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S T E N U N G S U N D 



Vi är stolta men inte nöjda Socialdemokrater i Stenungsund 

Vi har under året varit det ledande partiet i Stenungsund som drivit 
utbyggnader av goda kvaliteter i Stenungsund. Vi har klarat det genom 
god ledning i det politiska arbetet i kommunen. Som parti kännetecknas vi 
som en stabil och trygg samarbetspartner.  

En kort tillbakablick 

Under 70-talet bygger vi ut Nösnäsgymnasiet med Sundahallen i 
samarbete med Vänstern och Folkpartiet. 
(Moderaterna anser att det kostar för mycket och vill istället minska på 
skolan och Sundahallen vid denna tidpunkt).  

Slutet av 80-talet början 90-talet 

Bygger vi ut Stenungestrand och kulturhuset. Detta genomför vi med stöd 
av Centern, Vänstern och Miljöpartiet. 
(Moderaterna motsätter sig ett nytt kulturhus tillsammans med delar av 
folkpartiet).  

I början av 90-talet 

Moderaterna i ledning säljer ut kommunens andel i Elverket.  

Slutet av 90-talet 

Vi bygger ut fjärrvärme i centralorten, bygger även ut skolan i Stora Höga. 
(Moderaterna protesterar mot att vi bygger så dyrt).  

2007-2010 

Moderaternas styrelse säljer ut hyresrätter från vårt gemensamma 
bostadsbolag Stenungsundshem. 
 
Under 2010-talet får vi med oss Folkpartiet för en utbyggnad av 
Stenungsunds Arena, en mötesplats för alla Stenungsundare med ny ishall 
och ny simhall. (Moderaterna gick emot).  



UNDER MANDATPERIODEN 
ÅR 2019-2022  
Vi i Framtidspartiet Socialdemokraterna vill under 
nästa mandatperiod bland annat satsa på:  

 
BOSTÄDER FÖR ALLA 
 

• Bygg hyresrätter i alla kommundelar  

• Hålla nere hyreshöjningarna i Stenungsundshem genom att sänka 

vinstkravet  

 

FRAMTIDEN BÖRJAR I SKOLAN 
 

• Förstärka med pedagogiska leksaker i förskolan med 500kr/barn  

• Ytterligare 1000kr/elev i grundskolan till skolmaterial  

• Att alla barn i fo rskolan ska garanteras 20 timmars vistelsetid i veckan  

 

VÅRD OCH OMSORG 
 

• Vi vill förbättra personalpolitiken i kommunen med 4 miljoner kronor  

• Vi vill undersöka om LSS verksamheten i Svenshögen bland annat kan 

driva ett minilivs  

• Att heltid är norm och deltid en möjlighet  

 

LYFT I KOMMUNEN 
 

• Föreningsliv – extrainsatser till stöd för deras verksamhet  

• Vi ska värna om och utveckla fixartjänsten för våra äldre  

• Vi ska behålla och även försöka utveckla seniorkort  



Morgan Andersson (Ordförande) Bo Pettersson (Kommunalråd) Melisa Nilsson 
(Kommun & riksdagskandidat) Janette Olsson (Regionpolitiker)  

S T E N U N G S U N D 

SEDAN VI TOG ÖVER I MARS 2017 
HAR VI GENOMFÖRT FÖLJANDE  
- Ökat underhållet på våra kommunala fastigheter 
- Infört fixartjänsten för våra äldre 
- Infört Seniorkort i lokaltrafiken 
- Vi har mer att leverera under nästa mandatperiod!  


