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Styrelsen för Stenungsunds socialdemokratiska arbetarekommun 
avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2018 

Styrelsens sammansättning 
Ordinarie ledamöter  
1. Morgan Andersson, ordförande 2017-2019 
2. Lars - Ebbe Pettersson, kassör  2018-2020 
3. Janette Olsson, sekreterare   2017-2019 
4. Gunnel Lundgren   2018-2020 
5. Bo Pettersson    2017-2019 
6. Katja Nikula   2017-2019 
7. Sanida Okanovic   2018-2020 
8. Melisa Nilsson    2017-2019 
9. Himan Mojtahedi   2018-2020 

Ersättare på 1 år    
1. Roger Andersson 
2. Ritva Stubelius 
3. Claes Olsson 
4. John Rundberg 
5. Johnny Alexandersson 
6. Fabian Gustavsson 
7. Ingemar Johansson 
8. Adjungerade 2 SSU   

Verkställande utskott: 
Morgan Andersson, Lars Ebbe Pettersson, Janette Olsson, Bo Pettersson har utgjort 
verkställande utskott. 

Revisorer 
Ordinarie  Birgitta Angelbäck 2018-2020  
  Staffan Vretborn 2017-2019 

Ersättare  Tore Lindqvist 2017-2019 
  Siv W Johansson 2017-2019 

Arbetsgrupper och utskott: 

Internationell ledare:  

Fanbärare:  Ordinarie: Claes Olsson  
  Ersättare: Johnny Alexandersson 
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Valberedning: Olof Lundberg   Sammankallande 
  Birgitta Angelbäck 
                                       Pia Andell  
  Liz Norén 
  Staffan Vretborn ersätts av Himan Mojtahedi  
         
Facklig ledare: Claes Olsson                                        

Pensionärsgruppen:    Gunnel Lundgren 
                       Irene Sjödin  

Representation 
ABF:   Himan Mojtahedi  

Partidistriktet GOS 
Styrelse:  Janette Olsson 
    
Distriktskongress 8 april Stenungsbaden 

Ombud till Västra Götaland Västra Distriktskongress 8 april Stenungsbaden  

Ordinarie    Ersättare 

Melisa Nilsson   Bo Pettersson 
Morgan Andersson   Roger Andersson 
Christer Ahlén   Janette Olsson  
Carin Oleryd   Fabian Gustavsson 
Johnny Alexandersson   Katja Nikula 
Pia Andell    Claes Olsson 
Ritva Stubelius   Sanida Okanovic  
   Gunnel Lundgren 

Höstmöte 12 november i Kungälv Fars Hatt 

Ordinarie  Ersättare 

Christer Ahlén 
Ingemar Johansson 
Göran Andtbacka 
Janette Olsson 
Birgitta Angelbäck 
Stanley Haag 
John Rundberg 
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Berit Svensson 

    
Studieansvarig: 
Melisa Nilsson 
     
Västsvenska representantskapet 

Ordinarie Ersättare: 
Janette Olsson  Christer Ahlén 

Ombud ABF 
Himan Mojtahedi  

Kyrkopolitiks ansvarig 
Ingemar Johansson 

Stenungsunds teaterförening: 
Ritva Stubelius Sanida Okanovic 
  

Sammanträden och möten 
Styrelsen 

AK styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten. 

Styrelsen har haft 3 arbetsdagar  

13 jan och 16 juni och 1 dec.  

Rosnytt 

Rosnytt skickades ut vid 10 tillfällen med information om aktuella kommunala frågor 
samt inför möten. 

Arbetarekommunmöte Möten 

25 jan  Val av delegater till distriktskongressen och höstmötet i 
GOS. Beslut att vidareutveckla valplanen 

21 Mars Årsmöte.   

25 april                           Val av valberedning, Christer Svensson informerade om ÖP 
arbetet samt information om 1,a maj. 

