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ÖPPET MÖTE
Örvikens sförening inbjuder till ett öppet möte.
Tomas Teglund, ordförande i nämnden för
support och lokaler gästar oss.
Tomas ansvarsområden är bland annat
maten i skolor och på äldreboenden,
kommunala byggprojekt, inköp och
kundtjänst.
Kom och lyssna, fråga och diskutera.
Tomas Teglund

Datum:
Tid:
Plats:

Torsdag 19/4
18.30
Örvikens Folkets Hus

Alla är välkomna!
Engagemang
I samband med valrörelsen 2010 gick jag
med i socialdemokraterna. Jag var less på att
fokus låg på jag och mitt istället för vi och
vårt i debatten. Jag var naturligtvis osäker.
Är detta ett parti för mig? Kan jag stå för att
jag har tagit ställning för ett parti?
Bland det första jag gjorde i vår förening var
att delta i en studiecirkel. Där gick vi ige
nom partiets historia, ideologi och partiet
idag. Jag förstod att det är ett stort parti med
plats för många olika åsikter. Ett parti med
grunden i reformism, att vi tillsammans tar
steg mot ett jämlikt och solidariskt samhälle.
”Där vi och vårt står före jag och mitt.
När jag varit med i partiet ett tag och vi fort
satte med våra lokala studiecirklar blev jag
sugen på att engagera mig mer. Jag gick en
kurs i olika politiska ideologier, engagerade

mig i valrörelsen och affischerade, lyssnade
på 1:a majtal och deltog på olika möten.
Jag lärde mig mer och började få en förstå
else för svårigheterna och möjligheterna
med politik. Det gjorde att jag efter valet
ville testa mina vingar ytterligare och ta på
mig ett förtroendeuppdrag.
I januari 2015 började jag som ersättare i so
cialnämnden. En väldigt lärorik tid som på
grund av att jag bytte jobb inte blev så lång.
Jag fick senare möjlighet att få en plats i
kulturnämnden, där jag fortsatt sitter idag.
Jag ser det som ett viktigt uppdrag och är
stolt över att få vara med i kul
turnämnden.
Det finns plats för dig också i
politiken!
Daniel Sjögren
Välkommen!

VISA VAD DU STÅR FÖR - GÅ MED I PARTIET

Lovat och hållet
Vi sa innan valet att vi ville satsa på vissa
områden. Nedan följer en kort redovisning
av några av dem.
En aktiv näringspolitik i samarbete med ar
betsmarknadens parter och Kommunen
JA – Northvolt är ett exempel och T2Col
lage med den nya metall och träarenan för
bland annat gymnasiets industriprogram är
ett annat.
Skellefteå Science City
JA – Utvecklingsplatsen The Great Nort
hern är bara ett exempel på projekt som
Science City arbetar med för att öka före
tagsamheten i Skellefteå
Norrbothniabanan
JA – Stenhård lobby har bedrivits från
kommunledningen. Får vi behålla rege
ringsmakten kommer banan.
Utbyggd kollektivtrafik, gång och cykel
banor
JA – Nytt tursystem med ökad turtäthet i
stadstrafiken. Men även utökningar med
kvällsturer på andra linjer t.ex Örviken.
Gång och cykelbanenätet byggs ut konti
nuerligt och enligt plan.

