomgår 
den för planeten nödvändiga gröna omställningen. 
 
Gruvnäringen är en central del av ekonomin i Norrbotten. Genom en politik som 
uppmuntrar till en utveckling av gruvnäringen kan vi säkra jobb och välfärd till 20 
Norrbottens olika delar. För möjlighet till fortsatt tillväxt behöver 
tillståndsprocesserna för gruvbrytning, samt flera andra viktiga näringar, snabbas upp 
och bli mer förutsägbara. Vi behöver dessutom stärkt infrastruktur för tillgång till el 
samt fortsatt bra tillgång till grön el.  
 25 
Besöksnäringen är idag en basnäring i Norrbotten. Den består till stor del av många 
små företag och entreprenörer som 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.  30 
 
Tillgänglighet till Norrbotten är av yttersta betydelse. Det måste vara möjligt att resa 
till och från länet på många olika sätt. Idealtillståndet vore att det var möjligt att resa 
med tåg från Malmö i söder till Kiruna i norr. Samtidigt är även flyget en 
nödvändighet för ändamålsenliga och snabbare resor. Länets alla flygplatser behövs. 35 
Ett ändamålsenligt väg- och järnvägsunderhåll är viktigt för såväl besökaren som den 
bofaste.  
 
Socialdemokraterna Norrbotten ska driva på för  

• Att staten satsar mer resurser på att säkerställa den gröna omställningen av 40 
industrin 

• Att staten ska stödja kommunerna ekonomiskt för att hinna bygga ut 
samhället och den offentliga servicen i samma takt som industrierna skalar 
upp 

• Införa kommunklivet med riktade statsbidrag och kreditgarantier 45 
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• Insatser för att möta industrins behov av kompetens  
• Investeringar i den utbyggnad av elproduktion och överföringskapacitet som 

krävs 
• Snabbare och mer förutsägbara tillståndsprocesser  
• Fungerande infrastruktur för besöksnäringen 5 
• Möjliggöra sammanhängande tågresor från Malmö via våra storstäder hela 

vägen till Kiruna   
• Bättre tillgänglighet till länet genom bibehållet antal flygplatser och ökande 

utbud av flyglinjer 

Arbetsmarknad och utbildning  10 
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. Det skapar specifika förutsättningar för 
befolkningens tillgång till utbildning och arbetsmarknadspolitik. Det måste vara 
möjligt att plugga, lära om och lära nytt utan att flytta. Arbetsförmedlingen måste 15 
finnas tillgänglig i varje kommun.  
 
Målet om full sysselsättning är fortfarande giltigt. Därför måste 
arbetsmarknadsutbildningar och andra arbetsmarknadsinsatser finnas tillgängliga så 
att människor kan rustas med kompetenser och erfarenheter som krävs för att gå 20 
från arbetslöshet till arbete. 
 
I Norrbotten måste utbildningsutbudet spegla arbetsmarknadens behov. Således 
behöver en mångfacetterad flora av utbildningar finnas tillgängliga campusförlagt på 
LTU eller hos en utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan. Det behövs även fler 25 
decentraliserade utbildningar, dvs utbildningar där stora delar utbildningen möjliggör 
att den som studerar kan leva och bo kvar i Norrbotten. Vi behöver fler utbildningar 
tillsammans med fler utbildare och universitet i norra Sverige. Det kommer vara 
nödvändigt för att klara kompetensbehoven inom offentlig sektor som inom 
näringslivet. 30 
 
Det nya omställningsstudiestödet skapar möjligheter för människor att utbilda sig 
mitt i livet, för omställning eller utveckling. Men utbildningsutbudet måste växa och 
vara tillgängligt utan krav på att den som ska studera måste flytta. Därför krävs ett 
stabilt och växande utbud av yrkeshögskoleutbildningar och korta högskolekurser 35 
som är tillgängliga oberoende av bostadsort.  
 
För att möjliggöra att alla människor ska kunna plugga där de bor bör ett distribuerat 
lärosäte etableras, dvs ett lärosäte som inte har en stark campusort utan istället finns 
tillgängligt på kommuners lärcentran och nära människor där de bor. 40 
Distansöverbryggande teknik möjliggör fjärrundervisning, distansundervisning och 
hybridundervisning som skulle kunna ge tillgång till högskoleutbildning i den egna 
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kommunen, såväl i Norrlands inland som i skärgårdskommuner. Det är viktigt, inte 
minst för de små kommunernas kompetensförsörjning och framtidsutsikter.  
 
