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Johan Tolinsson blir ombud från 
Kungsbacka på partikongressen 
i Svenska Mässan, Göteborg 8-12 
april. Kongressen är vårt partis 
högsta beslutande organ och 
kommer att lägga grunden för vår 
politik inför valet 2018. Temat är 
”Trygghet i en ny tid”. Vi frågade 
Johan vilka förväntningar han har 
och vad han tycker är viktigast. 
Läs mer på sid 5.

Johan Tolinsson inför kongressen:

Framtidstron måste
verkligen gälla alla

Språkröret

Sara Heikkinen 
Breitholtz:
En sammanhållen sam-
hällsbyggnadsprocess i 
Kungsbacka
Läs mer på sid 7.

Birgitta Tingdal:
Släpp in historiens intres-
santa kvinnor

Läs mer på sid 8.

Matilda Flory:
I två år har jag varit ordfö-
rande i SSU Kungsbacka 
men nu blickar jag efter 
nya äventyr.
Läs mer på sid 6.

www.facebook.com/socialdemokraterna/Kungsbacka

Årsmöte
Söndagen den 26 mars 
kl 13:00 på ABF
Läs mer på sid 12

Per Hellstrand:
Motions� od från Kungs-
backa till partikongressen 
i Göteborg.
Läs mer på sid 9. Internationella kvinnodagen!

Den 8 mars uppmärksammas 
internationella kvinnodagen med 
mingel och föredrag på Vägmästa-
ren, Skatteverkets f.d. lokaler.

18:30-20:30  Syréngatan 1, 
Kungsbacka



Kalendarium 2016/2017

Maj 1 1:a Maj
8 AK Styrelsemöte 18:30

8-25 Vårkampanj
Kampanjperiod

18 Medlemsmöte 18:30
22 AK Styrelsemöte 18:30

Juni 1 Torgdag
19 KF-gruppen 18:00
19 Medlemsmöte 18:30
26 AK Styrelsmöte 18:30

Juli 1 Torgdag

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.

April 8-12 Partikongress i 
Göteborg

10 KF-gruppen 18:00
22 Distriktskongress

Osbecksgymnasiet i 
Laholm

24 AK Styrelsemöte 18:30
24/4-
7/5

Vårkampanj
Mobiliseringsfas
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En hektisk vår!

Ja, det ser inte ut att bli någon 
vinter. Heller ingen vinter för 
partiet. Varje dag kommer oli-
ka förslag på utredningar och  

 propositioner till riksdagen.

Det innebär att partiet fullföljer sina 
vallöften. En annan sak är att riksdagens 
majoritet inte godkänner vettiga lagför-
slag på en del områden.

 Även i Kungsbacka syns vi mer och mer, 
vilket är mycket bra. Vi testar nu också 
sociala medier med framgång.
Februari och mars är hektiska månader: 

föreningarnas årsmöten och arbetare-
kommunens planering inför årsmötet. I 
år har vi fått en

intressant talare på årsmötet nämligen 
Tomas Eneroth, som för övrigt besökte 
distriktskongressen i Kungsbacka förra 
våren. Han lovade mig att försöka kom-
ma till Kungsbacka och arbetarekommu-
nen, vilket han nu gör.

”Det innebär att partiet 
fullföljer sina vallöften

Alf  Olofsson
Ordförande  
070-5202221 
alf.olofsson@tele2.se
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Det är fortfarande lite mörkt ute om 
morgnarna men man ser nu att det 
blir ljusare för varje dag som går. Det 
är underbart. Våren närmar sig så 

sakteliga, talgoxen har börjat sjunga och snödrop-
parna tittar fram.

Nu är det årsmötestider. Jag blev inbjuden till SSU 
Kungsbacka för att sitta årsmötes ordförande. Det 
var så roligt. Klubben har ökat sitt medlemsantal 
under året som gått från 23 till 35. Det är bra! 
Matilda Flory lämnade efter några år som ordfö-
rande över till en 15 årig tjej som heter Shabnam 
Zamani. 

SSU-arna hade skrivit fem motioner. En om att 
alla i åldrarna 12 - 19 år ska få gratis busskort som 
gäller under sommarlovet alternativt avgiftsfri 
kollektivtrafik under samma period. En om att 
kommunen ska erbjuda sommarjobb till 15-17 åri-
ga svenskspråkiga ungdomar som flyktingguider. 