1 Maj Mötet hölls på Tjörn Skärhamn och talare var Anna 
Johansson, LO Claes Olsson och SSU Fabian Gustavsson. 

20 Juni Vi besökte vår nya Arena och fick rundvandring i det nya 
simbadet. Mötet ställde sig bakom de nomineringar som 
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valberedningen föreslog till Region, nämnder, stiftelser och 
bolag. 

  
27 september Genomgång av valresultat 2018och fyllnads val GOS 

höstmöte. 

16 oktober Information om förslag till politisk överenskommelse för  
majoritetsstyre av Stenungsunds kommun. Mötet beslutade 
att anta överenskommelsen. 

31  oktober                Nomineringar till KFs presidie och centrumplaner samt 
aktuellt i regionen.  

  
Styrelsens Verksamhetsberättelse: 

Medlem:  

Verksamhetsberättelse, 2018  

Medlemsutvecklingsgruppen  
Medlemsutvecklingsgruppen har som uppgift att vårda kontakten med medlemmarna i 
Stenungsunds arbetarekommun. Att man som medlem ska kunna få ett välkomnande som gör 
att man känner sig omhändertagen och upptagen i gemenskapen. Att man som 
arbetarekommun tar tillvara på medlemmens unika förmåga att bidra till partiets utveckling 
framåt. Gruppen jobbar också för att det skall bli tydligt i våra utskick vem som man skall 
vända sig till när man har en specifik fråga eller bara en generell fråga kring sitt medlemskap 
eller politisk fråga. Tanken är samtidigt att vi kan ta fram material som stärker våra 
medlemmar i sin roll som framtida förtroendevalda.  

Gruppens sammansättning 2018  
Under 2018 så har vi varit två stycken som arbetet med dessa frågor.  

• Gruppledare:  Lars–Ebbe Pettersson  
• Medlemsansvarig:  Johnny Alexandersson  

Verksamheten under året  
Under året så har vi arbetat på bred front med medlemsfrågor. Vi har samtidigt haft ett valår 
så just medlemsutvecklingsarbetet har inte gått lika fort som vi ville från början. Men vi har 
åstadkommit en hel del ändå och tack vara alla våra medlemmars hårda arbete under året så 
lyckades vi komma över  
200 strecket i antal medlemmar. Vi har tillslut i år sammanställt ett välkomstpaket för nya 
medlemmar som kommer bestå av en tygkasse med logga, en vacker kaffemugg, 3st foldrar 
med information där man hälsas välkommen, vad vi vill i Stenungsund lite kontaktuppgifter 
mm. Vi har också försökt utveckla Rosnytt, vårt mål med nyhetsbrevet är att det ska se 
likadant ut så medlemmarna känner igen sig, vi vill ha in mer händelser i regionen, tydlig info 
samt att det skall vara lite levande, att man som medlem ska kunna efterfråga ett visst ämne/
innehåll. Målet är alltså att det skall vara lite roligt att få hem vårt nyhetsbrev.  
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Här följer en lista över avklarade uppgifter under året.  

• Värva medlemsmånad  
• Välkomstbrev till nya medlemmar (på mail)  
• Folder ”Välkommen som medlem i Stenungsundsarbetarekommun”  
• Folder ”Handlingsprogram 2019–2022” • Folder ”Stadgar 

Stenungsundsarbetarekommun”  
• Välkomstpaket.  

Verksamhetsberättelsens riktighet intygas härmed av:  

Lars Ebbe Pettersson  Johnny Alexandersson  

Verksamhetsberättelse S-kvinnor 2018 

2018 års verksamhet har legat i linje med de senaste åren.  

Studieverksamhet under 2018 
Under 2018 har studieverksamheten utvecklats i Stenungsund.  Studier har 
prioriterats, inspirerat och gett fler verktyg till våra medlemmar. Studiesamverkan 
med distriktet och ABF har utvecklats. Att utvecklas och växa tillsammans är viktigt 
för oss. Under året har medlemmarna erbjudits studieverksamhet via hemsidan, 
medlemsmöten och via Rosnytt. Nya medlemmar har personligt blivit kontaktade av 
studieorganisatören. Som ny medlem under år 2018 har man fått en välkomstpåse 
med information. 

