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Vi önskar utbilda förtroendevalda medlemmar i sina uppdrag och ge dom det stöd de önskar. 
Vi skall stödja SSU i Stenungsund och ge dom det stöd de önskar. 
Vi skall vara aktiva i det facklig-politiska arbetet. 
Partiet skall samlas några gånger om året för utbildning och utvecklingsfrågor. 
Vi önskar fortsätta med studiecirklar där medlemmar kan komma och diskutera.  
Vi skall aktivt medverka i partiets distriktsstyrelse och på kongresser.  
Vi skall närvara på torgdagarna om det finns tillräckligt med intresserade. Vi kan värva 
medlemmar och informera. Alla medlemmar är välkomna att medverka. 
Vi skall genomföra första maj i Stenungsund, och önskar stor uppslutning. 
Vi skall medverka på partidistriktets kampanjer. 
Vi skall erbjuda medlemmar studier ur partiets studieplaner. 
Vi bör införa gemensamma verksamhetsträffar.  
 
Verksamhetsplan för KF-gruppen 2021 
 
Sammanträdesplan: 
 
Tider för KF-gruppmöten, förmöten inför KF under 2021: 
 
Sammanträdena hålls i Kommunhuset (Skeppet) eller via Zoom och påbörjas kl. 18.00 och 
avslutas kl. 20.00.  
Sammanträdesdagar: 21/1, 4/2, 3/3, 14/4, 12/5, 9/6, 8/9, 6/10, 10/11 och 15/12. 
 
Tider för Kommunfullmäktige möten 2021: 
 
23/1 (allmänpolitisk debatt), 6/2, 5/3, 16/4, 14/5, 10/6 (onsdag kl. 17.00.), 10/9, 8/10, 12/11 
och 17/12. 
Sammanträden hålls i Fregatten och påbörjas normalt kl. 18.00. 
 
Tider för KF (KS) – gruppmöten, förmöten inför KS 2021 
 
Sammanträdena hålls i Kommunhuset (Skeppet) eller via Zoom och påbörjas kl. 18.00 och 
avslutas kl. 20.00.  
Sammanträdesdagar 2020: 9/1 (torsdag), 5/2 (onsdag), 18/2, 3/3, 17/3, 21/4, 19/5, 11/6, 
20/8, 15/9, 20/10 och 24/11. 
 
Kommunstyrelsens sammanträden 2021: 
 
Sammanträdesdagar 2020: 13/1, 10/2, 25/2 (bokslutsdag), 5/3 (torsdag kl. 16.00. enbart 
beslut om ombudsinstruktioner), 23/3, 27/4, 25/5, 15/6, 24/8, 21/9, 26/10 och 30/11. 
 
 
 
 
 



 
 
Övriga aktiviteter: 
 
 
Möte ang. strategi och prioriteringar av Handlingsprogram 2018 - 2022. Genomförs under 
första halvåret 2021.  
 
Möte ang. prioriteringar av Politisk överenskommelse mellan s, c, v, mp och ST. Genomförs 
under första halvåret 2021. 
 
Möte ang. Agenda 2030, strategi och prioriteringar.  

 
Verksamhetsplan Kyrkogruppen: 
Det är kyrkoval i sep 2021, så gruppens arbete består i att ihop med Arbetarekommunen, få 
till en bra valrörelse. Viktigt är att förmå de som har rätt till att rösta, att dom också går och 
röstar. 
 
Aktivitetsplan för fackligt – politiskt 2021 
 
Ansvarig: Petra Eklund Ordförande LO facken Stenungsund/Tjörn 
 
Delta på Jobbmässan i Stenungsund. Plats: Kulturhuset Fregatten.  
När: Mars 
Stå med LO material tillsammans med övriga aktörer på arbetsmarknaden. 
Kommunrepresentanter och privata företag deltar för att locka personer till att söka arbete. 
 
Kollektivavtalets dag 17 mars 
 
Dela ut påsar med information och lite gott, (liten chipspåse och dricka) vid strategiska 
platser i vårt område. Promota vikten av kollektivavtal. 
 
1:a Maj 
Vi planerar tillsammans med S i Tjörn och Stenungsund om utformningen kring 1 maj firande. 
Två alternativ. Fysisk eller digital.  
 
Kyrkovalet i september: 
Dela ut påsar med information och lite gott, (liten chipspåse och dricka) vid strategiska 
platser i vårt område 
 
Skyddsombudens dag i oktober. 
Dela ut påsar med information och lite gott, (liten chipspåse och dricka) vid strategiska 
platser i vårt område 
Uppmärksamma skyddsombudens viktiga uppdrag 
 
 
För Stenungsunds AK styrelse Morgan Andersson 


