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Hur vinner vi valet 2018? Och hur 
kan arbetarekommunenens möten 
bli intressantare? Det var ett par av 
frågorna i grupparbetet på höstens 

första medlemsmöte.  Vi frågade 
Birgitta Litsegård som ledde kväl-
lens övningar om resultatet.
Läs mer på sid 5.

Vi måste synas och 
höras mer där våra 
väljare fi nns!

Språkröret

Regionen:
”Regionen tar fram ny 
kompetensförsörjnings-
policy” 
Läs mer på sid 6.

S-KVINNOR:
”Makt är � nt!”
Läs mer på sid 7.

SSU ökar
”Det är nya vågor som rör 
sig mot den röda SSU-fy-
ren i Kungsbacka! ”
Läs mer på sid 6.

www.facebook.com/socialdemokraterna/Kungsbacka

Medlemsmöte
Torsdagen den 15 de-
cember kl 18.00 på ABF
Läs mer på sid 8.

Regeringen:
Regeringen satsar nu på 
byggnation i hela landet.
Läs mer på sid 7.



Kalendarium 2016/2017

December 5 AK Styrelsemöte 18:30
12 KF-gruppen 18:00
15 Medlemsmöte 18:00

Föredrag samt behand-
ling av motioner inför 
distriktskongressen 
2017.

Januari 9 AK Styrelsemöte 19:00
16 KF-gruppen 18:00
19 Medlemsmöte 18:30

Diskussion om kom-
munens budget. Val av 
ombud till distrikskon-
gressen..

Februari 1 Ombud
Sista dag för inlämning 
av ombudsförslag till 
distriktskongressen 
från föreningarna till 
arbetarekommunen.

13 AK Styrelsemöte 18:30
20 KF-gruppen 18:00

Mars 1 Inlämning
Sista dagen för inläm-
ningar av nominering-
ar till AK, distrikssty-
relse, m.m. inför AK:s 
årsmöte. 

6 AK Styrelsemöte 18:30
13 KF-gruppen 18:00
26 Årsmöte 13:00

Årsmöte för arbeta-
rekommun på ABF. 
Bl.a. nomineringar till 
distriktskongressen 
och val av valbered-
ning inför 2018 års val 
till KF m.m.
Styrelsemöte för kon-
stituering efteråt.
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Regionfrågan lagd 
på is – Halland kan 
andas ut

Regeringen meddelade nyligen att för-
slaget på storregioner dras tillbaka. 
Det blir alltså ingen storregion för 
Västra Götaland inkl. Värmland. I 

övrigt jobbar regeringen på med väldigt många 
propositioner till riksdagen och utrednings-
uppdrag i vitt skilda frågor.

Regionfrågan har stötts och blötts under många 
år, jag tror i fem utredningar. Ingen utredning 
som gällt hela Sverige har kommit vidare. Västra 
Götalandsregionen kom till mer som ett regionalt 
krav på 1990-talet. I Kungsbacka skulle vi utreda 
för- och nackdelar med att tillhöra Västra Göta-
landsregionen. Men i kommunfullmäktige föll det 
förslaget. 

1658 blev Halland och Bohuslän svenska för gott.  
Sedan dess var länsindelningen i Västsverige i stort 
sett oförändrad, förutom en del smärre juste-
ringar av gränserna. En och annan kommun eller 

kommundel har bytt länstillhörighet, till exempel 
i samband med kommunreformen på 1970-talet. 
Hallands län har också bytt skepnad. Lindome flyt-
tades till Bohuslän och Hylte till Hallands län. Men 
landskapet Halland finns kvar inklusive Lindome 
men exklusive Hylte. 

På medlemsmötet den 15 december kommer 
Lennart Nilsson från SOM institutet att presentera 
en utredning han gjort om bl a politikernas och 
medborgarnas inställning i frågan. Han kommer 
dessutom att redogöra för en färsk rapport om 
inställningen till vinster i välfärden. Det kommer att 
bli intressanta föredrag!

”Ingen utredning som gällt hela 
Sverige har kommit vidare

Alf  Olofsson
Ordförande  
070-5202221 
alf.olofsson@tele2.se
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Ja, det var min första reaktion när man 
vaknade upp dagen efter valet i USA och 
Donald Trump utsågs som vinnare och 
kommer att bli USA:s nästa president.  