Några motioner överlämnades med varm hand 
till den socialdemokratiska kommunfullmäktige-
gruppen och en var ställd till SSU:s kongress. Den 
handlade om att kost med kött endast ska serve-
ras två av de fem dagar i veckan man äter lunch i 
kommunalt och statligt ägda skolor och gymnasier. 
Samt att de resterande tre skoldagarna bör hållas 
helt och hållet vegetariska/veganska.

Vi övade också en hel del mötesteknik. Det gillade 
deltagarna. Bland annat tog vi fram en ställning 
för projektor som dög utmärkt till talarstol. Härligt 
med kreativa ungdomar! 

Jag har också träffat nya medlemmar. Åke Elias-
son, Ingemar Ingemarsson och Börje Börjeson 
håller i introduktionen och senaste gången fikade 
man med kommunalrådet! Vi hade bra samtal, 
det ställdes många frågor och det fanns ett stort 
intresse för politik.

Det bådar gott för framtiden. SSU Kungsbacka är 
på gång och vi får fler nya medlemmar till Social-
demokraterna. 

Under februari blev det några årsmötesbesök till 
ute i föreningarna. Det är verkligen jätteroligt att 
komma ut och träffa er medlemmar. Samtidigt är 
det angeläget för oss med politiska uppdrag att 
fånga upp medlemmarnas synpunkter och omsätta 
dem i politisk handling. 

 Lite speciellt är det att besöka Fjärås socialdemo-
kratiska förening och deras årsmöte. Det var den 
första föreningen jag besökte som nytt kommu-
nalråd!

Fler nya s-medlemmar
och SSU är på gång!

Eva Borg (S) 
Kommunalråd 

0300-834 273, 0708- 11 39 56 
eva.borg@kungsbacka.se 

Twitter: @EvaBorg
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Han framhåller att det känns mycket 
smickrande att ha blivit utsedd till kon-
gressombud av partikamraterna i Kungs-
backa. 

- Jag har fått ett stort förtroende från  
medlemmarna och är stolt över det. För 
mig är det ett kvitto på mina värderingar 
som Socialdemokrat, mina kunskaper och 
det arbete jag lägger ner på mitt engage-
mang. Visst är det inspirerande att vara en 
av åtta personer av 350 ombud som repre-
senterar Socialdemokraterna i Kungsbacka 
och Halland! 

Under kongressveckan ska omkring 2000 mo-
tioner med 4500 att-satser behandlas. Välfärd, 
jobb och utbildning väntas bli några tunga frågor. 
Vad anser du själv är viktigast för kongressen 
att besluta om? Som vanligt hålls ju s-kongressen 
året före valåret och det gäller att formulera en 
slagkraftig politik som ligger till grund för valseger 
2018! 

-Precis som du berör kommer välfärd, 
jobb och utbildning vara viktiga. För mig 
är det angeläget att väljarkåren känner att 
Socialdemokraterna är trovärdiga. När vi 
som parti går ut och säger ” Framtidstro 
för alla”, då måste vi verkligen mena det. 

-Jag har fått signaler från både partivän-
ner och andra i Kungsbacka att man inte 
känner igen partiet. Därför har jag skrivit 
motionen ” Nej till Förändrad assistanser-
sättning – en översyn av ersättningssyste-
met”.

- Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrande och den personliga 
assistansen infördes för 20 år sedan av 
Socialdemokraterna tillsammans med 
Liberalerna( f.d. folkpartiet ). Det är viktigt 
att inte urholka den mer. Syftet var ju att 
berörda som är av behov av stöd ska kän-
na att de har samma möjligheter att leva i 
samhället som alla vi andra.
-Ska vi ha en chans att vinna valet 2018 
är detta en väldigt avgörande fråga för 

partiet. Att vi inte försämrar för de funk-
tionhindrade.

-Skälet till att jag  skrivit motionen är 
just mina värderingar, alla människors 
lika värde. För mig är det viktigt att 
som Johan stå upp för mina värdering-
ar, behandla alla lika oavsett hudfärg, 
kön, religions tro, sexuell läggning 
med mera. ” Framtidstro för alla – alla 
människors lika värde” är budskapet. 

-Andra viktiga frågor är infrastruktur samt 
ett hållbart, jämställt och socialt samhälle. 
Att polisen får de resurser som krävs för 
att göra ett bra arbete. Angeläget är även 
att värna om våra pensionärer.

Är det någon annan motion du vill lyfta fram? 