 Det som erbjudits under året har varit följande: 

Partidagar där fokus legat på att utveckla politiken, värva medlemmar och 
organisera oss för valet 2018. Utbildningar som erbjudits har varit 
medlemsutbildning steg 1 och 2, dörrknackning på sociala medier, 
valledarutbildning( samverkan med Gos), föreläsning – tema jämställdhet, 
diskussionsträff med mera.  

Studieansvarig Melisa Nilsson 

Facklig-politiskt 

Verksamhetsberättelse Facklig-politiskt 2018  
Info till arbetarekommun om Lo vid möten. 

Varit närvarande vid partidistriktets facklig-politiska träff.  

Givande träff med kommunal som ordnades av partidistriktet.  
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I valarbetet varit med på arbetsplatser valstuga och utanför affär som Lo och S. Viktigt visa att 
S och Lo håller ihop. 

Varit med på Kungälvs mässa i Lo S montern i 3 dagar där även en del Stenungsundare dök 
upp o ville prata politik och fackliga frågor.  

Ansvarig har varit Claes Olsson 

Pensionärsgruppens verksamhetsberättelse för 2018. 
Christer Ahlén och Gunnel Lundgren har vid 4 tillfällen varit närvarande vid 
Partidistriktets seniormöten under 2018. 
Partille, Ale, Mölndal och Kungälv var också närvarande. 
Gunnel Lundgren och Christer Ahlén. 
  

KF-gruppens verksamhetsberättelse för 2018. 
Styrelsens sammansättning:  
Ordförande Lars-Ebbe Pettersson 
Sekreterare: Gunnel Lundgren 
Ledamöter: Carin Oleryd, Staffan Vretborn. Morgan Andersson vice ordförande och Himan 
Mojtahedi 
Adjungerad Bo Pettersson. 
Gruppen har haft ca 20st möten under året. 
Förhoppningen i förra årets verksamhetsberättelse om en valseger kom lite på skam, vi har 
tillsammans med Centern, Vänstern, Miljöpartiet och Stenungsundspartiet bildat den största 
gruppen i Kommunfullmäktige och styr Kommunen. 
Socialdemokraterna i Stenungsund genomförde en valrörelse under 2018 som innehöll många 
olika verksamheter som Kf gruppen deltog : 
Torgmöten, utdelning av frukostpåsar vid tågstationer, dörrknackning, bemannade valbyrån 
mm 
Vi använde de olika medier som fans tillgängliga bla Annonser i tidningar, via nätet och 
Facebook 
Fregatten Bio  
Resultatet av valet blev att partiet fick ett mandat mer än förra gången, en framgång som mest 
beror på att antalet ledamöter ökade med 10 platser i Kf. Från 41 till 51. För att uppnå samma 
resultat som innan skulle vi behövt ha erövrat ytterligare två mandat. 
Nå, en positiv händelse var invigningen av den nya simhallen som vi var en stark 
tillskyndande av 
Men det som vi skall komma ihåg är det fantastiska arbete som våra medlemmar har lagt ner i 
2018 års valrörelse, vi har en stark bas att bygga vidare på. 

