VI TAGA SJUMILAKLIVA VE
SOSSEMODELL’N VÅRAN
E’ hållbart samhäll he vilja vi bygg dellsammans.
Utvecklinga fara framöver ve storkliva å he komm dell att
forsätt å märkes i Skellefteå.
Sossa jer e parti som stå opp för solidaritet, jämlikhait och att
kâran och qwinnen sko wal betrakta som jämbördig.
All’ männisch jer en del å samhällsbygge vore. Allihopen kunna vi
bidra ve nan’ting.
Samhälle, båd’ schtaan och byarn, ska bygges så he inte val för
durt, se folke’ trivs och se att vi klara miljön. Samhällsservice’n ska
komma all till del. Och dellsammans betala vi för he via
skattsedeln. Maar från dem som hava mytche peninga och minner
fra dem som hava ne knapert.
All ska kunn’ känn’ se trygg och säker. Båd’ rättsligt, socialt och
ekonomiskt. He som jer viktigt att he fun’ger uti samhälle. He ska
vi äga dellsammans. Prytlar och mojänger jer lämpli’t för
privatkapitalistiska konsumtionsmodeller. Men gäll’ he folke’ se
sköt vi ne offentligt.
Huru vi leva, he måst’ omdanes så he harmonier’ ve natur’n.
Andren må sei etter huru vi göra och lärse. Ti’n och värld’n
ännres. He skola vi taga oss an ve solidaritet, trygghet och
förstånd om miljön och folke’. Se to’ vi oss hit och se taga vi oss
vidare i framti’n.
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VI TAR SJUMILAKLIV MED
VÅR SOCIALDEMOKRATISKA
MODELL
Vi vill fortsätta bygga ett hållbart samhälle tillsammans.
Utvecklingen tar stora kliv framåt vilket kommer att
fortsätta prägla Skellefteå kommun.
Socialdemokraterna är ett parti som står för solidaritet,
jämlikhet och jämställdhet. Vi står för ett samhällsbyggande
där alla medborgare ingår. Det innebär att vi alla
gemensamt, efter våra förutsättningar, bidrar med det vi
kan.
Vår stad, mindre orter och byar ska byggas på sätt som är
hållbart för framtiden. Välfärdspolitiken ska vara generell
och öppen för alla. Den ska vara skattefinansierad och
fördelas efter behov.
Vi ska vara en trygg kommun att leva i, för alla, på alla sätt.
Våra viktiga samhällsfunktioner ska ägas av samhället och
inte av privata företag och vår kommun ska vara
skyltfönstret för en grön omställning.
Vi kommer att fortsätta att stå upp för vår
socialdemokratiska modell. Den är solidarisk, hållbar, trygg
och har lagt grunden för den framtid som vi står inför.
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