
SK E L L E F T E Å

 

Nu har ramarna för partiets säkerhetspolitiska 
dialog blivit tydliga. 
Dialogprocessen ska vara klar den 15/5 och 
partistyrelsen fattar beslut den 24/5. Vi 
kommer alltså inte att kunna debattera 
denna fråga på representantskapet den 30/5 
som först aviserat. 

Det är nu viktigt att så många medlemmar 
som möjligt gör sin röst hörd.  

Alla ska ha fått en inbjudan till digitala möten 
den 9/5 , 10/5 och 12/5. Anmäl dig till ett av 
dessa möten senast 3/5.  
(Mejl om detta har gått ut från partiet 
centralt till alla medlemmar.) 

Föreningarna kan förutom detta även skicka 
en skrivelse till partistyrelsen med synpunkter 
i frågan. 

Jag vet att tiden är knapp och från 
Västerbotten har det framförts synpunkter på 
att en remissrunda bland arbetare-
kommunerna hade varit mer demokratisk. 
Men nu är det viktigt att så många 
synpunkter som möjligt kommer 
partistyrelsen till handa inför beslutet.  

Har du inte fått mejlet med mötesdatum, 
kontakta expeditionen. 

Anmäl dig till ett av de mötena redan nu! 

Samtal pågår mellan partiets kommun-
företrädare och Kommunal för att hitta 
lösningar på den ansträngande arbetsmiljö-
situationen för många av Kommunals 
medlemmar.  
Partiet kommer att föreslå satsningar på  
kort och lång sikt.  
På representantskapet den 25/4 fastställdes 
bland annat att scheman ska förbättras och 
bemanningen ska öka. Även den kommande 
budgeten som representantskapet  
diskuterar i maj vill vi ska visa vägen för 
kommunens som en attraktiv arbetsgivare  
nu och i framtiden.  

Om du är intresserad av att delta vid 
dörrknackningarna anmäl dig till expeditionen  
skelleftea@socialdemokraterna.se 

Maj 
1 Första Maj, se nästa sida  

4 Dörrknackning med Regionpolitiker  
kl. 17.30, samling Erikslid COOP 

5 Dörrknackning  - Anderstorp kl. 18.00, 
samling utanför Anderstorg 

6 Idépub Valprogram Äldre/Kultur/Fritid  
 kl. 18.30 Medlefors 

7 Torgmöte, Kommun politik kl. 11.30 

8 Sista dag nominera nämndeman till 
Förvaltningsrätten  

10 Dörrknackning – Byske kl. 18.00 

11 Idépub Valprogram Utbildning/Arbete  

 kl. 18.30, Medlefors 

12 Dörrknackning – Moröbacke kl. 17.30 

17 Dörrknackning – Kåge kl. 18.00 

18 19 Dörrknackning – Skelleftehamn  
kl. 18.00 

21 Torgmöte - Regionpolitik kl. 11.30 

25 Idépub Valprogram SSU/Hållbarhet. 
  kl. 18.30 

30 Representantskap kl. 18.30 Medlefors 

Du anmäler dig till idépubbar genom att 
mejla skelleftea@socialdemokraterna.se eller 
magnus.nilsson@abf.se 



 

Pengarna går till Palmecentrets  
arbete i Ukraina. 
För att köpa märke: Kolla med  
din S-förening eller gå förbi på 
Expeditionen Nygatan 56.  

 

Samling Klockan 10:00  
till ca 11:00 vid Folketshus  

Samling Auktionskammaren,  
Myrängsvägen klockan  
11:00, avtåg klockan 11:30.  
Tal och appeller hålls  
ca. 12:00 vid Folketshus.  

Samling klockan 14:00,  
på torget.  
Avtåg klockan 14:30 
Tal och appeller hålls  
ca 15:00 vid Älvsbrinken/ 
Bryggarbacken 

Rutten går från torget — 
Victoriabron—Parkbron–  
Älvsbrinken 
Informera gärna era vänner 

Ordförande SSU Skellefteå 
Talar i: Boliden och Skellefteå 

Ordförande S-kvinnor i Skellefteå. 
Talar i: Skelleftehamn och Skellefteå 

Ordförande Kommunal Skellefteå. 
Talar i: Skellefteå 

SSU Skellefteå. 
Talar i: Skelleftehamn 

Europaparlamentariker 
Talar i: Boliden, Skelleftehamn och 
Skellefteå 

I år träffas vi på expeditionen, 
Nygatan 56  kl. 13:00 för att 
skriva plakat.  
Välkommen! 


