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Förord
Lysekils Arbetarekommun har fyllt hundra år. Arbetarekommunen har till sitt 80-års
jubileum kompletterat tidigare historiker och inbundet dessa till en bok omfattande 80 år.
Texten i denna bok har många gamla fotografier som idag är svårt att rekonstruera och
trycka i ny upplaga. Arbetarekommunen har idag ca 130 exemplar av denna upplaga,
som från början trycktes i 500 exemplar.

Per Carlsson, sekreterare under många år i Arbetarekommunen tog upp frågan i
styrelsen om tryckning av ny historik. Han tog kontakt med journalisten Rolf Jonasson
på Lysekilsposten, han var villig att ta fram ett underlag till ny historik, som enligt
hans önskan skulle redigeras av någan som styrelsen utser.

Av det förnämliga material som Rolf Jonasson tog fram har nu de sista 20 åren redige-
rats och skall enligt beslut i styrelsen bindas in i de 130 gamla historikerna
(åren 1900-1980). Tack vare Per Carlssons initiativ och Rolf Jonassons fina underlag
omfattar idag dessa 130 exemplar Arbetarekommunens 100 åriga historia.
Tyvärr har både Per Carlsson och Rolf Jonasson gått ur tiden.

Uno Qvillberg



1980-1981. Åttiårsjubileum, Lysekilsbanan, Statskulden ökar

Förutom arbetarekommunens 80-årsjubileum kom 1980 att präglas av ökade
svårigheter på arbetsmarknaden och kärvare ekonomisk politik som en direkt
följd av den borgerliga regeringens misslyckande. Statsskulden närmade sig
dramatiskt rekordhöga 250 miljarder kronor.
Lokalt fortsatte kampen för Lysekilsbanan. Under året påbörjade Scanraff
byggnationen av  Cat Cracker på ca 1 miljard kronor. Vid ett möte den 14
februari fastställdes valsedeln till årets kommunfullmäktigeval.

Varvskrisen
Det var oroligt vid Skandiaverken och den 7 januari meddelade Ingvar Trogen, Uddevalla-
varvets VD att förhandlingarna om ett samarbete mellan Skandiaverken och statliga SMT
Machine Company AB skjutits på framtiden.

Lysekils järnväg.
Den 23 januari gästades staden av den borgerliga arbetsmarknadsministern Rolf Wirtén.
Kommunstyrelsens ordförande Bertil Nilsson tog upp frågan om den planerade, men
uppskjutna uppprustningen av Lysekilsbanan.

Folkomröstning om energin.
I mitten av februari mobiliserade arbetarekommunen inför den stundande folkomröst-
ningen om energin den 23 mars. Metalls ombudsman Arne Andersson fick förtroendet att
leda kampanjarbetet för Linje 2 i Lysekils kommun. Måndagen den 25 februari arrang-
erade Linje 2 ett mycket välbesökt, offentligt möte i Folkets Hus i Lysekil, som  gästades
av chefredaktören för tidningen Arbetet, Lars Engqvist.  Energifrågan skar rakt igenom
partierna och hos socialdemokraterna var det högt i tak. Partiets grand old lady f.d. stats-
rådet Ulla Lindström företrädde nej-sidan dvs Linje 3 i folkomröstningen. Hon torgtalade i
Lysekil den 4 mars. Valutgången blev en positiv överraskning för oss, sade linje 2:s Arne
Andersson, Lysekil, i en kommentar dagen efter folkomröstningen. Då stod det klart att
linje 2 samlat flest röster; 46 procent i Lysekils kommun och 39,4 i riket som helhet. Linje
1 samlade 14,1 procent av rösterna i Lysekil mot 18 procent i riket. Nej-sidan dvs linje 3
samlade 36,2 procent av rösterna i Lysekil mot 39,3 för riket som helhet. Valdeltagandet
var i Lysekil 73 procent.

1.a maj.
1 maj firades traditionsenligt med demonstrationståg och tal på Kungstorget av riksdags-
man Evert Svensson. Drygt 1.000 demonstranter tågade genom staden. I sitt tal på Kung-
storget tog Evert Svensson bl.a. upp varvskrisen.  Efter demonstrationen inbjöds till ”Öp-
pet Hus” i Folkets Hus där bl.a. barnfilm visades. Dessutom visades mikrofilm av Lysekils
Kuriren åren 1904 - 1906. Medverkade gjorde även Lysekils Manskör och Unga Örnars
mim-, sång och teatergrupp. I mitten av maj fanns det även planer på att starta upp ytterli-
gare en ungdomsklubb. Klubben skulle heta SSU Livsviljan.

Arbetsmarknaden.
I juni kom beskedet att OK investerar 193 miljoner kronor i Scanraff den närmaste
femårsperioden bl.a. i en termisk krackeranläggning.
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Lysekils Arbetarekommun 80 år.
Lördagen den 6 september firade Lysekils Arbetarekommun sitt 80-årsjubileum.
Partiordföranden Olof Palme var huvudgäst vid jubiléet och han talade också inför en
stor skara människor vid ett möte på Kungstorget. Jubileumsfesten hade arbetare-
kommun, på grund av det stora intresset, tvingats flytta från Folkets Hus till Gullmars-
skolan.

I sitt hälsningsanförande hyllade arbetarekommunens ordförande Uno Qvillberg alla
pionjärer och partiarbetare för deras gedigna arbete. ”Något som resulterat i att social-
demokraterna i Lysekil haft egen majoritet de senaste 50 åren”.  Olof Palme högtids-
talade och gjorde en politisk återblick samt en ideologisk analys av det politiska dagslä-
get. Han berättade om arbetarnas kamp i slutet på 1800-talet när man började organi-
sera sig fackligt och politiskt. Han berörde milstolpar som den allmänna rösträtten som
infördes 1918. Riksdagsman Karl-Erik Svartberg, framförde partidistriktets gratulationer.
Jack Borlinger, Uddealla, representerade arbetarekommunerna i distriktet och Stig
Nilson, Lysekil, framförde SSU:s lyckönskningar. Publiken fick också se en scen ur Terje
Fredhs stenhuggarpjäs. Arbetarkören, Metalls orkester och trubaduren Lars Erik
Frendberg svarade för underhållningen. Jubiléet avslutades med supé och dans till
Gjerlövs orkester.

                                                                     Olof Palme delar ut Branting medaljer till partivänner.

Den 22 november firade SSU-Klippan i Lysekil sitt 75-årsjubileum. Ungdomsrörelsen har
dock betydligt fler år på nacken än vad jubiléet visade. Redan i juni 1901 såg den första
socialistiska ungdomsklubben dagens ljus i Lysekil. Den bar namnet Lysekils Socialis-
tiska Ungdomsklubb och utgjorde grunden till den klubb som bildades den 2 november
1905 och som fick namnet Lysekils Socialdemokratiska Ungdomsklubb (SDUK). Vid
jubiléet talade Uno Qvillberg, för organisationerna i Folkets Hus, Ingemar Samuelsson,
Uddevalla, för Bohusläns SSU-distrikt, Kristina Fjällström, Uddvalla, för SSU-förbundet
och Lennart Gustavsson för SSU Livsviljan.  Mikael Melin framförde klubbens tack för
gåvor och blommor och riktade också ett tack till Arbetarkören med Rune Olsson som
dirigent, samt  till medlemmarna och föräldrar för deras hjälp vid genomförandet av jubi-
léet.
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Medlemsmöten
“Nu är det dags att sätta klackarna i marken. Vi kan inte tillåta att den borgerliga reger-
ingen raserar allt som arbetarrörelsen byggt upp genom åren”. Det sade riksdagsman
Karl-Erik Svartberg vid ett arbetarekommunmöte den 24 november i Folkets Hus. Månda-
gen den 8 december mobiliserade arbetarekommunen åter ett möte för Lysekilsbanan.
”Har sista tåget gått för Lysekilsbanan” var rubriken och vid mötet medverkade länets
riksdagsledamöter; Karl-Erik Svartberg, Lennart Nilsson, Tyra Johansson och Evert
Svensson, samt landstingsrådet  Elof Karlsson, kommunstyrelsens ordförande Bertil
Nilson och planeringssekreterare C-G Morén.

Verksamhetsåret 1981. Lysekils Sjukhus.
I början av 1981 stod det klart att Lysekils sjukhus skulle byggas om och till för 98,1 miljo-
ner kronor.  Stångenäs S-förening krävde i ett uttalande att alla oljetankers som angör
Brofjorden skulle inlänsas. Ett krav som man ville skulle gälla samtliga svenska hamnar.
Man krävde också att de aktuella hamnarna utrustades för mottagning och rening av
barlastvatten. Lyseprofilen Ivar Johansson, Humlekärr, hade bestämt sig för att trappa
ned och avgick vid årsmötet som ordförande för Lyse Socialdemokratiska förening. Ivar
hade i drygt 40 år arbetat aktivt inom arbetarrörelsen och vid årsmöte hedrades han för
sina gedigna insatser.

Per Carlsson  lämnar arbetarekommunens styrelse efter 32 år.
Lördagen den 28 februari avtackades Per Carlsson som lämnade arbetarekommunens
styrelse efter 32 aktiva år. ”Det går inte att mäta allt arbete Per Carlsson lagt ner för
arbetarekommunen. Du skulle egentligen haft Brantingmedaljen, men det får du inte. Inte
för att du inte är värd den utan för att vi vill ha anledning att återkomma”, sade Uno
Qvillberg skämtsamt i sitt tacktal till Per Carlsson. Lämnade styrelsen gjorde också Karin
Axelsson. I övrigt avtackades den under många år ”ständige” styrelsesuppleanten Gunnar
Adolfsson, samt ledamoten Roland Wedin och suppleanterna Inga Larsson och Rolf
Ahlinder. Talare vid mötet var Arbetets förre chefredaktör Frans Nilsson.

1:a majfirande
Vid årets 1 maj blev det ett rekorddeltagande. Uppskattningsvis 2.500 personer demon-
strerade trots att vädret var ganska kyligt. Riksdagsman Hilding Johansson, Trollhättan,
talade på Kungstorget och han var mycket kritisk mot den borgerliga regeringen. Social-
demokraterna i Lysekil bildade i juni en kommunalekonomisk grupp med representanter
från kommunens olika styrelser och nämnder. Syftet var att diskutera ekonomiska budget-
frågor bl.a propositioner och belsut från regeringshåll, och se över vilka konsekvenser
detta medför.

Ett glädjande besked togs onsdagen den 23 september då OK-förbundets styrelse, vid ett
möte i Lysekil, gav klartecken till miljardsatsning på krackerbygget, som beräknades ge
jobb åt 400 man under tre år. Byggstarten var satt till hösten 1982.

Tråkigt var det söndagen den 27 september då det sista persontåget avgick från Lysekils
station kl 17.55. En 68-årig epok gick i graven. Arbetarekommunen hade under många år
kämpat för Lysekilsbanans fortlevnad. Kampen gick nu vidare för att rädda banan för
godstrafik. I slutet av november ställde Uno Qvillberg frågan i Bohuslandstinget: ”Varför
startar inte byggnationen (utbyggnaden av Lysekils sjukhus) i enlighet med fattat
landstingsbeslut?”. Svaret blev ”byggstart nästa år”. Uno Qvillberg tog också upp frågan
om utökning av anestesiverksamheten från en till två dagar. Moderaten Carl-Magnus
Broström svarade och ansåg inte att det torde föreligga förutsättningar för en utökning av
anestesiservicen.
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1982. Storseger i Kommunalvalet -  SSU – lägret på Trellebystrand
Året kom att domineras av valet och i Lysekil gick socialdemokraterna fram starkt och
tog två nya mandat, från 21 till 23 ledamöter i fullmäktige. Kommunvalets stora förlorare
blev folkpartiet som tappade 2 mandat. Centern gick också tillbaka ett mandat.
Moderaterna tog ett mandat och blev största borgerliga parti.

Medlemsmöte
“Riksdagsman Karl-Erik Svartberg gästade i början av februari 1982 Lysekils Arbetare-
kommun, framförde stark kritik mot den borgerliga regeringen och dess ekonomiska
politik. Den är en konstlad spekulation. Kamp mot arbetslöshet och en rättvis fördelning
är de centrala målen för en socialdemokratisk regering”.

Gertrud Sigurdsen
En manifestation för löntagarfonder arrangerades tisdagen den 9 februari av LO-sektio-
nen och socialdemokraterna i Lysekil. Det blev fackeltåg genom staden och möte i Fol-
kets Hus. I spetsen för fackeltåget gick riksdagsledamoten Gertrud Sigurdsen och Uno
Qvillberg, ordförande i arbetarekommunen. Det blev diskussion om löntagarfonderna vid
mötet i Folkets Hus . Måndagen den 1 februari  träffades ett antal Brastadsungdomar för
att diskutera ett eventuellt nystartande av  SSU-klubben Flugsvampen. En interimssty-
relse valdes. I Lysekil fanns vid tidpunkten två SSU-klubbar, Klippan och Livsviljan.

Ungdomens möjligheter till arbete i Lysekil, Debatt i Gullmarsborg
”Varför har ungdomen inget arbete?”, det var rubriken på den debatt som onsdagen den
3 mars arrangerades i  fritidsgården Gullmarsborg i Lysekil. Inbjudna till debatten var alla
arbetslösa ungdomar samt ungdomsförbunden. Stig Nilson, SSU, sade under debatten
att han befarade att ungdomen i större utsträckning skulle fly staden om de inte kunde få
ett jobb. Under åren 1975-1981 hade 229 ungdomar flyttat från Lysekil.

Årsmöte.
Kurirens f.d. redaktör Nils Hillén gästade arbetarekommuns årsmöte i Folkets Hus lörda-
gen den 6 mars. Han var i sitt tal mycket kritisk mot näringslivet och de borgerliga parti-
ernas hetskampanj mot löntagarfonder.

Vid årsmötet omvaldes kassören Evald Borg för ytterligare en 2-årsperiod. Omval i sty-
relsen på 2 år av: Larsolof Blixt och Eva-Britt Hylander. Nyval av Bengt-Ivar Pettersson,
Monica Lund och Stig Nilson samt fyllnadsval av Karl-Axel Tengberg.

Arbetarekommunens ordförande Uno Qvillberg riktade i sitt inledningstal vid årsmötet
skarp kritik mot den borgerligare regeringen och dess, enligt Qvillberg, nedrustning av
vårt land. Han nämnde bl.a. försämringen i sjukförsäkringen. ”Nu gäller det att vi kraftfullt
samlar oss kring partiprogrammet och hoppas på en socialdemokratisk valseger i höst”.
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Metalls storavdelning får kvinnlig ordförande
Iréne Olsson, Brodalen valdes vid Metalls storavdelnings årsmöte på Kung Rane i
Svarteborg till avdelningens första kvinnliga ordföranden. Hon efterträdde Lennart Karls-
son, Lysekil, som suttit som ordförande sedan 1974.

I mars 1982 blev det också klart att Lisbet Calner, Lysekil, placerats på femte plats på
socialdemokraternas riksdagsvalsedel för Bohuslän. Fullmäktigelistan i Lysekil toppades
av Bertil Nilsson. Därefter följde Bertil Govik, Sigurd Andersson, Eva-Britt Hylander, Uno
Qvillberg, Per Carlsson, Lars Bergström, Ella Johansson, Lennart Carlsson, Kathe Karls-
son, Stig-Lennart Karlsson, Marie-Anne Johansson, Larsolof Blixt, Sixten Hård,
Roland Karlsson, Lilian Widheden, Karl-Gunnar Johansson, Stig Nilson, Carl-Axel
Tengberg, Lars-Gunnar Svensson, Margareta Josefsson, Bo Göthesson och på 23:e
plats Iréne Olsson.

1: maj
Riksdagsman Lennart Nilsson, Uddevalla, var huvudtalare och tog till kraftord mot
moderaterna och deras partiledare Ulf Adelsohn. Trots det dåliga och blåsiga vädret
mötte ca 1.000 demonstranter upp. Efter torgmötet blev det sedvanligt öppet hus i Fol-
kets Hus.

SSU-lägret på Trellebystrand.
3.000 lyssnade till LO-ordföranden Gunnar Nilsson när han höll sitt öppningstal vid SSU-
lägret på Trellebystrand lördagen den 3 juni. ”Jag hoppas att SSU-lägret ska bli en rejäl
stimulans för deltagandet i valarbetet”, sade bl a Gunnar Nilsson.  De olika distrikten
tågade med röda flaggor in på ängen till musik av Ö-barna. Inför det stora folkhavet
talade i nämnd ordning: SSU-ordföranden Jan Nygren, Uno Qvillberg, KF:s ordförande i
Lysekil samt Gunnar Nilsson, LO. ”Just nu finns inget viktigare för oss än att ta upp stri-
den för den fulla sysselsättningen”, sade Gunnar Nilsson .

Partisekreterare Sten Andersson gästade SSU-lägret fredagen den 9 juli.  Den stora
finalen hölls på Gullmarsvallen dit cirka 3.500 människor sökt sig för att bl.a. lyssna på
Sten Andersson.  Förutom löntagarfonderna, betonade Sten Andersson i sitt tal att om
landet skall  ta sig ur nuvarande kris, måste vi jobba oss ur den.

Sten Andersson, Eva-Britt Hylander & Karl-Erik Svartberg på Gullmarsvallen SSU-lägret 1982
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S-båten.
Socialdemokraterna sjösatte den 26 juni (s)-båten som anlöpte en rad hamnar utmed
Bohuskusten. Det första mötet hölls den 26 juli på Gullholmen, sedan gick valturnén
vidare och avslutades i Grundsund den 30 juli. Ombord fanns s-riksdagsledamöterna på
Bohusbänken och  28-29 juli även partisekreterare Sten Andersson.

Valupptakt.
Den egentliga valupptakten för socialdemokraterna i Lysekils kommun startade fredagen
den 20 augusti vid ett möte i Societetssalongen. Gäst och huvudtalare var SSU:s för-
bundsordförande Jan Nygren. Lisbet Calner inledde mötet med att erinra om att man
befann sig på en historisk plats. ”För femtio år sedan fick inte arbetare komma in på
Societetssalongen. ”Tänk att vi nu sätter upp våra röda fanor i denna lokal”.

Till den socialdemokratiska valupptakten i Göteborg  kom 15.000 människor för att
lyssna till förre finansministern Gunnar Sträng. Arbetarekommunen i Lysekil hade ordnat
bussresa till Göteborg.

Lysekilssonen Bert Lundin och Rune Molin, LO valtalade i Lysekil.
Förre metallordföranden och Lysekils-sonen Bert Lundin, gästade arbetarekommunen
den 27 augusti och fick nöjet att tala inför ett fullsatt Folkets Hus. I sitt tal pläderade han
för löntagarfonderna. ”Vi måste ha fonder  för att säkra pensionerna. Vi står inför ett
oerhört viktigt val. Det är ni som ska avgöra om vi ska få tillbaka den gamla trygga
framstegspolitiken eller om de borgerliga ska få fortsätta den kräftgångspolitik de nu fört
i sex år”. Valarbetet var minst sagt intensivt detta år. Tisdagen den 7 september kom
LO:s sekreterare Rune Molin till Lysekil.

När vallokalerna stängde söndagen den 19 september stod det ganska snart klart att
Socialdemokraterna vunnit en brakseger. I Lysekil gjorde man ett mycket bra val och
ökade på sina mandat från 21 till 23. Partiledaren Olof Palme kunde räkna in 166 man-
dat, plus 12 och egen majoritet i riksdagen. ”Vi har uppenbarligen fått våra invånares
förtroende för den politik vi fört under mandatperioden”, sade en glad Uno Qvillberg,
fullmäktiges ordförande i Lysekil. ”Dessutom är jag verkligen glad över att vi från de här
trakterna nu får en ledamot i riksdagen.

