
Kenneth Andersson, 

Ordförande i Utskott för 

funktionshinder och 

samverkan 

Ingen hade väl trott att 2020 skulle innebära 
en pandemi och en lågkonjunktur som världen 
aldrig har varit med om tidigare. Gymnasiet 
och vuxenutbildning har bedrivit distans-
undervisning efter att regeringen gick ut och 
rekommenderade alla högre utbildningar och 
gymnasier att bedriva distansundervisning. På 
några dagar gick vi från undervisning på 
skolan till distans och både eleverna och 
lärarna har fixat det här galant. Lärarna möter 
elever utan nätverk och elever som behöver 
mer/annat stöd när undervisning bedrivs på 
distans. Men det här har lärarna och rektorer 
fixat! All cred till dom!  
 
Nu har regeringen gått ut med att undervisning 
ska bedrivas på plats på skolorna till hösten 
(om läget inte förändras). När eleverna är 
tillbaka med undervisning på skolorna tror jag 
att det här har fört med sig goda exempel som 
verksamheten kan ta med sig i fortsatt 
undervisning.  
 
Framöver kommer vuxenutbildningen fortsätta 
spela en stor roll i det svenska utbildnings-

systemet. I lågkonjunkturer har vuxen-
utbildningen ett uppdrag och det är att växla 
upp och styra om med andra/mer utbildningar. 
Nu är det ingen som vet när den här krisen 
kommer vara över och hur det kommer se ut 
på arbetsmarknaden då. Men hur fint är det 
inte då att bo i en kommun som för flera år sen 
har växlat upp yrkes-Vux och kan erbjuda ett 
helt spann av olika utbildningar.  
 
Jag vet att det är jobbigt nu 
för alla, ung som gammal. 
Men det här kommer vi 
också fixa och när det här 
är över kommer vi att ha 
lärt oss ofantligt mycket. 

Ta hand om dig, ta hand om 
varandra och följ de råd som 
Folkhälsomyndigheten ger. 
 
Varma hälsningar  
  
 
 

Felicia Lundmark  

Ordförande  

Gymnasienämnden 

”Vi har sett feminismen ta plats i utrikespolitiken i Sverige, men vad skulle hända om den fick 

ett större utrymme även i andra frågor?  I elva kapitel görs fördjupningar av tongivande 

debattörer i lika många politikområden för att testa just detta. Ett tjugotal röster svarar även på 

hur arbetarrörelsens jämställdhetsvisioner för det tjugoförsta århundradet kan 

förverkligas.  

Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor som kan användas till enskild 

reflektion eller i grupp. Antologin Det Feministiska Löftet ges ut av ABF och LO.”  
 

Läs mer om boken och köp den för 129 kr på ABF:  

https://webbutik.abf.se/product/amnen/jamstalldhet/0/det_feministiska_loftet 

 

Finns intresse för studiecirkel med boken som utgångsläge?  Anmäl ditt intresse 

till expeditionen,  0910-779110 alt. mejla skelleftea@socialdemokraterna.se 
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 Nominering till Beredningen för 
folkhälsa och demokrati: John Viklund 
nomineras från Skellefteå AK. I distriktet 
fastställs nomineringen som kommer att 
avgöras mellan kandidat från Skellefteå 
respektive Norsjö.  

 Fakturor Folkrörelsearkivet: 
Arbetarekommunen betalar de fakturor 
som skickas ut från Folkrörelsearkivet. 
Lämna över inkomna fakturor till 
expeditionen.  

 Områdestidningar: Arbetarekommunen 
står för billigaste alternativet av 
områdestidningar i 4 sidor, färg i A5. 
Vill föreningen ha något annat (fler sidor 
eller annan storlek) så får föreningen 
stå för överkostnader.  Material skickas 
till expeditionen som ombesörjer att 
tidningarna trycks.  
 

Behöver din förening hjälp med 
områdestidningen kontakta Camilla på 
expeditionen.  

 Motioner Parti- & Distriktskongressen: 
Sista datum för våren 2021 är den 4 
oktober, motionerna tas på repskapet 
den 30/11. Motioner till Partikongressen 
hinner inte passera Distriktskongressen 

 Förfrågan: AK:s styrelse vill stärka upp 
organisationen, inte minst inför valet 
2022. Är det någon förening som 
behöver lite extra backning av AK? 

 Inför Kyrkovalet: Kyrko-politisk kommitté 
skall tillsättas, läs mer under 
nomineringar 

Skellefteå AK styrelse har på 
styrelsemötet  8 juni beslutat att:  

Sista datum för nominering 21/6 

 Ordförande Bygg– och miljönämnden 
efter Evelina Fahlesson.  
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. 

 Nominering till revisionen Skellefteå 
kommun efter  Ola Burström 

Sista datum för nominering 16/8 

 Ledare Kommunikationskommittén 
tillika ledamot i AK-styrelsen efter  
David Wikstén 
Obs 1! Nominera även till ordinarie 
ledamot ifall ordinarie blir ledare. 
Obs 2! Nominera även till ersättare, ifall 
ersättare går upp till ordinarie. 

 Nominering Kyrkopolitiskt kommitté 
inför Kyrkovalet 2021 
2 ledamöter från Skellefteå pastorat 
1 ledamot från Burträsk-Lövånger pastorat 
1 ledamot från Bureå församling  
1 ledamot från ST Örjan församling 
Uppdraget:  

• Ta fram förslag till kyrkopolitiskt program. 

• Arbeta med att ta fram listor till kyrkovalet.  

• Informera repskapet inför valet.  

• Uppdraget är mellan 1/9-20 till 1/10-21  

• 1 kommittéledamot blir sammankallande 
och adjungeras in till AK styrelsen.  

• Redovisar arbetet i verksamhetsberättelse 
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SOMMARSTÄNGT PÅ 
EXPEDITIONEN 6/7-31/7  
 
E-posten kollas sporadiskt under 
sommaren.  
 
Vid brådskande ärenden ring  
Tomas Andersson 070-371 00 42 

Från och med 1 juni så är samtliga 
när- och stadsdelsbibliotek i 
kommunen tillgängliga via 
Meröppet. Det innebär att du har 
tillgång till biblioteket 06-22 varje 
dag året runt. Du behöver bara gå till 
biblioteket för att ansluta dig till 
Meröppet för att få den funktionen.  
Tillgängliga bibliotek är viktigt!  

 

Att studera och ta studenten mitt i en 
pandemi kan vara lite av ett antiklimax. 
Den där dagen man får skrika av sig 
glädjen på ett traktorflak, avslutet på ett 
kapitel och början på ett nytt...  

Hur är det att ta studenten under 
pandemin? Jesper Eriksson SSU 
berättar;  
 

Visst var det trist att studenten var så 
annorlunda, men å andra sidan behövde 
jag inte köpa kostym, vilket var skönt. Jag 
tycker att under omständigheterna så blev 
det ändå helt okej. Eftersom jag är utbildad 

inom Fastighet och VVS så ser 
jag en framtid inom detta. 
Under sommaren ska jag 
arbeta på fastighets på 
lasarettet, vilket jag verkligen 
ser fram emot. Min stora 

förhoppning är att få fortsätta 
där sedan. 

Att studera på distans har 
varit lite annorlunda för mig 

som gått en praktisk 
utbildning, vi har till 
stor del varit ute 
på arbetsplatser. 
Tror det varit 
värre för de 

som fått sitta 
hemma 

framför datorn.  

Medlemsportalens register över 
föreningarna är inte korrekt.  
För korrekta listor kontakta 
expeditionen! 


