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Om du bor i Norra Bergsbyn så kän-
ner du nog igen den här tidningen. 
Vi i Bergsbyns S-förening försöker 
att dela ut i alla fall några nummer 
per år där vi berättar om vad som 
är på gång inom föreningen, inom 
partiet och politiken i stort.

Om du bor i Södra Bergsbyn, In-
nervik, Björnsholmen eller i Stack-
grönnan så är det här troligen första 
gången du får den här tidningen. 
Det är framför allt till dig den här 
texten riktar sig. Precis som de 
flesta mindre föreningar så har så-
väl Bergsbyns som Stackgrönnans  
S-föreningar haft minskade med-

lemstal. Det gör att våra medlem-
mar fått mindre insyn och inflytande 
i Arbetarekommunen och därför vill 
vi försöka göra något åt det. 

Vi vill därför välkomna alla Social-
demokrater i Södra Bergsbyn och 
Stackgrönnan att bli medlemmar 
i Bergsbyns Socialdemokratiska 
Förening. Även alla sympatisörer i 
Norra Bergsbyn som ännu inte bli-
vit medlemmar kan se detta som ett 
ypperligt tillfälle att passa på! 

Nu tar vi chansen att driva de frågor 
som är viktiga för oss som bor i när-
området och vi hoppas att just du 

vill vara med i arbetet. Föreningen 
kommer självklart att bevaka alla 
frågor som rör såväl bägge sidorna 
av Bergsbyn men även Stackgrön-
nan. Tillsammans kan vi vara en 
starkare röst och få bättre gehör för 
våra åsikter. 

Våren 2020 är sedan nästa årsmöte. 
Då ser vi fram emot att fler hör av 
sig som är intresserade av att enga-
gera sig i styrelsen. Vi vill såklart ha 
representation även från Södra si-
dan.

/Magnus Nilsson 
Ordförande Bergsbyns S-Förening 

Vi ritar om den Socialdemokratiska kartan 
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S föreslår rättvisare välfärd genom ny 
kostnadsutjämning
Ojämlikheten mellan olika delar 
av Sverige måste jämnas ut. 
Därför vill Socialdemokraterna 
se en uppdatering av kostnads-
utjämningen mellan kommuner 
och landsting. Förslaget presen-
terades vid en pressträff  under 
söndagen och kan bli verklighet 
redan i januari nästa år.

Klyftorna mellan stad och lands-
bygd har blivit en allt större politisk 
fråga under de senaste åren. Många 
kommuner och regioner, särskilt 
de som ligger långt ifrån storstads-
områdena, har stora utmaningar 
att lösa för inte minst äldreomsor-
gen men också vården och skolan. 
Socialdemokraterna presenterade 
vid en pressträff  på söndagen nya 
förslag för att förbättra jämlikheten 
och säkerställa rätten till en god 
och välfungerande välfärd över hela 
Sverige – oavsett var du bor.
 
Vid pressträffen, som föregick par-
tiordförande Stefan Löfvens som-
martal i värmländska Björneborg, 
deltog förutom statsministern även 
civilminister Ardalan Shekarabi och 
socialminister Lena Hallengren.

- Att kommuner och landsting har 
goda och likvärdiga förutsättningar 
är avgörande för att stärka välfär-
den och motverka klyftor mellan 
olika landsändar. Alla invånare ska 
ha tillgång till välfärdstjänster av 
god och likvärdig kvalitet, obero-
ende av var man bor, säger statsmi-
nister Stefan Löfven (S).

Förslaget innebär att omfördel-
ningen inom systemet ökar för 
både kommuner och landsting, från 

totalt 9,7 miljarder kronor till 11,5 
miljarder kronor och där största 
ökningen blir för landstingen: från 
2,2 miljarder kronor till 3 miljarder 
kronor.
Detta leder till att omfördelningen 
inom kostnadsutjämningen, som 
är en del av det kommunala ut-
jämningssystemet, ökar för både 
kommuner och landsting. I den 
nya utjämningen ska större hänsyn 
tas till gles bebyggelse men också 
faktorer som kort utbildningsbak-
grund, låg inkomst och ohälsa hos 
befolkningen.

