ROSNYTT STENUNGSUND FEBRUARI 2021

www.sistenungsund.se ● Facebook/Socialdemokraterna i stenungsund

ROSNY
TT
STENU
NGSU
ND
OKTOB
ER
2017
[Type your
address] ●
[Type your
phone number]
 [Type your email address]

Hej alla medlemmar.
Ja då var det 2021, och inte har vi blivit av med Corona ännu. Men man har startat
med vaccination i alla fall. För många gör detta kanske livet lite enklare, kunde hoppas
på att det skulle bidraga till att släppa på många restriktioner som är, ex. hur mån ga
man får träffa. Man kan hoppas att det är många som tar sprutorna så det får önskad
effekt.
Vi har snart ett årsmöte på gång, planerat till den 24 mars. Tyvärr så måste det bli digitalt möte.
Men vi kommer att informera dig om detta mötet lite senare.
Men innan dess så skall vi i partiet ha ett Framtidsrådslag/medlemsmöte, där vi skall diskutera
och ge inspel på hur den framtida Socialdemokratiska politiken skall se ut. Detta rådslag har vi
den 17 februari kl 18.00. Vi kommer att ha detta via Zoom och på vår hemsida kommer
information att ligga hur du kan medverka.
Vill man vara säker på att inte missa Framtidsrådslaget som Janette & Johnny från Distriktsstyrelsen
håller, så skicka in mejladress till johnny_alexandersson@icloud.com så får du en inbjudan på mejl.

När rådslaget är slut ca 19,30 så öppnar vi för en frågestund med de som är med i Zoom. Jag,
Janette och Olof kommer att finnas där för att svara på frågor från er.

●

Ordförande:

olof.lundberg@stenungsund.se

Morgan Andersson.
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Välkommen att under en kväll diskutera politik!
Nu har vi chansen att diskutera politik och socialdemokrati för framtiden.
Framtidsrådslaget är en ideologisk diskussion om vår socialdemokratiska
samhällsmodell i framtiden. Vilka utmaningar ser vi och på längre sikt - vilken politik
krävs för att Sverige ska bli ett starkare samhälle.
Framtidsrådslaget
är ett en process där alla medlemmar inbjuds runt
om i vårt land, med en gemensam inramning och stor betoning på diskussion och
dialog.
Alla
synpunkter ska sedan samlas in via digitala enkäter och användas som underlag
för framtagande av politiska förslag. Alla som bidrar via en enkät kommer få
återkoppling.
Vårt rådslag hålls av Johnny Alexandersson och Janette Olsson, som sitter i
distriktsstyrelsen.
När: Onsdag 17 februari kl 18:00
Var: Digitalt på Zoom, inbjudan kommer på hemsida och mejl.
Vad krävs: En socialdemokratisk lust att prata politik en kväll!
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INTERNATIONELLA KVINNODAGEN DEN 8 MARS
Välkomna till årets viktigaste timma med två gäster som ger oss ökad kunskap om hur våldet
mot kvinnor och barn ser ut i Sverige idag. Många har varit mer isolerade under pandemin vilket
har ökat våldet. Vad kan vi politiker, medmänniskor eller samhället göra. Och varför är det
kvinnors uppgift att agera, reagera och hålla fokus på samhällsproblemet våld mot kvinnor och
barn.
Program:
•
•
•

18:00 Välkomna
18:05 Olga Persson, ordf. Unizon, Våld och sexuell exploatering under Covid -19
18:25 Carin Ohlsson, ordf. S-kvinnor, Vad görs i politiken för att skydda kvinnor som flyr
för livet.
• 18:45 Samtal och frågestund
Inbjudna
Olga Persson är ordförande för Unizon och har arbetet länge med frågor som rör våld mot
kvinnor och barn. Olga föreläser ofta ute i landet och har en unik kunskap om hur det ser ut och
vad som görs.
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett
jämställt samhälle fritt från våld.
Carina Ohlsson är ordförande för S-kvinnor och riksdagsledamot. Mycket engagerad i frågor som
rör våld mot kvinnor och barn, pornografins skadeverkningar och är ofta ute i samhällsdebatten
och kräver åtgärder och skapar opinion.
Dagen anordnas gemensamt av
Göteborgsområdets Socialdemokrater, Stenungsunds arbetarekommun, Tjörns arbetarekommun.

