Riktlinjer för verksamheten 2019
Våra fokusområden kommer att vara utbildning för våra medlemmar, nya och gamla, bedriva en stark
oppositionspolitik och en fortsatt rekrytering av nya medlemmar.
Utbildningen, behöver bedrivas med både grundutbildning, fördjupad utbildning genom en planerad och
genomtänkt plan. Det kommer att bli både studiecirklar och tematiska föredrag. Vi kommer att ha en stor
hjälp genom en satsning från partidistriktet via de så kallade ”klustren”. Vi tillhör ett kluster bestående av
oss, Haninge, Tyresö, Värmdö och Nacka Arbetarekommuner.
Vår oppositionspolitik har redan startat med många och välskrivna insändare och artiklar i
Nynäshamnsposten som uppmärksammat oss. Vi har en god förutsättning att lyckas då vi dels
representerar bara oss själva och att vi har en bra struktur i vår organisation. Efter valet i höstas har vi
bildat nya interna grupperingar som också ligger närmare varann. Vi har nämndgruppmöten,
samordningsmöten för gruppledarna och en fullmäktigegrupp som träffas mycket frekvent. Vi har också
en god möjlighet att intensifiera arbetet tack vare vår politiska sekreterare på heltid, vårt heltidsarvoderade
kommunalråd i opposition och vår expedition.
Vi kommer att vara öppna för samarbeten med andra politiska partier som delar vår politik i olika
sakfrågor. Några exempel hittills har varit ”genomlysningen av den kommunala organisationen” och
”utveckling av skolfrågan i Sorunda”.
Våra kyrkliga grupperingar behöver spela en större roll, i synnerhet nu när bruna krafter börjat ta sig in
även där. Vår nybildade förening Tro & Solidaritet kan vara en alldeles utomordentlig länk inom
Arbetarekommunen.
Vi kommer att fortsätta påverka i våra så viktiga Regionfrågor; gynmottagningen, tillgängligheten i våra
vårdcentraler, geriatriken och en bra kollektivtrafik. Att bevaka den politiska omvärlden är verkligen viktig.
Närmast på tur står en valrörelse inför valet till Europaparlamentet. Vi behöver få så många som möjligt
att gå och rösta den 26 maj och då på oss Socialdemokrater.
Att synas på Ösmo marknad, Skärgårdsdagen och vårt firande av 1 maj är en självklarhet. Partidistriktets
ordförandeträffar och andra, från dem inbjudna träffar, är också av ett mycket stort intresse att närvara på.
Vi behöver varandra i länet/regionen och att stötta varandra är också en självklarhet.