- Sverige ska hålla ihop. För att 
skapa likvärdiga förutsättningar i 
hela landet måste staten ta ansvar 
och förstärka omfördelningen. Det 
här kommer innebära välbehövliga 
resurstillskott till välfärden i många 
kommuner och landsting, förklarar 
civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Socialminister Lena Hallengren (S) 
betonade vikten av att ge regio-
nerna tillräckliga resurser för att 
kunna förbättra sjukvården och 
korta köerna.

-Vi tar ett samlat grepp för att göra 
svensk sjukvård mer tillgänglig och 
jämlik. Vi vill få ner väntetiderna. 
Därför skjuter vi till historiskt stora 
tillskott och ser till att fördelningen 
blir mer rättvis över landet, avslutar 
socialminister Lena Hallengren (S).

Enligt Socialdemokraterna kan ett 
nytt system vara på plats redan den 
1 januari 2020. Detta förutsätter att 
riksdagen ställer sig bakom försla-
get.

www.socialdemokraterna.se
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Skellefteå kommun befinner sig 
just nu i en stark tillväxtperiod 
med fortsatt låg arbetslöshet, 
ökad inflyttning, hög investe-
ringstakt och ett stort intresse 
från omvärlden när det gäller 
etableringar av företag. Samti-
digt står Skellefteå inför samma 
demografiska utmaningar som 
resten av Sverige och Europa 
med en ökande urbanisering 
och ett växande antal barn och 
äldre med stigande kostnader 
som följd. I kombination med en 
normalisering av konjunkturen 
kommer hårda prioriteringar att 
krävas för att ekonomin ska gå 
ihop under budget- och planpe-
rioden 2020-2024.

När högkonjunkturen börjar mattas 
av ställs Skellefteå kommun, liksom 
landets övriga kommuner, inför 
stora utmaningar. Skellefteå har 
dock lite bättre förutsättningar än 
många andra att klara utmaningen 
eftersom man har en fortsatt hög 
sysselsättning bland kommunens 
invånare och dessutom en positiv 
trend när det gäller befolkningens 
storlek, även om ökningstakten 
ännu är ganska svag. Ytterligare en 
fördel är att Skellefteå står inför 
en ovanligt stor industrietablering 
som beräknas tas i drift i en tid då 
konjunkturen avmattas. Detta kan 
sammantaget bidra till att minska 
effekterna av konjunkturens nor-
malisering.

- Skellefteå växer och i jämförelse 
med många andra kommuner har vi 
ett bra utgångsläge. Våra långsiktiga 
investeringar kommer att öka vår 

Skellefteå Kommuns budget - Stark tillväxt 
parallellt med stora ekonomiska utmaningar

attraktionskraft, vilket ger utdelning 
och positiva effekter på sikt. Men vi 
står inför utmaningar som vi måste 
möta med hårda prioriteringar för 
att ekonomin ska gå ihop, säger 
Lorents Burman (S), kommunalråd 
i Skellefteå.

Skellefteås starka tillväxt är givetvis 
positiv men medför samtidigt stora 
utmaningar när det gäller att behål-
la en god och långsiktig betalnings-
förmåga. När investeringstrycket är 
högt är det av största vikt att den 
egenfinansiering som planeras verk-
ligen efterlevs och att överskotten 
håller en tillräckligt hög nivå.

- För att klara de investeringar 
vi står inför har vi skrivit upp 
överskottet från 1,5 procent till 2 
procent av skatter och generella 
statsbidrag. Lånetaket på 40 000 
kronor per invånare kvarstår liksom 
kravet på en soliditet på 60 procent, 
säger Maria Marklund.
 