Första kvinnan från Lysekil till riksdagen.
Socialdemokraterna gick fram så starkt att Lisbet Calner,
Lysekil, från sin femte plats på valsedeln tog plats i riksdagen
på ett utjämingsmandat. Den första S-riksdagsledamoten från
Lysekil efter Carl Brännberg och Karl Andersson i Rixö.
Det var vid halv tre tiden på valnatten som telefonen ringde
hemma hos Lisbet . Ett telefonsamtal som kom att förändra
hela livet för den dåvarande postkassörskan. I Lysekil gick (S)
fram  från 21 till 23 mandat. (M) fick 7, (Fp) fick 5, (C) 4, (V)
och (KPLMr) 1vardera.

Från den kommunala horisonten
Moderaternas ordförande i Lysekil, Kent Olsson var inte
blygsam och strax efter valet krävde man topp-poster i .kom-
munen: både vice ordförande i Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. SSU klub-
barna i Kommunen kom med krav att sociademokraterna skulle, i kraft av egen majori-
tet, lägga beslag på samtliga ordförandeposter i nämnder och styrelser.

Lisbet Calner, ny riksdags-
ledamot från Lysekil
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Lysekils Sjukhus.
 En fråga som behandlats på många medlemsmöten och som engagerat våra medlem-
mar mycket fick en positivt utveckling när landstinget den 25 oktober påbörjade utbyggna-
den av Lysekils sjukhus.  Totalt skulle sjukhuset  få ett nytillskott på 14.600 kvadratmeter,
mot en tidigare yta på 6.200 kvadratmeter. Den första etappen, som nu startade, innebar
en nybyggnad för primärvård, rehabilitering, långtidsvård och försörjning. Etappen beräk-
nades vara klar i slutet av 1984. Kostnaden för hela projektet låg på cirka 100 miljoner
kronor samt 18 miljonerkronor för utrustning.

Medlemsmöte
Det var ett splittrat arbetarekommunmöte som måndagen den 1 november beslutade att
besätta vice ordförandeposterna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Beslutet
kom först efter omröstning som slutade 29 mot 25. Därmed fick inte heller SSU igenom
hela sitt krav om att samtliga vice ordförandeposterna i styrelser och nämnder skulle
besättas av socialdemokrater. Det resulterade i att Lilian Widheden, s, valdes till förste
vice ordförande i KF.

1983. Varvskrisen Skandiaverken.

Medlemsmöte
I slutet av januari höll arbetarekommunen sitt första medlemsmöte för året. Vid mötet
redogjorde den nyblivne riksdagsledamoten Lisbet Calner, Lysekil, för årets statsverkspro-
position. Av redogörelsen framgick att regeringen Palme inte föreslog några nya reformer
eller förslag som krävde nya och högre kostnader. Anslaget till forskning ökade något.

Uttalande om varvskrisen av Lysekils Arbetarekommun.
Arbetarekommunen gjorde i samband med Svenska Varvs beslut ett uttalande: ”Skandia-
verken har sedan 1975 minskat sysselsättningen med ca 130 anställda eller med när-
mare 40 procent. Därmed har Skandiaverken burit sin del av varvsnäringens anpassning
till marknaden. Med den arbetsmarknadssituation som råder i regionen är en ytterligare
neddragning förödande, både för de som förlorar sina arbeten och de som redan saknar
arbeten, främst ungdomen. Samhällets kostnader för arbetslösheten är väl känd. Det är
därför förvånande att inte den kunskap som Skandiaverkens anställda besitter tas tillvara
i konstruktiva förslag. Satsa på Skandiaverkens kunnande på motorsidan med utveckling,
nya produkter och investeringar”, uppmande Lysekils Arbetarekommun.

Årsmöte
Arbetarekommunens årsmöte hölls lördagen den 19 mars i Folkets Hus. De röda fanorna
lyste lite extra den här dagen. Arbetarekommunens ordförande Uno Qvillberg påminde de
närvarande om partiets fina valresultat i Lysekil. ”Vi fick inte bara förnyat förtroende, utan
stärkte också förtroendet hos väljarkåren genom två nya mandat i fullmäktige. Partiet har
aldrig varit så starkt undre dess 50-åriga tid vid makten i Lysekils kommun”, sade Uno
Qvillberg och tackade väljare och valarbetare för en fin insats. Dagens gäst var Lysekils
egen ledamot av riksdagen Lisbet Calner som gav en lätt och trevlig information om arbe-
tet i riksdagen. För underhållningen svarade Kjell Kraghe. Uno Qvillberg omvaldes som
arbetarekommunens ordförande för en 2-årsperiod. Styrelseledamöter 2 år: Bertil
Hammargren, Bo Göthesson, Erik Karlsson och  Karl-Axel Tengberg.
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Gunnar Sträng 1:a maj talare i Lysekil
1-majtalare 1983 var ingen minde än den legendariske Gunnar Sträng. ”Lysekil och
Uddevalla är båda platser med en industriell verksamhet med anknytning till den hårt
prövade varvsindustrin”, inledde Gunnar Sträng sitt tal på Kungstorget. Där hade samlats
uppskattningsvis 3.000 människor. Tidningarna räknade t.o.m. skaran till uppemot 4.000.
Gunnar Sträng fortsatte: ”Utsikterna för dagen är mörka. Varvsindustrin har att se obe-
vekliga fakta i ögonen. Det saknas idag räntabla beställningar, en följd av världshandelns
volymminskning, som bara under fjolåret uppgick till 10 procent. Oljetransporterna har
minskat med en tredjedel, och fraktnivåerna halverats. En femtedel av världens handels
flotta ligger upplagd och oanvänd”. Det var kalla fakta som Gunnar Sträng lade fram.

Sigurd Andersson, Gunnar Sträng & Bertil Nilsson. 1:a Maj 1983

Demonstrationen utgick på sedvanligt sätt från Lysekils Folkets Hus och i spetsen gick
Lysekils musikkår. Metalls orkester och Lysekils Manskör medverkade  vid mötet på
Kungstorget.

Traditionsenligt hölls efter demonstration och möte på Kungstorget, ett öppet hus i Fol-
kets Hus. Där visades en utställning om det internationella arbetet för solidaritet, fred och
frihet. Underhållning bjöds av latinamerikanska gruppen Wira Cocha. Vidare visades en
barnfilm.

Metalls kursgård Lingatan invigs av “Lysekilssonen” Bert Lundin.
Den 16 juni invigde förre metallordföranden Bert Lundin Metalls kursgård Lingatan. På
plats fanns även tjänstgörande förbundsordförande i Metall, Leif ”Blomman” Blomberg
samt LO-chefen Stig Malm och representanter från Lysekils kommun med kommunfull-
mäktiges ordförande Uno Qvillberg i spetsen. Under 1983 räknade man med att 7.000
personer skulle genomströmma kursgården.

Kommunalrådet Bertil Nilson inviger Lysekils nya bibliotek
Söndagen den 8 augusti invigdes Lysekils nya huvudbibliotek av kommunstyrelsens
ordförande Bertil Nilsson. Många intresserade hade kommit till denna kulturens högtids-
stund och Bertil Nilsson uttryckte sin glädje över vad man fick se.
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Antal medlemmar i arbetarekommunen
Vid årets slut uppgick medlemsantalet till 3.138, en minskning med 140 medlemmar.
Minskningen berodde i första hand p.g.a. nedgång i antalet kollektivt anslutna.

1984 Nedläggning av varvet och Abba fabriken i Lysekil
Under året kom beslutet om en nedläggning av Uddevallavarvet. 1983 hade varvet en
fakturerad försäljning på 1,4 miljarder kronor. Delårsrapporten för de två första tertialen
(åttamånders period) visade att varvsrörelsen givet ett resultat på 265,8 miljoner kronor.
Ironiskt nog det bästa varvet någonsin presterat. Det hjälpte föga! Nedläggningsbeslutet
stod fast.

Skandiaverken och Abba.
Den 12 mars kl 15 på eftermiddagen fick de 146 anställda vid Abbas fabrik i Lysekil
beskedet om att tillverkning av sillkonserver skulle upphöra. Totalt berördes 110 kvinnliga
löntagare av nedläggningen. Kvar i Lysekil blev en liten grupp på 15 anställda vid
bleckslageriet dvs tillverkningen av plåtemballage. Abbas styrelse motiverade sitt beslut
med att det rådde överkapacitet på sill- och ansjovissidan. Ironiskt nog så lade även
Abba fram siffror som pekade på rekordvinst.

Samma dag meddelade Uddevallavarvets styrelse att man beslutat att investera drygt
sex miljoner kronor i en ny plåt- och svetshall vid Skandiaverken. Det var ett glädjande
besked. Kampen om jobben vid Abba fortsatte. Lördagen den 9 april demonstrerade
tusentals uppretade lysekilsbor mot nedläggningsbeslutet. Demomstranterna samlades
utanför ABBA fabriken och tågade med banderoller och plakat till Kungstorget.
Banderoller och plakat var som vid många andra demonstrationer utförda av Bror
”Brollan” Larsson. Det var en hel stads protest mot Abbas cyniska spel med människor,
som dagens talare LO-distriktets ordförande Lennart Nilsson uttryckte sig. De flesta
tidningarna i Västsverige var på plats och demonstrationen fick stort utrymme i söndags-
bilagorna.

Den 16 april överlämnade representanter för Abba-personalen i Lysekil en protestlista
med över 4.600 namnunderskrifter till Abbas VD Göran Lindén. ”Under förra året var vi
med och arbetade ihop 42 miljoner kronor i vinst. Den 12 mars fick vi mottaga ledning-
ens tack, nedläggning av Lysekilsfabriken. Ett hårt slag mot Lysekils kommun.

 Demonstration mot nedläggning av Abba-fabriken i Lysekil
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1:a maj
 1:a -maj firades traditionsenligt med demonstration och tal på Kungstorget. Och natur-
ligtvis kom Abbas nedläggning att prägla demonstrationen. Det blev en massiv uppslut-
ning. Över 1.500 marscherade i protest mot Abba/Volvo. Talare var Svenska
Kommunalarbetareförbundets 2:e vice ordförande Lillemor Arvidsson, Uddevalla.  Vi
måste bekämpa Volvos planer att lägga ned sin Abba-fabrik. Men om planerna ändå blir
verklighet måste Volvo med sina stora resurser ta sitt samhällsansvar och skaffa fram
andra arbeten. Arbetsmarknaden i Lysekil tål inte nya nedläggningar, sade Lillemor
Arvidsson.

Efter demonstrationen inbjöds till öppet hus i Folkets Hus där årets tema var ”Vart går
skattepengarna?”. Utställningen som visasdes i B-salen speglade den kommunala verk-
samheten. Kommunalt förtroendevalda svarade på frågor inom respektive verksamhets-
område. Dessutom visades utställningen Abba förr och nu.

Styrelsens årsberättelse
Arbetarekommunens styrelse konstaterade, i sina slutord, att även om arbetsmarknads-
situationen totalt förbättrats i landet, så har Lysekils kommun och den närliggande regio-
nen drabbats mycket hårt av industriinskränkningar och företagsnedläggelser. Man var
dock övertygade om att regeringen skulle ta sitt ansvar för regionen. Det s.k. Uddevalla-
paketet visar klart att vår bedömning var riktig. Enligt besked i samband med Uddevalla-
paketet skall Skandiaverken i Lysekil få fortsätta sin verksamhet i en något omstrukture-
rad form. Vårt krav är att Svenska Varv tar sitt ansvar och lever upp till de löften som
gavs i samband med presentationen av Uddevallapaketet. Vid årets slut var medlemsan-
talet 2.968. En minskning med 170 medlemmar. Minskningen berodde på en nedgång i
antalet kollektivt anslutna.

Medlemsmöten
Måndagen den 23 januari presenterade stadsarkitekt Jan-Olof Jarlöv och tekniske che-
fen Nils Frennfelt centrumplanen. Jarlöv inledde och berättade till färgbilder hur andra
kommuner löst sina centrumfrågor. För Lysekils del var det främst trafiken och miljön det
handlade om. Vid mötet talade också riksdagsledamot Lisbet Calner som redogjorde för
regeringens budgetförslag. Det var ett stramt budgetförslag. Vägar, kultur och idrott fick
ökade anslag, för övrigt var det ganska magert. LO-tidningen klassade budgeten som
den stramaste på tio år.
.
Havsfiskelaboratoriet – Parkhotell tomten
Uno Qvillberg klargjorde i slutet av juni att kommunen inte accepterar att Havsfiske-
laboratoriet flyttas från Lysekil. Ett sådant förslag är helt felaktigt och det är underligt att
man kan komma med sådana tankegångar, menade Qvillberg. Uttalandet kom med
anledning av att länsrådet Allan Johansson i Kristianstad föreslagit att laboratoriet lokali-
seras till Karlskrona.
.
Arbetarekommunen gjorde den 5 september ett skarpt uttalande där man krävde att
Havsfiskelaboratoriet skulle vara kvar i Lysekil och byggas ut i enlighet med kommunens
utredning.  Den 20 september beslöt fullmäktige anta ett remissyttrande i labb-frågan där
man bl.a underströk att utredaren stöder sig på argument som inte bör vara avgörande
för laboratoriets placering. 21 september uppvakades jordbruksminister Svante Lund-
kvist av en S-delegation: Riksdagsledamöterna Karl-Erik Svartberg och Lisbet Calner
samt Uno Qvillberg och Per Carlsson från Lysekils arbetarekommun. Delegationen från
Lysekil fick klart för sig att det var många skäl som talade för att havsfiskelaboratoriet
skulle få vara kvar i Lysekil.

10



Parkhotell tomten
Vid mötet den 5 september diskuterade arbetarekommunen byggnation av bostadshus
på tomten vid parken (Park Hotell). Bertil Nilsson, Harald Holmgren och Jan-Olof Jarlöv
redogjorde för byggnationen. Mötet som var mycket välbesökt beslutade att rekommen-
dera fullmäktigegruppen att inköpa Park Hotell, men att något hyrehus ej bör byggas på
tomten. Motståndet var kompakt bland de 80-talet medlemmarna som slutit upp vid mötet.
I början av oktober uppvaktade arbetarekommunen genom Stig Nilson Wiktor Blomgren
på hans 90-årsdag. Nilson tackade jubilaren för hans mångåriga insatser för svensk
arbetarrörelse. Dessa började i tidiga ungdomsåren i Skåne och fortsatte sedan på
många olika platser i vårt land. Bland annat var Blomgren med och bildade Socialdemo-
kratiska Ungdomsförbundet 1917.

Landstings - Riksdagskandidater
Den 25 november hade arbetarekommunen ett allmänt möte i Brastads Folkets Hus i
samband med en konferens. Mötet beslöt bl.a. om kandidater till landstingslistan där Uno
Qvillberg förslogs på 1:a plats och på 6:e Iréne Olsson. Mötet antog också ett uttalande
om Uddevallavarvet.
.
Grötfesten detta år hölls i Brastads Folkets Hus där man även valde kandidater till
riksdagslistan. Valda blev Lisbet Calner och Stig Nilson. Lisbet satt redan i riksdagen
och mötet uttalade att  om någon s-riksdagsledamot avsäger sig sitt uppdrag så ska
Lisbet flyttas upp på listan.
.
Årsmöte
Vid årsmötet i Lysekils Folkets Hus den 3 mars, det 84:e i ordningen, talade riksdags-
man Karl-Erik Svartberg. Det blev ett något annorlunda tal, men på ett mycket engage-
rande sätt berättade Karl-Erik Svartberg om ett besök i Polen och olika sammanträffande
med ledare för frihetsrörelsen Solidaritet bl.a fredspristagaren och Solidaritetsledaren
Lec Walesa.

Evald Borg avtackas efter 33 år i arbetarekommunens styrelse
Vid mötet avtackades kassören Evald Borg som varit ledamot av styrelsen i 33 år. Sty-
relsen hade också beslutat att tilldela Evald Borg Brantingmedaljen för hans hängivna
och uppoffrande arbete i rörelsens tjänst. Borg har på ett utomordentligt skickligt sätt
förvaltat kassan och saknaden efter honom kommer att bli stor i styrelsen. Borg erhöll
som avskedsgåva Partidistriktets tavla ”Vind i Röd Fana”. Till Edit Borg överlämnade Uno
Qvillberg  blommor som tack för hennes mångåriga arbete som medhjälpare till kassö-
ren.
Ordföranden Uno Qvillberg tackade också Bengt Ingemansson som avgick som revisor,
Stig Nilson slutade som studieledare och Tommy Collén som lämnade sitt uppdrag som
internationell ledare. Följande styrelseval förrättades: kassör 2 år Tommy Axelsson
(nyval), Eva-Britt Hylander, Lars-Olof Blixt, Monika Lund, Stig Nilson och Bengt-Ivar
Petersson.

1985.  Valrörelsen,  Havsfiskelaboratoriet byggs för till för 12 milj
Lysekils kommun fick i början av 1984 mottaga Nordiska Vägtekniska Förbundets Väg-
miljöpris. Ett glädjebesked nådde Lysekil onsdagen den 23 janauri då det blev klart att
Havsfiskelaboratoriet bygger nytt för 12 miljoner kronor i Lysekils kommun.
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Medlemsmöte
Finansutskottets ordförande Arne Gadd var gäst vid arbetarekommunens möte den 21
januari i Lysekils Folkets Hus. Gadd inledde sitt föredrag med att påminna om Sveriges
ekonomiska situation 1976. OECD utnämnde då Gunnar Sträng till världens bäste fi-
nansminister. Sverige hade då knappast några utländska lån och en i stort sett balanse-
rad budget.

Efter det att de borgerliga tillträtt i regeringsställning började finanserna snabbt försäm-
ras och strax efter regeringstillträdet meddelades att Sverige snart inte var kreditvärdigt i
de utländska storbankerna. 1982 var underskottet över 90 miljarder, varav i utländska lån
över 70 miljarder.

Valupptakt.
”Partilördagen” hölls den 10 februari och då samlades socialdemokraterna i 160 kommu-
ner till valupptakt. I Lysekil kunde arbetarekommunen räkna in ett 50-tal medlemmar till
heldags konferensen. Lisbet Calner höll ett anförande där hon redogjorde för S-regering-
ens handlade under den senaste valperioden, vilket bl.a. var att man fått ordning på
landets finanser. I februari handlade det om jordbrukspolitik och matpriser när Stångenäs
Socialdemokratiska förening höll möte. Ett intressant föredrag hölls av Grete Lundblad,
ledamot av jordbruksutskottet och medlem av partistyrelsen.

Årsmöte – Medlemsmöten.
Årsmötet hölls den 2 mars, ordföranden Uno Qvillberg kunde hälsa 125 deltagare väl-
komna däribland riksdagsledamoten Lennart Nilsson, Uddevalla. Uno Qvillberg avslutade
sitt inledningsanförande med en förhoppning om en socialdemokratisk valseger den 15
september.

Vid årsmötet omvaldes Uno Qvillberg som arbetarekommunens ordförande för ytterligare
en 2-årsperiod. Fyllnadsval på posten som sekreterare. Eva-Britt Hylander valdes på 1
år. Övriga styrelseledamöter 2 år, omval: Karl-Axel Tengberg, Carlgustav Morén. Nyval
skedde på Willy Hansson och Micael Melin.

Vid årsmötet erhöll Erik Carlsson, Brodalen, partidistriktets jubileumstavla ”vind i röd
fana” för sina många år i rörelsens tjänst. Erik lämnade uppdragen som ledamot i styrel-
sen och som ordförande i Stångenäs Socialdemokratiska förening.

I mitten av mars diskuterades närradio och kabel-TV när Stångenäs socialdemokratiska
förening höll möte i Brastads Folkets Hus. Gäst var riksdagsledamoten Tyra Johansson,
Uddevalla. Hon redogjorde för regeringens syn på närradio och kabel-TV. Vid
partidistriktets kongress i Mölndal i slutet av mars spikades riksdagsvalsedlen. Första
namn blev Evert Svensson, Kungälv, som följdes av Karl-Erik Svartberg, Partille, Lennart
Nilsson, Uddevalla och Lisbet Calner, Lysekil.

