
Skellefteå kommun. Det ställer krav, inte minst på 

våra förtroendevalda i kommunen. Bostäder ska 

byggas, vägar ska dras om, alla viktiga 

samhällsfunktioner behöver utökas m.m. En rolig 

och spännande tid men också en tuff och 

utmanande tid. Här är det viktigt att vi alla bidrar 

med att sprida allt det positiva som händer samt 

lyfter frågor som florerar ute i samhället. På så 

sätt blir vi fler som hjälps åt. 

 

Ytterligare en grundläggande förutsättning för att 

vi ska kunna fortsätta driva vår politik är såklart 

aktiva medlemmar och aktiva socialdemokratiska 

föreningar. För varje ny medlem blir vi en 

starkare kraft och för varje aktiv förening som 

organiserar medlemmar ökar våra förutsättningar 

att fortsätta driva socialdemokratisk politik. Tänk 

om var och en av oss aktiva Socialdemokrater 

värvar 5 medlemmar/år, vad det skulle kunna ge 

på några års sikt… 

För att klara det behöver vi fler aktiva föreningar. 

Behöver din förening stöd med något eller har du 

frågor kring detta? Vänd dig till undertecknad 

eller till Lars Lundmark som leder arbetet i 

Arbetarekommunens styrelses aktivitets-

kommitté. Kontaktuppgifter hittar du på vår 

hemsida https://skelleftesossen.se/.  

Ta hand om er, varandra och andra! 

 

 

September  2020 

Hösten närmar sig med stormsteg och med det 

är det många av oss som återgår till lite mer 

vardag och rutiner. En av mina rutiner är att dela 

med mig av lite tankar och funderingar i 

”Ordförande har ordet”. Denna gång väljer jag att 

fokusera på en del av det som händer i vår 

kommun. 

Jag vill börja med att lyfta fram den fantastiska 

insats som kommunens medarbetare utfört och 

fortfarande utför under den pandemi vi 

fortfarande lever i. Hittills har vi endast ett fåtal 

smittade i kommunens vård och omsorgs-

boenden och läget just nu verkar stabilt. Vi håller 

tummarna att det håller i sig och en god hjälp på 

traven är att vi fortsätter påminna oss själva och 

varandra om vikten av att hålla i, hålla ut, hålla 

avstånd och tvätta händerna! 

Pandemin sätter inte bara djupa spår i form av 

sjukdom och isolering, en lågkonjunktur följer 

med, som också påverkar vår kommun. 

Glädjande ser vi enorma ekonomiska stöd från 

regeringen för att kompensera minskade skatte-

intäkter och ökade kostnader kopplat till 

pandemin. Senast i måndags lade regeringen 

fram höstbudgeten som innehåller en historisk 

satsning på sjukvård och äldreomsorg;  

https://www.socialdemokraterna.se/nyheter/

nyheter/2020-09-07-historisk-satsning-pa-

sjukvarden-och-aldreomsorgen 

Sammantaget hjälper allt detta kommunen att 

fortsätta framåt med den höga ambition vi 

Socialdemokrater har och med vårt 

socialdemokratiska välfärdsbyggande. 

Det händer mycket positivt i vår kommun. Stora 

etableringar blir verklighet och aldrig tidigare i 

historien har så många arbetstillfällen skapats i 

det tempo vi ser nu. Våra förtroendevalda 

socialdemokrater i kommunen har åstadkommit 

en tillväxtpolitik som innebär att det numer 

investeras mest i hela Sverige per capita i just 
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