
 

 

Den 28 augusti är det dags för di-

striktskongress och alla ombud är 

kallade både till en förhandsträff på 

Medlefors den 25 augusti klockan 

18.30 och till kongressen den 28 au-

gusti klockan 8.00 även då på Medle-

fors.  

Vi ser framemot en bra dag med här-

liga politiska diskussioner. 

En sammanställning över de motion-

er som ska behandlas vid DÅK:en 

hittar du här:   

Motions-sammanställning (sap-

vasterbotten.se)  

Nu är valen till partikongressen klara 

och vi lyckades få med tre ombud 

ifrån Skellefteå. Vi tappade dessvärre 

ett då ett av ombuden är tvungen att 

tacka nej till sin plats. Vi får lägga vår 

tilltro till våra partikamrater i Väster-

botten och vi tror att det kommer 

finnas starka krafter ifrån vår del av 

Sverige med på kongressen. De som 

representerar Skellefteå är Felicia 

Lundmark och Malin Berglund.  

 

 

 

 

Det var skönt med sommarvila, 
nu kör vi! 
Ett retoriskt grepp är att inleda med sitt 
huvudbudskap, följt av en utvecklande be-
skrivning och slutligen upprepa budskapet 
igen. Det är ett klokt sätt att hantera den 
stundande kyrkovalsdebatten. Börja med 
huvudbudskapet: Rösta på Socialdemokra-
terna för en öppen solidarisk folkkyrka!  
Beskriv sedan kort vår tolkning av en folk-
kyrka. En kyrka som behandlar människor 
lika oavsett plånbok. En folkkyrka gör inte 
skillnad på människor oavsett etnicitet, sex-
uell läggning eller könsidentitet. Den finns 
på ett folkligt sätt i vår vardag och den byg-
ger broar mellan människor. Den söker 
stärka oss alla men främst de svaga. Den 
ryggar inte för andra trosuppfattningar utan 
stärker banden mellan människor med dia-
log och respekt. Kort sagt: Rösta på oss 
Socialdemokrater för en öppen solidarisk 
folkkyrka. Med retoriken i bakfickan och 
blicken mot framtiden tar vi oss an kom-
mande kyrkovalrörelsen. Det var skönt med 
sommarvila, nu kör vi! 
 
Repetition är också ett retoriskt knep. Men 
upprepar sina teser för att göra andra män-
niskor vana vid dem. Det sägs även att om 
man upprepar en lögn så blir den en san-
ning. Det stämmer naturligtvis inte. Men 
man kan bli bekväm med sin lögn och tycka 
att den har sin plats i verklighetsbeskriv-
ningen. Och om man är oaktsam kan man 
lura sig själv med förenklade verklighetsbe-
skrivningar. Jag undrar om det har råkat 
hända med Moderaterna i Skellefteå i deras 
relation till befolkningsmål? Att försöka 
övertrumfa varandra med det högsta be-
folkningsmålet är knappast att vara relevant. 
Vi styr inte hur många människor som väl-
jer att flytta hit. Vi kan inte hämta männi-
skor med våld. Vi kan inte tvinga männi-
skor att bo kvar.  
 
Det vet vi och sätter vårt mål för att signa-
lera utåt och inåt att vi förväntar oss för-
ändring.  

Vi är beredda att agera för att skapa för-
utsättningar för den förändringen. Vi 
kan få människor att trivas i Skellefteå. 
Vi kan skapa så goda förutsättningar 
som möjligt för människor att vilja ar-
beta och leva här. Det jobbar vi redan 
med. Man kan alltid önska att det gick 
bättre och snabbare, i vissa fall finns be-
rättigad kritik mot hur väl vi lyckas. Men 
på det hela taget är det ett desperat 
grepp att säga "vi vill då ha 20 000 fler 
innevånare än er". Det är inte det som är 
skiljelinjen i Skellefteås politiska utveckl-
ing. Det är, har varit och kommer att 
vara jämlikheten. Hur vi bygger ett sam-
hälle som gör oss till jämlikar. Ett sam-
hälle som kompenserar för det kapitalist-
iska systemets inneboende utslagnings-
mekanismer. Ett starkt samhälle. 
 
Det samhället har våra föregångare 
byggt. Ett samhälle med rådighet. Där vi 
tillsammans äger och har makten över 
tillgångar som hamn, flygplats, energibo-
lag, och bostadsbolag. Det är delvis den 
rådigheten som gjort oss attraktiva som 
etableringsort för Northvolt. Det starka 
samhället är grunden i de framgångar 
som Skellefteå nu upplever. Det är också 
ett redskap i att möta framtidens utma-
ningar. Det är en Socialdemokratisk po-
litik som lagt grunden för det vi kan 
åstadkomma idag. Det måste vara retligt 
för Moderaterna. Så de säger ju heller 
inte "grattis, snyggt jobbat!". De säger 
"vi vill ha ännu fler innevånare än er 
(pilutta dig)". 
 