Socialdemokraterna Norrbotten ska driva på för  

• Etablera ett distribuerat universitet som finns tillgängligt på kommunernas 5 
lärcentran 

• En närvarande Arbetsförmedling i länets samtliga kommuner  
• En utbyggnad av yrkesutbildningar inom Komvux och Yrkeshögskolan och 

korta kurser på högskolan som speglar arbetsmarknadens behov 
• En aktiv arbetsmarknadspolitik som understödjer människors 10 

omställningsförmåga 
• Utveckla Luleå Tekniska universitet med fler högskoleprogram och kurser 

som speglar arbetsmarknadens behov i Norrbotten 

Infrastruktur och tillgång till service 
Norrbotten är en viktig del av Sverige och EU. Förutom våra resurser, vår 15 
kompetens och vi själva så blir vår plats på världskartan alltmer betydelsefull 
 
Norrbotniabanan behöver bli verklighet hela vägen upp till Luleå och kopplas ihop 
med Haparandabanan vidare till Finland. Dubbelspår på hela Malmbanan måste 
byggas. Malmporten måste prioriteras och det finmaskiga vägnätet i inlandet 20 
förstärkas.  
 
Serviceutbudet på landsbygden har kraftigt minskat de senaste decennierna och 
fortsätter att minska. För lokalbefolkningen i glesbygd är det kännbara   
försämringar av den dagliga servicen så som avsaknad av affär, bensinmack för att 25 
nämna några exempel. Utförsäljning av statlig verksamhet och marknadsexperiment 
inom offentlig sektor har påverkat oss negativt. 
 
Grundläggande service på landsbygden är ett nämnvärt incitament för inflyttning och 
jobben. Samhällskontraktet för medborgare i Sverige och att säkerställa en 30 
grundläggande service åt alla medborgare är av stor betydelse.  
 
Utbyggnaden av fler servicekontor behöver snabbas på och möjligheterna för 
lanthandlare förbättras ytterligare för att säkerställa fungerande service.  
Under våra regeringsår har vi aktivt drivit en politik för att decentralisera 35 
myndighetssverige. Det har delvis varit framgångsrikt då tusentals statliga 
arbetstillfällen etablerats utanför Stockholm. Samtidigt har ändå koncentrationen av 
statliga jobb till storstäderna ökat och landets glesast befolkade regioner vittnar om 
minskat antal statliga arbetstillfällen. 
 40 
Antalet jordbruk har minskat drastiskt i Norrbotten de senaste 30 åren. I Norrbotten 
fanns ca 10 000 mjölkbönder under 1950-talet. Idag finns knappt 60 kvar. 
Jordbruken är viktig ur flera aspekter inte minst när det gäller livsmedelsförsörjning 
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och beredskap, men också för den biologiska mångfalden, att hålla landskapen öppna 
och bevara en viktig kultur och tradition. De bidrar också till arbetstillfällen och en 
levande besöksnäring. Vi måste agera för att bryta den negativa utvecklingen av 
nedlagda jordbruk och säkerställa så att vi får mer norrländsk, närodlad och hållbar 
mat på bordet. 5 
 
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 10 
regionalpolitik och starka incitament. Det är också avgörande med tillgång till kapital.  
 
Digitaliseringen är avgörande för att upprätthålla samhällskontraktet och för 
fungerande service på landsbygden. Alla norrbottningar ska ha tillgång till fungerande   
bredband och bredbandsutbyggnaden i Norrbottens glesbygd ska prioriteras. 15 
 
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  20 

• Att stärka den regionala infrastrukturen så att vi knyter kommunerna närmare 
varandra och Norrbotten närmare världen 

• Bygget av Norrbotniabanan färdigställs till 2035 
• Bygge av dubbelspår på hela Malmbanan 
• Alla norrbottningar ska ha tillgång till bredband 25 
• Fler smarta servicepunkter på landsbygden som även inkluderar e-hälsa  
• Stärkta kommunikationsmöjligheter genom utbyggt bredband och mobilt 

bredband 
• Bygga ut statens servicecenter så att de medborgarnära myndigheterna finns 

representerade i varje kommun 30 
• Utöka statens servicecenter med tjänster från fler myndigheter t ex polisen, 

migrationsverket, lantmäteriet etc.  
• Fortsatt decentralisering av statliga jobb i såväl myndigheter som statliga 

bolag 
• Utökad stimulans av gröna näringar och fler satsningar på jordbrukssektorn 35 

 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta: 
 
Att  fastställa Norrbottenslinjen 2.0  40 



 

  
 