-För det första har vi rekordmånga mo-
tioner från Kungsbacka, hela 14 stycken. 
Alla motionärer ska känna heder och vara 
stolta. Några jag vill lyfta fram lite extra är:

”Ett tiggeriförbud löser inte fattigdomen”
”LSS Tillbaka till helhetsbilden”
”Kvinnors pensioner”
”Öka tryggheten på arbetsmarknaden”
”Höj Garantipensionen”

Det har blivit svårare för flyktingar att återför-
enas med sina familjer. Kommer detta liksom de 
övriga skärpningarna av flyktingpolitiken att bli 
en kontroversiell fråga på partikongressen? 

-Inte om du frågar mig. Men med tanke 
på vad som tidigare nämnts kommer jag 
vara beredd att gå upp i talarstolen med 
utgångspunkten alla människors lika värde. 
Det är dags att återvända till en mer hu-
man flyktingpolitik. Hur den ska utformas 
får kongressen besluta om.

-Här måste vi uppfattas som Sveriges 
största parti i regeringsställning, ansvars-
fulla på den internationella arenan till 
skillnad mot regerande partier i  flera 
andra EU-länder. Helt klart måste EU:s 

medlemsländer ta ett gemensamt ansvar 
för flyktingarna, vilket underströks av 
Staffan Löfven och Angela Merkel vid den 
tyska hennes statsbesök i Stockholm. Så är 
det inte idag.

Hur förbereder du dig inför kongressen? 
Förutom alla motionerna blir det ju mycket annat 
att läsa in! 

-Den politiska rutin jag fått under cirka 12 
års tid som fritidspolitiker är en god grund 
att stå på. Jag var med sist på kongressen 
i Göteborg, vilket är en erfarenhet som är 
bra att ha.

- Vidare  gäller det att avsätta den tid som 
behövs, använda mina kunskaper men 
även mitt kontaktnät av partikamrater och 
vänner för att vara så väl förberedd som 
möjligt. Jag kommer säkert att fråga en hel 
del och få stöttning av många. Det vet jag 
redan och det känns oerhört skönt. Ett 
par partikamrater jag kan få stöd av är Eva 
Borg och Ingemar Lundin. 

Ska vi runda av genom att blicka framåt! Hur 
går det i valet nästa år?  

-Jag tror vi vinner och får styra landet. Det 
går bra ekonomiskt redan nu och är vi bara 
tydliga samt  trovärdiga med vår politik 
kommer det gå vägen. Men det krävs hårt 
arbete både på riksplanet och lokala planet 
i Kungsbacka. Här kan vi alla göra mer.

-En framgångsfaktor är vår facebooksida 
” Socialdemokraterna Kungsbacka”. Där 
syns tydligt vad Socialdemokraterna gör 
i Kungsbacka. Gå gärna in på sidan, gilla 
vad vi skriver och dela till dina vänner. På 
det sättet syns vår politik ännu mer och vi 
har chans att få fler sympatisörer. Med fler 
medlemmar och kommuninvånare som 
röstar på oss kan vi påverka mer!

Per Hellstrand

Fortsättning från första sidan : Framtidstron måste verkligen gälla alla!
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I två år har jag varit ordförande i 
SSU Kungsbacka men nu blickar jag 
efter nya äventyr. Det har varit en ut-
manande process för mig och min styrelse 
att ta oss dit vi är idag. Vi började som fyra 
gröngölingar och en lite mer erfaren, in-
valda i en ny styrelse utan något stöd eller 
vägledning från de gamla styrelsemedlem-
marna. Vid det här laget hade jag bara varit 
aktiv i några månader. De första mötena 
var hemska. Det var vi fem i styrelsen som 
var aktiva och dök upp på möten. Vi var 
nervösa att SSU Kungsbacka skulle dö ut. 
Med denna pressen om att få medlemmar 
och vara helt ny på sin post, gjorde att vi 
alla blev väldigt stressade och jag tog åt 
mig mer arbete än vad jag borde för att 
hålla saker och ting rullande. SSU blev en 
jobbig grej för mig, något som gjorde jag 
blev sjuk mer ofta och konstant stressad. 
Efter att ha varit inlagd på sjukhus och 
ledig mer än en vecka från SSU, kallade 
jag till styrelsemöte och vi alla fick tala 
ut om hur vi kände. Detta bidrog till en 
bättre gruppdynamik och en förståelse för 
varandra, som vi inte riktigt hade hittat 
innan dess.  
 