Under perioden 2020 till 2024 har 
Skellefteå kommun en investerings-
budget på 3,7 miljarder kronor. 
Några investeringar belastar också 
den skattefinansierade driften, 
vilket främst rör investeringar som 
skolor, gator och vägar. Kommu-
nens skatteintäkter och generella 
statsbidrag stiger inte tillräckligt un-
der de närmaste åren för att kunna 
möta de kostnadsökningar som 
uppstår i den befintliga verksamhe-
ten. Förutom vissa driftkonsekven-
ser till följd av investeringar handlar 
det om ökade kostnader till följd av 
löne- och prisökningar men också 
om kostnadsökningar till följd av 

demografin. Samtliga kommunens 
nämnder åläggs därför effektivise-
ringskrav på mellan 1 och 2 procent 
av omsättningen. För- och grund-
skolenämnden, gymnasienämnden 
och socialnämnden är de nämnder 
som i huvudsak ges kompensation 
för att möta kostnadsökningar.

- Vad gäller frågan om nya vård- 
och omsorgsboenden så skjuts frå-
gan på framtiden. I dagsläget klarar 
vi köerna och har ingen direkt brist 
på platser. Budgetberedningen 
kommer att följa den utvecklingen 
noggrant under de kommande 
åren, säger Maria Marklund.

Nya investeringar i Investerings-
budget och plan 2020-2024:

Hamnen 2020 - 70 mnkr
Hamn 2030 - 520 mnkr (helt ny 
hamn)
Busshållplatser - 10 mnkr
Stadshuset ABW - 70 mnkr 
(samtidigt frigörs attraktiva lokaler i 
centrum)
Två nya förskolor (6 avdelningar 
vardera) - Brännan och Bergsbyn - 
100 mnkr
Belysningsanläggningar utom 
detaljplanerat område - 35 mnkr.

Lorents Burman (S), kommunalråd och 
kommunstyrelsens ordförande

Maria Marklund (S), kommunalråd
Agneta Hansson (V), kommunstyrelsens 

2:a vice ordförande
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Socialdemokraterna i Bergsbyn, 
Stackgrönnan och Nyhamn fort-
sätter att jobba för våra närområ-
den. Vi vill ha fungerande skolor 
och förskolor, kommunikationer 
och att våra samhällen ska vara 
välkomnande och bra platser att 
bo och växa upp i.

Vi vill gärna ha med dig på den 
resan! Vi vill bli fler och vi vill på-
verka mer, hela tiden. Med Euro-
pas största företagsetablering mitt 
ibland oss kommer det att hända 
otroligt mycket i vårt närområde.

Möjligheterna till utveckling är 
närmast obegränsade och vi kan 

förbereda oss på många nya vän-
ner, grannar och förhoppningsvis 
partikamrater. 

Men utvecklingen kommer också 
att ställa stora krav på såväl kom-
munen som oss som bor här att 
vara ett stöd för att få allt att fung-
era så bra som möjligt.

Vi ser den Socialdemokratiska 
föreningen som en självklar del 
inte bara i utvecklingen utan hur 
den ska utformas. Vi tänker vara 
med hela vägen och bidra till att det 
här blir så bra det bara kan bli. På 
bägge sidor om älven och i alla de 
delar som vår förening nu består av.

Bli medlem i Socialdemokraterna!

Så oavsett om du bor i Norra eller 
Södra Bergsbyn, eller i Stackgrön-
nan eller Nyhamn så vill vi skicka 
en uppmaning att bli medlem. Alla 
som delar våra Socialdemokratiska 
värderingar kommer att kunna vara 
med och påverka framtiden och allt 
engagemang är välkommet.

Nedan här finns information om 
hur du blir medlem. Passa på! Alla 
frågor och synpunkter är också väl-
komna. Jag kan nås på 070-691 85 
21 eller mange@bergsbyn.com.

/Magnus Nilsson 
Ordförande Bergsbyns S-Förening

     BLI  MEDLEM
   

     Använd länken:
     https://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem/
      

     eller kontakta kansliet:  
     0910-77 91 10 alt. skelleftea@socialdemokraterna.se