Stenungsund i januari 2019 
Lars-Ebbe Pettersson, Morgan Andersson, Carin Oleryd, Himan Mojtahedi, Staffan Vretborn 
och Gunnel Lundgren. 
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Valrörelsen 2018  

Valrörelsen 2018 togs sin början fredagen den 25 augusti 2017 på Gustavsfors – Dalsland då 
arbetarekommunen samlades i en 3-dagars konferens. 
Konferensen blev mycket lyckad och vi fick som resultat både bra uppslag på verksamhet och 
gott humör inför den stundande valrörelsen. 
Här kommer ett utdrag ur vår val planen: 
Februari: Torgdag första tisdagen i månaden 
Mars: Torgdag, Handlingsprogram och Valmanifest togs, deltog på Jobmässan och 
uppmärksammade kvinnodagen. I slutet av mars lämnades fastställda 
kommunfullmäktigelista in tillsammans med kandidatförsäkringar. 
April: Torgdag, deltar vi Kommunens Bo dag, två omgångar med dörrknackning.  
Maj: Vårkampanjen genomfördes mellan 1 – 20 maj, vi deltog i Hasselbacks loppet, 
Vi genomförde en Torgdag, dörrknackning, utdelning av frukostpåsar vid tågstationerna, samt 
deltog under Stora Höga dagen. 
Juni: Kajloppis, Torgdag, Husvagnen används.  
Juli: Torgdag, deltog på Sunda natta och vi använder husvagnen flitigt. 
Augusti: Torgdag, valupptakt vid kommunhuset med flygblad och rosutdelning, husvagnen är 
ute, vi var ute och knackar dörr vid flera tillfällen, Lilla Tjörn Rut och Tjörn Runt med 
Kajkalaset, vi hade vår dag i Fregatten för att visa vårt valmaterial mm, Dörrknackning, 
Frukostpåsar delas ut, rosutdelning vid ett flertal tillfällen. 
Stenungsunds Arena invigs med bland annat besök av socialminister Annika Strandhäll, vi tog 
med vår husvagn. 
September: Torgdag, rosutdelning vid flera tillfällen, dörrknackning, husvagnen används 
flitigt, 
Valdagen. 
Övrigt: 
Valstugan levereras och kom att vara öppen från 21/8 till 9/9, vi satte upp valaffischer och 
skötte underhållet av de samma.  
Vi kom att använda flera olika medier i  vår valrörelse, vi annonserade flitigt i lokalpressen, 
visade oss på Fregatten Bio, nyheter STO digitala lokal nyheter, hemsidan och fejan var också 
använd 
Detta är ett axplock över våra ansträngningar under en väldigt intensiv valrörelse i 
Stenungsund 2018  
Jag vill passa på att tacka alla som med glatt sinne deltog i arbetet och genomförde en bra 
valrörelse. 
Lars-Ebbe Pettersson // Valledare 

Kyrkopolitiska S-gruppen i Stenungsund 2018 

Gruppen har haft tio gruppmöten under året. 
Vårt kyrkopolitiska arbete har bestått mycket av att hitta samarbetsformer med kyrkans 
personal vilket har gått bra. 
Stenungsunds Pastorat är ett pastorat med stort engagemang för medborgarna  
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I Stenungsund på alla plan . 
Kyrkan i stort brottas med  en nedåtgående trend när det gäller medlemsantalet, Stenungsund 
sticker inte ut men givetvis jobbar vi på att medlemsantalet ska öka. 
Stenungsunds Pastorat med sina två församlingar Ödsmål och Norum 
fyller en funktion i Stenungsund inom all områden från vaggan till graven. 
Här skall tex. nämnas samarbetet med kommunen i Pelikanen. 
Kyrkan spelar en stor roll för ungdomar i pastoratet, skapar mötesplatser och  
främjar  musicerande för dessa. 
Vi i Kyrkopolitiska S-gruppen ser med tillförsikt fram mot att jobba vidare 
med att  kyrkan ska ha en självklar i vårt samhälle. 

Ingemar Johansson 

Regionfullmäktigegruppens rapport 

Verksamhetsberättelse 2018 

Medlemmar i regionfullmäktigegruppen är samtliga socialdemokratiska ledamöter och 
ersättare i regionfullmäktige samt gruppledare i nämnder och styrelser. Fullmäktigegruppen 
består av 52 personer och har jämn könsfördelning bland både de ordinarie och bland 
ersättarna.  

