
 
 

Styrelsen för Stenungsunds socialdemokratiska arbetarekommun 
avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2020 

 

Styrelsens sammansättning 

Ordinarie ledamöter  
1. Morgan Andersson, ordförande 2019-2021 
2. Lars - Ebbe Pettersson, kassör  2020-2022 
3. Johnny Alexandersson   2020-2022 
4. Gunnel Lundgren   2020-2022 
5. Bo Pettersson    2019-2021 
6. Katja Nikula   2019-2021 
7. Melisa Nilsson    2019-2021 
8. Himan Mojtahedi   2020-2022 
9. Janne Rudén   2020-2022 

 
 

Ersättare på 1 år    
1. Roger Andersson 
2. Ritva Stubelius 
3. Claes Olsson 
4. Janette Olsson 
5. Peter Lidström 
6. Jennifer Träff 
7. Sanida Okanovic 
8. Adjungerade: Olof Lundberg, Irene Sjödin, Petra Eklund. 

 
 
Verkställande utskott: 
Morgan Andersson, Lars Ebbe Pettersson, Melisa Nilsson, Bo Pettersson har utgjort 
verkställande utskott. 
 
 
Revisorer 
Ordinarie  Göran Andtbacka 2020-2022 
  Pia Andell  2019-2021 
 
Ersättare  Tore Lindqvist 2020-2021 
  Siv W Johansson 2020-2021 
 
 

Arbetsgrupper och utskott: 

 
Internationell ledare: Melisa Nilsson 
 
Fanbärare:  Claes Olsson Johnny Alexandersson 
 
 



 
 
Valberedning:               Bo Pettersson Sammankallande 
  Janette Olsson 
  Gunnel Lundgren                                           
         
Facklig ledare: Petra Eklund                    

 
 
Pensionärsgruppen:   Gunnel Lundgren 
                      Irene Sjödin  

Representation 

ABF:   Ordinarie Himan Mojtahedi  
  Ersättare  Lars-Ebbe Pettersson 
 
Partidistriktet GOS 
Styrelse:  Janette Olsson, Johnny Alexandersson 
    
Distriktskongress Zoom möte 
 
Ombud till Västra Götaland Västra Distriktskongress. 
 
Ordinarie    Ersättare 
 
Distriktskongressen 
 
Bo Pettersson   Christin Marttila 
Gunnel Lundgren   Ingemar Johansson 
Jan Rudén    Pia Andell 
Janette Olsson   Siv W Johansson 
Jennifer Träff 
Johnny Alexandersson 
Lars-Ebbe Pettersson 
Melisa Nilsson 
Olof Lundberg 
 
Höstmöte  

Gunnel Lundgren 

Göran Andtbacka 

Ida Melin 

Jan Rudén 

Jennifer Träff 

Lars-Ebbe Pettersson 

Christine Martilla 

Olof Lundberg 

Peter Lidström 
 

 
 



 
 
 
Studieansvarig: 
Katja Nikula  
     
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 10 protokollförda styrelsemöten. 
 
Styrelsen har haft 3 arbetsdagar  
 
9 jan och 4 maj och 21 sep.  
 
Rosnytt 
 
Rosnytt skickades ut vid 10 tillfällen med information om aktuella kommunala frågor 
samt inför möten. Den har skickats hem med brev. Detta beslutade styrelsen i dec att 
det skulle upphöra. Den utkommer via mail till alla som har anget sin mailadress till 
oss. De som fortsatt önska få den i pappersform kommer att få den tillsänd sig. 
 
Arbetarekommunmöte Medlems möten 
 
28 jan  Medlemsmötet presenterade de 4 kandidater som önskade 

efterträda Bo P som kommunalråd. Det blev workshop i 3 
grupper där det skulle diskuteras vilka kriterier som skulle 
ställas på ett nytt kommunalråd. Efter workshop, 
sammanfattade samtliga grupper vilka som är de bedömde 
var viktigaste egenskaperna hos vår nya KSO. Materialet 
överlämnades till valberedningen.  

 Kyrkovalet 2021 informerades om, och en uppmaning att ta 
fram val ledare lades fram. 

 
25 Mars Årsmöte blev inställt pga. pandemin som drabbats oss. 

Styrelsen letade efter lämplig tidpunkt för ett årsmöte. 
 
 



 
 
23 augusti Årsmöte för arbetarkommun. 
 Vi genomförde ett fysiskt årsmöte på Fregatten. Vi var 52 

röstberättigade på mötet. Vi genomförde bla. Val av nytt 
kommunalråd, det blev Olof Lundberg som fick den äran att 
bli kommunalråd efter Bo Pettersson. 

