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Arbetarekommunens medlemsmöte 
Måndag 22 maj var det dags för arbetarekommunens sista medlemsmöte 

före sommaren. I huvudsak var det tre punkter som tog upp mötets tid. 

Det var i tur och ordning 5. Partikongressen, 6. Budget 2018 och 8. Övriga 

frågor. 

 

Partikongressen 
Tyvärr kunde ingen av distriktets ombud på kongressen, eller ombudsmannen, besöka oss, så detta 

kommer styrelsen återkomma med. Värt att nämna är dock att en motion från Lysekils AK, höjning av 

barnbidragen, bifölls av kongressen. Partikongressarbetet och motionerna hade delats in i ett antal 

större politikområden och det var utifrån dessa som kongressen beslutade om partiets inriktning de 

närmsta två åren. 

Vi har också förmånen att ha ett ombud från IF Metalls förbundskongress i 

arbetarekommunen, Stefan Jansson. Ny ordförande i IF Metall efter Anders 

Ferbe är Marie Nilsson från Bohuslän Dal. Kongressen ville se mer fackligpolitisk 

samverkan, bättre tandvårdsförsäkring, barnomsorg bättre anpassad efter 

arbetstider och IF Metall kommer ställa högre krav på att kollektivavtal tecknas. 

Generellt en stor irritation inom IFM om de sk enkla jobben. Det industrin saknar 

är kvalificerad arbetskraft, inte enkla jobb. Satsningar på utbildning och fortbildning mycket viktigare 

för svensk industris framtid än att skapa ingångar till arbetsmarknaden genom låga löner. 

Budget 2018 
Jan-Olof Johansson föredrog bakgrunden till budgeten för 2018. Hur 

arbetsgången varit sen början av året. Bland annat har kommunledningen bjudit 

in alla partigrupperingar till diskussion om förutsättningarna för budgetförslaget 

som förvaltningen tagit fram. Förslaget från tjänstemännen är ett resultat på 2 

%. Motiveringen till det är att den resultatnivån krävs för att klara av 

investeringar samt att soliditeten enligt nya regler ska redovisas efter 

pensionsåtaganden. 

Vi anser att 2 % redan i år skulle ge för stora effektiviseringskrav på utbildnings och 

socialförvaltningarna, varför vårat förslag är ett något lägre resultat för 2018. På sikt kommer det 

som nämnts ovan bli nödvändigt med ett resultat på i snitt 2 %. 

Det blev en lång och mycket bra diskussion om budgeten, där flera närvarande medlemmar ställde 

mycket bra frågor till styrelsen. Bland annat diskuterades kostnader för vikarier och sjukskrivningar 

inom socialförvaltningen, hur säkra är prognoserna för statsbidrag framöver och hur vi ska kunna 

behandla de ensamkommande flyktingbarnen på ett så bra sätt som möjligt. 

Avslutningsvis gick samtalet in på att vi som parti måste bli bättre på att marknadsföra oss och tala 

om för medlemmar och allmänhet på ett bättre sätt vad det är vi åstadkommer politiskt i Lysekil. Vi 

lägger ner all energi på att få kommunen att fungera bra, och det ger för lite över till att 

kommunicera med sympatisörer och medlemmar. 

  



 

Internt partiarbete 
För att på ett bättre sätt klara av att utföra de uppgifter som åligger AK har två 

nya utskott inrättats, kommunikationsutskottet och kampanjutskottet. Syftet är 

att samordna och förbättra externa och interna aktiviteter samt extern och 

intern kommunikation. Kampanjutskottet leds av Christina Gustafson, ingår gör 

också Jan-Olof Johansson och Anders Söfting. Kommunikationsutskottet leds av 

Anders C Nilsson, ingår gör Göran Emanuelsson, Anders Söfting samt Annie 

Pettersson. 

Övriga frågor 
Jan-Olof redovisade de senaste händelserna rörande Lysekilsbanan. Bland partierna i fullmäktige 

finns en stor majoritet för att behålla järnvägen. Kommunen hade ett möte med Trafikverket om 

banans framtid så sent som morgonen 22/5. Beskedet från Trafikverket är att en omfattande 

godstrafik måste inledas relativt snart om inte beslut om nedläggning ska tas. Det beslutet tas efter 

två remissomgångar där bland annat kommunen och Västra Götalandsregionen är remissinstanser. 

Förslaget om nedläggning kan dock komma redan i höst. Då kommer inledningsvis kontaktledningar 

demonteras, pga stöldrisken. Räls och stolpar kräver ytterligare beslut för att tas bort. 

Svenskt Näringsliv (SAF – Svenska arbetsgivareföreningen) har genomfört sin årliga undersökning om 

företagsklimatet i Sveriges kommuner. Förra året låg Lysekil väldigt långt ner i Fyrbodal. I år ser det 

dock ut att bli ännu sämre. 

På hemsidan en länk till intervju i Västnytt med Jan-Olof Johansson om strandstädning. 

Avslutning 
Undertecknad spenderade mötet med att nedteckna varje diskussion, och alla frågorna finns i detalj i 

den texten. Den kommer att redigeras för att bli läsbar, sen kan varje intresserad medlem höra av sig 

och få den till sig, om vi inte hittar en bättre modell. Hör av er till styrelsen eller s-föreningarna om ni 

har andra frågor eller funderingar. 

Sammanfattningsvis var det en fröjd att delta i detta möte. Det var mycket kunskap och 

socialdemokratisk ideologi i framställningar och frågor. 

 

Anders Söfting 

Kommunikationsutskottet 


