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Hej medlemmar i Stenungsunds AK
Nu är det redan juni månad, jag sitter och funderar på hur vi kommer vidare i dessa tider.
För det är mycket ogjort, men ändå en hel del som vi klarat av som parti.
Det dagliga partijobbet fortgår ganska normalt, så det känns bra.
Men vi har inte haft årsmöte och inte heller någon annan form av medlemsmöte, jag
saknar er och dessa möten.
Våravslutningen blir det inget med, men vi får kompensera detta när omständigheterna
så tillåter.
Styrelsearbetet fungerar bra, och vi har regelbundna möten för att kunna följa upp vad vi
är tillsatta att göra.
Styrelsen har också tagit fram en plan för ett årsmöte, vi försöker att lägga ett fysiskt
möte i augusti månad. Där vi ska förrätta de val och annat som skall göras på ett årsmöte.
Vi kommer att hyra en så stor lokal att det skall kunna kännas betryggande att besöka
mötet. Jag kommer att informera er i god tid före detta möte om plats och tid. Personlig
kallelse kommer att skickas ut.

Den 23 augusti har vi en förhoppning om att kunna hålla årsmötet, men vi återkommer.
Handlingarna kommer att mailas ut till de som har mailadresser, övriga kommer att
kunna få ut dem på Bomans kontor. Det kommer att vara samma handlingar som när vi
kallade till årsmötet i mars, med det var ju ett tag sedan så en uppfräschning behövs nog.
Ensamheten och tystnaden är en tråkig konsekvens av den situation som vi upplever just
nu, men ingen kan bli smittad i telefonen, så använd den för att få prata av er. Jag tar
gärna emot samtal om någon önskar prata med mig. Och jag är säker på att det finns
andra personer i partiet som också gärna tar emot samtal.
Ring oss gärna!
Ha en varm å go sommar så ses vi på sensommaren. Helst i augusti!
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Morgan Andersson

2020 ÄR ETT ÅR SOM VI INTE HAR HAFT TIDIGARE I SVERIGE OCH I KOMMUNEN.
I BÖRJAN PÅ ÅRET VAR DET SOM VANLIG VAD SKALL BESLUTAs OM UNDER ÅRET OCH
HUR GÖR VI DETTA PÅ BÄSTA SÄTT.
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Kommunalrådet har ordet
Sedan har vi fått covid-19 som påverkat hela samhället, vi vet inte förrän vecka till vecka var som
kommer att gälla, det enda vi vet är att något hela tiden händer. Detta gäller i kommunen, i
Sverige och världen, hur kommer världen och samhället se ut till hösten? När har man har tagit
fram ett vaccin?

Vi försökte få kommunen att gå framåt när det gäller de olika verksamheterna i Stenungsund och
samhället. Vi kommer att följa var som hände på Borealis och om detta leder fram till nya
konsekvenser för Stenungsunds kommun och för Borealis.

Det byggs nya hyresrätter i Stenungsund och i Stora Höga som Riksbyggen kommer att förvalta,
Klaras hus som Stenungsundshem förvaltar, Solgårdsterassen som Stenungsundshem äger och
förvaltar. Det är ett bygglov inlämnad på Nyborg ovanför Tallåsen på PEAB´s område med c:a 30
lägenheter, det innebär att det inom 2 år kommer slutställas c:a 160 hyreslägenheter i
Stenungsund. Vi avser att bygga ut skolor och förskolor i kommunen. Vi hoppas att vi kan komma
igång när det gäller nytt resecentrum i Stenungsund också.

Jag meddelade i höstas att jag avser att frånträda mig från rollen som kommunstyrelsens
ordförande under 2020, Stenungsunds arbetarekommuns årsmöte skulle utse min efterträdare,
men årsmötet blir senare p.g.a. Corona. Arbetarekommunen avser att återkomma i frågan efter
sommaren så att vi kan gå dubbelt ett tag framöver.
Det finns många utmaningar för framtiden oavsett om det gäller utbildning eller omsorg om våra
medmänniskor, samtidigt som vi ska ha en bra samhällsplanering nu och för framtiden. Vi står
inför stora och flera utmaningar i kommunen, Sverige och världen framöver.

Det är både spännande givande att vara kommunstyrelsen ordförande man skall hålla ihop
partiet och gärna och den 5-partigruppen som leder Stenungsundskommun nu, det innebär ett
antal kompromisser, ungefär som partiet har gjort centralt i Sverige.

Den efterträdare som väljs på årsmötet för Stenungsunds arbetarekommun, får nya utmaningar
för att utveckla partiet och Stenungsund vilket kommer innebär mycket arbete och många
timmar som man bör lägga för ett bra resultat. Samtidigt som man får vara med och uppleva
fantastiskt roliga saker.