Vid marsmötet den 25:e fastställde arbetarekommunen listan inför fullmäktigevalet. Lis-
tan toppades som tidigare av Bertil Nilsson. Därefter följde Uno Qvillberg, Bertil Govik,
Bo Göthesson, Eva-Britt Hylander, Per Carlsson, Lars Bergström, Lennart Carlsson,
Lilian Widheden, Karl-Gunnar Johansson, Sixten Hård, Marianne Johansson, Iréne Ols-
son. Stig Nilson, Roland Carlsson, Bengt-Ivar Pettersson,  Erald Alfsson, Harald Holm-
gren, Allan Johansson, Lars-Gunnar Svensson, Margereta Josefsson samt Carlgustav
Morén på 22:a plats.
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1:a maj Talare Jordbruksminister Svante Lundqvist.
1-maj arrangerades sedvanligt med demonstration och tal på Kungstorget. Årets talare
var jordbruksminister Svante Lundqvist. Han berörde i sitt tal moderaternas krav på
systemskifte, som skulle om de borgerliga vinner valet, öka klyftorna i samhället, som
påbörjades under deras 6 år vid makten. Svante Lundqvist sade sig också vara glad på
Lysekils vägnar, eftersom det bestämts att Havsfiskelaboratoriet skulle vara kvar i kom-
munen. Efter mötet inbjöds till sedvanligt öppet hus i Folkets Hus. Några dagar senare
kom ett dystert besked. Skandiaverken skulle halveras och 70 anställda fick gå.

Tage Erlander avlider.
Mitt under pågående valrörelse gick en av förgrundsgestalterna inom socialdemokratin
ur tiden. Nämligen Tage Erlander som avled den 21 juni i en ålder av 84 år. I verksam-
hetsberättelsen skriver styrelsen några minnesord över Erlander. ”Han blev en landsfa-
der för vårt land och under hans ledning genomfördes många och stora reformer. Från
1946-1969 var Tage Erlander statsminister och under samma period var han ordförande i
vårt parti”.

Pensionärsträff i Havsbadsparken, talare Gertud Sigurdsen.
Sjukvårdsminister Gerrud Sigurdsen gästade Lysekil den 14 augusti. Hon talade bl.a vid
en pensionärsträff i Havsbadsparken. Ett besök gjordes även på Lysekils sjukhus och
det fick sjukvårdsministern att uttala följande: ”Det är viktigt att ha en riktig familjepolitik
som gynnar de familjer som behöver extra stöd. Äldre som vill bo kvar i sina hem ska ha
bättre service. Men långvården måste också bli bättre och mera hemlik. Jag har dag
besökt Lysekils sjukhus och gratulerar invånarna till ett så förnämligt sjukhus”. Uno
Qvillberg betonade i sitt tal vid pensionärsträffen i Havsbadsparken att det inte får ske
någon neddragning på något område vid sjukhuset. ”Jag är övertygad om att sjukhuset
kommer att få den standard som en gång har beslutats. Vi säger nej till tanken att ta bort
den akutmedicinska vården.

Lokal Valdebatt
Den 19 augusti hölls en valdebatt mellan socialdemokraterna och moderaterna i Bratad
Folkets Hus. Debattörer var Bertil Nilson och Lisbet Calner för S, Kent Olsson och Jens
Eriksson för M.

SSU:s förbundsordförande Anna Lindh
Dagen efter debatten i Brastad, den 20 augusit, gästades Lysekil av SSU:s förbundsord-
förande Anna Lindh. Hon slog fast: ”Vi har en mycket tuff valrörslen framför  oss och det
är ett viktig val eftersom valet står mellan två olika samhällssystem. Det finns också
risker för att det blir en ganska obehaglig valrörelse, men vi tänker vinna valet på grund
av sakfrågorna”, slog Anna Lindh fast. Anna Lindh fick rätt.

Valrörelsen blev obehaglig, inte minst i Lysekil, där moderaterna slog vilt i sitt agerande.
Man återkom ständigt till anklagelser om att socialdemokraterna skulle vara makt-
fullkomliga och att alla beslut fattades i Folkets Hus. Moderaterna krävde bättre kommu-
nal service för invånarna, men sade i andra meningen nej till kommunal bostadsförmed-
ling.

LO ekonomen Anna Hedborg
Några dagar senare gästades Lysekils arbetarekommun av LO-ekonomen Anna Hed-
borg. Det var kommunens fackliga utskott som kallat arbetsplatsombuden till en träff i
Folkets Hus. I mötet deltog öven andra intresserade medlemmar.
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Anna Hedborg konstaterade att det förestående valet var ett av de viktigaste som före-
kommit i vårt land.
 ”Nu gäller det om vi skall fortsätta att utveckla välfärdssamhället eller om vi skall få ett
systemskifte med sänkta skatter och privatisering av statliga verksamhet”.Att tonen var
hätsk från de borgerliga under valrörelsen vittnar inte minst det som hände riksdagsman
Lennart Nilsson, S, Uddevalla, när han skulle besöka Pingvin i Brastad. ”Jag vill inte ha
politisk propaganda inne på företaget och jag är helt konsekvent”. Det sade platschefen
vid företaget. Lennart Nilsson fick tala till de anställda utanför byggnaden på frukost-
rasten.

Valresultat
När slaget var över, måndagen den 16 september, kunde man konstatera att folkpartiet
blivit valets segerherrar i Lysekil. Det var partiets nye ledare, Bengt Westerberg, som
snarare genom sin personliga utstrålning, än partiets politik, gett god utdelning. ”Wester-
berg-effekten” myntades, men det skulle inte vara så länge. Vid kommande val skulle
partiet gå starkt tillbaka. I Lysekil tog Fp denna gång två nya mandat och var ytterst nära
att ta ytterligare ett. Med sina sju mandat var man nu största borgerliga parti. Socialde-
mokraterna tappade två mandat, men behöll med sina 21 mandat majoriteten i fullmäk-
tige. Två nykomlingar tog säte i fullmäktige; miljöpartiet och kristdemokraterna. För
moderaterna gick det sämre. Attackerna mot (S) och anklagelserna om maktfullkomlig-
het gick inte  hem. I Lysekil gick man tillbaka och tappade två mandat i
fullmäktige.Socialdemokraterna gick tillbaka något på riksplanet, men behöll regerings-
makten. Valets förlorare blev moderaterna och centerpartiet.
Vid arbetarekommuns möte den 7 oktober i Brastads Folkets Hus gjorde Uno Qvillberg
en analys av valutgången. En ökning av valdeltagandet hade skett jämfört med tidigare
val. Socialdemorkaterna fick i kommunvalet 50,15 procent av rösterna. Qvillberg hyste
farhågor inför kommande val, men vi har fortfarande majoritet i fullmäktige med 21 man-
dat, slog han fast. Fördelningen av styrelser och nämnder var fortfarande en öppen
fråga.

Medlemsmöte
Kommunstyrelsens ordförande Bertil Nilsson redgjorde för de pågående budgetarbetet.
Han konstatera att skatteintäkterna visat sig vara mer än vad som
beräknats. Kommunalskatten skulle ligga fast på oförändrad nivå. Däremot fanns det
förslag på att kommunen skulle amortera 7 miljoner kronor och den kommunala upplå-
ningen skulle stanna vid 5 miljoner kronor. I kapitalbudgeten fanns det förslag på
fotbollsplaner i Brastad och Lysekil.

Vidare meddelades att kyrkofullmäktigevalet hålls den 20 oktober och att man enligt
tidigare år går fram med en samlingslista. Ordföranden Uno Qvillberg tog också upp
frågan om en  inrättandet av en teknisk nämnd som tidigare varit på tal i samband med
de konferenser arbetarekommunen genomfört med förtroendevalda. Från arbetare-
kommunens styrelse lutar det åt att man skall föreslå ett tekniskt utskott.

Stig Nilson nominerades som ordförande i skolstyrelsen från 1 januari 1986. Iréne Ols-
son kom vid nyåret att efterträda Per Carlsson som ordförande i socialnämnden.

1986. OLOF PALME mördas
1986 blev ett mörkt år för svensk arbetarrörelse. Natten till lördagen den 1 mars sköts
partiledaren och statsminister Olof Palme till döds på öppen gata i Stockholm. Sverige
var chockat och en hel värld sörjde. På Folkets Hus i Lysekil vajade den svenska flaggan
på halv stång under lördagen, liksom på alla andra offentliga byggnader i Lysekil.

14



På söndagsförmiddagen lades en kondoleansbok ut på ett bord i Lysekils Folkets Hus,
prytt med Olof Palmes fotografi, rosor och levande ljus. Arbetarrörelsens fana och
Svenska Flaggan omgärdade bordet. 700 lysekilsbor skrev i kondoleansboken enbart
under söndagen. Vid en högtid i kyrkan på måndagskvällen talade kyrkoherde Bengt
Nordblom och kommunfullmäktiges ordförande Uno Qvillberg. 1.100 personer närvarade
och hedrade Olof Palmes minne. SSU Klippan i Lysekil arrangerade ett fackeltåg till
kyrkan. I sitt minnestal i kyrkan läste Uno Qvillberg upp en dikt som en av alla som under
söndagen framförde sina kondoleanser skrivit in i kondoleansboken:

Den ros du ofta burit i din hand,
den tar du med dig till en okänd strand.
Så många rosor finns ej uti denna världen.
Jag önskar du fick med dig på den sista färden.
Tack Olof Palme!

Gullmarsskolan höll minnesstund för Palme där
bl.a. KF:s ordförande Uno Qvillberg höll ett minnestal.
Så var det i hela landet. Redan  under måndagen
sammanträdde partistyrelsen och riksdagsgruppen ,som
enhälligt slöt upp kring  Ingvar Carlsson som partiordförande och statsminister.
Minnesstunderna fortsatte under måndagen och vid flera företag hedrades Palmes
minne genom produktionsstopp och tal. Torsdagen den 6 mars vädjade riksdagens tal-
man Ingemund Bengtsson till alla människor i landet att hedra minnet av Olof Palme med
en tyst minut kl 12 nästkommande måndag.

Måndagen den 10 mars klockan tolv stod hela Lysekil stilla. Taxibilarna, tågen, bussarna
stannade. Överallt hedrades minnet av Olof Palme med en tyst minut. Olof Palme be-
gravdes lördagen den 15 mars. Lysekils arbetarekommun arrangerade en minnehögtid i
Lysekils Folkets Hus där deltagarna via TV kunde följa partiledaren till hans sista vila.
Begravningsakten hölls i Blå Hallen i Stockholms stadshus. Det blev ett stillsamt och
värdigt avsked. En skog av röda fanor från 284 arbetarekommuner växte upp. Barn från
landets alla kommuner inledde akten med att sjunga ”Vi räcker våra händer” och
psalmen ”Härlig är jorden”. Stig Nilson representerade Lysekils Arbetarekommun.

Distriktskongress
Distriktskongressen hölls detta år den 1:e april i Uddevalla och till arbetarekommunen i
Lysekil hade 4 motioner inlämnats. Iréne Olsson motionerade om båtskatt som finansie-
ring av skärgårdsrenhållningen samt om byggande och finansering av rastplatser i Bo-
huslän. Per Carlsson om pensionerade statsanställda-arbetslösa. Bo Göthesson ville
förstärka kommunernas förköpsrätt för helårsboende. Samtliga motioner antogs av
arbetarekommunen som sina egna och översändes till distriktskongressen.

Kulturminister Bengt Göransson gästade arbetarekommunen
Kulturminister Bengt Göransson gästade arbetarekommunen den 20 januari och det blev
mycket diskussion kring grundskolan, kulturen och media. De tre områden som kultur-
ministern ansvarade för i regeringen.
I slutet av januari anordnade Socialdemokratiska föreningen i Brastad ett informations-
möte med rubriken ”Brastads framtid”. Byggnadsnämndens ordf. Roland Karlsson,

Olof Palme
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stadsbyggnadsc. Jan-Olof Jarlöv och arkitekt Märta Grenås berättade om olika planer
för Brastad. Brastads områdesplan, centrumplanen, samt olika detaljplaner t.ex för ICA-
affären och Rixö bevarandeplan var aktuella. Arbetet pågick även med Tuntorps industri-
område och Brastads hyresbostäder vid Folkets Hus. Tre planer avsåg villabebygglese.

Leif “Blomman” Blomberg gäst på arbetarekommunens årsmöte.
Arbetarekommunens årsmötet hölls detta år den 21 mars i Lysekils Folkets Hus med
förbundsordföranden i Metall, Leif ”Blomman” Blomberg som gäst. Han redogjorde bl.a.
för årets  lönerörelse och var starkt kritisk mot TCO och deras krav på en 10-procentig
löneökning. Blomman tyckte att löntagarna borde ta sitt samhällsansvar.
SSU:s ombudsman Helene Nordström gästade också årsmötet och höll ett anförande
om Nicaragua och deras problem. Arbetarekommunen beslöt att anslå 500 kronor till
kamphjälp för de förtryckta i Nicaragua. En insamling bland mötesdeltagarna gav ytterli-
gare 245 kronor till kampen i Nicaragua.

Arbetarekommunens ordförande Uno Qvillberg avtackade de avgående styrelse-
ledamöterna Larsolof Blixt och Carlgustav Morén samt Ernst Lundström ledamot av
pensionärsutskottet.
Tommy Axelsson omvaldes till kassör för ytterligare en 2-årsperiod. Fem styrelse-
ledamöter valdes på 2 år: omval på Eva-Britt Hylander, Monica Lundh och Bengt-Ivar
Pettersson samt nyval på Bengt Lundqvist. Fyllnadsval  1 år,  Tommy Kleveros.

Medlemsmöten
Socialdemokratiska föreningen i Lysekil bjöd in Lars Bondestam till ett möte i slutet av
april. Bondestam var känd debattör och biståndsarbetare. Han höll ett föredrag om mat.
Rubriken var ”Vågar vi äta våra odlade livsmedel?” Mötet antog också ett upprop om ett
kärnvapenfritt Norden.

1:a maj, Beslut om Havsfiskelaboratoriet
På arbetarrörelsens högtidsdag 1 maj marscherade 1.500 i tåget i Lysekil.
Arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijon höll årets tal som av naturliga skäl handlade
mycket om den bortgångne Olof Palme. Årets paroller vid demonstrationerna var ”Frihet
och fred”. För oss socialdemokrater är viljan till ett rättvist samhälle viktigt och självklart.
Vi känner också ett stort ansvar för att föra Olof Palmes arbete för fred och nedrustning
vidare, sade Anna-Greta Leijon. Hon gav också Lysekilsborna ett glädjande besked när
hon lovade kommunen nytt havsfiskelaboratorium.

Leijon höll ord och onsdagen den 7 maj fattade regeringen beslutet. Den planerade upp-
rustningen och nybyggnationen kostnadsberäknades till 11 miljoner kronor.

Möte i Havsbadsparken,  Birgitta Dahl talar
Statstrådet Birgitta Dahl gästade Lysekil den 7 augusti då hon talade vid ett socialdemo-
kratiskt möte i Havsbadsparken. Vädret var inte det bästa och endast drygt 200 personer
hade mötte upp. I sitt tal berörde Dahl bl.a. mordet på Olof Palme och kärnkrafts-
katastrofen i Tjernobyl.

Bostadsminister Hans Gustavsson besöker Lysekil
Bostadsminister Hans Gustavsson gästade Lysekil den 19 augusti då han bl.a medver-
kade vid invigningen av det ombyggda vattentornet. Han utlovade statliga lån till HSB för
ombyggnaden av de fuktskadade fastigheterna vid Kvarnberget.
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Publikt akvarium
Den 9 september presenterade stadsarkitekt Jan-Olof Jarlöv och planeringssekr. Carl-
gustav Morén en planlösning för Havsbadsområdet. Man ville bygga ett publikt akvarium
på platsen mellan de båda Strandhotellen. Strandhotell 1 avsågs att byggas om till
förlägning för forskningspersonal och Strandhotell 2 ville man göra om till laboratorie-
lokaler. Kostnaden beräknades till 27 miljoner kronor. Projektet beräknades ge cirka 100
nya arbetstillfällen. Den 14 september meddelade Uno Qvillberg valberedningen och
styrelsen för Lysekils Arbetarekommun att han avsåg att trappa ned och avsade sig
fortsatt förtroende som ordförande för Lysekils Arbetarekommun.

Svante Lundqvist gästar Lingatan och Lysekils Arbetarekommun.
Den 11 november höll Socialdemokraterna ett möte på Metalls kursgård Lingatan i när-
varo av f.d. statsrådet Svante Lundqvist som var kvällens huvudtalare. Ett 80-tal med-
lemmar hade mött upp. Svante Lundqvist höll ett inspirerande anförande om miljöfrågor
och påminde bl.a. om att det i 1968 års socialdemokratiska partiprogram togs initiativ till
partiets miljöpolitik.

Medlemsmöte
Vid arbetarekommunens möte den 5 december föreslogs Iréne Olsson (omval) som
ordinarie ledamot i distriktsstyrelsens verkställande utskott. Vidare valdes ombud till
distriktskongressen.

Abba fabriken i Lysekil.
I december månad detta år upphörde produktionen av fiskkonserver vid Abba i Lysekil.
Den sista ansjovisen har lagts in vid Abbafabriken. Burktillverkningen (bleckslageriet)
blev kvar ytterligare några år. Den sista arbetsdagen där gjordes den 31 maj 1988. En
90-årig verksamhet i Lysekil var till ända.

1987. Ordförandeskifte i arbetarekommunen
Märta Johansson, Partille, representerade partidistriktet när hon gästade arbetare-
kommunens årsmöte den 21 mars i Lysekils Folkets Hus. Hon gjorde en kort tillbakablick
över det gångna året som blev mycket arbetssamt med anledning av partiledaren Olof
Palmes bortgång.
Med anledning av att Uno Qvillberg begärt att få avgå som arbetarekommunens ordfö-
rande på grund av allt för många arbetssamma uppdrag, valde årsmötet Stig Nilson till
ny ordförande på 1 år. Omval  av styrelseledamöterna Carl-Axel Tengberg, Tommy Klev-
eros och Micael Melin. Nyval av Anita Lannesjö och Lennart Carlsson.

                    Uno Qvillberg                                                          Stig Nilson
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Den nyvalde ordföranden Stig Nilson tackade för det förtroende som han och den nya
styrelsen fått. Han läste också upp ett förslag till uttalande som antogs enhälligt av
mötet: ”Under den senaste tiden har i pressen förts en debatt angående den pågående
strukturutredningen inom länssjukvården. Enligt en tidning från den 17 mars 1987 häv-
dar en av den borgerliga majoritetens talesmän att sparmålet på totalt 130 miljoner står
fast. Av denna summa finns ett sparkrav på norra delen av landstingsområdet på cirka
40 miljoner på länssjukvården”. Arbetarekommunen slog fast att man inte accepterar en
försämring av sjukvården i norra länsdelen och att den sjukvård som i dag bedrivs vid
medicin- och kirurgavdelningarna vid Lysekils sjukhus inte får äventyras utan i enlighet
med uttalade landstingsbeslut förstärks och utvecklas samt att översända ovanstående
uttalande till den socialdemokratiska landstingsgruppen  och  partidistriktets styrelse.

Stig Nilson hade därefter nöjet att utdela Brantingmedaljen till två gamla kämpar inom
rörelsen. Det var Knut Karlsson och Valter Sandberg. Knut Karlsson blev i unga är med-
lem i SSU i Lyse och därefter Lyse Västra Arbetarekommuns ordförande under måna år.
Han var ledamot av stadsfullmäktige, kommunfullmäktige, drätselkammaren och seder-
mera kommunstyrelsen. Var ordförande i lönenämnden och valarbetare. Valter Sandberg
var ledamot av arbetarekommunens styrelse under åren 1951 till 1960. Medarbetare i
Hallinden som lade grunden till arbetarekommunens goda ekonomi. Under många år var
han och är fortfarande en mycket duktig valarbetare. Han  var dessutom ledamot av
kulturnämnden under många år.

