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Ofta har vi en tendens att se tillbaka till 

Palmes tid som idealet, många anser att vi 

blickar tillbaka för mycket istället för framåt. I 

vissa sammanhang är detta helt korrekt, men 

man ska även våga se sin bakgrund och vart 

man kommit ifrån, för att lättare kunna se vart 

man är på väg och vilka svängar man 

behöver ta. Det finns en grundläggande 

skillnad mellan Socialdemokratins storhetstid 

och vår samtid. Vårt mål, är ett land där alla 

har det bra. Mer komplicerat än så behöver 

man inte göra det. Detta måste inte enbart 

göras genom politiken. Om vi verkligen så 

gärna ville ta hand om andra människor på 

ett solidariskt sätt, hade vi gjort det i praktiken 

också, inte bara genom budgeteringar och 

beslut. Man kan inte ta bort den mänskliga 

faktorn ur ett mänskligt samhälle. Vi behöver 

bli mer mänskliga. Därför bör vi fortsätta där 

vi började, samhällsbyggande i praktiken. 

Istället för att försöka hantera den lilla 

gruppen som är våra förtroendevalda, bör vi 

försöka nå ut till hela befolkningen. Anordna 

evenemang för alla, 

sluta sitta på våra 

kontor och istället sitta 

med dem som känner 

sig lämnade av 

samhället. Kanske till 

och med erkänna att 

vi faktiskt tar felaktiga 

beslut ibland. Trenden 

att använda makt till 

att säkra det egna 

partiets framtid, istället för samhällets framtid 

är en trend vi måste börja itu med. 

Martin Luther King, Olof Palme, Dag 

Hammarskjöld, Kofi Annan, var inte politiker 

först och främst, de var samhällsbyggare som 

gjorde allt dem kunde för att säkerställa 

samhällets framtid, inte ett partis framtid. 

Politik är ett medel, inte ett mål. Om vi 

bestämmer oss för att göra det vi verkligen är 

bra på, att bygga en gemensam framtid i 

praktiken, kommer vi att få det stöd vi söker 

på vägen. 
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Ann Åström Evelina Fahlesson 

Två kandidater har nominerats till kommunalråds-
posten — Ann Åström och Evelina Fahlesson. 
Nomineringstiden gick ut 28 februari. 
 

Valberedningen (arbetarekommunens styrelse) har 
tillsatt en rekryteringsgrupp; Arbetarekommunens 
ordförande Annamaria Hedlund, 
Kommunfullmäktiges ordförande Daniel Ådin samt 
Arbetarekommunens valberednings ordförande 
Susanne Dufvenberg. 

Rekryteringsgruppen har till uppgift att intervjua de 
nominerade och avrapportera till valberedningen. 

Valet sker i samband med Arbetarekommunens 
årsmöte den 23 mars 

Sista datum för nominering 5 april! 

 Ersättare Socialnämnden efter Malin Berglund 

 Ordinarie För– och grundskolenämnden efter 
Stefan Hofverberg 
Nominera även eventuell ersättare  
För– och grundskolenämnden ifall ersättare 
flyttas upp.  

OBS 

26 februari besökte Bilan Osman Medlefors 
och hade en föreläsning om 
Sverigedemokraterna, nationalism och 
rasism.  

80 personer var närvarande och kunde 
ställa frågor.  

Åsa Karlsson (S) 
Riksdagsledamot 

Bilan Osman 
Expo 

RÄTTELSE NOMINERINGAR! 

Vi ska inte nominera till AC-NET och 

Interreg Nord efter Maria Marklund.  