Men det sitter som sagt inte i siffran. 
Det sitter i förutsättningarna. Och alla 
förutsättningar för inflyttning styr vi inte 
över. Men det vi styr över är hur vi pra-
tar med vår omgivning. Hur vi, du och 
jag, för fram vårt budskap om en öppen 
solidariskt folkkyrka och en starkt rådigt 
socialdemokratiskt samhälle.  
 
Det är färdiglegat i hängmattan! 

http://www.sap-vasterbotten.se/wp-content/uploads/2021/02/Motionssammanstallning-21.pdf
http://www.sap-vasterbotten.se/wp-content/uploads/2021/02/Motionssammanstallning-21.pdf
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Valet den 19:e 
september kan 
vara det absolut 
viktigaste på 
väldigt länge. 
Det är 
värderingar för 
ett jämlikt 
samhälle som 
står på spel. 
Svenska kyrkan 

ska behandla alla lika - oavsett kön, sexuell 
läggning eller var men kommer ifrån. Det 
vi står emot är högerkonservativ och 
nationalistiska krafter som inte kan vänta 
på att få vrida klockan tillbaka. Din röst 
kommer att vara avgörande, hjälp oss 
säkerställa att kyrkan fortsätter vara en 
stark samhällskraft för solidaritet och alla 
människors lika värde. Vill du bidra i 
valarbetet, kontakta mig.  
 
Din röst kommer att vara en liten, men en 
viktig insats för demokrati, jämlikhet och 
jämställdhet. Rösta Socialdemokratisk i 
kyrkovalet!  

 

/Thomas Andersson Valledare 

 
Repskap: 
27 september 
25 oktober 
29 november 
 
Nationella ringkvällar: 
15-16 september 
 
Andra viktiga datum: 
Dåken 28 augusti 
Kyrkovalet 19 september 

 

 

 

 

 

 

Inför varje ny mandatperiod genomför 

kommunen en översyn av förtroende-

mannaorganisationen, den så kallade  

Nämndsöversynen.  

Alla partier har en representant i gruppen 

och jag finns med som ordförande i kom-

munfullmäktige. Evelina Fahlesson repre-

senterar partiet.  

Vi jobbar, främst, med att se över alla 

förslag som lagts i kommunfullmäktige 

om förändringar. Vi tar även upp frågor 

som de olika partierna lyfter under arbe-

tets gång.  

Målet är att skapa en så bra demokratisk 

styrning som möjligt, med försvarbara 

kostnader. Arvodesfrågorna ligger dock i 

en annan grupp.  

I början av sommaren skickade vi ut ett 

första arbetsmaterial till partierna och ett 

modifierat underlag till våra S-föreningar. 

Tanken är att föreningarna ska kunna dis-

kutera detta i lugn och ro så att vi, som 

parti, kan besluta om hur vi vill ha det 

senare i höst.  

 

Målet, för mig, är ändå att försöka hitta 

en bred överenskommelse mellan partier-

na. Det är inte önskvärt att en liten majo-

ritet driver genom sin vilja när det gäller 

demokratins utformning. 

 

 

Det vi, som parti, lyft fram är främst beho-

vet av en bred politisk förankring i sam-

hället och att antalet förtroendevalda inte 

bör minskas. Sedan bör de olika uppdragen 

ha konkreta och tydliga ansvarsområden-

den samt att de bör ha rimlig omfattning så 

att våra förtroendevalda har en vettig  möj-

lighet att sätta sig in i frågorna och fatta 

kloka beslut.  

Daniel Ådin 

Sammankallande i Nämnds översynsgrupp-

en 
Välkomna till kom i gång-
genomgång av Walk- och Go
-appen i Ecanvasser!  

Partiet inbjuder alla använ-
dare/valarbetare till kom i 
gång-genomgång av Walk- 
och Go-appen i Ecanvasser 
som är vårt verktyg för sam-
talskampanj.  

Genomgången sker digitalt i 
mötesverktyget Zoom.  

Ingen föranmälan behövs! 

31 augusti kl. 18:30 

Deltagarlänk: https://
socialdemokrater-
na.zoom.us/j/82036388687 

Meeting ID: 820 3638 8687 

Lösenord: kyrkoval 

 

https://socialdemokraterna.zoom.us/j/82036388687
https://socialdemokraterna.zoom.us/j/82036388687
https://socialdemokraterna.zoom.us/j/82036388687