           Men kanske är valet i USA inte obegripligt 
utan resultatet av allt större klyftor, där gapet mel-
lan rika och fattiga ökar liksom frustrationen som 
finns över den egna livssituation. Vi kan inte ändra 
resultatet i USA men vi kan arbeta stenhårt för att 
detta inte får fäste i Sverige. Så nu är det dags att 
ladda batterierna och ta upp kampen och börja 
lyssna och föra dialog med alla grupper i samhället 
om hur vi ska klara av att leva sida vid sida och 
skapa ett gott samhälle för ALLA!  

I tidigare nummer av Språkröret berättade jag om 
Alliansens planer på att införa LOV (lagen om 
valfrihetssystem) på särskilda boenden. I skrivan-
de stund har ärendet inte ännu kommit upp för 
beslut i Nämnden för Vård & Omsorg. Man blir ju 
fundersam och kan ställa sig frågan om Alliansen 
tänker backa från sitt förslag, efter det att de har 
läst sin utredning?  

LOV innebär i korthet rätten för privata utförare 
att etablera sig i kommunen, inte rätten för den 
enskilde att välja boende. Socialdemokraterna vill 
förändra LOV, så att fri etablering för företagen 
inte längre ska vara möjlig. Det är medborgarna 

som ska ha rätt att välja vårdgivare, inte vårdföre-
tagen som ska få välja kunder/patienter. Vi får nog 
anledning att återkomma i detta ärende. 

På senaste Kommunfullmäktigemötet beslutades 
att Kungsbacka kommun ska skriva under Borg-
mästaravtalet. Och detta efter ett initiativ från oss 
Socialdemokrater! 

Borgmästaravtalet för klimat och energi har kallats 
”världens största urbana klimat- och energiini-
tiativ”. Ca 7 000 kommuner/regioner i EU har 
frivilligt åtagit sig att genomföra EU:s klimat- och 
energimål inom sina respektive territorium. Det 
är städer som London och Paris som skrivit 
under avtalet och nu då även Kungsbacka. Ca 55 
kommuner i Sverige deltar, varav Halmstad är en 
av dem. 

Nya avtalsparter förbinder sig nu att minska koldi-
oxidutsläppen med minst 40 procent fram till 2030 
samt att anta en integrerad strategi för begränsning 
av och anpassning till klimatförändringar. Det är 
en tuff  utmaning men vi ska klara det!

Vill du läsa mer, så klicka på länken:  
http://borgmastaravtalet.eu/index_sv.html

Helt obegripligt!

Eva Borg (S) 
Kommunalråd 

0300-834 273, 0708- 11 39 56 
eva.borg@kungsbacka.se 
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Ja Birgitta, hur vinner vi valet 2018? Kan du 
sammanfatta svaren från deltagarna?

-Vi ska synas mer och vara där väljarna 
finns! Det gäller exempelvis mötesplatser 
som Fyren och stationerna men även de 
lokala torgen. Fjärås och Vallda är ett par 
exempel. Valbuss i alla kommundelar, 
knacka dörr i bostadsområden, prata i tele-
fon och dela ut flygblad är några konkreta 
förslag. Bland aktiviteterna återfinns också 
att synas mer på sociala medier samt att 
starta en nättidning.

- Och allmänt sett gäller att vi inte ska vän-
ta utan starta redan nu för att synas och 
höras bättre inför kommande val!

- Vi frågade även vilka målgrupper vi ska 
rikta oss till. Medlemmarna anser att vi ska 
vända oss till barnfamiljer, nyinflyttade, 
pensionärer och kvinnor.  Vidare framkom 
att medlemmarna verkligen vill delta i val-
arbetet och att de efterfrågar utbildning. 

På vilket sätt tar styrelsen vara på svaren så att 
de kommer till nytta i kommande valrörelse?

-Vi tar med oss medlemmarnas synpunkter 
i planeringen av kommande valrörelse och 
givetvis till kommande valledningsgrupp.

-En slutsats jag drar är att valledningsgrup-
pen behöver se till att medlemmarna pep-
pas och informeras så att de kan bidra på 
bästa sätt till en socialdemokratisk valseger 
2018! Det kan ske genom inspirations-och 
utbildningsdagar i både sakfrågor och 
argumentationsteknik.

Grupparbetet handlade även om hur medlemsmö-
tena ska anordnas och bli intressantare. Vilka 
svar fick du där och vilka förändringar kan 
väntas?