Han avtackade också avgående styrelseledamoten Monica Lundh och tackade för hen-
nes insatser under de år hon ingått i styrelsen. Därefter blev det Stig Nilsons tur att av-
tacka avgående ordförande Uno Qvillberg. Det gjorde han med ett mycket rört tal där
han betonade Uno Qvillbergs insatser under årens lopp. ”Han har varit en klippa i styrel-
sen och i rörelsen över huvud taget”, sade Stig och överlämnade både present och
blommor till Uno. Bengt Fast, Unga Örnarns förbundssekreterare var kvällens huvudta-
lare och han tog i sitt anförande upp viktiga frågor som berörde ungdomen och framti-
den.

Einar Franzen avlider
Den 31 mars gick en socialdemokratisk veteran ur tiden. Det var kommunalrådet Einar
Franzén. Under flera decennier var Franzén ledande politiker i kommunen och repre-
senterade socialdemokraterna under 50 år och anförtroddes många uppdrag. Franzén
var ordförande i Lysekils arbetarekommun under 24 år och under 20 år ordförande i
drätselkammaren.

1:a maj, Akutsjukvården vid Lysekils Sjukhus.
”Det är huvudlöst att akutsjukvården läggs ned i Lysekil”. Det sade kommunstyelsen i ett
uttalande i början av april. Det var landstingets strukturutredning som kommit till allmän
kännedom och föreslog sådana drastiska förändringar vid Lysekils sjukhus. I ett öppet
brev till landstingsråden krävde Uno Qvillberg i slutet av april svar på: ”när tänker ni ge
besked att ni lagt strukturutredningen på is?”.

”Rör inte vår sjukvård”. Det krävde mer än 2.000 förstamajdemonstranter i Lysekil. Det
var en av de största och mäktigaste förstamajtågen som gått i Lysekil. ”Lysekilsborna
accepterar aldrig en neddragning av sjukvården i norra Bohuslän”, sade arbetare-
kommunens ordförande Stig Nilson i sitt tal vid mötet på Kungstorget. Ett halvt dussin
brandmän tågade under paroller som ”Vem vårdar dom vi räddar” och ”Spar mil ha kvar
sjukhuset i Lysekil”.
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Huvudtalare detta år var Pierre Schori, kabinettsekreterare vid UD. Han talade om krigs-
hotet, solidariteten med Sydafrika och Nicaragua och supermakternas nya tankegångar
om nedrustning
.
Den 19 maj kom de socialdemokratiska landstingsråden Lennart Löfgren och Elof Karls-
son till Lysekil för att diskutera Lysekils sjukhus med kommunstyrelsens ordförande
Bertil Nilsson, arbetarekommunens ordförande Stig Nilsson, Per Carlsson,  landstings-
ledamöterna Irene Olsson och Uno Qvillberg samt de socialdemokratiska ledamöterna i
Lysekils primärvårdsnämnd. S-representanterna från Lysekil lade fram en rad fakta som
talade emot  neddragning av sjukvården vid sjukhuset.

Söndagen den 24 maj var hela bygden på marsch för att protestera mot de planerade
neddragningarna vid Lysekils sjukhus. En av talarna var kommunalrådet och landstings-
ledamoten Uno Qvillberg. ”Jag håller fast vid min ståndpunkt. Lägg strutkurutredningen i
papperskorgen, där den hör hemma, så att patienter och personal i norra sjukvårdsom-
rådet slipper  oroas”.

Den 19 augusti protesterade kommunstyrelsen mot landstingsledningen. Man ansåg att
den pågående strukturutredningen som enligt landstingsbeslut i december 1986 skulle
ha redovisats i mars 1987 men ännu inte presenterats har skapat en fullständigt ohållbar
situation.

Den 24 augusti påstod Bohuslandstingets tjänstemannaledning att det inte skulle bli
någon nedläggning av Lysekils sjukhus.

Ingvar Carlsson besöker Fiskebäckskil.
Statsminister Ingvar Carlsson gjorde ett besök i Fiskebäckskil och statsrådet Bengt
Göransson kom till Gullmarsskolan för att diskutera med elever som gått ur högstadiet.

I början av oktober tog Clifford Torgesson första spadtaget till nytt Folkets Hus i
Grundsund.
Vid arbetarekommunens möte den 28 september presenterade stadsarkitekt Jan-Olof
Jarlöv en idéskiss rörande lokaler för skola och idrott (den nya idrottshallen Kronbergs-
hallen). Ett förslag som tagits fram på uppdag av kommunstyrelsens arbetsutskott.Mötet
beslutade att ge arbetarekommunens styrelse i uppdrag att formulera ett remissvar till
stadsbyggnadskontoret på frågan med utgångspunkt från de diskussioner som förts.

Lysekils Sjukhus
Den 20 november uppvaktades landstingsledningen om Lysekils sjukhus. ”Jag hoppas
mycket på landstingsledningen och ser positivt på framtiden när det gäller att utveckla
Lysekils sjukhus. Vi ska ta var på den fina resurs som sjukhuset är inte bara för Lysekil
utan för hela norra Bohuslän”, sade Uno Qvillberg i en kommentar efter uppvaktningen.
Tisdagen den 24 november antog inte landstinget strukturutredningens förslag och där-
med var sjukhuset räddat för stunden.

Vid mötet den 7 december beslöt arbetarekommunen att föreslå Lisbet Calner (omval)
och Willy Hansson (nyval) som kandidater på riksdagsvalsedeln för Bohuslän. Följande
nominerades som kandidater till landstinget; Uno Qvillberg, Anita Lannesjö, Gunnel
Garberg, Margareta Josefsson och Dennis Sjölin
.
Stig Nilson rapporterade från socialdemokratiska partikongressen som hölls i september
Stockholm. Från Bohuslän deltog 9 ombud.

19



Sven-Gunnar Gunnarsson manade medlemmarna att gå ut och tala om vad förslaget till
kommunal budget för 1988 gäller och även bemöta de borgerliga partiernas yrkanden på
privatisering och bolagisering.

Biträdande socialminister Bengt Lundqvist till Lysekil
Biträdande socialministern Bengt Lindqvist gjorde en snabbvisit i Lysekil i början av de-
cember. I Lysekil samtalade han med handikappade ungdomar och elever vid Gullmars-
skolan.

Bergs skola.
Socialdemokraterna i Lysekil uttalade i slutet av året sin glädje över förslaget om utbygg-
nad av Bergs skola. Utbyggnaden var kostnadsberäknad till 1,2 miljoner kronor.

1988. Misslyckad borgerlig attack mot S
Året inleddes med orkanvindar längs västkusten.  1988 var det också valår och vad man
minns bäst var de borgerliga partiernas häftiga, oseriösa och skamlösa attacker mot
socialdemokratin i Lysekil. Det hjälpte föga, moderaterna gick istället tillbaka ett mandat i
Lysekil och var inte längre största borgerliga parti i Lysekil. Skandiaverkens öde avgjor-
des också under året när det såldes till Sydinvest med Lars Bergström som huvudägare.

Annars inleddes året ganska hoppfullt. Lantmännens Riksförbund trodde fortfarande på
sitt projekt om en etanolproduktion i Sverige. Lysekil  var en av tre tänkbara etablering-
sorter. I ett brev till regeringen sade man sig vara beredd att investera 350 miljoner i en
sådan anläggning.  Kruxet var skatten på etanol. Lantmännen ville ha skattebefrielse.

Stig Nilson, skolstyrelsens ordförande, utpekades som nytt kommunalråd efter Bertil
Nilson, som planerade att trappa ned. Stig Nilson skulle i så fall bli en av landets yngsta
kommunalråd.

Medlemsmöte
Vid arbetarekommunens möte den 22 februari faställdes
fullmäktigelistan för valperioden 1989-1991. Avsägelser
hade inkommit från Bertil Nilson, Sixten Hård, Per Carlsson,
RolandKarlsson, Ingbritt Andersson, Bertil Govik,
Karl-Gunnar Johansson,Mikael Jägerbrant och Marianne
Johansson. Fullmäktigelistan toppades av veteranen Uno
Qvillberg  med Stig Nilson som andra namn. Listan omfat-
tade 54 namn. Nedan följer ytterligare 21 namn: Irené Ols-
son, Brastad, Bo Göthesson, Skaftö, Skaftö, Sven-Gunnar
Gunnarsson,
Brastad, Eva-Britt Hylander, Lysekil, Lennart Carlsson,
 Lysekil, Lars Bergström, Brastad, Lilian Widheden, Lysekil,
Lars-Gunnar Svensson, Lysekil, Tommy Kleveros, Skaftö,
Villy Hansson, Brastad, Anita Lannesjö, Lysekil,¨Margareta
Josefsson, Lysekil, Bengt-Ivar Pettersson, Lyse, Erald Alfsson, Brastad, Harald Holm-
gren, Lysekil, Micael Melin, Lysekil, Carl-Axel Tengberg, Brastad, Marianne Engström-
Sivertsen, Lysekil, Dan-Åke Alfredsson, Lysekil, Karl-Arne Grundén, Brastad samt
Elisabeth Karlsson, Lysekil.

Stig Nilson
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Nya Oscars.
Stadsarkitekt Jan-Olof Jarlöv redovisade förslaget till nybyggnad av f.d. Societets-
salongen i Havsbadet. Förslaget hade tagits fram av Jarlöv och arkitekt Carin Trädgårdh
med utgångspunkt från de ekonomiska resurser som kommunen kunde ställa upp med.

I den efterföljande diskussionen tyckte många att det var positivt att man avsåg att
”klämma” in ungdomsdans i byggnaden. Man ansåg att det var bra om den föreslagna
tidsplanen kunde hållas och att bygget därmed påbörjas i mitten av april och står klart i
maj 1989.

Årsmöte
Vid årsmötet den 26 mars i Lysekils Folkets Hus hölls riksdagsledamoten Lisbet Calner
ett anförande där hon bl.a. redovisade inkomna riksdagsmotioner från Bohuslän. Lisbet
Calner berörde även viktiga frågor inför höstens val. ”Vi ska övertyga våra väljare att
socialdemokraterna har den bästa förutsättningen att föra Sverige framåt” Årsmötet
omvalde Stig Nilsson som ordförande för ytterliger en 2-årsperiod. Till kassör på 1 år
nyvaldes Claes-Göran Henriksson. Till styrelseledamöter på 2 år valdes: Eva-Britt Hylan-
der, Bengt-Ivar Pettersson, Bengt Lundqvist, Anita Lannesjö och Lennart Carlsson,
samtliga omval.

Valrörelsen.
Valrörelsen hade redan startat i Lysekil i och med de borgerligas attacker mot Stig
Nilson. Tisdagen den 19 april möttes riksdagsledamöterna Lisbet Calner, S, och Jens
Eriksson, M, i en valduell i Lysekils Folkets Hus. Debatten hölls på en seriös nivå och
handlade om allt från kärnkraft till sjukvård.

1:a maj
Förstamajtalare detta år var löneminister Bengt K Å Johansson. Och han var positiv och
full med framtidstro. ”Vi har byggt Sverige starkt igen. Vi har vunnit framtidstron tillbaka
och kan åter välja framtid”, inledde han sitt tal på Kungstorget.

Medlemsmöte
Ett förslag till lokalt handlingsprogram föredrogs av Stig Nilson och antogs vid arbetare-
kommunens möte den 27 juni. Mötet uttryckte sin tillfredsställelse över att det i program-
punkten fritidssektorn, utlovades en större satsning på den öppna verksamheten i de
stora bostadsområdena. Programmet slog också fast att den kommunala barnomsorgen
skulle vara fullt utbyggd 1991.

Ingvar Carlsson och Birgitta Dahl, besöker Lysekil
Statsminister Ingvar Carlsson besökte i slutet av juni, tillsammans med miljöminister
Birgitta Dahl, Kristinebergs Marinbiologiska station i Fiskebäckskil. ”Åtgärder för att
minska föroreningarna i havet är en av de absolut viktigaste uppgifterna”, sade Ingvar
Carlsson. Forskarna på Kristineberg och  Tjärnö marinbiologiska stationer berättade om
säldöd och algblomning. Ingvar Carlsson och Birgitta Dahl bjöds också på en tur med
forskningsfartyget Arne Tiselius.

Borgerlig frän kritik mot S fortsätter.
Kritiken mot socialdemokraterna, ville liksom aldrig ta slut. Moderaten Kent Olsson häv-
dade med fullt allvar att socialdemokraterna brast i sitt ansvar. Arbetarekommunens
ordförande Stig Nilson fick några dagar senare möjlighet i massmedia att bemöte kriti-
ken: ”Det borgerliga plockar fram gammal skåpmat och vill starta en rötmånadsdebatt.
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Det finns ingen maktfullkomlighet inom kommunalpolitiken i Lysekil. Tvärtom, vi har haft
det bästa förhållandet till oppositionen. Samarbetet är gott och andan är god. Men glöm
inte att vi står för olika synsätt och ideologier”, klargjorde Stig Nilson. Samtidigt presen-
terade Stig Nilson socialdemokraternas valprogram där tyngdpunkterna låg på bostäder,
daghem, miljön och äldreomsorgen.

Skandiaverken.
I mitten av augusti uppvaktade fackföreningarna vid Skandiaverken tillsammans med
arbetarekommunens ordförande Stig Nilson, industridepartementet. ”Det är synnerligen
angeläget för kommunen att Skandiaverken finns kvar med fortsatt tryggad produktion”,
var Stig Nilsons budskap. Man krävde att statliga Celsius genom staten skulle ta sitt
ansvar och se till att Skandiaverken  fick en tryggad bas att stå på.

Valrörelsen
Ungefär samtidigt hölls en valdebatt mellan S och Fp i Brastads Folkets Hus. Debattörer
var riksdagsledamöterna Lisbet Calner, S, och Leif Olsson, Fp, samt Roland Karlsson,
Fp, och Stig Nilsson,S

Maj-Lis Lööv, Socialdemokratiska Kvinnoförbundets ordförande, gästade Lysekil bl.a.
som gäst, inbjuden av nybildade Lysekils Socialdemokratiska kvinnoförening och dels
som ett inslag i valet.

Utrikesminister Sten Andersson gästar arbetarekommunen.
Utrikesminister Sten Andersson gästade arbetarekommunne den 11 september. Det var
en fullsatt A-sal i Folkets Hus som mötte utrikesministern, som även framförde en häls-
ning till Lysekil från förre finansministern Gunnar Sträng. Sten Andersson gjorde också
ett besök på Lysekils sjukhem där han fick  ett samtal med förre stenhuggaren Sixten
Frisk.

Valresultatet 1988
Trots den hätska stämmningen och attackerna mot socialdemokraterna blev valet i stort
en katastrof för de borgerliga partierna,  framför allt  moderaterna som tappade ett man-
dat i fullmäktigevalet. Socialdemokraterna tappade sin egen majoritet i fullmäktige, men
med stöd av Vpk  fortsatte man att regera i Lysekil. Miljöpartiet ökade från ett till tre
mandat. KPML.r gick fram med ett mandat till två. Lysekil hade inte blivit borgerligt,  utan
tvärtom!

Miljöpartiet strävade efter att bli vågmästare i styrelser och nämnder. Nu lyckades inte
detta då socialdemokraterna inledde teknisk valsamverkan med Vpk och det borgerliga å
sin kant gick samman under beteckningen ”borgerlig samverkan”. Hade miljöpartiet
lyckats förmå Vpk att gå samman med dem så hade vågmästarrollen för partierna varit
ett faktum. Vinnare i spelet om majoritet i nämnder och styrelser blev till slut socialdemo-
kraterna.

Invigning av Havsfiskelaboratoriet.
När valrörelsen gick in i sin slutspurt anlände drottning Silvia till Lysekil för att inviga det
om-och tillbyggda havsfiskelaboratoriet. Efter de många turerna om havsfiskelaboratoriet
skulle få vara kvar i Lysekil var denna dagen en glädjens dag för alla i Lysekils kommun.
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Medlemsmöte
Vid arbetarekommunens möte den 14 november föreslog Stig Nilson en valteknisk sam-
verkan med Vpk (1 mandat) eftersom (S) numera hade 19 mandat i fullmäktige. Mötet
gav sitt godkännande. Stig Nilson informerade om arbetet med den kommunala budge-
ten där äldreomsorg, barnomsorg och skolan prioriteras. 25 miljoner kronor skulle upp-
lånas. Vatten- och avloppstaxor skulle höjas med ca 275 kronor per år och villa.
Kostnadstäckningen låg på 70 procent. Energipriset höjdes med 3 öre/kW och inga
pengar avsattes till marint centrum för 1989,

Förslag om förvaltningslokaler i Abba.
Diskussioner fördes om att skapa nya förvaltningslokaler i Abba-huset. Enligt liggande
förslag till ramavtal skulle kostnaden bli 730 kr/kvm räknat i prisläget oktober 1988. Stig
Nilson och Bengt Ingemansson som stod för föredragningen ansåg att det var stora
fördelar med att samla flera förvaltningar under ett tak. Nuvarande lokaler var trånga och
dåligt underhållna. Mötet uttalade att man var positiv till att kommunen gick in och hyrde
lokaler av Alexanderssons i Abba-huset.

Landstinget
Nya ordföranden i Bohuslandstingets förvaltningsutskott, folkpartisten Verna Rydén,
gästade Lysekil i mitten av november och underströk att det aldrig varit på förslag att
lägga ned Lysekils sjukhus. Det är en ren mytbildning, betonade Rydén. ”Mindre enheter
har många kvalitéer som vi ska vara rädda om. Lysekils sjukhus får en oerhört stor upp-
gift när det blir aktuellt med ombyggnad och utrymning av Uddevalla sjukhus”, fortsatte
Verna Rydén. Hon skulle så småningom göra en ”kovändning” och bli det ledande
landstingsrådet som lade ned sjukhuset. Det var löften som inte var mycket värda.

Invandrarminister Georg Andersson besöker Lysekil
Invandrarminister Georg Andersson besökte Gullmarsskolan där han inför lärare och
elever på högstadiet och gymnasiet höll ett anförande om Sveriges flyktingpolitik. Han
deltog även vid ett allmänt möte på kvällen i Folkets Hus där det blev en livlig debatt om
flyktingsituationen i landet. I Lysekil fanns det ett antal chilenska flyktingar som hotades
av utvisning ur landet. Krav restes vid mötet  att dessa skulle få stanna. Invandrar-
ministern konstaterade dock att det i Sverige vid tillfället fanns fler chilenska flyktingar än
vad det fanns i de övriga europeiska länderna tillsammans. Vid tillfället satt 13.000 per-
soner i s.k. flytkingläger. Starka skäl krävdes för att få stanna dvs förföljelse i hemlandet,
riks för tortyr och att bli kastad i fängelse. Flyktingarna kunde också få stanna i Sverige
av särskilda humanitära skäl. Situationen var svår och flyktingfrågan mycket omdiskute-
rad.

Två Kommunala veteraner avtackas.
Vid fullmäktiges julmiddag i december på Gullmarsstrand, avtackades kommunalrådet
Bertil Nilsson och folkpartisten Henry Didriksson som under 32 respektive 25 år varit
ledande i kommunens utveckling. ”Visserligen har ni olika politisk uppfattning men Ni har
alltid arbetat för de bästa lösningarna för kommunen”, betonade fullmäktiges ordförande
Uno Qvillberg.
Bertil Nilsson var  kommunstyrelsens ordförande i 18 år.
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1989.  Förslag om att ändra f.d. Abba-fabriken till nytt stadshus.
1989 inleddes med debatt om vissa delar av kommunförvaltningen skulle flytta till f.d.
Abba-fabriken och omvandla byggnaden till Stadshus. Socialdemokraterna var för. De
borgerliga emot och då även vpk och kpml(r) gick emot förslaget föll det i fullmäktige. 21
ledamöter röstade för återremiss och 19 yrkade på att frågan skulle avgöras direkt.

