
 

                                                  
                                                          

 
                                                                               
 
 

  
I detta nummer: 

 
 
 

   Ordförandeträff 

   25 oktober. 

 

   Medlemsträffar 3e 

måndagen i 

månaden. 

 17 oktober 

 21 november 

 

 

 
 

 

  

Uddevalla 2016-10-05 

Har besökt våra 

partikamrater SDP i 

Busovaca, Bosnien. De 

skickar med varma 

hälsningar från deras 

valrörelse (lokalval). De 

kämpar mot nationalism 

och svåra ekonomiska 

förutsättningar, med över 

50% arbetslöshet och stor 

utflyttning av unga 

välutbildade. Det sätter 

våra valfrågor i ett annat 

perspektiv. 

Glädjande nog har 

opinionssiffrorna börjat 

vända för oss och går nu 

uppåt. Vi är naturligtvis 

inte nöjda men det känns 

bra och ger oss lite vind i 

seglen.  

Vår gemensamma 

halvtidssummering och 

aktivitet på stan var 

positiv. Flygbladet med 

alla avklarade vallöften 

togs väl emot och vi fick 

också en del tips om vad 

vi borde göra.  

Glädjande nog har många 

tagit tillfället i akt och  

skickat in motioner till 

nästa partikongress 2017. 

Vi kommer att behandla 

med på 

respresentantskapet i 

Ordförande har ordet 
 

oktober och ni kan se 

listan med rubriker i 

denna Kuriren. Den som 

vill läsa hela motionerna 

innan mötet, får komma 

till partiexpeditionen för 

att hämta ut dem. Det är 

så många att det blir 

svårt att bifoga.  

Vi kommer också att välja 

ombud till höstmötet med 

det nya partidistriktet 

den 1 november. 

Valberedningens förslag 

kommer att finnas på 

partiexpeditionen en 

vecka innan 

Representantskapet.  

 Ett viktigt möte som 

kommer lägga grunden 

för det fortsatta 

samarbetet. Om två år är 

det val igen och vi måste 

hinna förbereda oss för 

valvinst.  

Jag hoppas många har 

anmält sig till 

avskedsfesten för 

Bohusläns partidistrikt. 

Det är ju inte så att vi 

kommer glömma våra 

partikamprater i södra 

Bohuslän och vi kommer 

att träffas i många olika 

sammanhang, även 

fortsättningsvis. Men det 

är ändå en milstolpe att 

uppmärksamma.  

Folkets hus kommer att 

fyllas med sköna minnen, 

sentimentalitet men 

också nya minnen att ta 

med sig. Ser fram emot 

en trevlig kväll med alla 

härliga partikamrater.   

 

Väl mött i höstens 

aktiviteter.  

 

Anna-Lena Heydar 

Ordförande Uddevalla 

Arbetarekommun 

Socialdemokraterna 

I Uddevalla 

Göteborgsvägen 11 

451 42 UDDEVALLA 

Socialdemokraterna.se/uddevalla 

Facebook.com/siuddevalla 
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Kommande aktiviteter 
 
16 oktober nomineringsstopp 
Partikongressen 
17 oktober medlemsmöte/repskap 
25 oktober ordförandeträff 
27 oktober Ombudsmöte  
distriktshöstmöte 
1 november Distriktets höstmöte 
7-20 november höstkampanj 
21 november medlemsmöte/repskap  
8 nov-12 dec ombudsval  
Till Partikongressen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Medlemsmöte / 
Representantskap 

 
17 oktober på  
Folkets Hus, Fossum  
klockan 18.00 
  
 
Dagordning 

- Öppnande 
- Godkännande av dagordning 
- Val av justerare 
- Motionbehandling  
- Nomineringar till Distriktshöstmötet 1 november 
- Aktuella politiska frågor från kommun, region och riksdag 
- Avslutande 

 
Alla medlemmar hälsas välkomna 

 Enklare förtäring serveras i paus.  

 

 

  

 

Ni vet väl att alla 

medlemmar är välkomna 

att delta på 

kommunfullmäktige-

gruppens möten. 

Dessa äger rum andra 

måndagen i varje månad 

(utom juli, augusti)  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motionslista 

Asylboende enligt dansk modell - Carina Antonsson                       Styrelsen ställer sig bakom motionen 

En sammanhållen myndighetsorganisation – Anna.-Lena Heydar   Styrelsen ställer sig bakom motionen 

Maxtaxa för tandvård – Carina Antonsson         Styrelsen avstyrker motionen 

Tänder en del av kroppen – Louise Åsenfors/Anna-Lena Heydar     Styrelsen ställer sig bakom motionen 

Om bostadspolitik – Alf Gillberg/Anna-Lena Heydar            Styrelsen ställer sig bakom motionen 

Om spelberoende  – Ulf Wallin               Styrelsen ställer sig bakom motionen 

Psykisk ohälsa – Carina Antonsson               Styrelsen ställer sig bakom motionen 

Rätt till arbetskläder – Carina Antonsson            Styrelsen ställer sig bakom motionen 

Självkörande bilar – Anna-Lena Heydar              Styrelsen avstyrker motionen 

Skatteutjämningssystemet – Carina Antonsson            Styrelsen avstyrker motionen 

Skollagen ska gälla alla – Carina Antonsson                           Styrelsen ställer sig bakom motionen 

Studiestöd/studielån – Anna-Lena Heydar             Styrelsen ställer sig bakom motionen 

Levande demokrati/media – Louise Åsenfors/Anna-Lena Heyar    Styrelsen ställer sig bakom motionen 

Ökade investeringar i trafik – Stefan Skoglund                    Styrelsen ställer sig bakom motionen  

Kampen för full sysselsättning- Stefan Skoglund         Styrelsen ställer sig bakom motionen 

Dags för jämlikhet – Stefan Skoglund       Styrelsen ställer sig bakom motionen 

En ny politiks ordning/maktutredning – Stefan Skoglund              Styrelsen ställer sig bakom motionen 

Nya moderna mål för Riksbanken – Stefan Skoglund      Styrelsen ställer sig bakom motionen 

En allmännytta för alla- Stefan Skoglund       Styrelsen ställer sig bakom motionen 

Strategi i minoritetsställning – Stefan Skoglund      Styrelsen ställer sig bakom motionen 

Den svenska modellen – Stefan Skoglund        Styrelsen ställer sig bakom motionen 

Krav på vidareutbildning för läkare – Karin Engdahl      Styrelsen ställer sig bakom motionen 

Kvalificerad utbildning för domare – Margareta Wendel    Styrelsen avstyrker motionen 

Asylpolitik – Ulf Wallin        Styrelsen ställer sig bakom motionen 

Den som vill läsa hela motionen får höra sig via mail eller komma till ak expeditionen för 

att få ett exemplar 

 

 



 

 

 
 
 
Nästa nummer av Kuriren har stoppdatum 4 november.  
Vill du att något ska finnas med?  
Kontakta: uddevalla@socialdemokraterna.se 
   
 
 

Studier 
 
  Medlemsutbildningarna Steg 1 och Steg 2 fortsätter under hösten.   

Arbetarkommunens studieorganisatör, Blerand Haliti, kommer att delta på nästa 

ordförandeträff för att fånga upp ideer och behov av studier i föreningar och klubbar.  
Det är naturligtvis roligt om medlemmar kommer med egna förslag och vi kommer 
också att fortsatt erbjuda tillfällen till utbildningar som exempelvis nedan.  

 

 
 

 
 

 

 

  

HÄLSNINGAR FRÅN PARTIKAMRATERNA I BUSOVACA 
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