
SK E L L E F T E Å

Juli 

1-2  Utdelning öronproppar Stadsfesten 
  ca 21.00 

5-6  Burträsk sommarmarknad 

18  Politikervecka Bureå,    
  Socialdemokraternas dag, ca 13.00 

22-23 Utdelning av öronproppar på  
  Trästocksfestivalen, ca 21.00 

22-24 Byske Sommarmarknad 

Augusti 

5-6  Utdelning öronproppar Skellefteå 
  Summertime, ca 21.00 

6  Nomineringar nämnder,    
  nämndemän Hov– och kammarrätt 
  samt till nomineringskonferensen i 
  Lycksele 

Fortsättning nästa sida      

 

Arbetarekommunen kommer att ställa krav 
på alla förtroendevalda i valrörelsen. För att 
vi ska kunna genomföra alla aktiviteter inför 
valet på bästa sätt så 
behöver vi säkra 
engagemang från alla 
som har förtroende-
uppdrag åt partiet. Alla 
som sitter i en nämnd, ett bolag eller har 
liknande uppdrag åt partiet ska delta på fem 
utåtriktade aktiviteter under sommaren och 
höstens valrörelse. Det kommer att skickas ut 
en lista med aktiviteter och då listan 
innehåller mer än 30 olika aktiviteter att välja 
mellan bör det inte vara några problem att 
hitta fem. Har man ändå svårigheter går det 

bra att höra av sig till valledningen så hittar vi 
andra sätt att kunna vara aktiv. 

Utöver alla förtroendevalda behöver vi hjälp 
från alla er medlemmar också! På Interna 
Kommunikation-sidan på Facebook kommer 

det att komma 
evenemang för de 

aktiviteter som kommer. Gå in där och anmäl 
er då ni tänker delta. Alla aktiviteter ska 
också finnas i kalendern på skelleftesossen.se 

Finns det frågor, tankar eller idéer så går det 
bra att höra av sig till oss i valledningen! 

 

/Valledningen (Magnus Nilsson, Emilia Ådin, 
Lars Lundmark och Joakim Dahlgren) 

 

I detta nummer: 

 Valledningen om vikten av att vi deltar 
under de utåtriktade aktiviteterna under 
valrörelsen  

 Information till föreningar om 
möjligheten att söka bidrag 

 Kalendarium  

 Sommarutmaningen—Värva en vän! 

 Ordförandet har ordet 

 Debattartikel från Norran 6/6 om varför 
det är fel att placera kommunala pengar 
i svensk försvarsindustri  

Äldre nyhetsbrev hittar du på 
Socialdemokraternaskelleftea.se 



Augusti fortsättning 

8  Utdelning av Frukostpåsar 

16  Dörrknackning, Jörn kl. 18.00 

18  Dörrknackning, Lövånger kl. 18.00 

19  Distriktets kampanjdag, Dörrknack i 
 centrum 

20  Bolidendagen 

20  Valspurtskväll på Folkparken 

22  Valstugan öppnas 

22  Utdelning av Frukostpåsar, 
 Northvolt 

23  Dörrknackning, Sörböle, kl 18.00 

24  Valvecka på kajutan,    
 Socialdemokraternas kväll 

25  Dörrknackning, Burträsk  kl. 18.00 

26  Utdelning av Fredagsmyspåsar 

26  Flygblad, Bureå, ca kl. 14.00-17.00 

29  Utdelning av Frukostpåsar 

30  Dörrknackning, Bergsbyn kl. 18.00 

31  Sista dag nominering  
 regionuppdrag 

September 

1 Dörrknackning, Boliden kl. 18.00 

1 Utdelning av Fredagsmyspåsar, S-kvinnor 

5 Utdelning av Frukostpåsar 

6 Dörrknackning i Örviken kl. 18.00 

8 Dörrknackning i Ursviken kl. 18.00 

9 Utdelning av Fredagsmyspåsar 

9 Flygblad i Bureå kl. 14.00-17.00 

10 Torgmöte med Sambatåg kl. 12.00 

11 Valdagen 

 

 

Enligt överenskommelse mellan partierna 

 

Det är våra 
medlemmar som är 
vår styrka  och det 
är tillsammans vi 
vinner valet.  
Värva en vän under 
sommaren! 

Från 1 juli till 1 augusti. 
E-post kommer att checkas av sporadiskt 
under sommaren. 

 

 

 

Missa inte att S-föreningarna kan söka 
stöd nu under valrörelsen om man har 
planer för aktiviteter. Hör av er till 
expeditionen med en beskrivning vad ni 
tänker göra och vad för bidrag ni skulle 
behöva.   

 

Valrörelse är 
roligt men 
också hårt 
arbete, dagen 
före valet 
skakar vi loss med vårt traditionella 
sambatåg—var med du också! 



Kommunen behöver gasa för att skapa 
förutsättningar för industrietableringar och 
inflyttning. samtidigt måste vi begränsa 
kostnadsutvecklingen i verksamheterna 
eftersom kommunens tillgångar inte är 
oändliga. 
 