 
1 Maj 1.a majfirandet blev inte vad det brukar vara. Det blev ett 

digitalt firande.  
 
9 December                   Digitalt medlemsmöte, val av ombud till distriktskongress och 

höstmöte 2021.   
 

Styrelsens Verksamhetsberättelse: 
 

Medlem:  

Medlemsansvarig 

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 vara 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. Under 2020 så har följande 

personer på ett sätt eller annat varit involverade i gruppen 

• Medlemsansvarig: Johnny Alexandersson 

• Kassör: Lars–Ebbe Pettersson 

• Samtalsgruppen: Morgan Andersson, Janette Olsson, Olof Lundberg, Janne Rudén 

Verksamheten under året 

Pandemi året 2020 har ställt oss lite på kant med vår tänkta vision och utveckling, det är 

mycket som vi har varit tvungna att ställa in men samtidigt så har vi hittat nya digitala sätt att 

driva verksamheten framåt. Det har tagit tid och vi lär oss hela tiden. Under året så har vi 

arbetat för att hitta metoder som skulle involvera våra medlemmar bättre, för att på ett bättre 

sätt använda oss av den styrkan vi har i vårt medlemsantal. Men vi har en bit kvar att gå även 

efter 2020. Pandemins begränsande effekter gör att våra planerade utåtriktade aktiviteter inte 

har kunnat genomföras, vår lokal är liten och det medför att det har varit svårt att tillsammans 

sammanställa material och utrustning för aktiviteter. Samarbetet med Kungälvs Ak vad det 

gäller aktiviteter har av förklarliga skäl också uteblivit. Vi har under 2020 börjat arbeta på ett 

strukturerat sätt vad det gäller att inte tappa medlemmar som riskerar att bli utskrivna. Vilket 

har gett ett väldigt positivt resultat. Rosnytt har fortsatts att utvecklas idag så kommer den inte 

via posten i pappersformat, om man inte speciellt önskat det vill säga, inom en snar framtid så 

kommer utskicket att ske via vårt centrala medlemsverktyg vilket kommer påverka utseendet 

mm. Under året så blev Johnny Alexandersson invald i distriktsstyrelsen med ansvarsområde 

medlemsutveckling i vårt partidistrikt, vilket ger oss en bra kanal direkt in till 

distriktsstyrelsen. Vi är en av tre arbetarkommuner i vårt distrikt som har positiv utveckling i 

antalet medlemmar. Det ska vi ta med oss in i 2021! 

Här följer en lista över avklarade uppgifter under året. 

• Välkomstbrev till nya medlemmar (på mejl) 



 
• Rosnytt 

• Deltagit i samverkansmöten medlemsutveckling i distriktet 

• Medlemsvärvarkampanj på Facebook 

Ekonomi: Medlemsutvecklingsgruppen har inte haft en separat egen budget att förhålla sig 

till utan ingått i medlemsvärvnings utgiftsposten. 

Johnny Alexandersson  Lars-Ebbe Pettersson 

 
Verksamhetsberättelse S-kvinnor 2020 

Vi genomförde internationella kvinnodagen 8e mars tillsammans med S-
kvinnor på Tjörn med många intressanta föreläsare på fregatten i 
Stenungsund.  
Sen så lamslog som bekant covid-19 världen och även vi försökte att ställa 
om. Några digitala möten har det blivit, men tyvärr inte så många som vi hade 
önskat. Vi har även skickat in debattartiklar till lokaltidningen. 

Ida Melin, ordförande S-kvinnor 
 
 

 

Studieverksamhet under 2020 
          

1. Ideologi 3 träffar start 12 februari (Inställd.) 

2. https://www.socialdemokraternagoteborgsomradet.se/studiecirkel-kulturpolitik/ 

 

3. https://www.socialdemokraternagoteborgsomradet.se/det-feministiska-loftet/ 

 

4. https://www.socialdemokraternagoteborgsomradet.se/kyrkopolitiskt-arbete-i-garning-

och-ord/ 

 

5. https://studieportal.se/k/goteborgsomradet/ 

 

 
 
Facklig-politiskt   2020 
Verksamhetsberättelse facklig/politisk verksamhet för 2020. 
LO facken Stenungsund och Tjörn valde en ny ordförande under våren 2020. Under 
dennes ledning har styrelsen haft 5 styrelsemöten under året. Från början träffades vi 
fysiskt, men övergick sedan till digitala möten för att hålla de riktlinjer som vår 
Regering rekommenderar. De planerade aktiviteterna blev som för så många andra 
omkastade med anledning av Covid-19 som förändrade livet för oss alla. I början av 
året så planerades det för att ha trivselkvällar med olika teman såsom pizzakvällar 
med sång och föreläsare. Detta kunde då tyvärr inte genomföras. 
1 maj blev ju inte heller som vi traditionsenligt hade önskat. En del digitala föreläsare 
organiserades från central nivå på våra sociala medier. 
Styrelsen startade upp med att få in en fot i Rosnytt, men eftersom aktiviteterna 
uteblev så kom vi inte riktigt igång med detta. Några bilder och inspel skedde dock 
under året. 