Ett tag efter det avgick vår kassör på 
grund av studier och där försvann den 
enda lite erfarna styrelsemedlemmen. Man 
skulle nästan kunna säga att det första året 
var vår prövotid och då vi lärde oss både 
om varandra och hur vi skulle arbeta på 
våra poster. Under tiden som gått lärde vi 
oss att ha roligt och inte se det som en så 
stor och allvarlig grej, det var viktigt för 
oss, men inte så pass viktigt vi offrade allt 
annat på vägen som vi gjorde i början. 
Under andra året som styrelse valdes en 
ny kassör in, som strax av personliga skäl 
också avgick, vilket gjorde att vår ekonomi
blivit vilande. Vi fyra var dock kvar och 
kämpade på tillsammans. Det jag försöker 
förmedla är väl att vi har haft två tuffa år, 
men tack vare varandra och vår kärlek till 
detta förbund och vad det står för, har vi 
ändå genom alla svåra perioder backat upp 
varandra och funnit styrkan att fortsätta 
kämpa för ett mer fritt, jämlikt och soli-
dariskt Kungsbacka. Jag är stolt över att 
vi växt från cirka 20 medlemmar när jag 
började som ordförande till över 35 idag. 
Jag är också stolt över att vi kontinuerligt 
har stått upp mot rasism i kommunen

och bekämpat andra orättvisor. Jag är även 
stolt över mina första maj tal som har varit 
väldigt personliga och passionerade varje 
år. Den upprepade frågorna jag får nu är; 
’’Hur känns det? Och vad ska du göra nu?’’ 
Och jag svarar ungefär samma varje gång. 
Det känns bra. Jag har lämnat över ansva-
ret till kompetenta och drivna människor 
som jag tror kommer fortsätta kämpa för 
ett bättre Kungsbacka. Det känns bra och 
det skall bli spännande att se vad SSU 
Kungsbacka kommer göra härnäst. Det 
känns bra för jag har fullt förtroende att 
vi kommer få se en fantastisk verksamhet 
framöver. Gällande min framtid och vad 
jag kommer göra härnäst så känns det ock-
så bra. Jag tar studenten nu till sommaren 
men kommer tillbaka för en extra termin 
till hösten för att beta av några kurser jag 
tog bort i tvåan. Sen kommer jag resa. Vart 
vet jag inte än, kanske Portugal som min 
mamma vill flytta till, möjligen blir det Nya 
Zeeland i några månader där min kompis 
ska plugga eller kanske jag tågluffar runt i 
Europa. 

Efter det ska jag läsa vidare, Globala 
Studier i Göteborg vill jag helst till för 
dom erbjuder en sexmånaders praktikplats 
hos FN. Min inriktning på programmet 
har jag inte riktigt bestämt än men lutar 
mot mänskliga rättigheter. Som ni kanske 
förstod är jag lite inne på att jobba hos 
FN, men vem vet var jag hamnar, det är ju 
det som är spännande och skräckinjagande 
samtidigt.  
 
Min tid som ordförande är nu över och 
jag vill tacka de engagerade och drivna 
människor som har hjälpt mig och min 
styrelse någon gång under dessa två åren, 
det var och är otroligt uppskattat. Jag kom-
mer alltid vara tacksam för de förtroende 
jag haft under dessa år men också för de 
lärdomar som jag kommer ta med mig för 
resten av mitt liv. Jag vill slutligen önska 
nuvarande och framtida politiker ett stort 
lycka till!

Matilda Flory

Mänskliga rättigheter i fokus för Matilda
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Socialdemokraterna i byggnadsnämn-
den har under de senaste två åren 
starkt drivit frågan om en samhälls-
byggnadsprocess för att bygga ett 
hållbart och starkt samhälle. För att 
det ska vara möjligt krävs det att all 
service och alla funktioner samordnas 
ordentligt redan i början på alla nivåer. 
Det har blivit allt tydligare att så inte är 
fallet idag i kommunen. I Kungsbacka 
arbetar alla olika nämnder och förvalt-
ningar med sina egna frågor och är 
experter på dem, i bästa fall. 

Vi kan se att det finns stora brister i flera 
av de viktigaste funktionerna i vårt samhäl-
le. Vi har stora problem med reningsver-
ken, dagvattenfrågan i Åsa och skolorna i 
Vallda för att nämna tre aktuella frågor ut-
över migration och integration. För att alla 
frågor ska kunna lösas i tur och ordning i 
samband med att kommunfullmäktige tagit 
fram nya mål för bostadsbyggande om 800 
bostäder på år med en inaktuell översikts-
plan så krävs att vi arbetar annorlunda.

