
SK E L L E F T E Å

Valledningen, genom Emilia Ådin.  

Kamrater, vi har haft en otrolig valrörelse 
och nu går vi in i slutspurten. Ni gör ett 
fantastiskt jobb, samtal för samtal. Vi har en 
rad aktiviteter kvar innan valdagen, så nu 
ger vi järnet. Vi fortsätter ta samtal med 
väljare där vi är, på dörrknackningar, 
torgmöten, på arbetsplatsen, släktträffen 
och i kön på Coop. Vi ska argumentera för 
fyra nya år i riksdagen, regionen och 
kommunen och säkra Magdalena 
Andersson som Sveriges statsminister. 

Det gör vi genom att visa på att vi är det 
säkraste alternativet för ett solidariskt, 
hållbart och tryggt samhälle. Vi säger som 
det är och gör det som krävs. Vårt mål är 
att ta tillbaka och säkra den demokratiska 
kontrollen över välfärden. Vårt 
gemensamma ska ge vinst åt medborgarna 
i form av säker sjukvård, bra skolgång och 
trygga anställningsvillkor. Inte en 
skattekrona ska ge vinst åt privata företag 
som vill göra sig rika på vår välfärds 
bekostnad! 

I Skellefteå, Västerbotten och Sverige 
skapar vi jobb och leder den gröna 
klimatomställningen. Vi gör det för 
ekonomin, samhället, miljön och 

människan. På så vis säkrar vi framtiden. 

Vi bedriver en ansvarsfull ekonomisk politik 
när omvärlden är i gungning. Därför höjs nu 
såväl pension, studiestöd, sjukpenning och 
föräldrapenning. För att stigande priser och 
oroligheter i vår omvärld ska bli mindre 
kännbart för dem med minst marginaler. 

Vi ser helheten i samhället och driver en 
politik för den helheten. Vi löser inte 
brottsligheten enkom med hårdare straff 
och fler poliser. Vi ska se till att hindra 
brottslighetens uppkomst med resurser för 
tidiga insatser. Ingen människa VILL bli 
kriminell. 

Vårt samhälle ska vara välkomnande och 
ingen människa ska lämnas utanför. 
Samhället ska vara tryggt för alla och vi ska 
göra allt för att alla ska känna sig hemma i 
Sverige.  

Vi tar ansvar för Skellefteå, Västerbotten 
och Sverige med socialdemokratisk politik. 
Det vill säga en gemensamt finansierad 
välfärd, rättvisa, ansvar och jämställdhet. 

Bra jobbat, kamrater! Nu går vi ut och 
vinner tre val! 

 

Oktober 

3 18:30 Representantskap 
November 

7 18:30  Representantskap 

13 Nomineringskonferens 

December 

5 18:30 Representantskap 

9/9 14:00 Torgmöte Eva Nordmark, 
 Arbetsmarknadsminister 

 14:30 Utdelning fredagsmyspåsar 

 16:00 Debatt Lorents Burman Andreas Löwenhöök 
  

10/9 10:00 Stugsista med korv 

 12:00 Torgmöte, Riksdag och kommun 

 14:00 Sambatåg, samling vid valstugan 




