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Här kommer mitt första nyhetsbrev 

och ambitionen är att komma ut 

med ca 8–10 st/år. Nyhetsbreven 

kan komma att innehålla stort och 

smått i allt från styrelsens arbete, 

aktuella politiska frågor, mina egna 

funderingar, nyheter i vår 

organisation m.m.  

 

I förra veckan hade jag förmånen 

att få medverka vid ett öppet möte 

i Burträsk, arrangerat av den 

lokala S-föreningen. Temat på min 

del i programmet var 

”Folkrörelsedemokrati”, ett tema 

som hos mig skapar väldigt många 

tankar om vad vi gör, hur vi gör, 

varför vi gör, vilket resultat 

förväntar vi oss, hur vill vi 

uppfattas . 

 

”Socialdemokraterna är ett 

folkrörelseparti och som 

medlem finns det massor  av 

intressanta aktiviteter att delta i. 

Du väljer själv vad du vill delta i, 

eller så  hittar du på egna idéer 

utifrån ditt eget engagemang.” 

 

Att vara medlem i 

Socialdemokraterna förpliktar. En 

medlem ska erkänna partiets 

grundläggande idéer och får inte 

uppträda osolidariskt mot vårt parti 

eller på något sätt skada partiet. 

Att vara medlem i 

Socialdemokraterna ger också 

rättigheter. En medlem ska få 

delta i föreningens och arbetare-

kommunens verksamhet, få 

information om politik och interna 

föreningsfrågor, få möjlighet lägga 

förslag, få använda sin rösträtt och 

kunna väljas till förtroendeuppdrag 

inom partiet och i politiska 

församlingar. 

För dom allra flesta av oss är detta 

inga konstigheter och min 

övertygelse är att vi allra oftast 

lever upp till detta. Samtidigt tror 

jag också att vi sviktar ibland. 

Värvar vi nya medlemmar? Får 

nya medlemmar alltid ett bra 

välkomnande? Känner alla 

medlemmar att de får information, 

att de får möjlighet att delta i vår 

verksamhet, att de får vara med 

och påverka? Viktiga frågor som vi 

behöver ställa oss själva och 

varandra med jämna mellanrum 

om vi ska växa och fortsätta driva 

vår folkrörelse framåt. 

 

Om någon vecka startar den 

rikstäckande Höstkampanjen som 

pågår runt om i hela landet from 

14 oktober tom 3 november. Från 

Arbetarekommunens sida 

organiserar vi dörrknackningar 

runt om i vår kommun och där vi 

behöver många som deltar. Vi 

hoppas också att S-föreningar och 

sido-organisationer hakar på 

kampanjen och gör egna 

aktiviteter. Vi är ett folkrörelse-

parti. Vi har över 100 000 

medlemmar i hela landet och när 

vi tillsammans bestämmer oss för 

att göra något så ger det en 

oerhörd kraft. Den hoppas jag att 

du känner och att du också deltar i 

aktiviteter och samtal, så att vi kan 

fortsätta utveckla vårt parti och 

fortsätta vara en stark kraft i 

svensk politik. 

 

Från Arbetarekommunens sida har 

vi tagit ett omtag kring våra studier 

för medlemmar och förtroende-

valda. Vi har också startat 

”Idépuben” tillsammans med ABF 

och Medlefors. Dit är alla 

medlemmar i Socialdemokraterna 

välkomna att tillsammans med 

partikamrater delta i spännande 

diskussioner om ideologi, politik 

och värderingar.  

För mer info, se vår hemsida: 

https://skelleftesossen.se/ 

 

På det lokala planet finns det 

säkert många politiska frågor att 

lyfta men en hel skrivs det redan 

om i våra områdestidningar som 

du hittar på vår hemsida.  

 

Dock vill jag tydliggöra två saker: 

- Den ena saken är att vi 

Socialdemokrater inte är nöjda 

med det nya kollektivtrafik-

systemet. Det blev inte bra. Att 

öka möjligheten till arbetsplats-

pendlande är bra men att 

gymnasieungdomar blev ned-

prioriterade är inte ok. Vi vill 

fortsätta se en hög tillgänglighet 

för våra gymnasieungdomar att nå 

skolan, precis som det varit 

tidigare. Målet är att en större 

revidering av nya systemet ska 

ske vid årsskiftet. Tills det görs 

provisoriska lösningar så långt det 

är möjligt. Vi följer frågan noga.  

 

- Den andra saken gäller privata 

försäkringslösningar som urholkar 

vårt gemensamma välfärdsystem. 

Det är inte något vi tycker är bra 

och det är inte något vi vill se. 

Goda anställningsvillkor går att ge 

på andra sätt. 

 

Det var allt för denna gång och jag 

tar tacksamt emot tips och idéer 

på vad ni vill läsa om i kommande 

nyhetsbrev. 

 
Annamaria Hedlund, ordförande 

Skellefteå Arbetarekommun 

Väl mött 

https://skelleftesossen.se/