Medlemsmöte
Stig Nilson informerade arbetarekommunen den 6 febaruari om Vattenfalls planer på ett
kraftverksbygge (restoljeförgasningsanläggning) i Brofjorden. Markbehovet var 50.000
kvm och uppbyggnadstiden ca tre år med en eventuell byggstart under 1991. Anlägg-
ningen var beräknad att tas i bruk 1995 och skulle då sysselsätta mellan 150 till 180
personer. Det skulle bli Sveriges första projekt av detta slag.

Jan-Olof Jarlöv informerar om planerad bebyggelse i kommunen.
Vid mötet informerade stadsarkitekt Jan-Olof Jarlöv om planerad bebyggelse i Lysekils
kommun. ”Uddevalla-paketet” hade blivit effektivare än man från början förutspått och
efterfrågan på bostäder hade ökat så snabbt och oförutsett att man talade om en
”boom”. Några områden som var aktuella för bebyggelse i centrala Lysekil var Tröten,
Nygatan, Abba-huset och Bryggarebacken. I Lyse; Norra Grundsund (Blixten) Spjösvik.
Skaftö; Östersidan, Fiskebäckskil, Grundsund och Backa. Brastad; Sågvägen samt ett
område väster om vattentornet. I Brodalen planerades ett servicehus för äldre.

Årsmöte
Årsmötet hölls den 18 mars och gästades av landstingsrådet Eva-Lisa Birath som bl.a.
gjorde en kortare analys av valutgången. Stig Nilsson omvaldes som ordförande för
ytterligare en 2-årsperiod. Övriga val till styrelsen 2 år: Carl-Axel Tengberg, Micael Melin,
Tommy Kleveros och Willy Hansson. Samtliga omval. Fyllnadsval på 1 år:  Eivor Höglind.
Lyse Socialdemokratiska förening bildade vid sitt årsmöte en arbetsgrupp för
Basteviksholmarnas framtid. ”Vi kommer nu att jobba intensivt med den framtida utform-
ningen av området. Kommunen måste lyssna på våra synpynkter i frågan”.
Socialdemokratiska Arbetarepartiet, SAP, 100 år.
Under året fyllde Socialdemokratiska Arbetarepartiet, SAP, 100 år. Det firade Lysekils
arbetarekommun i dagarna tre. Firandet inleddes den 29 april med teater ”Nya tider, Nya
seder” i Lysekils Folkets Hus med Härnäsets teateramatörer. Metalls orkester medver-
kade och inledningstalet hölls av Uno Qvillberg. Söndagen den 30 april visades en ut-
ställning i Folkets Hus över arbetarrörelsens framväxt i Lysekils kommun samt i landet.
Unga Örnar bjöd på barnteater.

1:a maj.
1maj arrangerades demonstration och tal av riksdagsman Karl-Erik Svartberg  på  Kung-
storget.

Nya tomtområden.
Vid arbetarekommunens möte den 12 juni informerade Stig Nilson om att alla tomter på
Siviks industriområde var slutsålda. 12.000 kvm av området var ännu inte färdigställt,
men det fanns många intressenter. Stig Nilsson visade områdeskartor och berättade om
den kommande bostadsbebyggelsen i Fiskebäcksområdet. Första etappen skulle starta
våren 1990 och omfattade ca 140 bostäder. Totalt planerades för ca 700 bostäder inom
området; villor, bostadsrätter och hyresrätter. Sven-Gunnar Gunnarsson, ordförande i
byggnadsnämnden, förklarade att en utarbetad detaljplan kommer att ställas ut under
sommaren 1989.
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Sverigedemokraterna.
Sverigedemokraterna hade bildat en lokalförening i Lysekil och Stig Nilson föreslog att
mötesdetaltagarna skulle ställa sig bakom ett uttalande mot den nya föreningen, som
enligt Stig Nilson hade klart  rasistiska åsikter,  mötet antog följande uttalande: ”Det är
med bestörtning vi ser att Sverigedemokraterna bildat kommunförening i vår kommun. I
deras partiprogram möter vi krav och åsikter som vi inte trodde skulle få fäste i Lysekil.
Sverigedemokraterna har bland annat rasismen, och främlingshat  på sitt program. Vi
socialdemokrater kommer att aktivt bekämpa att deras program och idéer får ytterligare
fotfäste i kommunen. Lysekils arbetarekommun uppmanar samtliga andra partier i kom-
munen att sluta upp i det arbetet”.

Kvinnlig soicialdemokratisk förkämpe går ur tiden
Svea Hallén, legendarisk kvinnlig socialdemokratisk förkämpe i Lysekil, gick ur tiden den
21 augusti. Svea Hallén tilldelades Hjalmar Brantingmedaljen för sina insatser inom
arbetarrörelsen. Hon var bl.a. vice ordförande i Lysekils första socialdemokratiska
kvinnoklubb.

Medlemsmöten.
Stig Nilson och Sven-Gunnar Gunnarsson presenterade vid arbetarekommunens möte
den 18 september en ”Fördjupad översiktsplan för Lysekils tätort”. Redan den 13 sep-
tember hölls ett allmänt mycket välbesökt informationsmöte i Folkets Hus om översikts-
planen. Planen var ute på samråd och innehöll beskrivning över utbyggnadsplanerna i
Fiskebäcksområdet vilket föranledde en livlig diskussion. Önskemål framfördes om att
en gång- och cykelväg mellan tätorten och Gullmarsskogen (Fjälla) skulle ritas in i kart-
materialet. Dessutom framfördes bestämda önskemål om att en bred strandremsa (ca
300 meter=strandskyddet) lämnades orörd i Fiskebäck och om detta var ogenomförbart
borde hela området som helhet lämnas orört.

Vid mötet informerade även Sven-Gunnar Gunnarsson om översiktsplanen ”Kust vatten
och Hav”. Lysekils kommun tillsammans med Gävle och Örnsköldsvik hade 1986 fått i
uppdrag av Havsresursdelegationen att göra utredningen. Den var nu ute på remiss hos
berörda organisationer. Vid den efterföljande debatten framfördes önskemål om att jord-
brukets och försvarets negativa inverkan på miljön i vattnen kring Lysekil borde påpe-
kas i arbetarekommunens remissvar.

Arbetarekommunen behandlade den 4 dec översiktsplanen. Stig Nilson redogjorde för
kommunens målsättning, vilken är en ökad folkmängd, fler arbetstillfälen samt en bra
infrastruktur. Fler attraktiva bostadsområden ansågs viktigt för att få en ökad inflyttning
till kommunen. Brofjordens industriområde, avsatt för tung industri, ansågs kunna rymma
fler industrier än Scanraff. Man betonade havsområdena kring Lysekil som är av riksin-
tresse, vilket medförde att man hade många olika intressen att ta hänsyn till vid plane-
ring av nya verksamheter i kommunen. Till översiktsplanen bifogades även ett
kulturminnesvårdsprogram.
En mycket livlig diskussion följde på Stig Nilsons redovisning.

1990.  Elkraftverk ,Scandinavian Star och Akvarium.

Medlemsmöte, Akvarium
Vid arbetarekommunens möte den 26 februari informerade Stig Nilson om miljöakvariet
och visade overheadbilder över de senaste ritningarna och placeringen. Irené Olsson
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redogjorde för landstingets pengar som skulle satsas i akvariet. Hon förklarade att län-
styrelsen i samband med Uddevallapaketet fick 25 miljoner kronor från staten till teknisk
utveckling i Bohuslän. Förutom dessa miljoner var landstinget bereddda att skjuta till 10
miljoner kronor, varav 4 miljoner gick till Gullmarsfonden för att användas till forskning
och utveckling på det marina området.

Lång debatt blev det i fullmäktige när den planerade ombyggnaden av Stångenäs-
hemmet behandlades. Socialdemokraterna ville satsa på moderna och ändamålsenliga
servicelägenheter för äldre. Moderaterna var starka motståndare till satsningen. Man
menade att gamla människor inte är betjänta av servicelägenheter.

Medlemsmöte,  Vattenfalls planer på elkraftverk vid Brofjorden
Vid arbetarekommunens möte i Brastads Folkets Hus den 12 mars informerade Stig
Nilson om Vattenfalls planer på elkraftverk i Brofjorden. Projektet hade startat den 15
januari 1989 och var nu inne i den kommunala processen. Från Vattenfall medverkade
Vattenfalls representanter Inga Grundén och Karl-Erik Sandstedt som fick besvara
många frågor under kvällens lopp.

Lisbet Johansson aktualiserade situationen vid konfektionsfabriken Pingvin i Brastad. De
anställda hade sagts upp, men Stig Nilson förklarade att det fanns nya intressenter. Han
ansåg dock att Oscar Jacobsson skulle ta sitt ansvar och driva fabriken i Brastad vidare
inom sitt konfektionsföretag.

Årsmöte, gästtalare: Mona Sahlin.
Dåvarande arbetsmarknadsminister Mona Sahlin var
gäst vid Lysekils arbetarekommuns årsmöte den 17
mars. I sitt tal tryckte Mona Sahlin hårt på att kvinnorna
och framförallt inom den offentliga sektorn måste få en
bättre arbetsmiljö. Hon krävde också ökad ekonomisk
satsning på barn- och äldreomsorgen.
Stig Nilson omvaldes som ordförande. Omval  också
på Klas-Göran Henriksson, Eivor Höglind, Lennart
Carlsson, Bengt Lundqvist och Bengt-Ivar Pettersson,
och nyval på Elisabeth Karlsson. Anneli Rudolfsson
gick in i styrelsen som ordinarie via ett fylllnadsval.
Anita Lannesjö och Willy Hansson hade avböjt att
återväljas.

Distriktskongressen till Lysekil
Finansminister Allan Larsson talade inför distriktskongressen i Lysekil den 31 mars.
Budskapet var: ”Sveriges ekonomiska problem har sin grund i att vi har större anspråk
än vad resurserna tillåter. Svenska folket måste välja. Vi kan inte få en bättre materiell
standard och samtidigt förlänga föräldraledighet, skapa bättre vård och omsorg”.
Distriktskongressen gjorde också följande uttalande: ”En väl fungerande hälso- och
sjukvård och omsorg är viktiga hörnstenar i socialdemokratisk välfärdspolitik. Trots en
bra hälso- och sjukvård finns det oacceptabelt långa köer bl.a. till höftleds- och
kranskärlsoperationer. Därför vill (S) komma tillrätta med problemen genom nya arbets-
former. Ett viktigt medel är att utnyttja de gemensamma resurser som finns i Försäkring-
skassan, landstinget och i Arbetslivsfonden, den s.k. Bohusmodellen”. I uttalandet un-
derströk man också ”att allt tillgängligt löneutrymme måste under 1990-91 tillföras
låglönegrupperna”.

Mona Sahlin
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Medlemsmöte
Vid arbetarekommunens möte den 2 april redogjorde Stig Nilson för kraftverksprojektet i
Brofjorden och det avtal som upprättats mellan Lysekils kommun och Vattenfall. Avtalet
innebar bl.a. att Vattenfall ersatte kommunen för kostnader som skulle uppkomma i
samband med etableringen. Bland annat avsåg man att bredda infarten till Lysekil, satsa
på brandförsvaret i Brastad, planera nya bostads- och industriområden, förbättra vatten-
försörjningen samt satsa på miljön.
Vattenfall avsåg att bygga en egen vattenledning från Lyse station till kraftverket och
ersätta kommunen för vattenförbrukningen enligt gällande taxa. Enligt avtalet skulle
kommunen erhålla 200 miljoner kronor fördelade på fyra år med utbetalningar av 50
miljoner per år. Medlemsmötet ansåg att det var ett bra avtal och både avtalet och eta-
bleringen tillstyrktes enhälligt. Flera talare uttryckte sin förvåning över att ansvarsfulla
personer tillhörande fullmäktige (miljöpartisten Per Lager) beskyllt kommunens
förhandlare för att vara mutade av Vattenfall. Mötet beslöt att uttala en protest mot be-
skyllningen. Naturskyddsföreningen centralt hade inte uttalat sig mot kraftverket, medan
satsningen motarbetades av föreningen lokalt.Vid arbetarekommunens möte den 5 juni
presenterade Stig Nilson detaljplanen över Brofjordens kraftverk som nu var ute på
remiss.

Maratondebatt i KF om elkraftverk vid Brofjorden?
Debatten om elkraftverket i Brofjorden dämpades ned, men kort efter att Scandinavian
Star lämnat Lysekil, var det dags för fullmäktige att ta ställning i frågan. Inför fullmäktige-
mötet hade även ungmoderaterna, MUF, framfört mutanklagelser mot kommun-
ledningen. Moderaten Kent Olsson, gruppledare i fullmäktige, klargjorde dock att Stig
Nilson inte hade att vänta någon ursäkt från deras sida. Trots en bred majoritet för
elkraftverket blev de en riktig maratondebatt i fullmäktige, som inte slutade förrän halv
tre på fredagsmorgonen. Efter åtta timmars debatt kunde ordföranden Uno Qvillberg
avsluta mötet. Då hade fullmäktige med 27 röster mot 14 givit sitt klartecken till
Vattenfalls elkraftprojekt. April månad 1990 blev minst sagt en intensiv och händelserik
period i Lysekils historia. Ett tag såg det ut som om Lysekil skulle få både elkraftverk och
etanolfabrik. Därmed skulle Brofjorden bli landets största byggarbetsplats. Utvecklingen
blev som bekant en helt annan - varken kraftverk eller etanolfabrik. Däremot erhöll Lyse-
kil de 200 miljoner kronor som avtalet med Vattenfall garanterat.

1:a maj
Vid 1-majdemonstrationen detta år talade familjeminister Bengt Lindqvist. Han berörde
bl.a. i sitt tal problemet med inflationen. Han betonade också vikten av att hålla syssel-
sättningen uppe.

Medlemsmöte: Scandinavian Star Vindkraft och Barnomsorg.
Färjekatastrofen behandlades vid arbetarekommunens möte den 27 augusti då en video-
film visades. Filmen sammanfattade vad som gjorts, vilka lärdomar man dragit i kommu-
nens olika förvaltningar om beredskap inför katastrofer. Stig Nilson sammanfattade
räddningsinsatserna genom att understryka att alla inblandade skött sig bra och att
Lysekils kommuns insats fått beröm både i inhemsk som utländsk massmedia.

Mötet behandlade också förslaget till ny flygplats inom Fyrstadsområdet. Föreslagen
plats var Skogaryd. Lysekils kommun var delägare i flygbolaget med 5 procent av aktie-
kapitalet. Det var oklart hur mycket en ny flygplats skulle kosta de berörda kommunerna.
Mötet var negativ till planerna och beslöt att enhälligt säga nej till en ny flygplats inom
Fyrstadsområdet.
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Mötet behandlade även detaljplaneförslaget över Fiskebäck etapp ett. Planen omfattade
250 lägenheter, såväl villatomter som grupphusbebyggelse. Mark fanns reserverat för
badplats, parkering och toalett för densamma.  Marken ägdes av Svenska Varv. Efter
Stig Nilson och Sven-Gunnar Gunnarssons redogörelse följde en lång debatt där flera
synpunkter på planförslaget lades fram. Stig Nilson informerade också mötesdeltagarna
om Vattenfalls planer på ett vindkraftsprojekt i Lysekils kommun. Placeringen av vind-
snurrorna var vid tillfället inte känd, men kom att bli Basteviksholmarna i Ramsvik.

Socialdemokraterna tog initiativet till en debatt om den framtida barnomsorgen. Diskus-
sionerna ägde rum på Mariedals barnstuga och mötet leddes av kommunalrådet Stig
Nilson. Barnomsorgsinspektör Jan Mellgren redogjorde för dagsläget.

Stor manifestation för Lysekils Sjukhus
Mellan 4.500 till 5.000 demonstrerade söndagen den 21 oktober i protest mot landstings-
ledningens planer att lägga ned Lysekils sjukhus. Det var ett mäktigt demonstrationståg
som drog genom stadens gator till gamla sjukhusgården. Uno Qvillberg, Lysekil, ledamot
av landstinget och Uddevalla sjukhusnämnd deklarerade att han kommer att lägga ett
eget förslag där Lysekils Sjukhus ska vara kvar, samt att rösta emot förslaget om ned-
läggning av sjukhuset i sjukhusnämnden. ”Ingen tror väl att man kan minska personal-
styrkan på detta drastiska sätt (100 i Lysekil, 140 i Uddevalla och 10 i Strömstad) utan
att det blir mycket stora försämringar för vården i norra Bohuslän. Jag är mycket bekym-
rad över denna utveckling”, sade Uno Qvillberg. Han kritiserade också partikamrater i
Stenungsund som uppmanat Lysekilsborna att sluta gnälla och uttala sitt stöd för ned-
läggningen. ”Jag kan inte annat än beklaga sådana uttalanden”. Han pekade även på
landstingsrådens vallöften inför förra valet om att de små sjukhusen skulle finnas kvar
1995; ”Jag kan ha förståelse för att man kan komma i ekonomiskt svåra avväganden,
som gör det svårt att leva upp till hundra procent av avgivna vallöften. Men när man
lägger ner hela verksamheter då har man gått för långt i svikna vallöften”, underströk
Uno Qvillberg, som därmed även kritiserade sin egen partikollega, landstingsrådet Len-
nart Löfgren. Kent Olsson var också den enda politiker från Lysekils området som satt
med som ledamot i landstingets förvaltningsutskott. Inför dess möte den 29 oktober lade
Olsson fram ett sparförslag som viftades bort av partikollegan Stig Grauers och
landstingsrådet Verna Rydén, fp, som helt orealistiskt.
Socialdemokraterna däremot tog i med kraft, mot sina partikollegor i landstingsstyrelsen.
Det är sällan man får bevittna hur förtroendevalda kan bli så totalt utskällda av sina egna
partikamrater som landstingsrådet Lennart Löfgren och Eva-Lisa Birath blev vid ett soci-
aldemokratiskt möte i Lysekils Folkets Hus torsdagen den 25 oktober. Stämningen vid
mötet var minst sagt irriterad och stundtals hotfull mot landstingsråden. Det blev en 3
timmar lång utskällning som Löfgren och Birath nog aldrig glömmer.
Måndagen den 29 oktober beslöt förvaltningsutskottet att ställa sig bakom förslaget till
budget- och plan dvs lika med nedläggning av  vårdplatserna för kirurg och medicin,
vilket innebar att någon kirurgisk verksamhet inte kunde utföras. 100 jobb och 30 vård-
platser skulle försvinna.

Några dagar senare blev ledande landstingsrådet Verna Rydén, fp, totalt utbuad  vid ett
stormöte om sjukhuset i Gullmarsskolan. Det var säkert en mycket obehaglig situation
för Verna Rydén. Landstingsrådet avbröt mötet tidigare än beräknat, trots starka protes-
ter från de närvarande. Verna Rydén lämnade raskt podiet och  Gullmarsskolans lokaler.
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Medlemsmöte: Kommunal budget
Vid arbetarekommunens möte den 12 november medverkade kommunens ekonomichef
Micael Persson, som presenterade budgetberedningens förslag till kommunal budget för
1991. Av redogörelsen framgick att socialförvaltningen inte klarat sitt sparbeting och fått
en vidgad ram. Kommunen måste för att klara investeringarna låna 49,2 miljoner kronor
1991. Det innefattade bl.a. en utbyggnad av barnomsorgen med 5 nya avdelningar.
Budgetförslaget blev föremål för en omfattande debatt vid mötet, det är en ekonomisk
fråga hur långt man når i den sociala servicen. Utan socialdemokraterna hade vi inte nått
den nivån vi har idag och den utbyggnad som vi nu presenterar i 1991 års budget. Stig
Nilson betonade att man från socialdemokraternas sida i första hand satsar på ange-
lägna frågor som omsorgen för äldre och barnen.

