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Årsberättelse 2020 – Socialdemokraternas fullmäktigegrupp 
 

Om gruppen 

Fullmäktigegruppen har under 2020 bestått av 11 ledamöter och 6 ersättare. Gruppstyrelsen 
har utgjorts av Per-Åke Westlund (ordförande), Katarina Bosetti Kristoffersson (kassör tillika 
vice ordförande) och Isabelle Asadian (sekreterare). Gruppen sammanträder normalt på 
torsdagar kl. 18, veckan före kommunfullmäktiges sammanträde, och samtliga medlemmar i 
arbetarekommunen är välkomna att delta på gruppmötena. 
 

Viktiga händelser under året 
Januari 

På årets första gruppmöte läggs fokus främst på nämndrapporteringar. Bland annat har 
vård- och omsorgsnämnden beslutat att lägga ner rehabbadet i Furulund och bygg- och 
miljönämnden tampas med stram budget. Vi noterar även att utbildningsförvaltningen fått 
en ny förvaltningschef. 

Februari 

I februari har gruppen årsmöte och gruppmöte. På agendan till kommunfullmäktige finns 
bland annat beslut om ny taxa för Björndammens simhall. Gruppen gratulerar även vår vice 
ordförande i fullmäktige, Märta Johansson, som har fyllt 85 år.  

Mars 

På grund av rådande coronapandemi har det fattats beslut om att kommunfullmäktige ska 
hållas extra kort och utföras med begränsad bemanning. Detta sammanträde blir även extra 
speciellt för gruppen, då vårt kommunalråd Eva Carlsson härmed kommer avsluta sitt 
uppdrag. Gruppen välkomnar Thorbjörn Carlsson som nytt kommunalråd och tackar Eva för 
många års goda insatser.  

April  

Återigen kommer kommunfullmäktige att hållas extra kort och med begränsad bemanning. 
Upplägget gäller tillsvidare, men aktualitetsprövas fortlöpande av gruppledarna. På agendan 
finns bland annat kommunens årsredovisning samt val av ny ledamot i kommunstyrelsen, 
sedan Isabelle Asadian valts in i kommunstyrelsens arbetsutskott. Gruppen väljer nuvarande 
ersättare Håkan Killius som ny ledamot och uppdrar valberedningen att föreslå ny ersättare. 
På gruppmötet diskuteras även ett utkast till förslag på kommunbudget.  

Maj 

Det rådande coronaläget gör att de ekonomiska förutsättningarna är väldigt oklara. 
Samtidigt behöver verksamheterna stabilitet i detta läge. Vi har därför tillsammans med 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet enats med allianspartierna om att inte gå upp med egna 
förslag till kommunbudget på junisammanträdet. Istället kommer vi återuppta en diskussion 
om budgetramar och skattesats senare i år. Med anledning av pandemin enas gruppen också 
om att alltid skicka ut länk till gruppmötena, för att möjliggöra digitalt deltagande.  
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Augusti 

Gruppmötet inleds med en genomgång av trafiksituationen i Sävedalen. Personal från 
Samhällsbyggnadskontoret beskriver bakgrunden till bland annat Finngösavägen som 
diskuterats länge och den åtgärdsvalsstudie som inletts för att utreda behovet av 
trafiklösningar framöver. På agendan för fullmäktige finns bland annat policy och strategi 
mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Gruppen enas om att gå upp med ett 
tilläggsyrkande om att en handlingsplan behöver tas fram i ärendet och att den ska följas 
upp årligen. 

September 

På fullmäktige behandlas bland annat ny beräkningsmodell för egenavgift för färdtjänst. På 
gruppmötet konstateras bland annat att heltid inte alltid är norm i kommunen och att vi 
behöver driva frågan hårdare. Gruppen ställer sig bakom ett initiativärende i 
kommunstyrelsen om utökad julklapp till personalen, som tack för deras insatser under ett 
pressat läge. Vi får även information om att social- och arbetsnämnden kommer föreslå 
fullmäktige att ingå samverkan med Mölndal och Härryda avseende familjerätt och att 
verksamheten i så fall kommer bedrivas i Partille.  

November 

Fullmäktige kommer bedrivas helt digitalt den här gången, men även i detta fall med 
begränsad bemanning. På mötet behandlas kommunbudget för 2021 igen. Vi har gått upp 
med ett eget budgetförslag med särskilda satsningar på följande nämnder: 

• Utbildningsnämnden – 30 mkr 
• Vård- och omsorgsnämnden – 6 mkr 
• Social- och arbetsnämnden – 4 mkr 
• Kultur- och fritidsnämnden – 2 mkr 
• Kommunstyrelsen – 2 mkr  

Vidare kommer vår motion om naturreservat vid Björndammsterrassen behandlas, vilken är 
föreslagen att bifallas.  

December 

Även detta fullmäktigemöte kommer bedrivas helt digitalt. På agendan finns bland annat en 
interpellation om planbesked för Internationella engelska skolan (IES). Ärendet har inlett en 
stor debatt i kommunen, och vi driver den på alla nivåer vi kan. Vi deltar i debatten och 
trycker på våra argument, såsom att vi vill behålla rådigheten över tomten, att IES riskerar 
att påverka de kommunala skolorna negativt och att den i själva verket troligtvis kommer bli 
en skola för elever från andra kommuner. 

Även återrapportering och rambeslut för ny simhall ska behandlas på fullmäktige. Det finns 
nu ett framtaget förslag på utformning av ny simhall. Ärendet är något nedbantat sedan sist 
det behandlades på så vis att den interna relaxavdelningen är bortplockad för att få ner 
driftskostnaden med ca 1,5 mkr/år. 

 
Per-Åke Westlund    Katarina Bosetti Kristoffersson  Isabelle Asadian 
Ordförande     Kassör   Sekreterare 


