
 

Under kriser, liknande den vi nu går 
igenom, kommer mycket felaktig 
information ut på olika sätt. Se till att 
du söker information på rätt ställe. 

Kenneth Andersson, 

Ordförande i Utskott för 

funktionshinder och 

samverkan 

I mitt förtroende-
uppdrag i Regionen 
har jag förmånen att 
få politiskt jobba med 
många skiftande och 
intressanta upp-
gifter, uppgifter som 
inte minst ger mig 
möjlighet att dagligen 
möta och samtala 
med många 
spännande 
människor runt om i 
länet och i landet. 
Just så såg mina 
dagar ut fram till 
början i mars då allt, 
över en natt vändes 
upp och ner när 

pandemin drabbade världen, Sverige och länet. 

För många har livet förändrats sedan de första 
dagarna i mars. Naturligtvis tänker jag i första 
hand på alla som insjuknat, alla som förlorat en 
anhörig, en vän, all den personal som varje dag 
sliter inom vården, eller alla de som förlorat eller 
riskerar förlora sina jobb. Personligen så 

påverkas jag naturligtvis av allt som händer just 
nu, där oron för mina åldrande föräldrar och 
familj ständigt är närvarande. Men också i mitt 
regionuppdrag så har mycket förändrats och 
omprioriterats där arbetet med många politiska 
frågor tvingas skjutas på framtiden, och där det 
mesta av löpande arbete och mötes-
verksamhet sker på distans. 

I den tid vi nu upplever så kan jag fundera över 
vilket samhälle vi kommer att se efter att 
pandemin har klingat ut? Vad kommer vi att ta 
med oss för erfarenheter? För även om vår 
längtan är stor efter att fysiskt mötas igen så 
tror jag bl.a. att de erfarenhet vi fått av att ses 
digitalt har startat många tankar och idéer om 
att kunna fortsätta utveckla digitala mötes-
former för att ytterligare stärka den 
demokratiska delaktigheten i samhället. Sedan 
hoppas jag att i den kris samhället går igenom, 
att det har skapats en bestående insikt om 
betydelsen av en stark offentlig välfärd och av 
stabila trygghetssystem som kan ge stöd och 
finnas där när livet förändras. 

  
Väl mött! 

Kenneth Andersson 

Maj 2020 

På Facebook sidan ”Intern kommunikation 

Skellefteå SAP” får du tips av studiekommittén om 

intressanta föreläsningar och Podcasts på internet. 

Vår Länsteater Västerbottensteatern 
anpassar årets sommarteater, Romeo & 
Julia för att fungera under Corona-
pandemin. Den ställs alltså inte in. 
Läs mer    

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.krisinformation.se%252F%253Ffbclid%253DIwAR0Ms1qyS3sy0MlHDtVDI3nJN2AWG7JRpPIPLDDGq06cGK-UdPdWTfJ2QQg%26h%3DAT2kC8z1in42CivwqeErAtJe5HtEB1R8I
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fregionvasterbotten.se%252F%253Ffbclid%253DIwAR27_n-95t0H_6dxcRR2BQ2A8i9EfcKBtxNRCxVAlZXRscnNUahY2hhctkc%26h%3DAT2XxatjWMW9TXzNNq6AnaDg8uMeLJpLFU
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.folkhalsomyndigheten.se%252F%253Ffbclid%253DIwAR16I8e4dz2wz4mjlhnW3C7EARtXHEYXa_tP79-LBLeHDuOtrDzXd-btlg4%26h%3DAT2Yw81h0BlZAnw1BfLU03mLSgcY
https://vasterbottensteatern.se/


Maj 2020 

Sista datum för nominering 30 maj 

Nominering ledamot till Beredning folkhälsa och demokrati i Skellefteå- 
Norsjöområdet efter Tobias Wass.  

Sista datum för nominering 21 Juni 

 Ordförande Bygg– och miljönämnden efter Evelina Fahlesson. (Förlängd 
nomineringstid.) 

Obs 1! Nominera även till ordinarie ledamot Bygg– och miljönämnden,  
ifall ordinarie blir ordförande 
Obs 2! Nominera även till ersättare, ifall ersättare går upp till ordinarie. 

 Ordförande Valnämnden efter Tobias Wass. 

Obs 1! Nominera även till ordinarie ledamot Valnämnden,  
ifall ordinarie blir ordförande 
Obs 2! Nominera även till ersättare, ifall ersättare går upp till ordinarie. 

Medlemsportalen – påminnelse 

Medlemsportalen synkar inte korrekt 

mot medlemsregistret och vi vill därför 

påminna om att inte använda den för att 

ta ut medlemsuppgifter.  

Behöver en S-förening hjälp skall 

arbetarekommunen eller partidistriktet 

bistå med medlemslistor.  

Kom ihåg att dessa då ska 

lösenordskyddas samt tas bort direkt 

efter användning, ur såväl e-post, 

borttagna objekt, hämtade filer, 

eventuellt andra platser på datorn och 

från papperskorgen. 

Planen är att distriktskongressen blir 10 
oktober 2020 i Lycksele. Mer information 
kommer vid senare tillfälle.  

25 Maj 18:00 planeras en träff med 

S-föreningsordföranden. Ett mejl kommer 

skickas ut till samtliga ordföranden. 

Om du är osäker om vi har rätt mejl till dig 

kontakta expeditionen 

skelleftea@socialdemokraterna.se 

Det finns kvar av årets märke på 
expeditionen för S-föreningar och 
medlemmar att köpa. Vi finns på  
Nygatan 56, Skellefteå 


