
att vi fortsätter tydliggöra och sprida våra 

socialdemokratiska idéer, visioner och mål. 

Tydliggöra vad vi vill och hur vi vill forma samhället 

framåt och fortsätta visa på stark handlingskraft. 

Den situation vi befinner oss i är även en utmaning 

för vår folkrörelse, vårt parti. Stora delar av vår 

verksamhet bygger på att vi träffas. Det ska vi 

självklart fortsätta med även om det den närmsta 

tiden inte kan ske fysiskt i samma utsträckning som 

vi är vana vid. Arbetarekommunens styrelse 

diskuterar hur detta kan gå till och tittar bl.a. på 

ABF:s ”Stöd för folkbildning i Coronatider” och 

”Mötesakuten”. Vi ställer alltså inte in utan vi ställer 

om! 

Ni som är aktiva i S-föreningar och 

sidoorganisationerna kan också gärna ta del av det 

ABF har att erbjuda så att ni kan fortsätta ert viktiga 

arbete under våren. Mer information finns på ABF:s 

hemsida eller via kontakt med ABF Skellefteå. 

Slutligen vill jag påminna om att vi alla har 

människor i vår närhet som behöver extra omtanke, 

kanske alldeles extra just nu. Ring ett extra 

telefonsamtal till din gamla mormor. Fixa en 

fullmakt på apoteket så att du kan hämta ut medicin 

till medmänniskor i riskgrupp. Dubbelkolla med 

partimedlemmen om hen behöver hjälp med inköp 

av matvaror. Var extra uppmärksam på grannen 

som kanske tvingas vara hemma med sin förövare. 

Misstänker du att någon far illa i lägenheten intill, 

knacka på och uppmärksamma att du märker av 

det som sker. Ring sedan polisen. Om du befarar 

att det är ett barn som råkar 

illa ut, ring socialtjänsten och 

gör en orosanmälan. Det kan 

alla göra och du kan vara 

anonym om du vill. Lite extra 

omtanke är alltid välkommet 

och i en del fall rent 

livsnödvändigt. 

Ta hand om er, varandra och 

andra! 

 

 

 

April 2020 

Jag vill börja med att tacka för det förnyade 

förtroendet att få verka i rollen som ordförande för 

Skellefteå Arbetarekommun. Ett ärofyllt och viktigt 

uppdrag som jag känner stor ödmjukhet inför och 

har för avsikt att förvalta väl. ETT STORT OCH 

VARMT TACK!  

Känns också roligt och spännande med några nya i 

styrelsen, jag ser fram emot vårt första 

styrelsemöte om en dryg vecka. 

Vi står just nu mitt i en av de tuffaste utmaningarna 

i modern tid. Det nya Coronaviruset för med sig 

förödande konsekvenser för hela vårt samhälle och 

för många individer som drabbas på det ena eller 

andra sättet. Jag är särskilt stolt över att vara 

socialdemokrat när jag ser regeringen med vår 

statsminister Stefan Löfven i spetsen leverera 

trygghet, stabilitet och handlingskraft. Regeringens 

arbete med viruset syftar till att begränsa 

smittspridning, säkerställa resurser till hälso- och 

sjukvård, begränsa inverkan på samhällsviktig 

verksamhet, lindra konsekvenser för medborgare 

och företag, begränsa oro samt att sätta in rätt 

åtgärder vid rätt tillfälle. De har infört särskilda 

insatser för löntagare med bl.a. förstärkt a-kassa, 

resurser till arbetsförmedlingen och fler platser i 

vuxenutbildningen. För företagen finns nu t.ex. nya 

möjligheter till korttidspermitteringar, tillfälligt sänkta 

arbetsgivaravgifter och anstånd med skatte- och 

momsinbetalningar. Senaste veckan har de utlovat 

stora förstärkningar till regioner och kommuner, 

vilket så klart är välkommet i vår region och i vår 

kommun för att vi ska kunna fortsätta säkra 

välfärden i den här svåra situationen. Vår region 

och vår kommun visar också på handlingskraft i 

samma anda som regeringen.  

”I tider av kris blir alla lite mer socialister” är något 

som på lite olika sätt myntats många gånger den 

senaste tiden. SIFO-undersökningen som släpptes 

innan helgen visar att svenska folkets förtroende för 

statsministern ökar rejält och förtroendet för 

sjukvården och Folkhälsomyndigheten är högt. Det 

är också fler som upplever en balans i hänsyn till 

ekonomi och landets folkhälsa. Ska vi lyckas med 

att fler ”är socialister” även efter krisen är det viktigt 

Annamaria Hedlund, ordförande 

Skellefteå Arbetarekommun 

Väl mött! 