-Det kom många önskemål, synpunkter 
och idéer vilket är jättebra! Bland annat 
önskar medlemmarna mer aktuella och 
visionära ämnen, mer ideologi  samt in-
tressanta föreläsare. Ett annat förslag är att 
våra gruppledare ska informera oftare om 
aktuella frågor i nämnderna. 

-Även förslag på frukostmöten finns 
liksom att mötena allmänt ska vara roligare 
och inspirera mer. Dessutom bör med-
lemsmötena inte vara längre än två timmar. 
Nya former för medlemsaktiviteter efter-
lystes också.

Kom det fram något mer matnyttigt under 

kvällen?

-Britt Tönnberg från Kommunikations-
utskottet informerade om att vår S-hem-
sida på internet kommer att göras om i ny 
tappning från 21 mars 2017. Mer infor-
mation kommer i Språkröret. Vidare vill 
utskottet ha information från medlemmar-
na om det som händer på föreningarnas 
medlemsmöten. Utskottet tar gärna emot 
foton från medlemsmöten att publiceras i 
Språkröret.

Blir det fler grupparbeten med andra ämnen  på 
medlemsmötena  framöver? Är det en bra arbets-
form för att öka medlemsinflytandet och vägleda 
styrelsen i dess arbete?

-Det är min absoluta övertygelse att med-
lemmarna måste engageras, motiveras och 
inspireras men även involveras i mycket 
högre utsträckning än idag när det gäller 
partiets politiska arbete i Kungsbacka. Jag 
tror också att de flesta blivit medlemmar 
just för att de är intresserade av att vara 
med och påverka samt bidra till ett bättre 
samhälle för oss alla.

//Per Hellstrand 

Fortsättning från första sidan : Vi måste synas och höras mer där våra väljare finns!
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Det är nya vågor som rör sig mot den röda 
SSU-fyren i Kungsbacka! SSU välkomnar 
nu ett flertal engagerade ungdomar in i vår 
verksamhet. 
Vid den senaste värvningen i Aranässko-
lan fick vi fem nya medlemmar vilket är 
ett mycket bra resultat. Vi konstaterar 
samtidigt att kompisvärvningen blir allt 
vanligare.
SSU Kungsbacka är nu större än vi någon-
sin varit. Det är livfullt och nästan alltid 
fullt i lokalen under våra möten. Tack vare 
detta slängs mer ved in i brasan för att vi 

ska kunna påverka politiken under kalla 
vinterdagar! Vår styrelse är enormt peppad 
inför kommande verksamhet tack vare 
våra medlemmars engagemang.
Bland planerade aktiviteter märks bland 
annat föreläsning som jag håller i, skol-
besök, värderingsövningar, studiebesök i 
Göteborg för att lyssna på Göran Persson 
samt samkväm.

Mathilda Flory
Ordförande för SSU Kungsbacka

SSU:

Stort uppsving för SSU i Kungsbacka
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Personalbrist - en av många framtida utmaningar för regionen
En av Socialdemokraternas viktigaste 
frågor inför valet 2014 var jobben. Hur 
skall vi få ner arbetslösheten? Hur skall vi 
få in våra nyanlända på arbetsmarknaden? 
Nu 2016 är detta fortfarande en viktig 
fråga för både partiet samt den enskilda 
människan, men vi ser allt tydligare ett 
annat problem som tenderar bli allt större. 
Nämligen att vi saknar arbetskraft inom 
allt fler professioner i Sverige.

Ta byggbranschen som exempel. Det 
saknas i dagsläget tiotusentals byggnadsar-
betare med rätt behörighet. Vi ser en allt 
större bostadsbrist i storstäderna  i Sveri-
ge. Men får vi inte fram behörig personal, 
riskerar byggnationen inte kunna möta 
behoven i framtiden. Tyvärr verkar bor-
garnas lösning vara billig arbetskraft från 
Europa, med tanke på att de röstade ner 
vårt förslag om kollektivavtal vid offentlig 
upphandling nyligen.

Tyvärr är byggbranschen inte unik. Allt 
fler olika yrkeskategorier riskerar bli bri-
styrken i framtiden. Grundskollärare är en. 

Fritidsledare en annan.

Inom regionen har man bakåt i tiden ofta 
diskuterat bristen på läkare. Idag saknar 
vi fortfarande en hel del läkare. Men den 
stora utmaningen just nu är allmänsjuk-
sköterskor. Och om det inte vore nog med 
det. Inom ett par år kommer vi ha stora 
pensionsavgångar för undersköterskor. En 
yrkeskategori som redan är en bristvara 
inom många kommuner i Halland.