Landstingsbeslut om Lysekils Sjukhus, och val
17 ledamöter ställde sig bakom det motförslag, som Uno Qvillberg S, Leif Olsson Fp,
och Lars Beckström Vpk framtagit.  54 röstade på förvaltningsutskottets förslag för åren
1991-1993, som medförde att vårdavdelningarna för medicin och kirurgi lades ner. De
betydde i klartext nedläggning av den slutna länssjukvården vid Lysekils sjukhus. 100
anställda drabbades. Kirurg- och medicinmottagningarna stängdes och 35 vårdplatser
togs bort. Efter landstingsmötet framkom det att det ekonomiska läget förbättrats
avsevärt. Upplåningen kom att minska med 100 miljoner kronor jämfört med tidigare
prognoser. Förvaltningsutskott, kände till detta förhållande. Man höll tyst och informerade
inte landstingsmötet om detta faktum. ”Det är anmärkningsvärt att detta ej framkom vid
landstingsmötet”, sade kommunstyrelsens ordförande Stig Nilson i en skrivelse till
förvaltningsutskottet. Kommunledningen, uppvaktade landstingsledningen i Göteborg
den 19 december. Man ställde kravet på fortsatt verksamhet vid sjukhuset, som dock
avvisades av landstingsråden.

År 1991. Val, Nedläggning av Lysekils sjukhus.
Vid arbetarekommunens möte den 7 januari i Lysekil behandlades motioner till distrikts-
kongressen den 13-14 april. Bengt Lundqvist hade inkommit med tre motioner; den för-
sta motionen handlade om handikapphjälpmedel som avgiftsbeläggs. Hjälpmedlen bör
även i fortsättningen vara avgiftsfria, ansåg motionärern. Den andra motionen handlade
om samverkan mellan Landstingen och den tredje om högkostnadsskydd för sjukresor.
Samtliga motioner bifölls.

På RLK-gruppens konferens hade dikuterats nedläggning av  Lysekils sjukhus. Uno
Qvillberg var tveksam till  Landstingens “roll” i framtiden, det kan blir en strukturföränd-
ring, som kan medföra att det blir svårare för medborgaren-patienterna att få kontakt
med ansvariga politiker.

Iréne Olsson informerade om att hon i  distriktsstyrelsen  begärt reservation mot ned-
läggningen av Lysekils Sjukhus. Hon sade också att Partistyrelsen står bakom
landstingsgruppens beslut. Många fler medlemmar uttalade sig om Sjukhuset, där man
var eniga om att detta inte kan accepteras. Debatten var hätsk mot våra landstingsråd
som röstade för detta.Medlemsmötet valde också 19 ombud till distriktskongressen.

Årsmöte: Sjukvårdfrågan, Kommunala frågor
Årsmötet hölls den 16 mars i Lysekils Folkets Hus i närvaro av 70 personer. På grund av
att dagens huvudtalare, kommunalrådet i Malmö, Lars Engqvist, meddelat förhinder i
sista stund på grund av sjukdom, åtog sig ordföranden Stig Nilson att en stund ägna sig
åt partiets politik och vad som har hänt i vår kommun.
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Därefter några ord om sjukhuset och nedläggningar av delar av detta. Trots att vi inte
synts i massmedia som vissa andra partier har vi ändå arbetat hårt för att få ha det
kvar, genom uppvaktningar och andra kanaler. Vi är besvikna på att (S)-ledamöter och
landstingsråd  följde borgarnas förslag. Vi måste komma ihåg att Bohuslandstinget är
borgerligt styrt och att socialdemokraterna är i minoritet. Men vi anser från Lysekils sida
att man som opposition skall driva sin egen linje och ej gå med de borgerliga. Heder åt
våra landstingsledamöter från Norra Bohuslän som kämpade för allt vad de var värda
för att försöka få ha sjukhuset kvar. Vi har nu genom detta möte börjat vår avstamp för
valrörelsen. Mötet beslutade  välja Stig Nilson till ordförande för Arbetarekommunen i 2
år. Val av fyra ordinarie ledamöter i styrelsen i 2 år; Micael Melin, Carl-Axel Tengberg,
Bo Göthesson och Annelie Rudolfsson.

Mötet beslutade med acklamation utse följande 35 kandidater till fullmäktigevalsedeln: 1.
Uno Qvillberg, 2. Stig Nilson, 3. Iréne Olsson, 4. Bo Göthesson, 5. Sven-Gunnar
Gunnarsson, 6. Eva-Britt Hylander, 7. Lennart Carlsson, 8. Erald Alfsson, 9. Anita
Lannesjö, 10. Lars-Gunnar Svensson, 11. Bo Einarsson, 12. Hans Blomstrand, 13.
Micael Melin, 14. Gun Larsson, 15. Bengt-Ivar Pettersson, 16. Margareta Lundqvist, 17.
Klas-Göran Henriksson, 18. Elisabet Karlsson, 19. Bo Andersson, 20. Lars-Erik Johans-
son, 21. Carl-Arne Grundén, 22. Rigmor Claesson, 23. Hans Jarnedal, 24. Per Johan-
nesson, 25. Bill Wallberg, 26. Dan-Åke Alfredsson, 27. Marianne Engström - Sivertsen,
28. Lisbet Calner, 29. Eivor Höglind, 30. Steve Tengberg, 31. Dennis Sjölin, 32. Peder
Jidetoft, 33. Gunnel Garberg, 34. Thomas Moberg, 35. Listan i sin helhet upptog 42
namn.

Stig Nilson meddelade att han i samråd med kommunens landstingsledamöter, Uno
Qvillberg och Anita Lannesjö och vår riksdagskvinna Lisbet Calner författat ett förslag till
uttalande i sjukhusfrågan.

Medlemsmöten:  Valrörelsen
Den 15 maj hölls ett gemensamt möte med Lysekils arbetarekommun, LO-sektionen,
Metalls avd 116 och socialdemokratiska föreningen i Lysekil. Partidistriktets ombudsman
Björn Ekstrand gav vid mötet deltagarna information om det aktuella politiska läget. Han
sade att partiet enligt senaste Sifo-mätningen endast låg på ca  26 %, vilket är illavars-
lande inför höstens val. Björn menade att ett missnöjesparti som “Ny demokrati“ får 10 %
i Sifo-mätningen, gör att vi måste ta ett sådant  parti på allvar. Vi socialdemokrater måste
nu fundera över hur vi skall få ut vårt budskap till väljarna, det handlar om hur vi kan
aktivera vår valrörelse. Björn informerade om kommande arrangemang i valrörelsen bl.a
valupptakten på Liseberg söndagen den 25 augusti med tal av Sten Andersson. Stig
Nilson informerade mötesdeltagarna om Arbetarekommunens valplanering. Han efter-
lyste lite mer initiativ från fackklubbarna i valrörelsen. Han sade att vi politiker gärna
kommer ut till fackklubbarnas  möten om de önskar detta.

En diskussion följde på  information. En fråga var hur vi skall nå ut med den socialdemo-
kratiska politiken. De S-ombud som hörsammat kallelsen till mötet var helt överens om
att vi skall göra det bästa vi kan,  för att föra ut den socialdemokratiska politiken i valrö-
relsen.

Medlemsmöten:  Vindkraft
Vid arbetarekommuns möte den 27 maj informerade Stig Nilson om “Detaljplan för vind-
kraftverk, båthamn och industri vid Basteviksholmarna.  Planen innehåller två stycken
vindkraftverk samt en kontors- och utställningsbyggnad.  Utöver vindkraftverken åtager
Vattenfall sig att iordningställa vägen till området. Planen innehåller också möjligheter till
industriutbyggnad och småbåtshamnar.
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Debatutmaning
Stig Nilson föredrog en debattutmaning han skrivit till de lokala Fp och Moderata parti-
organisationerna  i Lysekil. Han sade att om mötet ställde sig bakom utmaningen, över-
lämnas den till massmedia och till berörda partiorganisationer. Mötesdeltagarna tyckte
det var ett mycket bra initiativ  och slöt enhälligt upp bakom utmaningen.

Han  informerade också om aktiviteter som Socialdemokraterna skall genomföra i Lyse-
kil under valrörelsen. En valstuga skall sättas upp på den obebyggda tomten intill Kung-
storget. Stångenäsföreningen anordnar en valvaka för samtliga (S) föreningar i Brastads
Folkets Hus.

Medlemsmöte: Akvarium
Stig Nilson redogjorde för kommunens planer på ett akvarium i Kyrkvik vid
arbetarekommuns möte den 7 oktober i Lysekil. Han informerade om att det finns 14,1
miljoner kronor reserverade till projektet.  Om allting går som planerat kan akvariet vara
färdigt till sommarsäsongen 1993. En livlig debatt följde och mötet beslöt enhälligt ställa
sig bakom  byggande av akvarium i Kyrkvik,  Lysekil.

Omorganisation av styrelser och nämnder
Stig Nilson redogjorde för ett omorganisationsförslag när det gäller styrelser och nämn-
der i den kommunala organisationen. Han informerade om att Fastighetsnämnd och
Tekniskt utskott sammanslås och blir från årsskiftet 1991/92 en Teknisk nämnd. Fritids-
nämnd och Kulturnämnd sammanslås och får också hand om turistfrågorna. Personal-
nämnden och Räddningsnämnd upphör. Personalfrågorna läggs under Kommun-
styrelsen och Räddningsnämndfrågorna på Tekniska nämnden. Konsumentnämnden
upphör och konsumentsekreteraren överförs till antingen Miljö- och
Hälsoskyddsnämnden eller Socialnämnden. Skolstyrelsen och Socialnämnden skall
under den kommande treårsperioden förändras på så sätt, att barnomsorgen i sin helhet
överförs till Skolstyrelsen. Skolstyrelsen blir då en Barnomsorgs- och Utbildningsnämnd.
Socialnämnden skall ha Familj- och Individomsorgen, omsorgerna om psykiskt handi-
kappade, äldre- och handikappomsorgen samt flyktingsamordningen. I enlighet med
Ädelpropositionen får också Socialnämnden ansvar för Hälso- och sjukvård i särskilt
boende. Den föreslagna omorganisationen kan spara pengar för kommunen.  Nu är
förslaget ute till kommunens nuvarande styrelser och nämnder på remiss.

Valresultat 1991
Uno Qvillberg gjorde en analys av Lysekils kommunalval 1991. Uno konstaterade att i
Lysekils tätort hade socialdemokraterna fått fler röster än i valet 1988 men att i samtliga
vallokaler utanför tätorten går vi tillbaka. En fråga med anledning av detta är: hur får man
tillbaka rösterna i glesbygden till kommande val? En livlig diskussion om valresultatet
följde. Man var överens om att arbeta mer utåtriktat under mellanvalsperioderna.

Konfektionsfabriken, Fiab och Lyspack
Stig Nilson tog upp frågan om Brastads konfektionsfabrik. Han informerade mötet om att
kommunen blivit erbjuden att köpa tillbaka fastigheten. Nuvarande ägare till Brastads
konfektion är försatt i konkurs. Stig tog även upp frågan om Fiab-systems och Lyspacks
svårigheter. Han poängterade att kommunen inte tvingat företagen att investera i nya
lokaler på Sivik, utan att företagen själva gjort bedömningen att det var en billigare och
bättre lösning, än att åtgärda miljöproblemen i de gamla lokalerna i Norra Hamnen.Han
hoppades på en lösning för samtliga företag som nu befinner sig i ekonomiska svårighe-
ter.
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Medlemsmöte: Kandidater till styrelser och nämnder
Vid arbetarekommunens möte den 18 november föredrog Stig Nilson Valberedningens
förslag till styrelse- och nämnder, mötesdeltagarna beslöt i enlighet med valberedning-
ens förslag till de styrelse- och nämnduppdrag där det endast fanns  namnförslag på
ordförande.

År 1992.  Hamnutbyggnad, Ny mötesform
Vid arbetarekommunens medlemsmöte måndagen den 3 februari förrättades bl.a. val till
distriktskongressen . Nominerade till distriktsstyrelsen blev Irené Olsson och Lennart
Carlsson. Riksdagsledamot Lisbet Calner; höll ett anförande om skillnaderna  mellan
socialdemokratisk och borgerlig ekonomisk politik Medlemsmötet ställde sig enhälligt
bakom Calners förslag om ett uttalande mot rasism samt gav Uno Qvillberg och Stig
Nilson förtroendet att utforma detta.

Årsmöte.  Gäst: Riksdagsledamot Karl-Erik Svartberg. Hamnutbyggnad.
Den 14 mars hade arbetarekommunen sitt årsmöte. Per Carlsson framförde ett tack till
arbetarekommunens styrelse för det stora och lyckade valarbetet de lagt ner och som
resulterat i att socialdemokraterna i Lysekil höll ställningarna i valet. Klas-Göran Henriks-
son valdes till kassör på  2 år. Till styrelseledamöter i 2 år omvaldes Lennart Carlsson,
Bengt-Ivar Pettersson och Elisabet Karlsson, samt nyval av Sven-Gunnar Gunnarsson
och Peder Jidetoft.
Stig Nilson redogjorde för planeringen av utbyggnad av Lysekils Hamn. Han meddelade
att beslut skall tas i Kommunstyrelsen den 19 mars för att gå vidare till kommunfullmäk-
tige den 2 april.
Kostnaderna är preliminära än så länge men beräknas vara i storleksordningen 35 till 40
miljoner kronor. Det är en stor ekonomisk satsning för Lysekils kommun, vi har pratat
med Länsarbetsnämnden och fått löfte om 4,5 miljoner kronor i arbetsbefrämjande åt-
gärder. Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen är överens om nödvändigheten av
satsningen på hamnen. Årsmötet uttalade enhälligt sitt stöd för utbyggnaden.

Lysekils Handelshamn
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Ordförande  hälsade  riksdagsledamot  Karl-Erik Svartberg   välkommen  som  gästtalare
till årsmötet. Han började med att tacka för inbjudan från Lysekils Arbetarekommun och
sade att han tyckte det var roligt att komma hit igen, det var åtta år sedan sist.  Efter en
tyst minut för Gunnar Sträng tog Karl-Erik Svartberg till orda om solidariteten och om
betydelsen av ordet solidaritet. Han menade att det betyder att dela med sig och att
avstå till andra människors fromma eller till andra länders hjälp. Han tog som ex. ett
besök han nyligen gjort i de östeuropeiska länderna.  Han uppmanade till kritik på den
förda borgerliga politiken vid årets 1:a maj demonstrationer. Han sade att varje gång vi
demonstrerar på 1:a maj upplevs det som glödande kol under fötterna på moderaterna
och med den politiken de för, behöver vi socialdemokrater visa vårt stöd för solidaritet
och rättvisa. Uno Qvillberg avtackade arbetarekommunens sekreterare Eivor Höglind,
som  avböjt omval, med blommor och Lysekilsmusslan. Blommor och Lysekilsmusslan
överlämnades  också till Karl-Erik Svartberg. Eivor Höglind föreslog en insamling på
dagens möte till barnhem i Estland. Eivor har kontakt med motsvarigheten till
kvinnoklubben i Estland och pengarna kommer att förmedlas via den Estniska
kvinnoklubben. Insamlingen  inbringade 800 kronor.

Georg Fant berättade om sitt liv som skådespelare
Ordföranden hälsade skådespelaren George Fant välkommen till Lysekil och arbetare-
kommunens årsmöte. George Fant berättade om en skådespelares liv med historier och
dikter. Hans framträdande blev mycket uppskattat.

Ny mötesform
Lysekils arbetarekommun började måndagen  den 21 april  ny form av medlemsmöten,
som innebar att arbetarekommunens medlemsmöten flyttades ut till de olika socialdemo-
kratiska  föreningarna. Avsikten med denna mötesform var att få en dialog med så
många medlemmar och sympatisörer som möjligt för att dessa skall få  ge sin syn på bl.
a. budgetarbetet och planeringen av den kommunala servicen i vår kommun, samt att få
en debatt om vad innevånarna i första hand prioriterar i en mycket kärv ekonomi.  Res-
pektive förening var mötes ansvariga för denna mötesform. Denna form av möten star-
tade hos Skaftö socialdemokratiska förening samt fortsatte med medlemsmöten hos
Lyse socialdemokratiska förening måndagen den 18 maj, Brastads socialdemokratiska
förening måndagen den 17 augusti och Lysekil måndagen den 12 oktober. Vid dessa
sammankomster redogjorde kommunalrådet Stig Nilson för kommunens ekonomi och
1993-års kommunala budget.

Medlemsmöte I Brastad var temat ”Vem tar våra skatter?”
Inledare vid detta möte var  riksdagsledamot Lisbet Calner. Hon började sitt anförande
med att hon ville höra mötesdeltagarnas åsikter om vilket samhälle vi skall ha i framti-
den. Idag är vårt samhälle uppbyggt med en gemensamt finansierad sektor, vi har en bra
barn- och äldre omsorg, sjukvård m. m. Om vi skall ha kvar detta i framtiden måste vi
vara beredda att via skatterna solidariskt betala detta. Efter Calners tal och frågor följde
en livlig debatt. Synpunkterna som Lisbet fick med sig från de medlemmar som deltagit i
diskussionen var bl a slut på statens indragningar av kommunernas ekonomi, en jäm-
nare fördelning av välfärden, slut på skattesänkningar i de högre inkomstskikten, åter-
gång till ett solidariskt och rättvist samhälle.

Medlemsmöte: Kommunal budget 1993
Tema på medlemsmötet i Lysekil den 12 oktober var bl.a. den kommunala budgeten.
Stig Nilson redogjorde för budgetberedningens förslag till budget i Lysekils Kommun
1993.
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År 1993. Havsbadsområde, Gångstråk förbi Curmans.
Vid arbetarekommunens möte den 25 januari nominerades Irene Olsson, till distrikts-
styrelsens  vu och Lennart Carlsson till distriktsstyrelsen, som ersättare nominerades
Sven-Gunnar Gunnarsson och Eivor Höglind. Eva-Britt Hylander nominerades till
valberedningarna för distriktsstyrelsen samt till riks- och landstingsvalsedel. Medlems-
mötet beslöt  att välja 15 ordinarie ombud till distriktskongressen samt 15 ersättare.

Partikongressen
Stig Nilson informerade om Partikongressen som skall hållas i Göteborg i september 1993.
Arbetarekommunen hade annonserat om förslag till motioner och förslag på nomineringar
till kongressombud.

Gångstråk i södra hamnen till Havets hus
Stig Nilson informerade om det slutliga förslaget till gångstråk i Södra Hamnen. Han ville
ha medlemsmötets åsikter i den här frågan innan kommunstyrelsen skall ta beslut. Försla-
get är att man delar upp arbetat med gångstråket i etapper eftersom det är juridiskt omöj-
ligt att idag bygga gångbron utanför Curmans villor. Flera talare tyckte att det var tråkigt
att man inte kunde göra hela sträckningen förbi Curmans villa genomhavsbadsparken  till
det planerade Havets Hus.

Byggnadsnämndens ordförande Sven Gunnar Gunnarsson redogjorde för  planen för
havsbads området är godkänt av regeringen, även i den delen som omfattar en gångbro
utanför Curmans. Länstyrelsen skall nu godkänna utseendet på gångbron. Per Carlsson,
som  varit med och arbetat politiskt i  Lysekils kommun sade “Frågan om gångbro utanför
Curmans  som en strandpromenad genom Havsbad området har det arbetats på i säkert
30 år”. Mötet beslöt  enhälligt ställa sig bakom förslaget till gångstråk i Södra Hamnen.

Kulturmiljöer inom kommunen
Medlemsmötet tog upp frågan om att det är viktigt att vi värnar om kommunens specifika
kulturmiljöer. Erik Gunnarsson som hade stor erfarenhet av gamla stenbrott och dess
historia ansåg att det var ett bra förslag av Per Carlsson om att lyfta fram fler historiska
stenhuggarmiljöer. Kultur- och Fritidsnämndens ordförande Bo Andersson sade att det
inom Lysekils kommun finns många gamla stenbrott som är intressanta bl.a. Lahälla, som
har en befintlig knottfabrik kvar. Dessutom har KF antagit ett kulturmiljövårdsprogram för
vissa områdens bevarande.