https://www.socialdemokraternagoteborgsomradet.se/studiecirkel-kulturpolitik/
https://www.socialdemokraternagoteborgsomradet.se/det-feministiska-loftet/
https://www.socialdemokraternagoteborgsomradet.se/kyrkopolitiskt-arbete-i-garning-och-ord/
https://www.socialdemokraternagoteborgsomradet.se/kyrkopolitiskt-arbete-i-garning-och-ord/
https://studieportal.se/k/goteborgsomradet/


 
Som inaugurerad i AK styrelsen så har ett flertal fackliga frågor lyfts till styrelsen för 
att belysa LO:s medlemmar och intressen i vår Kommun. Då Kommunal är det enda 
fackförbundet i LO som är knutet till Kommunstyrelsen så är dessa frågor särskilt 
lyfta då medlemmarna i Kommunal är anställda i Stenungsunds kommun.  
LO:s medlemskår är som oftast de personer som under året har varit de som varit 
allra närmast pandemin. Detta inkluderar undersköterskor, barnskötare, lokalvårdare, 
brevbärare, livsmedelsanställda, busschaufförer och många många fler. Som fackliga 
ledare så vill vi tacka alla som kämpar på och ser till att alla människor blir så 
omhändertagna och hjälpta med att få sina tjänster genomförda i vår Kommun. Utan 
LO:s medlemmar så vore Sverige inte detsamma.   
 
 
 
 
Pensionärsgruppens verksamhetsberättelse för 2020. 

  
På grund av pandemin har det inte varit någon verksamhet. 

Gunnel Lundgren   

 
KF-gruppens verksamhetsberättelse för 2020. 
 

Årsredovisning för fullmäktigegruppen 
2020 skålades in som ett gott nytt år. Vi fick en ny ordförande i fullmäktige, Katja som 
efterträdde Carola. Sanida blev ordinarie ledamot i fullmäktige och Ann kom in som 
ersättare. Det är sånt här som kallas kedjereaktion. Tyvärr skulle vi snart få uppleva 
kedjereaktioner utan motstycke. Bara någon månad in på det nya året skulle det visa 
sig att det skulle bli ett bedrövligt nytt år. En pandemi som bredde ut sig över hela 
vårt klot innebar att vi skulle avstå från att träffas i större grupper. Inte nog med detta, 
alla personer över 70-år betraktades som extra utsatta och uppmanades att mer eller 
mindre isolera sig. 
Våra träffpunkter, såsom förmötet inför KF med hela 5-gruppen, våra förmöten inför 
KS med vår egen KF-grupp torpederades av ett eländigt virus som fått 
jordenruntbiljett. Under våren fördes samtal med övriga partier om att nå en 
överenskommelse att genomföra KF med ett färre antal ledamöter. Samtliga partier 
lyckades enas och skrev under en politisk överenskommelse att det 
fullmäktigemötena skulle genomföras med 27 närvarande ledamöter. 
Överenskommelsen gällde fram till den 1 september. Inga övriga ledamöter och 
ersättare fick närvara fysiskt på möten, då det hade kullkastat hela 
överenskommelsen.  
Samtidigt med detta blåstes våra gemensamma förmöten av, vi ville ju som politiker 
vara goda föredömen. Efter sommaren tycktes vi se ett ljus i tunneln, restriktioner 
lättades. Fullmäktige skulle köras med fullt antal ledamöter. Vi bokade in förmöten, 
men endast för de som tillhörde KF-gruppen. Vi hyrde Stenungesalen i Fregatten för 
att kunna hålla avstånd, vi hade handsprit och vi höll ut. Tyvärr kom en andra våg 
och en ny politisk överenskommelse om att reducera fullmäktige träffades under 
slutet av året.  
På årets sista fullmäktige togs några historiska beslut, dels att  kommande års 
fullmäktigemöten skulle genomföras digitalt. Dels beslöt vi att avsluta en epok i 
partiets historia, vi entledigade Bo Pettersson från sitt uppdrag som ordförande i 
Kommunstyrelsen. Efter tacktal och uppskattningar från övriga fullmäktige var det 



