”Svårt att tro på nyval”
- Jag har fortfarande svårt att tro på att det blir nyval, sade riksdagsledamoten Mattias
Jonsson när han på nytt framträdde vid S-seniorernas månadsmöte i november, det
sista för året.
Regeringsfrågan var fortfarande inte löst, men Stefan Löfven har fått talmannens
uppdrag att bilda regering.
I Göteborg har sedan sist den så kallade Alliansen tagit över styret med 24 mandat av
81 bakom sig, ett svagt styre, enligt Mattias Jonsson, frågan är om det håller hela
mandatperioden.
Mycket som sagts vid besöket i oktober upprepades, men Mattias Jonsson föreföll
förhoppningsfull när det gäller Stefan Löfvens möjligheter att bilda regering över
blockgränsen, vilket ju varit hans inriktning både i valrörelsen och efter densamma.
Det innebär att Alliansen spricker. Centerns och Liberalernas motvilja är starkare mot
att ta stöd av SD än att tvingas ihop med Löfven är tipset. Nyval eller extraval, som
det egentligen heter, är det heller ingen som önskar sig utom just
Sverigedemokraterna.
I Göteborg har, som sagt, Alliansen tagit över efter 24 år med socialdemokraterna i
ledningen. Dessutom har de rödgrönrosa (v,mp,fi) ingått valsamverkan med Alliansen
och erhåller poster i presidierna i styrelser och nämnder, vilket S ställs utanför. Det
beskrivs som en stor nackdel när det gäller att hålla sig informerad om vad som
händer.
Socialdemokraterna och Demokraterna är de största partierna i Göteborg men ställs
utanför, vilket avviker från tidigare ordning då det största partiet innehaft posten som
kommunstyrelsens ordförande.
Mattias Jonsson, som sitter i partidistriktets verkställande utskott, beskrev
alliansstyret som svagt med anledning av att det bara har 24 av 81 mandat och att
man kanske får svårt att behålla makten under hela mandatperioden.
Liksom vid förra besöket menade Mattias Jonsson att socialdemokraterna bör försöka
återta rollen som folkrörelse som delvis gått förlorad. Tiden har förändrats och man
kan inte agera riktigt på samma sätt som förr med tanke på digitalisering och
liknande. Han nämnde bankerna som exempel, man kan numera uträtta sina
bankärenden mitt i natten, tillgängligheten har ökat. Erfarenheter som kan överföras
till det politiska arbetet.
Uppslutningen vid seniormötena har varit god under hela verksamhetsåret och frågor
och synpunkter har varit många, så även på årets sista seniormöte. När det gällde
folkrörelseinriktningen var det flera som instämde, bland annat handlade det om
bostadspolitiken. Någon nämnde att barn vräks i allmännyttan, vilket inte var fallet
förr i de kommunala bostadsbolagen.
En stor del av mötestiden användes för att ta fram idéer och förslag på innehållet i
nästa verksamhetsår. EU-valet kommer att prägla en del av detsamma. Men det fanns
också förslag om studiebesök av olika slag.

