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Hej partivän i Stenungsunds arbetarkommun.
Jag vill tacka alla som kom på vårt årsmöte den 23 augusti. Det blev ett bra möte
tycker jag. Det fanns en oro ända in i det sista, hur vi skulle klara av att hålla detta
möte med alla de restriktioner som vi lärt oss att leva med. Men det fungerade
väldigt bra och ni visade stor respekt inför rådande situation.
Arbetarkommun kommer att försöka få till medlemsmöten så snart vi känner oss
trygga i att inte äventyra hälsan. Vi har ju fått ändra på nästan allt som vi tänkte i
början på året. Medlemsmöten är ju hjärtat i vårt parti, det är där vi skall ta fram
vilka frågor som är viktiga för AK, gemenskapen är också en väldigt viktig fråga för
oss, ingen skall lämnas utanför. Lite fika och tjöt gör bara att man mår bättre.
Vi kommer att erbjuda digitala studier. Dessa kommer vi att bjuda in till dessa så
snart som dom finns tillgängliga från distriktet. De är till för att man skall kunna
sitta hemma och ändå kunna prata och diskutera aktuella frågor. Studierna
kommer vi att lägga ut på vår hemsida (sistenungsund.se)
Du som vill vara med på detta men ändå är osäker på hur man gör. Kontakta mig
eller Johnny Alexandersson, så att vi ser hur stort behovet är med att informera
om hur man gör för att medverka i dessa studier. Vi har duktiga personer som
kan hjälpa till att förklara dessa problem.
Vi kommer i höst försöka få till någon form av träffar, för att diskutera hur vi skall
ta oss fram till en bra valrörelse i kyrkovalet, och sedan sikta in oss på
riksdagsvalet 2022. Känner du för att vara med oss i dessa frågor hör av dig, så vi
ser hur stort intresse det finns, och på vilket sätt vi kan lösa dessa möten.
I detta Rosnytt får ni också läsa lite om vårt kommande Kommunalråd Olof
Lundberg, nyvald på mötet den 23 aug. Tror han kommer att tillträda vid
årsskiftet, om jag får gissa. Olof presenterar sig närmare i på kommande sidor.
Janne Rudén vår gruppledare i fullmäktigegruppen finns också med i detta
nummer, för att ge er information om politiska läget.
Har du förslag på aktiviteter som vi borde ägna oss åt hör av dig till mig eller
någon annan i styrelsen.
Ordförande:

Morgan Andersson.

Styrelsen som blev vald på årsmötet:
Ordförande: Morgan Andersson.
Ledamöter:
Bo Pettersson, Melisa Nilsson, Lars-Ebbe Pettersson, Katja Nikula, Johnny
Alexandersson, Himan Mojtahedi, , Gunnel Lundgren, Jan Rudén.
Ersättare:
Sanida Okanovic, Janette Olsson, Roger Andersson, Ritva Stubelius Peter
Lidström, Jennifer Träff, Claes Olsson.
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Distriksstyrelsen/Regionråd information

.
Vårt partidistrikt har genomfört en digital distriktsårskongress.
Där valdes styrelse, beslutades om motioner och hölls tal.
Som socialdemokrat i Stenungsund blir man väldigt stolt. Vi fick
igenom flera viktiga motioner. Man brukar skämtsamt säga att en distriktsstyrelse
brukar få stryk i någon motion. De senaste åren är det just stenungsundaren
Johnny Alexanderssons motioner som efter omröstning visat sig vara just den!
Hädanefter är även Johnny Alexandersson invald i distriktsstyrelsen, vilket betyder
att vi nu är två från Stenungsund. Jag fick dessutom äran att fortsätta som vice
ordförande.
I regionen håller vi på att ta fram ett budgetförslag till november-fullmäktige.
Mycket av hälso- och sjukvårdens fokus ligger nu på att ta hand om den
uppskjutna vården som är ett faktum efter Covid-19. Vi fortsätter att vara
varsamma och hålla avstånd så att vi inte får en ny topp med smittade.

