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Kandidatur – Nils Harnesk  
Med detta brev kandiderar jag till landsting och riksdag. Mina huvudsakliga intressen ligger på regional 
nivå och följaktligen är det i landstingsfullmäktige samt ett framtida regionfullmäktige och riksdag som 
mina möjligheter att påverka ligger. 
 
Presentation 
Jag kommer ursprungligen från byn Persön strax norr om Luleå, jag är 28 år gammal och bor sedan 2010 
åter i Norrbotten. Flytten gick hemåt igen efter fyra års studier och en magisterexamen i arkeologi och då 
jag som nyexaminerad fick arbete som arkeolog på Norrbottens museum. Mina examina i arkeologi har 
jag från Högskolan på Gotland (nuvarande Campus Gotland, en del av Uppsala universitet) samt Uppsala 
universitet. Mitt yrke som arkeolog på länsmuseet innebär att jag kontinuerligt är i länets alla 14 
kommuner, bara i sommar kommer jag att besöka Gällivare, Pajala och Piteå kommuner. 
 
Mitt samhällsintresse har jag fått av mina föräldrar som bägge uppmuntrat mig och min syster till att läsa 
och betonade vikten av bildning. Min far är yrkeschaufför och min mor är förskollärare och bägge har ett 
förflutet i arbetarrörelsen, bl.a. som ledare i Unga örnar, och är väldigt allmänbildade vilket har gjort 
såväl jag som min syster sen barnsben följt med i samhällsdebatt och politik. Min morfar Tage Lundgren 
var också ett föredöme för mig, han arbetade på järnverket i Luleå och blev fackligt förtroendevald för IF 
Metall och sedermera också landstingspolitiker för socialdemokraterna, på sätt och vis förkroppsligade 
han sinnebilden av arbetarrörelsen. 
 
Erfarenheter 
Det samhälls- och politiska intresse som jag fick med mig som liten har uvecklats med åren. Mitt första 
ordförandeskap var i en liten studentförening för arkeologer på Gotland, sedan dess har jag innehaft ett 
antal förtroendeposter. Jag har bl.a. suttit som elevrepresentant i stipendienämnd och disciplinnämnd och 
studentfullmäktige. 
 
Ett av de viktigaste förtroendeuppdragen erfarenhetsmässigt var ordförandeposten i mitt fackförbund 
DIK:s studentsektion. Under ett år fick jag leda en verksamhet med 2000 studentanslutna och som 
ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen aktivt delta i fackligt påverkansarbete. Att delta i fackligt arbete på 
den nationella nivån var otroligt värdefullt. Sedan 2012 är jag även ordförande i min lokala fackklubb, en 
helt annan erfarenhet än det centralfackliga arbetet men något som gett mig en värdefull erfarenhet av 
lagstiftning, förhandling och samverkan. 
 
Mitt engagemang i DIK har medfört att jag har stor insyn och kunskap i kultur- och 
kommunikationsfrågor på nationellt och lokalt plan. DIK är just facket för professioner som arbetar med 
kultur och kommunikation. Jag sitter även i Luleå kommuns kulturnämnd vilket ger mig en mycket god 
insyn i kulturfrågorna dels i Luleå kommun men även vad som sker på regionalt plan. Min utbildning 
och profession har vidareutvecklat mitt kritiska tänkande och jag har sedan min flytt tillbaka till 
Norrbotten engagerat mig i den regionala utvecklingen genom att läsa in mig på tillgänglig och 
oberoende forskning för att kunna föra och bredda debatten. Detta har jag kanaliserat i debattinlägg bl.a. 
via min blogg, andra sociala och traditionella medier samt i diskussioner inom partiet. 
 
Sammantaget gör mina erfarenheter och egenskaper mig till en värdefull tillgång för partiet och 
för Norrbotten i landsting såväl som riksdag. Jag är ung, jag har en akademisk utbildning och ett 
yrke som gör att jag känner såväl det historiska som det samtida Norrbotten, jag har profilerat 
mig i kultur- och regionala utvecklingsfrågor inom såväl partiet som hos norrbottningarna i 
allmänhet, jag har erfarenhet av nationellt påverkansarbete och har ett nationellt nätverk i 
kultur- och kommunikationsfrågor, jag är väl etablerad i sociala medier och har en bred läsekrets 
via min blogg, jag har även en relativt lång erfarenhet av fackligt, politiskt och annat ideellt 
arbete. Jag hoppas på ert förtroende! 