Hur deltar jag?
Mer information kommer när dagen
närmar sig. Men bra om man har en
uppdaterad mejladress hos
arbetarekommunen och följ oss på
hemsidan.
www.sistenungsund.se

Carina Ohlsson, Ordf. S-kvinnor

Olga Persson, Ordf. Unizon
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KOMMUNSTYRELSEN INFORMERAR
Årets första Kommunstyrelse den 11 januari, hade en omfattande ärendelista.
Nedan återges de viktigaste besluten.
Ny planstart ska ske för området runt Västergårds Allé, området planeras för verksamheter av
typen småindustri. Även på SIF-området har klartecken getts för att påbörja exploatering av en
liten dela av området nära gamla SIF-gården. Detaljplaner har antagits för Munkeröd och
Bergsvägen. Det förstnämnda är ett industriområde på andra sidan motorvägen vid
Stenungsund Norra och Bergsvägen avser ett bostadshus. Vidare har ett exploateringsavtal för
Hasselhöjden beslutats.
Strandpromenaden ska under våren få ny beläggning i form av granitplattor samt bänkar ska
ställas ut på ett antal gångstråk i Kommunen.
Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att anta en Grönstrukturplan för
Stenungsunds tätort. Planen är ett underlag till arbetet med översiktsplanen, framtagandet av
detaljplaner och bygglov samt beskriver ett nätverk av grönområden som finns i nära anknytning
till tätorten, deras ekologiska, sociala samt kulturella värden.
Mot bakgrund av det bekymmersamma läget under den rådande pandemin har ett antal
investeringar tidigarelagts. Syftet är att möjliggöra arbetstillfällen bland företag. 2,2 mkr tas från
investeringsreserven till bland annat armaturbyte utomhus till LED-belysning, mastställ och
belysning hamnplan och flytbrygga och tillgänglighets ramp vid Hawaii.
Kommunstyrelsen antog också Stenungsunds näringslivsstrategiska program för 2020–2022.
Program är baserat på Göteborgsregionens näringslivsstrategiska program. En majoritet i KS
framförde att programmet borde vara mer Stenungsundsanpassat. Programmet antogs med
tillägget att ett nytt program ska vara klart till början av nästa mandatperiod. Då ska också
programmet fokusera mer på de strategier som är viktiga för Stenungsunds kommun.
Utredning att stärka de ungas inflytande redovisades. Beslut togs att en ungdomsdialog ska
genomföras under hösten 2021. Syftet är att låta ungdomar och politiker samtalar och
analyserar om lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP 2020). Vidare får Kommunstyrelsen i
uppdrag att årligen genomföra en ungdomsdialog med inspel från elevråd och politiken.
Kommunstyrelsen föreslår också fullmäktige att utöka budgeten för 2021 med 13,7 mkr. Denna
summa fördelas till stödfunktioner 8,6 mkr, samhällsbyggnad 1,7 mkr, kultur/fritid 0,6 mkr samt
2,8 mkr till kompetens och utveckling. En större del av utrymmet är engångssatsningar, 9,9 mkr,
varav 6 mkr går till tidigarelagt fastighetsunderhåll. Inom vård och omsorg kommer kommunen
att få ett riktat bidrag på cirka 10 miljoner. Satsningarna ska göras bland annat
utbildningsinsatser inom demens, rehab samt värdegrundsarbete. Här ingår även digitalisering
inom omsorgen.
Olof Lundberg, kommunstyrelsens ordförande & Jan Rudén, gruppledare