Janette Olsson

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden informerar
Just nu så präglas arbetet i nämnden mycket av de kommande
vårdöverenskommelserna som vi ska teckna. Det i kombination med sämre
tillgänglighet och ekonomi pga av covid 19 gör att det krävs en del ödmjukhet i det
arbetet men samtidigt så måste vi komma igång med vården, tillgänglighetssiffrorna är dystra och kräver handling nu. Västra Götalandsregionen lyder som
bekant under ett blå/grönt styre, vilket syns i den handlingsförlamning som allt för
ofta råder. Det spelar ingen roll hur mycket pengar som den socialdemokratiska
regeringen tillför, när styret i regionen inte fungerar. 2022 är valet då det måste
till en förändring. Undertecknad vill samtidigt säga att han känner sig extremt ärad
över att ha blivit invald i distriktsstyrelsen, det känns väldigt bra att vi är två
stycken som representerar Stenungsund AK i distriktets styrelse. Dags att kavla
upp ärmarna och arbeta för visionen seger i valet 2022.
Johnny Alexandersson
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Olof Lundberg har ordet
Här kommer en kort presentation om mig. Jag är 45 år, bor i en villa i Jörlanda, är
gift och har två pojkar som är 17 och 20 år gamla. I 20 år jobbade jag som
sprinklermontör och var fackligt aktiv inom Byggnads där jag hade lokala, regionala
och centrala fackliga uppdrag. Idag jobbar jag på Riksbyggen som leveranschef för
inre och yttre skötsel.
Politiken började jag med för 14 år sedan då jag blev invald i Miljö och
fysiskplanering. Efter valet 2010 blev jag invald i Kommunfullmäktige,
Kommunstyrelsen och vald till vice ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet där
blev jag kvar till valet 2018. 2019 blev jag vald till ordförande i Stenungsunds Hem
AB och Solgårdsterrassen AB. Bostadspolitiken ligger mig varmt om hjärtat och har
gjort det sen jag började med politiken med alla de utmaningar som det för med
sig i samhällsplaneringen.
På fritiden blir det en del hemmafixande, med flera nya projekt på gång. Det blir
även mycket fotboll då min yngsta son är målvakt och spelar i IK Oddevold, för
övrigt gillar jag att fiska men det hinns knappt med nu för tiden.
Nu ser jag framemot att börja mitt uppdrag som kommunalråd och
Kommunstyrelsens ordförande och att fortsätta utveckla Stenungsunds kommun
att vara en attraktiv plats att bo och arbeta i.
Olof Lundberg

bo.pettersson@stenungsund.se
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Kommunstyrelsen informerar
Här kommer en kort redovisning över höstens aktiviteter. Vi har ett helt ”batteri”
med frågor under hösten som vi måste landa i en gemensam uppfattning om.
Den 13 september träffar vi övriga partier i 5-gruppen för att prioritera frågorna i
vår gemensamma politiska plattform. Samtalen kommer att redovisas på KS/KFmötet den 15 september.
På senaste mötena med Allmänna utskottet och Välfärdsutskottet presenterades
förvaltningens förslag till svar på revisionens yttrande över hanteringen av
underskotten under 2019 och då framförallt inom Särskilt boende. Vi anser att
förvaltningens förslag får stå för förvaltningen, vi yrkar på ett tillägg där vi i
politiken lämnar ett svar på den kritik som förs fram från revisionen. Vårt förslag
till yttrande som vi tänker lägga fram på kommande Kommunstyrelse lyder enligt
följande:
”Genomförda åtgärder som redovisas koncentreras uteslutande på kostnader och
överkapacitet. Kvalitetsaspekten kommer helt i skymundan. Denna har inte heller
granskats av revisorerna. I spåren av den pågående pandemin krävs ökade medel
till äldreomsorgen, inte mindre. Risken är uppenbar att ett ensidigt fokus på
ekonomin styr åt fel håll. Vi menar att optimerad bemanning och ”arpande” är
hjälpmedel för att styra verksamheten, vad vi saknar är en kvalitetsnorm. Våra
medarbetare måste ges bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag, en god
vård och omsorg. Dessa förutsättningar måste politiken skapa. Kostnader för
verksamheter måste, så långt det är möjligt, vara tydligt angivna givna när ett
verksamhetsår börjar.”
Vi vill också peka på några andra inre och yttre faktorer.
Under 2019 tillträdde en ny sektorchef för sektor socialtjänst och en ny chef för
särkilt boende.
Riksdagen beslutade i december 2019 att minska statsbidragen till
äldreomsorgen med 4 miljoner kronor. Ryckiga budgetbeslut i riksdagen får
efterdyningar i kommunens budget.
Övriga frågor på högkant i KS, utbyggnader av skolor och förskolor, medel till
skolor, äldreomsorgen och räddningstjänsten. Vi behöver i vår S-grupp föra
diskussioner kring våra prioriteringar kontra 5-gruppens föreslagna prioriteringar.

Janne Rudén

