
 

 

 

 

 

 

SKELLEFTEÅ 

Styrelsen har beslutat att uppmana s-grupper i styrelser, bolag och nämnder i kommunen att 

bjuda in företrädare för Kommunal till dialog kring verksamheten.  "Vi har redan goda samtal 

med Kommunal på kommunnivå men styrelsen ser ett behov av att flytta samtalet närmare 

de berörda verksamheterna. Utmaningarna är kända men lösningarna kan se olika ut inom 

olika verksamhetsområden" säger ordförande, Olof Nyström.  

- Som arbetarrörelseparti har vi gemensam grundsyn med de fackliga organisationerna. 

Sedan agerar vi även arbetsgivare inom kommunen. Vi hoppas att dessa dialoger ska hjälpa 

oss att balansera dessa roller. Det ska bli så bra som möjligt för båda arbetare och invånare, 

avslutar Nyström.  

Dialogerna som förväntas genomföras snarast är varken start eller slut på arbetet utan en 

naturlig del i en gemensam och ständigt pågående kamp för ett bättre samhälle! 

Den 9 februari är det öppet hus på Furacenter trygghetsboende i Jörn kl. 14:00-16:00, 

Skellefteå kommun har i uppdrag att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Jörn som 

ska ge plats för drygt 600 fler invånare år 2040.  

Bygg och miljönämndens ordförande Felicia Lundmark kommer vara på plats för att 

lyssna på vad det finns för tankar och idéer kring Jörn.  

Välkommen att dricka kaffe och prata om Jörns framtid! 

ÖPPET MÖTE SKELLEFTEÅS UTVECKLING  

Välkomna på öppet möte 9 februari på Medlefors. Klockan 18.00-20.00. 

Ordförande Bygg- och miljö – Felicia Lundmark och  

Ordförande Samhällsbyggnad Sara Keisu Lundh kommer delta och det bjuds på fika!  

FEBRUARI 

9 februari Öppet möte om Skellefteås utveckling, på Medlefors, 18:00-20:00 

13 februari 18:30 Repskap, Medlefors 



 

 

 

 

 

 

SKELLEFTEÅ 

19 februari sista dag för S-föreningar för fyllnadsnominering till Hovrätten,  

20 februari sista dag för S-föreningar att nominera till uppdrag i Arbetarekommunen. 

Handlingar finns på rosenforalla.se.  

23 februari sista dag för S-föreningar att yttra sig om Reglementet 

23 februari sista dag för S-föreningar att nominera till Fonus distriktsråd 

23 februari sista dag för S-föreningar att nominera till ABF styrelse 

23 februari Tillfälle 1 – studiecirkel i Socialdemokrati, Medlemsutbildning för alla medlemmar 

MARS 

13 mars 18:30 Årsmöte, Medlefors 

17 mars årets första Idépub 

17 mars sista datum nominera till Hovrätten, Kammarrätten och Förvaltningsrätten för nästa 

mandatperiod.    

17 mars sista dag för föreningarna att lämna respons på Partiprogrammet  

23 mars Sista dag för fyllnadsnominering till Tingsrätten efter Lilian Westerlund Parbring 

APRIL 

1-2 april Distriktskonferens, Medlefors (gäller valda ombud) 

17 april 18:30 Repskap, Medlefors  

22 april sista dag nominera till Tingsrätten för nästa mandatperiod 

27 april Tillfälle 2 – studiecirkel i Socialdemokrati, Medlemsutbildning för alla medlemmar 

MAJ 

15 maj 18:30 18:30 Repskap, Medlefors  

JUNI 

5 juni 18:30 Repskap (ev. ställs in) 

JULI 

3 juli -28 juli semesterstängt  

https://rosenforalla.se/rosenforalla/minaorganisationer/filer.4.10bf961416d1fbda0541aeeb.html?folder=19.3f06add218529ebfe3b35ef