Gruppstyrelsen har under året haft 7 sammanträden. Gruppen består av en ledamot från varje 
distrikt och har i uppgift att planera och utvärdera gruppmötena.   

Regionråd under året fram till 31 oktober 2018 har varit:  
Helén Eliasson, Karin Engdahl, Alex Bergström, Håkan Linnarsson och Lena Hult. Efter valet 
har Lena Hult lämnat detta uppdrag och Janette Olsson och Bijan Zainali har utsetts till nya 
regionråd.  

Regionrådsersättarna under året fram till 31 oktober 2018 har varit:  
Lena Malm, Claes Redberg. Anne-Charlotte Karlsson, Jim Aleberg, Janette Olsson. Efter 
valet har Lena Malm lämnat detta uppdrag och Louise Åsenfors har blivit nyvald till detta 
uppdrag  

Anne-Charlotte Karlsson, Jim Aleberg, Claes Redberg behåller dessa uppdrag.  

Fullmäktigegruppen har haft 7 möten under året: 

Under 2018 har våra regionfullmäktigeledamöter deltagit aktivt i debatter. Den 
socialdemokratiska gruppen lämnade under året in 7 st interpellationer, 20 st motioner, samt 
ställde 15 enkla frågor. 

Janette Olsson har tex debatterat om situationen på Kungälvs sjukhus vad gäller ekonomi, 
överbeläggningar och sjukskrivningstal och den ekonomiska situationen för Västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden.  
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Christer Ahlén har debatterat om situationen på Skaraborgs sjukhus vad gäller ekonomi och 
vårdköerna samt regionens miljöpolitik.  

Året präglades av förberedelserna och genomförandet av valrörelsen. Vi arbetade med att ta 
fram vårt valprogram och utvecklade en starkare oppositionsroll. Vår politik har utgått från att 
prioritera hälso- och sjukvården samt kollektivtrafik utan att släppa regionutveckling, miljö 
och kultur. Vi har kritiserat den moderatledda majoriteten för avsaknaden av en tydlig ledning. 
Stora ekonomiska överskott centralt och fortsatt stora utmaningar inom sjukvården visar på 
deras bristande idéer till långsiktiga hållbara lösningar.  

Valresultatet gav dessvärre ingen tydlig majoritet i regionen och den moderatledda ledningen 
med M, C, L, KD och Mp fortsätter att leda men nu i minoritet. Det betyder att det finns ett 
utrymme att komma överens och det är upp till minoritetsstyret att avgöra hur den 
möjligheten ska användas. Vi ska vara en konstruktiv opposition som ligger steget före och är 
beredda att göra överenskommelser. Vi tar med oss våra erfarenheter från de gångna årens 
oppositionsarbete och ser fram emot de kommande åren och dess nya villkor och möjligheter.   

Christer Ahlén        Janette Olsson 

Slutord 2018 

Styrelsen och alla andra förtroendevalda tackar för det stöd ni partimedlemmar givit 
oss under året. Vi tackar också våra styrelsesuppleanter för att ni ställt upp på ett 
mycket engagerande sätt. Det har varit inspirerande och roligt att få föra politik från 
majoriteten sida. Våra medlemsmöten har varit bra besökta och diskussionerna har 
varit mycket bra. Styrelsen har fått inspel på hur medlemsmötena skulle kunna 
förändrats och det tar vi till oss. Att få sitta i en styrelse ett verksamhetsår som detta 
är väldigt roligt. Styrelsen för Stenungsunds Arbetarkommun tackar för det gångna 
året och ser med tillförsikt fram emot en stark EU valrörelse 2019. 

Stenungsund 2019-02-15    

Styrelsen för Arbetarpartiet Socialdemokraterna i Stenungsund 

Morgan Andersson Lars - Ebbe Pettersson 

Bo Pettersson Janette Olsson 

Katja Nikula Gunnel lundgren  
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Sanida Okanovic Himan Mojtahedi 

Melisa Nilsson