Årsmöte;  EG-frågor
Arbetarekommunens ordförande hälsade lördagen den 13 mars medlemmarna välkomna
till årsmötet. Ett särskilt välkommen riktade han till dagens gästtalare Björn Wall, som var
socialdemokraternas representant i Bryssel.

Årsmötet omvalde i Stig Nilson, som ordf. 2 år, samt  fyra styrelseledamöter 2 år: Bo
Göthesson och  Annelie Rudolfsson omval  samt nyval på Lisbet Calner och Stig-Björn
Andersson. Mötesordförande  Qvillberg hälsade Björn Wall välkommen fram för att tala
om EG-frågan. Efter anförandet blev det en livlig debatt. Frågor om arbetslagstiftningen,
entreprenadavtal, alkohollagstiftningen  mm. Björn Wall avtackades med blommor och
Lysekilsmusslan.
Arbetarekommunens ordförande Stig Nilson informerade mötesdeltagarna om att stiftel-
sen Havets Hus kommer att ombildas till en kommunal nämnd.
Ett Italienskt företag hade begärt att få gå in till Lahälla för reparation på en stor plattform.
Arbetet beräknas ta 1 år i anspråk och kan generera många arbetstillfällen i vår region.
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Medlemsmöten: Kommunal Budget, Översiktsplan
Vid medlemsmöte måndagen den 16 augusti föredrog  ordförande Stig Nilson ett brev
som inkommit från riksdagsledamot Karl Erik Svartberg. Han meddelade  att han inte vill
bli nominerad till riksdagslistan nästa mandatperiod. Han kvarstår dock som riksdagsle-
damot pågående period.

Kvinnoklubbens ordförande Eivor Höglind hade varit  ombud på S-kvinnornas kongress i
Stockholm. Sven-Gunnar Gunnarsson hade valts som ombud till Partikongressen som
hålls i Göteborg 15 - 21 september.

Pilkingtons lokaler på Grötö
Stig Nilson informerade om att  K-svets som äger bl. a. H-fönster i Gåseberg  vill eta-
blera sig i Pilkingtons lokaler på Grötö.  Ordförande ställde efter diskussion frågan till
mötesdeltagarna om vi socialdemokrater i kommunfullmäktige får klartecken att genom-
föra affären med fastighetsföretaget Triplex för vidare försäljning till K-svets. Mötesdel-
tagarna beslöt enhälligt att ställa sig bakom affären.

Medlemsmöte:  Kommunal budget 1994
Måndagen den 15 oktober behandlades förslag till den kommunala budgeten. Kommu-
nalrådet Stig Nilson presenterade  förslaget. Det är mycket kännbart för Lysekils kom-
mun med statens indragningar som för oss är 30 miljoner under 1993.

Styrelser och nämnders äskande på investeringsbudget låg på 84 miljoner. Budget-
beredningen har beslutat om 28 miljoners investeringsbudget varav 4 miljoner är till ny
brandstation i Brastad.
Den kommunala budgeten medförde en livlig diskussion. Frågor ställdes om: barnom-
sorg, handikappomsorg, bostadsanpassning, investeringar mm. Mötesdeltagarna biföll
förslaget till kommunal budget för 1994.

Nominering till Landstingsvalsedlen
Mötet beslöt att nominera följande till landstingsvalsedlen : Anita Lannesjö, Ricard Sö-
derberg, Margareta Josefsson, Douglas Gabrielsson, Bengt Lundqvist, Gunnel Garberg,
Eivor Höglind, Birgitta Einarson och Dennis Sjölin.

Översiktsplan för Lysekils tätort
Översiktsplanen för Lysekils tätort presenterades av byggnadsnämndens ordförande
Sven Gunnar Gunnarsson måndagen 6 december.

År 1994 Val
Medlemsmöte.
Vid  medlemsmöte  måndagen den 31 januari 1994 nominerades Iréne Olsson och Len-
nart Carlsson till distriktets styrelse som  ordinarie ledamöter,. Eivor Höglind och Ricard
Söderberg, nominerades som  ersättare. Till  partidistriktets valberedning nominerades
Eva-Britt Hylander.Till distriktskongressen som hölls i Uddevalla  19-20 mars valdes 13
ordinarie ombud. Till landstings valkonferensen i Munkedal den 13 mars valdes 18 ordi-
narie ombud.Medlemsmötet beslöt  nominerade följande kandidater till riksdagslistan: 1.
Lennart Nilsson, 2. Lisbet Calner, 3. Sverre Palm, 4 Mona Berglund-Nilsson, 5. Jan Olof
Larsson.
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Ett underligt beslut i distriktstyrelsen?
Vid Arbetarekommunens styrelsemöte 8 mars meddelade Irené Olsson att hon reserve-
rat sig på   distrikts-styrelsens möte med anledning av att Anita Lannesjö placerats på
3:e plats och Ricard Söderberg på 7:e plats. Enligt Irené borde de varit placerade på 1:a
och 6:e plats. Styrelsen beslutade att plats  nr 1 var av underordnad betytdelse, däre-
mot borde man på landstingsvalkonferensen hävda att Ricard Söderberg skall placeras
på 6:plats. Distrilktstyrelsens beslut får anses mycket provocerande dår vår arbetare-
kommun alltid haft plats 1 och 6.

Årsmöte
Protokoll fört vid årsmöte i Lysekils Arbetarekommun lördagen den 26 mars 1994. Ordfö-
rande Stig Nilson hälsade mötesdeltagarna och partidistriktets representant, Bengt Od-
löw välkomna samt förklarade mötet öppnat. Bengt Odlöw hälsade från distriktet och
önskade Lysekils Arbetarekommun lycka till i det förtsatta arbetet. Klas-Göran Henriks-
son valdes till kassör för två år. Dessutom valdes Lennart Carlsson, Sven-Gunnar
Gunnarsson, Peder Jidetoft, Rolf Sandberg och Rigmor Svärd/Claesson till ordinarie
styrelseledamöter på 2 år.

KF-listan
Årsmötet fastställde  valberedningens förslag till fullmäktigelistan efter vissa justeringar
enligt  följande: 1. Uno Qvillberg,  2. Irene Olsson, 3. Stig Nilson, 4. Eva-Britt Hylander,
5. Bo Göthesson, 6. Anita Lannesjö, 7. Sven-Gunnar Gunnarsson, 8. Gun Larsson, 9.
Lennart Carlsson, 10. Margareta Lundqvist, 11. Lars-Gunnar Svensson, 12. Solveig
Aronsson, 13. Bo Einarsson, 14. Rigmor Svärd/Claesson, 15. Micael Melin, 16. Klas-
Göran Henriksson, 17. Hans Blomstrand, 18. Bo Andersson, 19. Linda Zackariasson, 20.
Ricard Söderberg, 21. Bill Wallberg, 22. Hans-Gunnar Jarnedal, 23. Eva-Karin Martins-
son. Stig Nilson rapporterade om förslag till handlingsprogram med aktiviteter inför valrö-
relsen samt uppmanade till allmän politisk debatt bland mötesdeltagarna. Rapporten
godkändes av mötet.

Valrörelsen
Partiordförande Ingvar Carlsson besökte Lysekil den 14 juli. Han
talade i Havsbadsparken. Mötet arrangerades av SAP distriktet
och arbetarekommunen. Det var vackert väder och mötet sam-
lade en stor publik. Ingvar Carlsson höll ett tal som blev en
avstamp i Lysekil för den kommande valrörelsen. Arbetare-
kommunen anordnade flera torgmöteni Lysekil vid valstugan.
Valmötena anordnades på lördagar mella 10.00-11.00.
Debatter hölls i Lysekil, Grundsund och Brastad under slutet av
augusti till valdagen. Valvaka hölls i Lysekil.

Medlemsmöte,  Kommunal budget
Vid arbetarekommunens möte den 14 november behandlades
förslag till kommunal budget för 1995. Kommunalrådet Stig Nilson meddelade att i
budgetberedningen ingår för (S): Sven-Gunnar Gunnarsson, Uno Qvillberg och under-
tecknad.

Ingvar Carlsson
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Omorganisation av de kommunala nämnderna
Han  fortsatte informationen med att vi också kommer att föreslå en omorganisation på
nämnderna, bl.a. försvinner Överförmyndarnämnden  och  att de  nämnder, som från 1
jan 1995 fortfarande skall ha 11 ledamöter och 11 ersättare är Kommunstyrelsen, Social-
nämnden och Barn och utbildningsnämnden. Medlemsmötet beslöt i enlighet ställa sig
bakom det framlagda förslaget till kommunal budget för 1995 och förändring av den
kommunal politiska organisationen.

Teknisk valsamverkan
Stig Nilson redogjorde för att vi behövde hjälp av MP och Vänstern när vi under de se-
naste två mandatperioderna inte haft egen majoritet. Med deras hjälp har (S) klarat att
behålla ordf. platserna i samtliga nämnder. Man bör därför  fortsätta samarbetet, vi  har
erbjudit MP och Vänstern samma nämndplatser som tidigare, det har de tackat nej till, nu
vill de ha lite mer i utbyte för sin samverkan. När vi sade nej till detta förklarade MP och
Vänstern att då kan de ha en teknisk valsamverkan med KPLMR.  För att undvika att
samarbetet spricker,  föreslog Stig Nilson att Arbetarekommunen skulle besluta erbjuda
följande platser, i Kommunstyrelsen MP ordinarie plats och V ersättare. Barn o.
Utbildningsnämnden V ordinarie. Byggnadsnämnden MP ordinarie och Mp ersättare.
Kultur och Fritidsnämnden V ordinarie och MP ersättare. Miljö och Hälsoskyddsnämnd
MP ordinarie och V ersättare. Socialnämnden MP ordinarie och V ersättare. Tekniska
nämnden MP ordinarie. Medlemsmötet beslöt i enlighet med förslaget.

 Val av styrelser och nämnder
Val av ledamöter och ersättare i kommunala styrelser och nämnder för perioden 1995 –
1998. Uno Qvillberg redogjorde för valberedningens arbete och Stig Nilson  föredrog
valberedningens förslag till ledamöter och ersättare i kommunala styrelser och nämnder.
Valberdningens förslag på  ordf. och ledamöter samt ersättar i  nämnder och styrelser,
valdes av medlemsmötet. Samtliga val var enhälliga.

Energiverket
Vid medlemsmöte den 5 december behandlades frågan om Energiverkets bolagisering.
Kommunalrådet Stig Nilson informerade om bolagsordningen och ägardirektivens inne-
håll, han poängterade att man försökt tillgodose kommuninnevånarnas insynsmöjligheter
så långt som möjligt i bolaget. Efter föredragningen blev det en livlig diskussion. En del
medlemmar var oroliga för att om energiverket bolagiseras så  befarade man en framtida
försäljning av bolaget till privata. Sven-Gunnar Gunnarsson sade att han var  emot
bolagiseringen, men det finns idag ett riksdagsbeslut som vi måste följa men han förkla-
rade också att när frågan skall behandlas i kommunfullmäktige kommer han att begära
att få en protokollsanteckning noterad. Stig Nilson sade att vår ideologiska grundinställ-
ning är densamma, men till bolagisering är vi nödd och tvungna. Vi har skrivit in starka
krav på insyn från kommunens sida så vi tror inte att Energibolaget kan mörka viktig
information. KF:s presidie har då möjlighet att kalla bolagsstyrelsen och begära all infor-
mation samt då bedöma om bolaget haft grund till sekretess av vissa uppgifter. Ordfö-
rande frågade om mötesdeltagarna ställde sig bakom förslaget till bolagisering av
Energiverket. Ricard Söderberg  yrkade avslag på Stig Nilsons förslag samt att om det
inte blev mötets beslut ville han ha in en skrivning  “att vid en eventuell försäljning av
Energibolaget skall det tas med kvalificerad majoritet i Kommunfullmäktige”. Sven-Gun-
nar Gunnarsson tillstyrkte Ricards Söderbergs förslag om tillägg om kvalificerad majori-
tet. Ordförande ställde proposition på de olika yrkande och fann att förslaget till
bolagisering av Energiverket vunnit och att  avslagsyrkande förlorat. Därefter frågade
ordförande mötesdeltagarna om kvalificerad majoritet i kommunfullmäktige skall skrivas
in i ägardirektiven. Mötesdeltagarna svarade ett enhälligt ja.
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Distriktskongress i Lysekil
Ordförande informerade om att distriktsstyrelsen beslutat att förlägga 1995 års distrikts-
kongress till Lysekil, lördagen den 1 april.

År 1995. Bansviksområdet
Vid medlemmöte måndagen den 30 januari valdes 14 ombud till årets distriktskongress.
Dessutom nominerades Eva-Britt Hylander till distriktets valberedning, Klas-Göran
Henriksson till distriktets revisor, till distriktets vu nominerades  Ricard Söderberg.  Stig
Nilson och Annelie Rudolfsson nominerades till ersättare i distriktsstyrelsen.

Detaljplaneförslag Norra Hamnen samt Bansvik
Arbetarekommunen har fått möjlighet att inkomma med yttrande till stadsbyggnadskon-
toret över detaljplaneförslagen Norra Hamnen samt Bansvik. Kommunalrådet Stig Nilson
redogjorde för mötet  att arbetarekommunens styrelse utsett en arbetsgrupp som skall
sammanställa ett yttrande av medlemsmötets synpunkter.

Årsmöte
Lördagen den 25 mars hälsade ordförande Stig Nilson riksdagsledamot Lennart Nilsson
välkommen til årsmötet. Stig Nilson omvaldes till ordförande på två år och  Bo Göthes-
son, Annelie Rudolfsson, Lisbet Calner, Gull-Britt Grundén, som styrelseledamöter på 2
år. Årsmötet nominerade Lennart Gustavsson till EU parlamentet. Från LO distriktet
hade inkommit förslag på Krister Andersson från Borås som lämplig kandidat till EU
parlamentet. Mötet beslöt översända förslaget till partidistriktet dock utan nominering av
årsmötet. Riksdagsledamot Lennart Nilsson höll ett anförande där han talade om reger-
ingens ansvar för att få Sverige på fötter igen. Mötesordförande Uno Qvillberg tackade
Lennart Nilsson för hans medverkan på årsmötet och Iréne Olsson överlämnade en
bukett blommor.

Mötesordförande Uno Qvillberg föreslog att mötesdeltagarna skulle göra ett uttalande
om förslaget till fiskevårdsavgifter som regeringen aviserat.  Mötesdeltagarna ställde sig
enhälligt bakom förslaget att regeringen inte skall lägga fram förslaget om allmän
fiskevårdsavgift då en sådan avgift strider mot kustbornas gamla hävd till fritt fiske.

EU-valrörelsen
Vid arbetarekommunens möte den 4 sept.valdes 16 ombud till distriktets extra kongress
den 14 oktober. Ordföranden meddelade också att partistyrelsen kallar till mellanvals-
kongress 15-17 mars 1996. Han informerade också om den pågående valrörelsen till
parlamentariker i EU. Ordförande informerade vidare om att arbetarekommunen anord-
nar ett allmänt möte i Lysekils Folkets Hus onsdagen den 13 september.
Mona Sahlin medverkade vid detta möte som var en del i EU-valrörelsen.

Medlemsmöte, Kommunal budget
Måndagen den 30 okt informerade kommunalrådet om förslag till  kommunal budget för
styrelse och nämnder för verksamhetsåret 1996. Han började med att informera om
skattutfallet, som man räknade med skulle ge en förstärkning med 14 milj. kr. på grund av
ökade skatteintäkter under året. Vid den senaste budgetuppföljningen från styrelser och
nämnder hade inte avtalsrörelsens effekter blivit kända och alla avtal på kommunala
området är ännu inte klara, så vi är inte alls säkra på det slutliga utfallet för 1995.
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Partistöd.
Han  informerade vidare om att partistödet för oss kommer att sänkas med ca: 34,000
kr/ år på grund av ett domstolsutslag som fastslår att alla partier som är representerade
i kommunfullmäktige skall ha ett grundstöd utöver stödet pr. mandat.
Socialdemokraterna i budgetberedningen vill lägga in 25,000 kr som stimulanspengar
som kan sökas av organisationer som vill göra något för att motverka främlingsskap och
rasism. Mötesordf. Uno Qvillberg föreslog att vi nu går igenom budgetförslaget nämndvis
samt att mötesdeltagarna  lämnar synpunkter på respektive nämnds budgetförslag.
Många ansåg bl.a att det var fel att dra in bokbussen, att höja de sociala taxorna då
många äldre genom höjda medicinkostnader hade det svårt ekonimiskt.  En fråga som
diskuterades var samarbetet med Sotenäs när det gällde gymnasiskolan. Mötes-
ordförande Uno Qvillberg sammanfattade budgetdiskussionen med att säga att han
uppfattat att ingen hade några invändningar på budgetberedningens investeringsförslag
på sammanlagt 25 milj kr för 1996 och att de synpunkter som framkommit vid styrelse-
nämnds budgetförslag skall beaktas vid det KF gruppmöte som behandlar budgeten.
Beslut av mötet fattades dock att man skulle konsekvensutreda om bokbuss-
verksamheten skulle läggas ned.

Partiets mellankongress
Vid arbetarekommunens möte  den 11 dec valdes ombudskandidat till partiets mellan-
kongress. Mötesordf. Sven-Gunnar redogjorde för föreningarnas nomineringar av
ombudskandidater till mellanvalskongressen, och föreslog att mötet skulle välja Stig
Nilson. Det blev  omröstning med valsedlar på föreslagna kandidater, vid denna omröst-
ning fick Stig Nilson flest röster och blev således vald som ombudskandidat.

År 1996 Näringslivsfrågor, Kommunförbund.
Vid medlemsmötet den 5 februari valdes 16 ombud till distriktskongressen i Strömstad
den 23. mars Ricard Söderberg nominerades till distriktsstyrelsen och dess VU, som
ersättare till distriktsstyrelsen valdes Stig Nilson och Annelie Rudolfsson. Eva-Britt Hy-
lander nominerades som ordinarie i distriktets valberedning med Klas-Göran Henriksson
som ersättare. Klas-Göran Henriksson nominera-
des  dessutom som ordinarie revisor i distriktet.

Välfärdens vägval
Medlemsmötet hade som tema “Välfärdens  väg-
val”. Ordförande Stig Nilson gav en kort redovis-
ning och delade ut frågeställningar. Mötesdelta-
garna delades in i grupper. Redovisningen av
svaren skulle Stig Nilson ha som vägledning när
han deltog i partiets mellanvalskonferansen  i
Stockholm. Stig Nilson hade valts som ombud för
vårt distrikt. Han hade fått 1368 röster, vilket var
mer än dubbelt så mångaröster som nr. 2 från
Uddevalla.

Jordbruksminister Margareta Winberg
gästar Lysekil
Vid arbetarekommunens möte måndagen den 4
mars hälsade Stig Nilson jordbruksminister Margareta Winberg välkommen, till Lysekil
och arbetarekommunens möte. I sitt tal sade hon att hon är ute och reser i vårt land
minst en dag per vecka.  Flera medlemmar passade på tillfället att  ställa frågor till

Margareta Winberg
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Margareta Winberg, bl.a. om uppgörelsen med C om matmomsen, om hur mycket av
statens åtstramningar, som drabbar kommunerna. Dessutom ställdes frågor om eko-
brottsligheten, försämring för pensionärerna, arvoden och löner till riksdags-
ledamöterna, Sänkning av A-kassan, om djurhållning och den svenska jordbrukspoliti-
ken. Margareta Winberg svarade på frågorna. När det gällde ekobrottsligheten skulle
hon ta upp denna fråga med ekobrottsutredningen. Stig Nilson tackade Margareta
Winberg för hennes medverkan och överräckte en blomma.