Vi gasar på  
ekonomin genom att låna pengar. Max  
40 000 kr / medborgare, ca 3 miljarder 
kronor. Den gasen blåser 
upp ekonomin som en 
ballong. Men för att kunna 
låna måste man också 
betala för sig. Räntor, ca 
30 miljoner per år. Så för att 
den ballongen ska behålla sin form måste 
kommunens intäkter öka. Annars måste 
övriga kostnader minska med vad räntorna 
kostar. Nu förväntas kommunens intäkter 
öka med inflyttning och kanske kan utfallet 
bli bättre än prognoserna så har vi litet tur 
blir bromsen inte så kraftig i det fallet. 
 

Vi måste gasa i, bland annat, omsorgerna för 
att skapa attraktiva arbetsplatser. Det måste 
bli lättare att rekrytera och för att uppnå det 
så måste arbetsförhållandena bli bättre. 
Nästa års budget innebär att vi gasar på 
med 100 miljoner in i socialnämndens 
budget. Men lyckas inte rekryteringen måste 
vi anpassa arbetsmängden efter den 
omsorgsförmåga vi har. Helt enkelt bromsa; 
kanske minska  kvaliteten och kanske vara 
tuffare i biståndsbedömningen. 
 

Internt i partiet har vi också fötterna på båda 
pedalerna samtidigt. Det är sommargrönska 

och blomsterprakt. Många känner att det 
vankas semester, nedvarvning och 
avkoppling - inbromsning helt enkelt. (Vissa 
har kanske sålt sin semester och blir utan 
den bromsen.) Samtidigt är vi inne i en 
valrörelse som kommer att kräva 
kontinuerliga aktiviteter. Marknader, 
festivaler, debatter och jippon. 
Dessutom kommer hösten att rivstarta med 
nomineringar till regionuppdrag, som skall 
vara inne senast 31/8. 
 

Ovanstående 
kan te sig 
utmanande, 
svårt och kanske 

jobbigt. Samtidigt vet vi att ingen löser 
detta på ett bättre sätt än vad vi kan göra. 
Våra idéer om hur man bygger ett jämlikt 
samhälle för alla ska vägleda oss genom 
detta. Och vi ska även finna stöd i förståelse 
för att politik är det möjligas konst.  Ingen 
kan kräva det absolut rätta eller det 
omöjliga. 
 

Vi förväntar oss det som är rimligt av 
varandra och vi gör det som är möjligt med 
de förutsättningar 
vi har. Ingen gör 
det bättre än oss. 
Nu gasar vi och 
bromsar oss genom 
sommaren, 
valrörelsen och 
utvecklingen! 

Olof Nyström 
Ordförande 



Redan innan anfallet, påbörjades en 
satsning på det svenska försvaret och 
planer för ytterligare utbyggnad sätts snart 
i verket. Det är viktigt för ett självständigt 
land att kunna skydda sina 
gränser och avskräcka 
eventuella hot.  

Tyvärr finns det också de 
som försöker utnyttja detta 
för att försöka ta billiga politiska poäng. 
Nu senast i ett förslag från Moderaternas 
gruppledare i Skellefteå som vill att 
kommunen ska kunna placera pengar i 
svensk försvarsindustri.  

Det är fel på minst tre sätt. 

För det första kan det aldrig vara ett 
kommunalt uppdrag att placera pengar i 
vapenindustrin. Kommunen har ett stort 
uppdrag och behöver vara en del av ett 
totalförsvar. Men invånarnas inbetalade 
skattemedel ska inte låsas i vapenaktier.  

Ytterst få vapen kan bara användas i 
försvarssyfte. Därför blir en investering i 
"försvarsindustrin" också en investering i 
Svensk vapenexport. En i många 
avseenden kontroversiell verksamhet med 
få kopplingar till det kommunala 
uppdraget.  

Därför ska inte kommunala skattemedel gå 
till vapenindustrin. 
För det andra vill Socialdemokrater att 
kommunens överskott används till att 
investera i Skellefteå kommun.  

Utvecklingen i Skellefteå tar sjumilakliv och 
de ökande behoven av skola, vård, 
omsorg, bostäder, fritidsanläggningar, 
vägar, och så vidare kräver stora resurser.  

Så även om vi hade ansett att kommunen 
ska försöka tjäna pengar på 
vapenförsäljning, använder vi för 
närvarande pengarna till sådant 
som invånarna tycker är viktigare.  

Att istället investera dessa i kanoner och 
andra vapensystem vore närmast 
tjänstefel.  

För det tredje så kan de två föregående 
punkterna knappast vara något okänt för 
Moderaterna i Skellefteå. De vet, rimligen, 
att de överskott vi skapat redan nu 
används till fullo för kommunens egna 
behov.  

Detta för att minska lånebehovet vid stora 
investeringar. Kan det vara så att 
Moderaterna i Skellefteå vill framstå som 
extra försvarsvänliga även om förslaget i 
sig bara är en tom gest?  

Man skulle kunna tolka det som ett försök 
att dra nytta av människors otrygghet för 
att försöka vinna röster.  

Svensk vapenindustri är viktig för Sveriges 
försvarsförmåga men det är inte dit de 
kommunala skattepengarna ska gå. 
 
Olof Nyström, ordförande Skellefteå 
Socialdemokratiska arbetarekommun 