Inom Region Halland pågår nu ett arbete 
med att ta fram en kompetensförsörjnings-
policy. Detta är något som vi Socialdemo-
krater välkomnar. Vi kan inte sitta med 
armarna i kors, och hoppas på att markna-
den löser detta. Vi måste samarbeta med 
högskolan, arbetsförmedlingen, m.m. Vi 
måste planera långsiktigt för hur vi skall 
rekrytera personal. Vi kanske till och med 
måste ändra på hur vi jobbar, för att vi i 
framtiden inte kommer kunna rekrytera 
den personalen som krävs.

Det positiva i kråksången är ju dock en 

sak. Den enskilda förskolläraren eller 
sjuksköterskan blir allt mer attraktiv. Detta 
kommer nog pressa upp lönen för många 
yrkeskategorier i framtiden. Dyrt för regio-
nen. Bra för enskild medarbetare.

Jonas Strand
Vice Ordförande Hallands Sjukhus

Våra gemensamma skattepengar ska inte 
användas för lönedumpning för de 
som jobbar hårt.

Men i Sveriges riksdag röstade SD och de 
borgerliga partierna ner 
regeringens förslag om rättvisa villkor vid 
offentliga upphandlingar.

Vi måste säga ifrån, vi måste fortsätta ta 

strid för en lön att leva på och rättvisa 
offentliga upphandlingar

Maj-Britt Rane Andersson
Kommunpolitiker Kungsbacka Kommun

Öseriösa företag ska inte ha fördelar!



Regeringens bidrag för ökat bostadsbyg-
gande har nu fördelats via Boverket. Hur 
mycket pengar man får fördelas utifrån 
olika kriterier, bl. a hur många asylsökande 
en kommun tagit emot. I Halland innebär 
det att totalt drygt 80 miljoner kr delas ut 
för att fler bostäder än någonsin ska kunna 
byggas. 

Läs mer om kriterier och hur pengarna 
fördelas här:
http://www.boverket.se/sv/bidrag--garan-
tier/kommuner/statsbidrag-for-okat-bo-
stadsbyggande/

Pengarna fördelas på följande vis  
i Halland:
Falkenberg 16 353 997 kr
Halmstad 28 695 422 kr
Kungsbacka 15 284 605 kr 
Laholm 8 678 806 kr 
Varberg 11 155 974 kr

MAKT ÄR FINT!

Låt oss först slå fast-makt är inte fult eller skamligt!
Om man inte missbrukar den. Makt är fint,viktigt och bra att ha 
för alla som vill rätta till orättvisor och förändra samhället.
Makt måste hanteras varsamt och med stor mänsklig insikt och 
klokhet.
Vi har sett vad som sker då män själva fått ta hand om makten! 
Män klarar det INTE!
De måste få fler goda kvinnliga förebilder bland maktbrukare. 
Endast så kan maktmissbruk stävas.

Kvinnor måste därför ta ansvar för halva makten i alla beslutande 
församlingar.
Ett beslut som fattas av enbart män är ett icke-beslut.
Är Du kvinna och beredd att ta mer makt och ansvar,har jag ett 
tips:
Läs  S-Kvinnors makthandbok och tänk igenom vad makt kan 
innebära. Huka Er inte för makten! TA FÖR ER!

Maj-Britt Rane Andersson
S-Kvinnor Kungsbacka ordförande

S-KVINNOR har ordet
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Regeringen satsar på byggnation

” Det spelar ingen roll hur bra vi är på att 
bedriva valrörelse och samtal med folk om inte människor 
känner att vi svarar på frågorna de ställer. Det finns en 
kritik mot många partier, så vi kommer nog att behöva 
förändra en del av det vi tyckt varit självklart.

Partisekreterare Lena Rådström Baastad i ny tid  
nummer 45 - 2016 
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Nyligen sammanträdde regionfullmäktige 
i Halland. En av frågorna som besluta-
des var om systemet, där en del av den 
specialiserade vården, så kallade ”Vårdval 
Halland plus”, ska fortsätta. Det handlar 
om specialiserad vård inom hud och psy-
kiatrin. Båda innebär stora kostnader och 
problem för såväl personal som vårdtagare 
men det är framförallt psykiatrin som har 
stora bekymmer. 

