
 

 

Protokoll Medlemsmöte i Arbetarkommunen Lysekil med 25 närvarande medlemmar 22-

09-28 

 

1. Mötets öppnande  

Ricard hälsade välkomna och öppnade mötet. 

 

2. Dagordningen godkändes 

 

3. Val av justerare 

Klas-Göran Henriksson valdes till justerare. 

 

4. Mötets behöriga utlysande 

Mötet förklarade mötet behörigt utlyst. 

 

5. Parlamentariska situationen 

Jan-Olof redogjorde för valresultatet i kommunen. Det är 31 mandat att fördela på 9 

partier till Fullmäktige och vi behöll våra 8 mandat. M, SD, och LP fick 5 mandat 

vardera. L, K och V 2 mandat. C och MP fick var sitt mandat. Vi frågade våra 

samarbetspartier L, C och MP om de vill fortsätta samarbetet kommande period. Vi 

fick omgående positivt svar från C och MP. L hänvisade till att de skulle ha 

medlemsmöte och där kommer man bestämma om fortsatt samarbete eller ej.  

L och LP träffade M och SD under helgen och efter deras möte träffade vi C, MP, L 

och LP. Vi bestämde att träffas igen söndag 2 oktober. Efter en lång diskussion var 

det ett enigt möte som gav oss mandat att fortsätta dessa förhandlingar med C, MP, 

L och LP. Därefter tas resultatet av kommande förhandlingar upp vid nästkommande 

medlemsmöte för eventuellt godkännande. 

 

6. Medlemsutbildning 

Anders C Nilsson och Ulla-Britt Nordqvist presenterade en steg 1 utbildningscirkel 

med start 18 oktober och följande 5 tisdagar. Cirkeln består av 3 block, historia, 

organisation och ideologi. Anmälan görs till Anders C Nilsson senast 10 oktober. 

 

 

 

 



 

7. Nominering till kommunens valberedning 

Anders C. Nilsson valdes till kommunens valberedning och Margareta Carlsson valdes 

som ersättare vid en 9 personers valberedning. Blir det en 11 personers valberedning 

är också Göran Emanuelsson och CG Hallgren ersättare. 

 

8. Nominering till kommunfullmäktiges presidie 

Klas-Göran Henriksson valdes till S representant i kommunfullmäktiges presidium. 

 

9. Kommunal borgen till trygghetsboende i Brastad 

Mötet beslöt att vi inte föreslår kommunal borgen till trygghetsboende i Brastad. 

 

10. Övriga frågor 

Ingen hade någon övrig fråga så mötet avslutades med att Ricard tackade 

medlemmarna för deltagande och avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

                             Roger Siverbrant                 Klas-Göran Henriksson 

 

Ordförande: 

                       Ricard Söderberg 

  

  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