Bo Pettersson
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S-Kvinnor
Stärk skyddet för kvinnor i prostitution- sätt männen i fängelse!
Att stoppa prostitutionen var en av de frågor vi S-kvinnor samlades kring redan när vi bildades för
hundra år sedan, men frågan är mer aktuell än någonsin. Den svenska sexköpslagen infördes
1999 – en stor seger för S-kvinnor som stod bakom och drev fram lagändringen. Lagen innebär
att den som köper sex ska straffas, men inte den som säljer sex. Prostitution är det yttersta
tecknet på ojämställdhet och många är offer för trafficking, fattigdom, missbruk och helt utan
skyddsnät. Lagen är inte så effektiv som vi önskat, för få fälls, för många kommer undan, straffen
är för milda. Den behöver stärkas och följa sin samtid. Vi fortsätter därför driva flera krav:
Den som fastnat i prostitution ska ges brottsofferstatus. Att köpa någon annans kropp för sina
egna behov är att ignorera andras människors värde och rättigheter, det är ett övergrepp. Om
personen som köper sex utför ett brott, bör den som utsätts för brottet självklart ses som
brottsoffer.
Stöd för brottsoffer måste förbättras. Den som fastnat i prostitution behöver samhället stöd,
skydd och vård, för att få tillbaka makten över sitt liv. Det här stödet är i dag minimalt, ofta
obefintligt.
Sexköp ska alltid ge frihetsberövande straff. Brott mot sexköpslagen ger i dag böter eller max ett
års fängelse. I princip inga sexköp leder till frihetsberövande straff, väldigt få lagförs ens. Skärpta
straff är också en viktig signal till sexköpare – straffen ska vara kännbara, ge konsekvenser,
signalera allvaret i brottet.
Sexköpslagen ska gälla för svenska medborgare som köper sex utomlands

Sexköp ska alltid ses som ett sexuellt övergrepp
vår utgångspunkt är att väldigt få (om någon) som säljer sex kan sägas göra det helt frivilligt.Den
som är skyldig till sexköp bör därför även utredas för våldtäkt.
Helt enkelt, det är dags att ta nästa steg. Vi har en stärkt sexualbrottslag på plats. Vad innebär
den i praktiken? Tusentals kvinnor sitter inlåsta i lägenheter runt om i Sverige, övergreppen
fortsätter dag ut och dag in. Tusentals besöker de här lägenheterna varje dag, utan att se det som
ett särskilt allvarligt brott. Män som nu fått ett ansikte.

Arbetsgrupp om äldrefrågor.
Vad är en trygg och säker äldreomsorg? Varje parti med självaktning säger sig vilja värna om
äldrefrågorna, man uttrycker sig i termer av en trygg och säker äldreomsorg. Vad innebär det, ur
ett brukarperspektiv, ur ett anställnings-perspektiv? Vad får den kosta? Det är det vi ska försöka
reda ut. KF-gruppen har fått i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska försöka ge svaret på
ovan nämnda frågeställningar. Vi ska jobba utifrån två huvudperspektiv, dels brukaren, dels som
anställd i äldreomsorgen. Vi har också två tidsperspektiv, dels ett kortare perspektiv som tar sikte
på att hitta lösningar för de mest akuta frågorna, dels ett lite längre perspektiv som ska landa i ett
äldre-program inför valrörelsen 2022. Vi lär knappast behöva uppfinna hjulet en gång till, det
finns mycket dokumenterat i frågan. Vi har äldreberedningens rapport och erfarenheter och vi
har många kloka medlemmar. Vad vi ska göra är att sammanställa en helhet där olika åtgärder
och förslag harmoniserar med varandra. Svåraste uppgiften är att utse ledamöter till gruppen.
Utgångspunkten är KF-gruppen. Vi bör också ha med fackliga organisationer som Kommunal och
Vårdförbundet, pensionärsorganisationer samt personer med sakkunskap och erfarenhet.
Gruppen får inte vara för stor, vi tror att det är bättre med färre personer i gruppen och tätare
redovisningar från gruppens arbete. Vi tror att med ett sådant arbetssätt blir delaktigheten störst.
På KF-gruppmöte den 9 juni ska vi försöka utse ledamöterna från vår partiorganisation.

Janne Rudén gruppledare-KF

Allting i regionen handlar nu om att hantera pandemin.
Politiskt har Socialdemokraterna tagit initiativ till att ge IVA-personal ett tillägg på lönen för varje
arbetspass man jobbat med Covid-19-patienter.
Alla partier var överens och beslut togs på att ge 500 kr / arbetspass från 1 april - 30 juni för
personal som behandlar eller jobbar på avdelningar med inneliggande Covid-patienter och där
man måste bära skyddsutrustning.
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Regionrådet har ordet

Socialdemokraterna kommer att lägga ett budgetförslag i november när vi fått mer klart för oss
konsekvenserna för vården och regional utveckling av Covid-19.
Många operationer har ställts in när vården fått bereda sig och ta hand om patienter med
Covid-19. I juni tas grönblå lednings budget men den blir mer en uppräkning och vi avvaktar
alltså. Till hösten vet vi också vilka statsbidrag vår S-regering kommer att skicka ut.

Regionen arbetar hårt med att så många som möjligt inom vård och omsorg i kommunerna ska
kunna ta prov på om de bär på smitta. Tanken är också att man ska komma igång med att testa
antikropps-prov, så personal inom omsorg tex vet om de haft smittan.
Ha en fin sommar och håll ut vad det gäller restriktionerna!

Ta hand om er själva och se efter era anhöriga.

Janette Olsson, Regionråd i opposition

Fackligt-Politiskt
LO-facken Stenungsund och Tjörn kommer framöver få ett ord med i Rosnytt. Så håll utkik,
vänner! Årets 1a maj-tal präglades på olika platser runt om i Sverige om en permanent höjning av
a-kassan, bättre möjlighet till omställning för arbetslösa och ytterligare resurser till välfärden. För
en närmare beskrivning av det största hotet för LO-kollektivet i skrivande stund visar vi detta
genom denna bild!

