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Till medlemmar i Socialdemokraterna Stenungsund 
  
Partivänner, ett på många sätt dramatiskt år lider mot sitt slut. Året började i pandemins 
tecken och den socialdemokratiska regeringen behövde återigen införa restriktioner. I 
februari kunde dessa äntligen avskaffas. Kort därpå kom den fasansfulla nyheten att 
Ryssland inlett en fullskalig invasion av Ukraina. Regeringen tog snabbt beslut om att stötta 
Ukraina, både med vapen och på andra sätt och att lägga hårda sanktioner på Ryssland. 
Månaderna som följde skedde en omprövning av svensk säkerhetspolitik. Partiet höll 
stormöten i hela landet för att diskutera frågan. I maj lämnade Sverige in NATO-ansökan 
tillsammans med Finland. 
  
Samtidigt inledes valrörelsen på allvar och engagemanget från alla valarbetare var 
fantastiskt att se. I Stenungsund fick vi majoritet tillsammans med Moderaterna. Vi är nu två 
partier istället för fem som skall besluta om Stenungsunds framtid, vi får fyra år tillsammans 
men besluten vi kommer att fatta har betydelse för många år framåt.  
Götalandsregionen tar vi nu över makten tillsammans med V och MP. Nationellt gick vi 
också fram, men trots det har vi nu en SD-styrd högerregering. Vi ser med oro på den på den 
politik som läggs fram. Den ställer grupp mot grupp, den lämnar välfärden i sticket och den 
prioriterar höginkomsttagare framför barnfamiljer och pensionärer. Som grädde på moset 
levereras vallöftesvek på vallöftessvek. 
  
  
Nu blickar vi fram emot året som kommer. Lokalt och regionalt där vi styr ska vi se till att 
sätta välfärden först i praktisk politik. Nationellt ska vi vara en aktiv oppositionen som inte 
låter den SD-styrda regeringen få en lugn stund när de sviker vanligt folk. Vi ska göra allt för 
att påverka regeringen och försöka få igenom så mycket socialdemokratisk politik som 
möjligt. 
22 mars 2023 kommer vi att ha årsmöte i arbetarkommunen. Vill du nominera till 
Stenungsunds AK styrelse så skall det göras innan 31 jan 2023 till Janne Rudén. 
Vill du skicka in en motion till Arbetarkommunen så skickar du den till mig Morgan 
Andersson. Senast 31 jan 2023 skall motionen vara inlämnat till mig, hoffby@outlook.com . 
Vi kommer att ha medlemsmöte den 25 jan 2023, plats meddelas senare. 
  
 
 



Jag hoppas att ni alla får en god jul och ett gott nytt år med möjlighet till vila och 
uppladdning. Vi ses 2023! 
  
  

God Jul och Gott nytt år! 
  

Stenungsunds Arbetarekommun 
Ordförande 

 
Morgan Andersson 

 