Årsmöte, 1:a Erlander-medaljen
Lördagen den 30 mars hälsade vice ordförande Sven-Gunnar Gunnarsson vällommen till
årsmötet. Han riktade ett speciellt välkommen till Bertil och Margareta Nilson. Mötes-
ordförande Uno Qvillberg höll en kort parantation över de partikamrater, som gått bort
under året. Han nämnde inga namn men påminde om att det gått 10 år sedan statsmi-
nistern  Olof Palme mördades i Stockholm. Mötet hedrade de avlidna med en tyst minut.

Klas-Göran Henriksson omvaldes till kassör på två år. Till styrelseledamöter på två år
valdes: Sven-Gunnar Gunnarsson, Rolf Sandberg, Ricard Söderberg, Gullan Lindblad
och Jan Hokollegg. På förslag av Alfonso Morales utökades valberedningen med en
person, som Alfonso Morales skulle inkomma med förslag på till styrelsen. Mötes-
ordförande Uno Qvillberg utdelade till Bertil Nilson, Tage Erlander-medaljen, för lång och
uppskattat arbete för socialdemokratin. Bertil Nilson har under många år varit ordförande
i Lysekils Arbetarekommun och ordförande i Lysekils Kommunstyrelse. Han arbetade för
kommunens bästa och genom sitt arbete fått kommunen att gå framåt. Han har varit och
är mycket uppskattad av både partikamrater och andra. Det är med stolthet som
Arbetarekommunen överlämnar denna medalj sade Uno Qvillberg. Bertil Nilson tackade
för den fina medaljen. Vice ordförande Sven-Gunnar Gunnarsson tackade Lennart Carls-
son och Peter Jidetoft för det arbete de nedlagt i Arbetarekommunens styrelse. Han
tackade också årsmötet för förtroendet som den nya styrelsen fått.

Medlemsmöten, Landsvägsgatan, näringslivsfrågor
Vid arbetarekommunens möte måndagen den 9 september valdes representanter till
distriktets första representantskapsmöte, 9 st. ordinarie ombud och 9 ersättare valdes.

Landsvägsgatan
Ordförande Stig Nilson informerade om Landsvägsgatans ombyggnad och breddning
samt de problem med expropieringen som kommunen tvingats till då de ekonomiska
kraven från två fastighetsägare för inlösen varit för höga. Nu lutar det åt att det kan bli en
frivillig överenskommelse med fastighetsägarna, priset är 100.000:- kr mer för varje
fastighet än vad kommunen bjöd från början, men det blir ändå billigare än att driva
exproprieringen vidare. Stig Nilson avslutade informationen med att säga att en frivillig
överenskommelse är  bra för alla parter.

Kommunförbund för gymnasieskolan, Lysekil-Sotenäs.
Barn och Utbildningsnämndens ordförande Klas-Göran Henriksson redogjorde för sam-
arbetet med Sotenäs om bildande av ett kommunförbund inom gymnasieskolans om-
råde. Han förklarade att om ett förbund bildas kan man behålla eleverna inom dessa två
kommuner, då kan inte en elev begära att få en gymnasieplats betald i någon annan
kommun förutsatt att linjen finns på gymnasiet i antingen Lysekil eller Sotenäs. Om de
båda kommunerna fattar beslut om ett gymnasiekommunförbund, träder det i kraft
97.01.01. Kommunförbundets styrelse skall bestå av tre ledamöter från vardera kom-
mun, Lysekil skall inneha ordförandeposten enligt förslaget.  Mötesdeltagarna beslutade
enhälligt att ställa sig bakom bildande av kommunförbund Lysekil-Sotenäs.
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Förslag till kommunal budget för 1997.
Vid medlemsmöte måndagen den 14 oktober presenterade Stig Nilson förslag till budget
för 1997. Han började föredragningen med att redovisa hur prognosen för 1996 ser ut
efter nämndernas redovisning den siste augusti innevarande år. Budgetuppföljningen i
augusti visade en verksamhet, som kostar 394 351 000 kronor mot budgeterat
378 340 000 kronor.

Gemensamt möte: Industrifacket- LO-sektion och Arbetarekommun.
Mötet arrangerades den 25 november och deltagare i paneldebatten var riksdags-
ledamöterna Lisbet Calner, Lennart Nilsson och Jan-Olof Larsson, Scanraffklubben Klas
Mellgren, LO-sektionen Ronny Johansson, ombudsman för handels Åke Ljunggren,
ombudsman industrifacket samt Bert-Åke Qvillberg, ombudsman Metall. Temat var den
nya arbetsrätten. Paneldebatten avslutades med att publiken fick ställa frågor och
komma med synpunkter.

År 1997 Val
Vid medlemsmöte 17 februari  redogjorde ordförande Stig Nilson, för lagrådsremiss om
ändringar i socialtjänstlagen samt höjning av A-kassan från 75% till 80% från den 1 okto-
ber 1997. Två motioner av Per Carlsson antogs av mötet.  Första motionen handlade om
att partistyrelsen bör utforma regler för representation av alkoholhaltiga drycker, den
andra att partistyrelsen tar upp frågan med riksdag och regering om en extra värnskatt
på extremt höga löner. Mötet beslöt också att som ombud till partikongressen nominera
Stig Nilson,  Göte Nyberg   och Jan Hokolegg.  Till ledamot av distriktsstyrelsen  nomine-
rades   Stig Nilson   med  Annelie Rudolfsson och Jan Hokolegg som ersättare. Klas-
Göran Henriksson nominerades till distriktsrevisionen. Till ordinarie ledamöter i Väst-
svenska representantskapet nominerades Linda Zakariasson och Göte Nyberg samt
som ersättare Steve Tengberg och Annelie Rudolfsson. Göte Nyberg nominerades till
distriktets valberedning för riks-landstingslistorna, till ersättare valdes Klas-Göran
Henriksson. Mötet valde dessutom 15 ordinarie och 15 ersättare som ombud till distrikts-
kongressen.

Remiss om  skolornas Lokalbehov
Barn och Utbildningsnämndens ordförande Klas Göran Henriksson och Lars-Olof Blixt
presenterade ett utredningsförslag  om skolornas lokalbehov. Behovet av nya lokaler tog
hänsyn till den nya lärarutbildningen, som beslutats av riksdagen. Hela paketet i den
utformning som då förelåg var kostnadsberäknat till 105 miljoner, som också innefattade
ett högstadium i Brastad.  Planen omfattade också  ombyggnad av ett antal tomma
lägenheter i Lysekilsbostäders fastighetsbestånd till skollokaler.  Man redogjorde också
för att det tillkommer ca 350 elever genom tredje gymnasieåret samt marinbiologisk linje.
Efter föredragningen följde en livlig diskussion. Flera medlemmar ställde frågor och hade
synpunkter, bl.a. på ombyggnad av lägenheter till skollokaler. Medlemsmötet ställde sig
till slut enhälligt bakom förslaget samt till (S) remissyttrande.

Årsmöte
Vid  årsmötet lördagen den 25 mars omvaldes Stig Nilson till ordförande på 2 år.  Till
styrelseledamöter valdes Annelie Rudolfsson, Lisbet Calner, Bo Göthesson, och Gullbritt
Grunden på två år. Alfonso Morales valdes som ny ledamot i styrelsen på 1 år. Den
talare som inbjudits till årsmötet hade fått förhinder, varför ordförande Stig Nilsson tog till
orda och informerade om en del politiska frågor och kommunala frågor. Han meddelade
bl.a. att Anders Sundström kommer till Lysekil den 23 april och den 28 maj samt statsse-
kreterare Tommy Ohlström. Den 12 april är det distriktskongress i Partille.
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Åtgärder för arbetslösa i kommunen
Stig Nilson informerade mötesdeltagarna om att några av kommunens nämndordförande
haft ett möte angående åtgärder för att nedbringa arbetslösheten. På mötet deltog de
fackliga organisationerna SKAF och SKTF samt några förvaltnings och avd. chefer samt
representant från AF. Deltagarna plockade fram en del åtgärder som resulterade i ett 10
punktsprogram för 535 nya jobb. bl.a. Kunskapslyftet kan ge sysselsättning till ca. 250
personer under den tiden det pågår.  Han redovisade dessutom att regeringen avsatt 5
mdr kr. för att användas till projekt som syftar till att få ett ekologiskt uthålligt samhälle.
Deltagarna beslöt att godkänna  förslaget till åtgärder för att minska arbetslösheten.
Mötet beslöt  tillsätta en redaktionsgrupp, med uppgift att föra ut partiets politik. Ordfö-
rande meddelade att talare på 1:maj blir  handelsminister Leif
Pagrotsky. Efter 1:a maj mötet var det  som vanligt öppet hus i
Folkets Hus.

KF
Vid kommunfullmäktiges juni sammanträde valdes v. ordfö-
rande Sven-Gunnar Gunnarsson till ny ordförande efter
Uno Qvillberg, som avsagt sig p.g.a ålderskäl. Uno Qvillberg
hade då ”svingat” klubban i nästan 18 år, varit kommunalråd
under flera år samt vid denna tidpunkt haft kommunala
uppdrag under ca 50 år. Han avtackades av partierna i KF.

Partikongressen
Arbetarekommunens ordförande Stig Nilson fick flest röster
bland de nio ombuden från Bohusläns Partidistrikt.
Stig Nilson erhöll 884 röster närmast fick 450 röster.

Samarrangemang: Arbetarekommunens studiekommitté och ABF
Måndagen den  25 augusti arrangerades ett möte med anledning av bl.a de studiecirklar
som bedrivits under våren. Arbetarekommunens studieledare Jan Hokolegg hälsade
statssekreterare på finansdepartementet Knut Rexen och deltagarna välkomna.

Medlemsmöten. Den kommunala ekonomin, budget för 1998
Vid medlemsmöte den 3 november redogjorde Stig Nilson för budget 1998. Han började
med att redovisa nämndernas verksamhets-kostnader 1997.  Han informerade vidare om
de förslag till ändringar i 1998 års budget gentemot 1997 års verksamhet som Budget-
beredningen föreslår. En del fastigheter som kommunen ägde planerade man sälja vilket
skulle innebära en intäktsökning på 12 milj.kr. Mötet valde också ombud  och ersättare
till representantskapsmötet i Stenungsund den 8 november. Datum för distrikts-
kongressen 1998 var fastställd till 21-22 mars.

Vid  Arbetarekommuns möte måndagen den 1 december nominerades till Riksdags-
listan. vår representant i riksdagen Lisbet Calner.  Dessutom nominerades till Region-
listan Anita Lannesjö och Jan Hokolägg.

År 1998, Valrörelsen

Årsmöte
Ordförande Stig Nilson hälsade medlemmarna välkomna till årsmötet lördagen den 2
mars. Klas-Göran Henriksson ,omvaldes som kassör. Sven-Gunnar Gunnarsson, Rolf
Sandberg, Gullan Lindblad och  Jan Hokollegg omvaldes som styrelseledamöter på 2 år,

Sven-Gunnar Gunnarsson
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nyval av Klas Mellgren 2 år. Årsmötet faställde också kommunfullmäktigelistan.
Listan upptog 45 namn som alla valdes med acklamation.
De första 23 namnen är: Sven-Gunnar Gunnarsson, Eva-Britt Hylander, Stig Nilson,
Anita Lannesjö, Bo Göthesson, Solvieg Aronsson, Lars-Gunnar Svensson, Linda
Zackariasson, Bo Einarsson, Gull-Britt Grundén, Klas-Göran Henriksson,  Annelie
Rudolfsson, Micael Melin, Mattias Jonsson, Hans Blomstrand, Ulla Ivarsson, Bill Wall-
berg, Patricia Celedon, Peter Ahlberg, Gullan Lindblad Klas Mellgren, Jan Hokollegg,
och Carl-Arne Grundén.

Regionvalsedlen
Med anledning av att Anita Lannesjö av distriktets valberednin placerats först på 12 plats
på rubricerade valsedel, redogjorde mötesordförande Uno Qvillberg hur viktigt det var att
man vid röstningen använde möjligheten att kryssa för kandidaterna från Lysekil. Han
ansåg att det var mycket provocerande av distriktet att inte 1:a representanten  från
Lysekil placerats högre upp på valsedeln och inte som nu på en mycket osäker 12 plats.
Detta med  tanke på att då det gäller den tidigare landstingsvalsedlen då Lysekil alltid
haft 1:a plats på denna. Vär kommun är dessutom den enda kommun i hela Bohuslän,
som haft egen majoritet i kommunfullmäktige  samt alltid gjort bra val på riks och
landstingslistorna. Han ansåg dessutom att det var mycket osannoligt att Anita Lannesjö
skulle få en ordinarie plats därför uppmanar jag alla att kryssa för  våra kandidater på
såväl  region- som riksdagsvalsedlarna. Uno Qvillberg avslutade mötet med att tacka
den avgående styrelsen för dess arbete och önskade den nya lycka till med sitt arbete
för att säkerställa en valseger för (S).

Medlemsmöten,  statsbidrag till  kommunerna.
Under året har utöver årsmötet hållits följande medlemsmöten: måndagen den 20 april, 9
november och 23 november. Med anledning av att det var valår har styrelsen haft fler
möten.

Vid medlemsmötet den 20 april informerade Stig Nilson om regeringens vårproposition.
Han började att med en bild redovisa statsbidragens utveckling från 1997 t.o.m. 2001.
Förutsättningen var att det var en socialdemokratisk regering efter valet. Moderaterna
hade sagt nej till de höjda statsbidragen. Efter föredragning följde en livlig fråge- och
diskussions stund. Mötesdeltagarna påtalade att politikerna skall vara särskilt uppmärk-
samma på det stora hotet att släppa in privata vårdgivare i den offentliga sektorn.

Arbetsmarknaden
Det rapporterades vid mötet att arbetsmarknadsläget hade förbättrats. Antalet syssel-
sättningar ökar och kommunen har nu ca 400 som är arbetslösa motsvarande tid 1997
var 829 st. arbeslösa. Lediga platser ökade, mellan 98.01.01 och 98.04.12 hade 479 fått
arbete. Jämfört med samma tid 1997 erhöll 343  eget arbete. Således en ökning med
136 personer.

Höjning av utdebiteringen?
Måndagen den 9 november redogjorde Stig Nilson för den kommunala budgeten. Han
började sin redogörelse med att redovisa den nya skattesatsen till landstig och den nya
regionen. Bohuslandstinget försvann från årsskiftet och en ny region såg dagens ljus.
Skattesatsen för det gamla landstinget hade haft en skatt på 10:79 kr. Den nya regionen
ska ha en skatt på 9:50 kr. Det medför att skatten för bohusläningarna sänks med 1:29
kronor. Kommunerna i Bohuslän ska ta över viss verksamhet som i dag bedrivs av
Bohuslandstinget och då föreslogs att 43 öre av de 1:29 ska ersätta kommunerna för
denna verksamhet. För Lysekils del täktes inte kostnaderna för de verksamheter, som
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man ska ta över. Efter en stunds diskussion var mötet enhälligt att man skulle föreslå en
skattehöjning av 40 öre utöver de redan intäkta 43 örena

Nominering av ledamöter till styrelser-nämnder
Vid arbetarekommunens medlemsmöte måndagen den 23 november nominerades leda-
möter till styrelser och nämnder. Mötesordförande Uno Qvillberg föreslog att man utför
valen så att man väljer ordinarie ledamöter inklusive ordförande i nämnder-styrelser först
och sedan ersättarna. Mötet valde Stig Nilson som Kommunalråd och ordförande i
Kommunstyrelsen. Övriga ledamöter I KS:  Sven-Gunnar Gunnarsson, Eva-Britt Hylan-
der, Solveig Aronsson, Bo Göthesson, Anita Lannesjö.

1:a maj firande
1:a maj firandet firades traditionsenligt med demonstration och tal i stadsparken. Efter
demonstrationen var det som tidigare år programinslag och kaffe i Lysekils Folkets Hus.

Valrörelsen
Det gångna året präglades i första hand av valrörelsen, visserligen gick vårt parit tillbaka
2 mandat i kommunalvalet, men behöll ändå egen majoritet i kommunfullmäktige-
församlingen med 21 mandat. Styrelsen och valarbetarna gjorde en god insats och
många var de möten och arrangemang som lade grunden till den fortsatta majoriteten.
Den har socialdemokraterna  haft i 70 år när man år 2000 firar sitt 100 års jubileum.
Några av  arrangemangen var: besök av Erik Åsbrink den 4 och 5 augusti. Han kom med
fiskebåten Asta till Lysekil. Han höll tal på Ångbåtsbryggan samt gjorde två arbetsplats-
besök. Tre debatter anordnades: en i Lysekils Folkets hus den 17 augusti mellan mod-
erterna, folkpartiet och socialdemokraterna. Måndagen den 31 august var det debatt i
Brastads Folkets Hus mellan moderaterna och socialdemokraterna. Vid denna debatt
deltog riks- och kommunpolitiker. Den tredje en kommunalpolitisk debatt som hölls i
Skaftö Folkets Hus mellan moderaterna, folkpartiet och socialdemokraterna. Vid samt-
liga dessa debatter deltog för (S) Kommunstyrelsens ordförande Stig Nilson.

År 1999, Förändrig av det kommunala budgetarbetet

Medlemsmöten:
År 1999 kom att präglas i första hand av att det kommunala budgetarbetet lades om så
att man ute i partiorganisationens medlemsmöten gavs möjligheter att komma med
synpunkter och förslag, så att säga redan på “gräsrotsnivån”. Detta medförde  att det
blev  mycket livliga och konstruktiva medlemsmöten. Man hade under året inte mindre
än 8 st medlemsmöten inklusive årsmötet. Den nya budgetprocessen innebar att man
hade 4 st. möten med den kommunala budgeten som huvudtema. Medlemsmöten hölls
vid följande tidpunkter: Måndagarna   den 1 februari, 15 februari, årsmöte den 29 mars,
den 30 augusti,  13 september, 4 oktober, 26 oktober och den 6 december.

Måndagen den 1 februari nominerades ledamöter till distriktstyrelse och övriga uppdrag
inom vårt Distrikt. Övriga frågor som var uppe vid detta möte var bl.a. den begränsade
framkomligheten på Södra Kvarngatan samt antalet parkeringar i detta område. Dess-
utom var stängning av hörcentralen vid Lysekils Sjukhus uppe till diskussion.
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Årsmöte
Vid årsmötet omvaldes Stig Nilson som ordförande på  2 år. Omval blev det också på Bo
Göthesson, Annelie Rudolfsson, Lisbet Calner och nyval på Eva Leandersson.
Två uttalande antogs vid årsmötet. Dels om höjningen av högkostnadsskyddet på
medeciner från 1.300 kr. till 1.900 kr. Dels uttalande “om sjukvården i Västra Götaland “
och den besvärande bristen på resursser inom NU-sjukhusen. Båda uttalandena antogs
enhälligt.

Medlemsmöten: Fortsättning av budgetprocessen 13 september, 4 okto-
ber, 26 oktober.
Vid mötena 13 september och 4 oktober, efter det mötesdeltagarna erhållit årsredovis-
ningen  för 1998 samt en del annat budgetmaterial gick Stig Nilson igenom de olika
förutsättningarna som låg till grund för budget 2000.

Medlemsmöte den 6 december.
Mötet nominerade Mattias Jonsson och Solvieg Aronsson till den extra partikongressen
10-12 mars 2000. Båda blev också valda att åka till kongressen.

1:a majfirande
Året första maj firande samlade något mindre demonstranter än tidigare men Lysekil  var
troligtvis en av de orter som samlade mest demonstranter  inom regionen.  Med anled-
ning av att Livsmedelsarbetareförbundets avdelning i Lysekil fyllde 100 år så bidrog
livsmedelsarbetarna med ekonomiska medel till 1.a maj firandet. Efter demostrationen
var det traditionsenligt samling iLysekils Folkets Hus där man bl.a. fick lyssna till under-
hållning av Lars-Erik Didriksson.Talare vid mötet i stadsparken var Livsmedelarbetar-
förbundets ordförande.
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