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Det lackar mot Jul och jag vill både dela min 

önskelista och passa på att sprida ett budskap 

till församlingen.  

Jag önskar mig att Vi bli fler! Vår styrka bygger 

på att vi är många. Många som inser att det 

goda samhället byggs med solidaritet mellan 

individer och grupper. Många som kräver 

att resurserna fördelas rättvist och att 

klimatfrågan måste tas på allvar. Många som 

ser sina medmänniskor som jämlikar.  

Det var min korta önskelista. Nu till min 

förkunnelse.  

”Enkla svar” kommer inte att lösa 

samhällsutmaningarna. Sänkta skatter och 

återvandring kommer inte att ge fler händer i 

vården. Ej heller löser det klimatkrisen eller 

bryter segregationen.  

Om detta må ni berätta!  

Vår nya partiledare och statsminister, 

Magdalena Andersson, kom med tydliga 

besked i sin regeringsförklaring. Våldet ska 

brytas! Välfärden stärkas! 

Och klimatomställningen genomföras!   

Våldet bryts inte enbart med fler poliser och 

hårdare tag – sådant fyller på sin höjd våra 

fängelser. Våldet kan brytas genom satsningar 

på framtidstro i utsatta områden. Våldet bryts 

när unga inte längre attraheras av kriminella 

gäng. Det bryts genom fungerande skola, rikt 

utbud av fritidsaktiviteter, möjlighet till arbete 

och utbildning, samhällelig närvaro och gediget 

polisarbete. När samhället erbjuder ett 

trovärdigt alternativ till 

gängkriminalitet. När alla kan få lyckas och bli 

respekterade utan att sälja knark och vifta med 

pistoler. Då kan vi bryta våldet.  

Om detta må ni berätta!  

Välfärden stärks genom ökade resurser till 

KAMRATER! 
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kommuner och regioner. Vidareutbildning till 

vårdyrken och bättre arbetsförhållanden är 

prioriterade områden.   

Begränsning av vinstuttagen i skolan vården 

och omsorgen. Pengarna ska gå till 

verksamheten inte i ägarnas fickor.  

Om detta må ni berätta!  

Klimatomställningen till ett hållbart 

samhälle måste klaras. Med satsningar på 

infrastruktur som ger mer 

hållbart resande. Med gröna innovationer och 

forskning i hela landet. Med utbildning i 

grön teknik ska fler kunna ta ett grönt jobb inom 

industrin. Med satsningar på återvinning och 

cirkulära ekonomier minskar vi utsläppen.   

Vårt samhälle och vår industri ska inte bara 

klara klimatomställningen utan leda den.  

Om detta må ni berätta!  

Bästa partimedlem, passa nu på att ha riktigt 

avslappnande högtidshelger. Njut av livets 

goda som mat, samvaro och stillhet.   

Snart nog är det 2022 och valet står för dörren. 

Då behövs ni alla i kampen för ett bättre 

samhälle!  

 

Olof Nyström  

Ordförande, Skellefteå 

Socialdemokratiska Arbetarekommun  