 
dags att välja Bosses ersättare som ordförande i Kommunstyrelsen, Olof Lundberg. 
Under hösten lämnade också Christer Svensson sin ersättarplats i fullmäktige.  
Under året har möten genomförts med KF-gruppen, dels före KS-sammanträdena 
och dels före KF-sammanträdena.  Antalet deltagare som kallats till mötena har 
under kvartal två och tre varit de som tjänstgjort vid de reducerade 
fullmäktigemötena. Några möten med KF-gruppens styrelse har vi inte haft under 
året, detta beroende på pandemin. 
Politiska beslut och händelser under året  
Riktlinjer för avgiftsfri skola. Detaljplan för Spekeröds handelscenter, Hallernas 
högstadieskola och förskola, samt Resecentrum på samråd. Byggstart Stora Höga 
skolan. Utredning om räddningstjänsten beslutas. Ucklums förskola renoverad. 
Idrottshallen Hallerna skolan klar, LSS i Svenshögen och förskolan på Brudhammar 
invigs och Ucklumsskolan står kvar. Under året har många frågor kretsat kring 
äldreomsorgen, speciellt på riksplanet och då kopplat till pandemin.  
 
 
 

 
 
 

Kyrkopolitiska S-gruppen i Stenungsund 2020 
 
Gruppens medlemmar är: 
Robert Aronsson, Irene Sjödin, John Rundberg,   
Siv Blickhammar, Thomas Hjelm, Ronny Hjelm, Annika Josefsson 
Vi har från vår horisont på olika sätt och sammanhang medverkat till att människors 
lika värde och likaså att olika förutsättningar har tillgodosetts. 
 
Irene Sjödin 

 
Regionfullmäktigegruppens rapport 2020 

Den socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen lämnar härmed sin 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020. 

S-kansliet arbetar för regionstyrelsegruppen och för de förtroendevalda i 
regionfullmäktige. Kansliet har medverkat vid framtagande av interpellationer, 
motioner, frågor, samt budgetförslag. Kansliet har också medverkat vid arbetet med 
revidering av oppositionsplattform.  

Under året har följande personer varit anställda på S-kansliet: Dennis Jeryd, Jesper 
Blomqvist (Föräldraledig från 3 augusti 2020,) Agnetha Andersson, Karolina 
Roughton, Moez Dharsani samt Louise Åsenfors (25% sedan 14 augusti för Jesper 
Blomqvist).  

S-Kansliet sänder ut nyhetsbrev samt är aktivt på sociala medier i syfte att förbättra 
informationen till RF-gruppen, andra partimedlemmar men även externt. I enlighet 
med tidigare beslut på årsmötet upprättas protokoll från gruppstyrelsen samt 
anteckningar från RF-gruppens möten vilka sänds ut till hela gruppen. 



 
Regionråden under året har varit: 

Helen Eliasson, Alex Bergström, Håkan Linnarsson, Janette Olsson och Bijan Zainali 

Regionrådsersättarna under året har varit: 
Anne-Charlotte Karlsson, Jim Aleberg, Louise Åsenfors, Claes Redberg (till och med 
22 september), Krister Andersson (från och med 30 november)  

Medlemmar i regionfullmäktigegruppen är enligt stadgan samtliga socialdemokratiska 
ledamöter och ersättare i regionfullmäktige. Även gruppledare i nämnder och 
styrelser kallas till regionfullmäktigegruppens möten. Fullmäktigegruppen består av 
82 personer och har jämn könsfördelning bland både de ordinarie och bland 
ersättarna.  

Interpellationer, motioner och enkla frågor 

Under 2020 har våra regionfullmäktigeledamöter deltagit aktivt i debatter. Den 
socialdemokratiska gruppen lämnade under året in 8 (11) interpellationer, 5 (13) 
frågor och 8 (14) motioner – se bilaga 1.  

Siffrorna inom parantes är förra årets inlämnade initiativ. 

Avslutning 

Den pågående pandemin har utmanat vårt samhälle och visat den gemensamma 
välfärdens styrkor. Under 2020 har verksamheter i Västra Götalandsregionen inlett 
och utvecklat samarbeten som tidigare varit svåra att få till stånd. Men pandemin har 
också blottlagt brister som vi Socialdemokrater måste ha lösningar på för framtiden. 

Under året har många verksamheter blivit drabbade. Redan innan pandemin hade 
Västra Götalandsregionen oförsvarligt långa köer och läget har förvärrats under året. 
Kommande år blir det därför viktigt att utveckla och tydliggöra den 
socialdemokratiska politiken inom hälso- och sjukvård.  