Inom psykiatrin kostar det med ”Vårdval 
Halland plus” 12 miljoner kronor mer 
att administrera än det skulle kosta utan 
systemet. Dessutom kan samma person ha 
flera diagnoser men på grund av vårdvalet 
vara tvungen att ta en diagnos med en 
privat aktör och en annan med det offent-
liga. Det kan ske trots att diagnoserna är 
sammankopplade. 

Exempelvis måste man idag besöka olika 

läkare och kliniker för ångest och depres-
sion. Det är oerhört olägligt för de många 
patienter som tvingas kastas däremellan 
i en redan svår livssituation. Trots detta 
valde majoriteten i regionfullmäktige att 
behålla systemet

Medlemsmöte 15 december 18:00 på ABF i Kungsbacka
Mingel från kl. 17.30. 
Gröt, skinksmörgås och kaffe serveras  
till ett pris av 25:- (går till valfonden)

På dagordningen:

Underhållning. Kåserier om göteborgsförfattaren  
 Erik S. Alexandersson, hans poesi och liv till sjöss. Ukelele  ackompanjemang

Medborgarna - vinster i välfärden och storregionerna 
 Lennart Nilsson, SOM institutet

Partidistriktet, vad gör vi för dig i Kungsbacka arbetarekommun? 
 Kajsa Aldstedt, förste ombudsman Hallands partidistrikt 
 Dessutom kommer Ann-Christine Rosengren, Kyrkopolitiskt ansvarig i 
 partidistriktet i Halland och talar om Kyrkovalet 2017

Motioner till distriktskongressen behandlas

På nästa medlemsmöte den 19 januari 
2017 har vi bjudit in Hans Forsberg (M) 
som är kommunstyrelsens ordförande. 
Hur ser han på kommunens utmaningar?   

En framtida (S)-budget i en svår ekono-
misk situation. Vårt kommunalråd Eva 
Borg inleder och sedan blir det grupparbe-
te.  Och så ska vi välja ombud till 

distriktskongressen.  
Vi börjar kl 18.00 med kaffe och mingel 
och medlemsmötet börjar kl 18.30. Väl-
komna!           
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God Jul
och

Gott Nytt År!

Julklappstips från redaktionen:

Hunehals borg
Birgitta Tingdal

Johanna Hård
Birgitta Tingdal

Korpknallen
Ulf  Tylestrand

Den Gode och den onde
Ulf  Tylestrand

Mailadress: maud_lanne@
hotmail.com

Mat och minnen från Åsa Gästis
Inger Skantze Ärlemalm
bokkoket@swipnet.se

Salt vatten och maneter minnen från Malmbergets 
Barnens Dags-koloni i Åsa
Inger Skantze Ärlemalm
bokkoket@swipnet.se



Kungsbacka Arbetarekommun
Expediton Verkstadsgatan 14
434 42 Kungsbacka
Tel. 0300-19800
Bankgiro 5595-77---65
e-post sap.kbasoc@gmail.com
www.socialdemokraterna.se/kungsbacka

Språkröret
E-post: kbasoc.sprakroret1@gmail.com
Ansvarig utgivare för Språkröret
Alf  Olofsson
Tel 070-5202221
E-post: alf.olofsson@swipnet.se

Fjärås Soc. dem. förening
Ordf. Ingemar Ingemarsson
Tel 0300-544352
E-post: ingemar.ingmarsson@kungsbacka.telia.com

Kungsbacka-Onsala Soc. dem. förening
Ordf. Mikael Delin
Tel mobil 0706554745
E-post: mikael64@live.se

Kungsbacka Soc. dem. Kvinnoklubb
Ordf. Maj-Britt Rane-Andersson 
Tel 0300-25585
E-post: tore.andersson@mbox344.swipnet.se

LO-fackens Soc. dem. förening
Ordf. Helen Ung Le
Tel mobil 070-4831788
E-post: lillan_le_84@hotmail.com

Särö och Vallda Soc. dem. förening
Ordf. Maj-Britt Rane-Andersson
Tel 0300-25585
E-post: tore.andersson@mbox344.swipnet.se

Tölö-Älvsåker Soc. dem. förening
Ordf. Renée Sylvan
Tel 0300 -14790
E-post: renee.sylvan@telia.com

Åsa-Frillesås Soc. dem. förening
Kontaktperson. Ronny Lundin
Tel 0705595130
E-post: ronnybv@telia.com

SSU
Ordf  Mathilda Flory
Tel mobil 0768168406
E-post: mathildafl ory@live.se

OBS! Partiexpeditionen är öppen 
måndagar 14-16 samt onsdagar 14-18.


