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MAJ: 
6 Studiekommittén bjuder in studieansvariga i S-föreningarna 
8 Nationell  kandidatkonferens för kandidater till kyrkovalet 
31 Representantskap 
 
Juni: 
21 Representantskap 

Måndag 31/5 
Kl: 18:30-21:00 

 

Studiekommittén bjuder 

in alla studieansvariga i 

S-föreningar till en träff 

via Microsoft Teams den 

6/5 klockan 18.30. 

Utskick har gått ut men 

om vi missat någon som 

vill delta så hör av er till 

magnus.nilsson@abf.se.  
Vilket sista datum som gäller kommer inom kort. Börja 
med processen i er S-förening så fort ni har möjlighet!  

Redan nu börjar 

förberedandet inför valet 

2022. Socialdemokratin 

bygger på 

medlemmarna och vi 

behöver bli fler. Alla har 

vi någon i vår närhet 

som är Sosse i hjärtat 

men ännu inte gått med. 

Tillsammans är vi  

starka! 



Som socialdemokratisk ledamot i 
riksdagen så är jag stolt över att få delge 
er information om vårbudgeten. 
 
Den vårbudget som regeringen 
presenterat nu i april är den största 
vårbudgeten någonsin. Regeringen 
tillskjuter ytterligare 45 miljarder kronor till 
en återstart för Sverige för att säkra jobben 
(särskilt för de unga) säkra tryggheten och 
för att säkra välfärden. 
 
De satsningar som presenteras i 
vårbudgeten är tillägg till budgeten för 
2021 som antogs före jul och som även 
den tillförde historiskt stora satsningar till 
Sveriges regioner och kommuner. 
 
Då kunde vi presentera en ökning av de 
generella statsbidragen med 49,2 miljoner 
till Skellefteå, 13,9 miljoner till äldre-
omsorgslyft och 33,3 miljoner i 
äldreomsorgssatsning. Totalt sköt staten 
till nästan 172 miljoner till Skellefteå för 
2021. 
 
Nu kan vi presentera ytterligare satsningar 
som kommer till Skellefteå. 
 
Region Västerbotten får 128,5 miljoner för 
2021 totalt för att begränsa smitt-
spridningen, stärka sjukvården och 
kollektivtrafiken. I det ingår ett särskilt 
tillskott på 18,4 miljoner för vaccinering 
samt särskild kompensation för att hantera 

merkostnader och uppskjuten vård på 52,7 
miljoner. 
Skellefteå får 4,3 miljoner kronor för att 
lindra pandemins följdverkningar och 
skapa fler vägar till jobb. 
 
1,2 miljoner kronor för, för att ge fler 
ungdomar chansen till jobb i sommar. 
 
2 miljoner till lovskola. 
 
Dessutom får Skellefteå 1 miljon kronor för 
avgiftsfria och smittfria barn- och 
ungdomsaktiviteter under loven. 
 
Genom satsningen på sommarkurser 
utökas antalet utbildningsplatser kraftigt. 
Umeå universitet får i budgeten pengar 
som gör att ytterligare 50 studenter får 
chansen att studera heltid samt att 
ytterligare 200 kan studera tack vare 
satsningen på sommarkurser. För Luleå 
universitet innebär det 20 platser på heltid 
och 80 platser på sommarkurser. 
 
Att utöka antalet utbildningsplatser 
är en viktig del av regeringens 
jobbpolitik. 
 
Detta är välkomna pengar till 
Skellefteå och visar på vikten av 
att ha en socialdemokratiskt 
ledd regering. 

 

Åsa Karlsson 

Riksdagsledamot för Skellefteå 