Pandemin har också skapat stora problem i övriga verksamheter inom regionen. Med 
ökande arbetslöshet blir insatserna inom regional utveckling allt viktigare. 
Kollektivtrafiken har inte dragit ned på trafiken trots ett minskat resande. Vikande 
biljettintäkter gör att Västtrafik därför står inför stora utmaningar framöver. Regionens 
olika kulturinstitutioner har också en svår situation. 

Det gångna verksamhetsåret har tydliggjort ett stort antal politiska utmaningar som 
den socialdemokratiska fullmäktigegruppen behöver hantera. Tillsammans ska vi 
formulera och arbeta för våra socialdemokratiska alternativ till den moderatledda 
regionledningen. Pandemin har gjort det nödvändigt att arbeta på ett helt annat sätt i 
fullmäktigegruppen mot vad vi varit vana med. En del av detta nya arbetssätt, 
exempelvis zoom-möten som gör det lättare att träffas, ska vi fortsätta med. Men 
förhoppningsvis ska vi under 2021 åter kunna träffas som vanligt igen.  

 



 
 

Verksamhetsberättelse regiongruppen  

Verksamhetsåret 2020 har Christer Ahlén, Lars-Ebbe Pettersson, Johnny 
Alexandersson, Janette Olsson och Morgan Andersson haft regionuppdrag. 
 

Regionstyrelsen ( HSS, psykiatriberedningen, personalutskottet): Janette Olsson 

Regionfullmäktigegruppen: Christer Ahlén och Janette Olsson 

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden: Johnny Alexandersson 

Styrelsen Bohusläns museum: Lars-Ebbe Pettersson 

Styrelsen Riksteater väst: Lars-Ebbe Pettersson 

Miljönämnden: Christer Ahlén 

Viltförvaltnings delegationen Morgan Andersson 
 
Fullmäktigegruppens möten 2020 

Slutord 2020 
 
Styrelsen 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 en tuff uppgift att försöka få till verksamhet i rådande pandemi. Styrelsen har 
försökt att finna lösningar på hur vi skall upprätthålla samtalen med er medlemmar. Vi 
har haft medlemsmöten digitalt via Zoom. Det har gått sådär. Men vi kan bara blicka 
framåt och bli bättre på digitala medlemsmöten och att vi får möjlighet till att få träffa 
er fysiskt. Vi har två valår framför oss, och det gäller att vi Socialdemokrater stöttar 
varandra och hjälps åt att föra ut vårat budskap. 
Tillsammans är vi starka, tillsammans gör vi skillnad, tillsammans vinner vi valen.             
 
Stenungsund 2021-02-15    
 
Styrelsen för Arbetarpartiet Socialdemokraterna i Stenungsund 
 
 
Morgan Andersson Lars - Ebbe Pettersson 

 

Bo Pettersson Katja Nikula  

 

Gunnel lundgren  Johnny Alexandersson   

 

Himan Mojtahedi Melisa Nilsson 

 

Janne Rudén 



 
Bilaga 1 

Sammanställning över Socialdemokraternas inlämnade interpellationer, frågor 
och motioner för 2020 

Interpellationer:    

Interpellation av Malin Sjunneborn om arbetsmiljön på SU 

Interpellation av Ann-Christine Andersson (S) om skillnader inom regionen när det 
gäller målvärden för god blodtryckskontroll  

Interpellation av Janette Olsson om att överbeläggningar ger arbetsmiljöproblem  

Interpellation av Janette Olsson-  Hur ska lönerna i Västra Götalandsregionen höjas?  

Interpellation av Alex Bergström om biljettkontrollanter och betalningspåverkande 
åtgärder behövs för att minska Coronaplankningen och öka antalet biljettbärare i 
kollektivtrafiken  

Interpellation av Annica Erlandsson om psykiatrin i Västra Götalandsregionen  

Interpellation av Bijan Zainali om avsaknad av arbetsförmedlingstjänster  

Interpellation av Cecilia Dalman Eek om blivande och nyblivna mammors ensamhet i 
coronatider  

Frågor: 

Tomas Angervik om psykiatrin på Kungälvs sjukhus 

Håkan Linnarsson om mödrahälsovårdsuppdraget 

Andreas Hektor om ändrad busslinje i Backa  

Tomas Angervik om mobila team i Kungälv 

Håkan Linnarsson om vården av äldre under pandemin 

Motioner:    

Motion av Janette Olsson med flera om tillgång till doulor och kulturtolkar i hela 
regionen 

Motion av Andreas Hektor om IT-styrningen i Västra Götaland 

Motion av Andreas Hektor och Cecilia Dahlman Eek om minskad administration med 
hjälp av IT 

 


