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Vi börjar närma oss
valdagen den 11 september
2022. Det märks, inte bara
på partiledardebatter, utan
också lokalt.

fördelning, har skapat
onödigt stora slitningar. Vi
socialdemokrater står upp
för att oppositionen ska få
sina platser i nämndernas
Den politiska situationen
och styrelsernas presidier.
underlättas inte av att flera Detta försvåras av att det
partier, både i opposition
finns en ledamot som inte
och majoritet, har börjat
lämnar sin plats, i enlighet
positionera sig inför valet.
med vår majoritets
överenskommelse. Roger
Den majoritetsuppgörelse
Johansson, Liberalerna vill
som innebar att
Socialdemokraterna nu styr gärna synas och föra fram
kommunen tillsammans med sin åsikt och på så sätt
L, M och C, har från början skapa osämja i
majoriteten. Vi tänker inte
ifrågasatts av enskilda
ge honom den
medlemmar i flera
uppmärksamhet, som han
majoritetspartier. Även
inom vårt eget parti har det söker.
inte varit självklart att sätta Dessutom har oppositionen
oss tillsammans med
problem att komma
borgerliga partier.
överens om fördelningen
av sina platser.
I den grundläggande
överenskommelsen om en
gemensam politisk
plattform, står vi
fortfarande fast gemensamt.
Samarbetet har i mångt och
mycket fungerat
förvånansvärt bra. Det har
funnits respekt för våra
olikheter och vi har lyckat
hitta kompromisser, också i
svåra frågor.

Liksom på riksplanet är
relationen till Sd en
vattendelare och de
partier som nationellt har
närmat sig ett samarbete
med detta parti, visar nu
samma tendenser lokalt.
Det ställer naturligtvis
även vår
majoritetssamverkan inför
slitningar.

Den dom, som nu vunnit
laga kraft angående de
politiska uppdragens

Det kommande valet
handlar till en stor del om
denna fråga. Vilka partier

kommer att ge Sd tillträde
till maktpositioner och
inflytande? Vi
socialdemokrater kommer
aldrig att gå med på att
släppa in ett parti med
rötter i nazismen.
Vi går emot en viktig
valrörelse där allas vår
insats krävs för att mota
den utvecklingen. Varje
röst räknas och varje
arbetsinsats för en
valvinst 2022 behövs.
Väl mött i valarbetet.
Anna-Lena Heydar
Ordförande Uddevalla
Arbetarekommun

Medlemsmöte
Tid: 21 februari klockan 18-20.30
Plats: Uddevalla Stadshus, matsalen
Tema: Kommunala handlingsprogrammet 2023-26
Medlemmarna inbjuds till en work shop som leds av
Louise Åsenfors, Karin Engdahl och Hampus Markusson
Vi bjuder på förtäring.
Varmt välkomna!

Kallelse
Årsmöte för Socialdemokratiska
arbetarekommunen i Uddevalla äger
rum den
19 mars klockan 10 – 14
På Uddevalla stadshus
Om någon vill delta digitalt, kommer vi att ordna länk.

Sedvanliga årsmöteshandlingar skickas ut till
ombud.
Varmt välkomna!
Styrelsen