§16. Val av distriktsstyrelse  
Valberedningen föreslår distriktsårskongressen besluta: 
 
Att välja följande personer 

16.1 Ordförande tillika ledamot i distriktsstyrelsen 
Fredrik Lundh Sammeli, Luleå (omval) Jokkmokks AK, Luleå AK, 

Piteå AK, Älvsbyns AK, 
Överkalix AK 

Inga övriga nominerade: 

16.2 Facklig ledare tillika ledamot i distriktsstyrelsen 
Claes Danell, Piteå (omval) Jokkmokks AK, Piteå AK, 

Älvsbyns AK 
Inga övriga nominerade 

16.3 Studieorganisatör tillika ledamot i distriktsstyrelsen 
Johannes Sundelin, Gällivare (omval) Gällivare AK, Jokkmokks 

AK, Piteå AK, Älvsbyns AK 
Inga övriga nominerade 

16.4 Tolv (12) Ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen 
Ulrica Hammarström, Pajala (omval)  Pajala AK   
Mats Abrahamsson, Arjeplog (omval)  Arjeplogs AK 
Béatrice Öman, Boden (omval)  Bodens AK 
Mats Taaveniku, Kiruna (omval)   Kiruna AK 
Nina Waara, Haparanda (omval)  Haparanda AK 
Fredrik Hansson, Luleå (omval)  Luleå AK 
Catharina Thuresdotter, Jokkmokk (nyval) Jokkmokks AK 
Niclas Hökfors, Överkalix (omval)   Överkalix AK 
Viktoria Wikström, Kalix (omval)  Kalix AK 
Kata Nilsson, Piteå (nyval)   Piteå AK 
Anna Lundberg, Älvsbyn (omval)  Älvsbyns AK 
Marianne Salometsä, Övertorneå (nyval)  Övertorneå AK 
 
Övriga nominerade: Taimi Kristina, Arvidsjaur, Sylvén Elin, Gällivare, Sven Holmqvist, 
Jokkmokk, Töyrä Emilia, Kiruna, Niemi Mats, Kiruna, Engelmark Emma, Luleå, Patric  
Lundström, Piteå, Nilsson Tervehauta Hans, Övertorneå  
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16.5 Fem (5) ersättare i distriktsstyrelsen 
Lasse Forsgren, Arvidsjaur (nyval)  Arvidsjaurs AK 
Emma Engelmark, Luleå (omval)  Luleå AK 
Claes Nordmark, Boden (omval)   Bodens AK 
Emilia Töyrä, Kiruna (nyval)  Kiruna AK  
Patric Lundström (nyval)   Piteå AK 
   
Övriga nominerade: Sylvén Elin, Gällivare, Kangas Anton, Haparanda, Granström Rikard, 
Älvsbyn, Marianne Salometsä, Övertorneå, Nilsson Tervehauta Hans, Övertorneå. Abrahamsson 
Mats, Arjeplog, Wikström Viktoria, Kalix, Söderholm Johan, Kalix, Hansson Fredrik, Luleå, 
Lehtopalo-Nilsson Anders, Pajala, Nilsson Kata, Piteå,  

16.6 Revisorer (2 revisorer) 
Kent Barkestedt, Boden (omval)  Bodens AK  
Marita Björkman Forsman, Piteå (omval)  Piteå AK 
(Ulrika Öhlund, auktoriserad revisor, Ready AB)   
 
Inga övriga nominerade 

16.7 Revisorsersättare (2 revisorer) 
Tord Henriksson, Luleå (omval)  Valberedningen 
Jens Lundqvist, Luleå   Valberedningen 
(Hans Öystilä, auktoriserad revisor, Ready AB) 
 
Inga övriga nominerade 

16.8 Norrbottens arbetarrörelses kultur- och stipendiefond 
Britt-Inger Nordström, Kalix  Kalix AK 
 
Inga övriga nominerade 

§17 Fem (5) ledamöter till Valberedningen  
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskongressen besluta: 
 
Att välja följande personer 
 
Leif Pettersson, Boden (sammankallande) 
Jenny Ahlman, Luleå 
Tomas Junkka, Gällivare  
Yvonne Stålnacke, Luleå 
Britt-Marie Vikström, Kalix 
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Övriga nominerade: Dan Brännmark, Kalix, Agnetha Eriksson, Piteå, Marléne Haara, 
Haparanda, Lina Kröger, Luleå, Hans Nilsson Tervahauta, Övertorneå, Marianne Salometsä, 
Övertorneå, Ulf Sjödin, Piteå,  

§18. Uttalanden 

§19. Enkla frågor  
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