En värdegrundsbaserad äldreomsorg
JA – Äldreomsorgens värdegrund är att
äldre i kommunen ska kunna leva ett vär
digt liv och känna välbefinnande. Kommu
nen har fler boendeplatser och fler beslut
om hemtjänst än i övriga riket.
Utveckla fler boende till trygghetsboenden
JA – Omvandling till trygghetsboende ges
kommunala bidrag.
Utveckla Nordanåområdet
JA  Vi anlade Exploratoriet för att öka
barns intresse för naturvetenskap.
Stödja föreningarnas arbete med att utöka
fritidsutbudet
JA – Ett exempel är att fritidscheferna har
ett högre belopp som de kan bevilja i stöd
till föreningar som behöver utvecklingsme
del.
Byggande av kulturhuset
JA – beslut att bygga är fattat och byggpro
jektet är påbörjat.
Fortsatt utveckling av kommunens badhus
och anlägga en äventyrsdel till Eddahallen
JA – Vi har inte lagt ned något badhus. Ör
jansbadet har beslutad byggstart. Edda är
fortfarande ogjort. Den investeringen lig
ger dock inne i budgeten för kommande år.
Att ge pendlande studenter ett resebidrag
JA
Fler lämpliga bostäder för unga till rimliga
hyreskostnader
JA – SKEBO har byggt nya små lägenhe
ter.
Vi investerar 1,1 miljarder i skolans lokaler
JA – Nya fräscha lokaler för våra barn att
utvecklas i.

Tomas Marklund, Kommunfullmäktiges
ordförande, Socialdemokrat, har klubbat många
viktiga beslut för Skellefteås utveckling.

200 miljoner i kompetensutveckling för lä
rare och stöd till elever
JA – Skolan har fått 200 miljoner mer än
vad än andra nämnder har fått.

1 MAJ
ARBETARRÖRELSENS DAG
Vår paroll:
TILLSAMMANS FÖR SVERIGE
Skelleftehamn
Samling: kl. 11.00 vid Auktionskammaren.
Korsningen Myrängsvägen
Ursviksgatan
Avmarsch:
kl. 11.30
Möte:

Lorents Burman,
Kommunalråd

kl. 12.00 på Folkets Hus

Huvudtalare: Lorents Burman,
Kommunalråd
SSUappell:

Thea Svensson

Fika säljes

Sören Juvas,
Ordförande i HBTS

Skellefteå
För dig som vill demonstrera hela dagen är
det samling på folkparken kl. 13.00.
Tåget avgår kl. 14.30.
Möte på bryggarbacken kl. 15.00
Där talar Sören Juvas, ordförande HBTS,
Thea Svensson samt Felicia Lundmark.

Den traditionsenliga

FAMILJEDAGEN
Onsdag den 6/6 kl. 10.00
(Nationaldagen)

Vid Folkets Hus
Starttid tipsrunda: 10-11
(Barn- och vuxenfrågor)

Lotterier, Korvgrillning
Våfflor, Kaffe och Saft
Gottpåsar
Alla Välkomna!
Arr: sföreningen och Folkets Husföreningen

S vill begränsa vinster i välfärden!
Våra gemensamma skattepengar ska gå till
att göra skolan och omsorgen bättre. Väl
färden är till för våra barn, elever och bru
kare – inte för att berika ägarna.
En majoritet av Sveriges befolkning vill
stoppa vinstjakten i välfärden.
Vinstjakten kan försämra välfärdens kvali
tet. Felaktiga drivkrafter kan leda till kon
kurser när lönsamheten försämras eller allt
för mycket pengar lämnat verksamheten,
glädjebetyg för att locka till sig elever, läg
re lärartäthet och lägre löner. Det leder ock
så till lägre bemanning i äldreomsorgen,
och till otryggare anställningar för persona
len.
Vinstjakten lockar extremt oseriösa och
ibland kriminella aktörer till välfärden, för
att tjäna helt andra syften än att skapa god

verksamhet för brukare. Därför ska vinst
jakt inte vara drivkraften i välfärden och
oseriösa och kriminella aktörer avvisas
Om de borgerliga partierna och SD väljer
att rösta ner förslaget är det upp till dem att
förklara för svenska folket varför det är så
viktigt för dem att ha
kvar vinstjakten i
svensk skola och om
sorg.
Förslaget: En vinstbegränsning som innebär
att tillåtet rörelseresultatet högst får uppgå
till statslåneräntan plus sju procentenheter
av det operativa kapitalet.
Förslaget har tagit sikte på att skattemedel i
större utsträckning ska stanna i välfärden,
men tillåter en ”rimlig” ersättning utan
möjlighet att göra övervinster.