Socialdemokraterna har inte bara chansen, 
utan måste för alla invånarnas skull driva 
frågan i såväl de olika nämnderna som i 
kommunstyrelsen. Vi måste ha ett enhet-
ligt och kronologiskt logiskt arbetssätt som 
möjliggör att samhällsplaneringen funge-
rar. Det är inte möjligt att bygga bostäder 

utan att ha en plan för vatten och avlopp, 
förskolor och skolor, trafikplanering 
och annan samhällsservice. Att detta ska 
planeras som en helhet, där alla enheter 
vet när och hur projekten ska drivas och 
planeras för att det ska sammanfalla med 
varandra på ett korrekt sätt är ingen lätt 
uppgift. Detta arbete försvåras av att det 
idag bedrivs i form av egna förvaltningar 
med egna nämnder som inte samarbetar 
och pratar med varandra. 

Under det senaste året har ett arbete på-
börjats med att söka olika lösningar på att 
minimera arbetet i stuprör. Detta sker i po-
litiska samråd med de olika presidierna och 
genom att kommunstyrelsen pratar med 
byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden 
pratar med för- och grundskola och servi-
ce. Service pratar med byggnadsnämnden 
och teknik och miljönämnderna. Trots 
att arbetet nu är påbörjat så är det stora 
bekymmer med modellen och tjänstemän-
nen samarbetar på vissa förvaltningar med 
varandra och på andra inte alls. 

Socialdemokraterna i Byggnadsnämnden 
arbetar för att skapa en välfungerande och 
sammanhängande samhällsbyggnadsfunk-
tion i Kungsbacka kommun. Genom att 
alla arbetar med frågan gemensamt på alla 
nivåer så har vi en unik chans att påverka 
utbyggnaden av Kungsbacka i en tid när 

det byggs och planeras i ett otroligt tempo. 
För att Kungsbacka ska bli för framtiden 
så måste vi socialdemokrater visa vägen 
genom att utveckla vår samhällsbyggnads-
funktion- till en enhetlig sådan. 

Sara Heikkinen Breitholtz
Vice ordförande Byggnadsnämnden 

Varför behövs ett Kvinnoförbund? 

Lagen ger kvinnor samma rättigheter som 
män,men verkligheten ser annorlunda ut!

Arbetsmarknaden är starkt könsuppdelad 
och kvinnodominerande yrken behöver 
uppvärderas.

Kvinnor har oftast lägre lön,otryggare 
anställning och mer deltidsarbete. 

Kvinnor utför fortfarande två arbeten - ett 
på arbetsmarknaden och ett i hemmet. 
Barn och hem anses fortfarande vara 
främst kvinnors ansvar.

Ännu är inte kvinnor jämställt repre-
senterade på alla beslutsfattande nivåer i 
samhället.

Våld mot kvinnor,ofta i nära relationer,
och sexuellt våld är fortfarande ett stort 
samhällsproblem.

Det finns fortfarande behov av ökad 
genusmedvetenhet i skola och förskola 
för att flickor och pojkar ska ha likvärdiga 
förutsättningar.

Därför behövs vi-en organisation för soci-
aldemokratiska S-KVINNOR, 
tillsammans är vi starka och därmed får vi 
ofta igenom våra krav.

Alla är välkomna.!

Maj-Britt Rane Andersson
S-Kvinnor Kungsbacka ordförande

S-KVINNOR har ordet
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Kvinnodagen ger anledning att 
uppmärksamma en ny tidning 
om kvinnohistoria. Historiskan 
heter den och syftar till att lyfta 
fram länge förbisedda kvinnor  i 
historien.

Att kvinnor fått hålla sig i bakgrun-
den även vad gäller berättelsen om 
svensk historia såväl som världshisto-
ria är en länge känd sanning. Det är 
alltså inte en dag för tidigt att ge ut en 
tidning som låter alla dessa kvinnor 
komma till tals.

Eva Bonde heter den lovvärda initia-
tivtagaren till tidningen Historiskan. 
Medarbetarna – både män och kvin-
nor – varierar mellan numren.

I det senaste numret möter vi konst-
nären Frida Kahlo, kvinnor som 
slagits med Che Guevara, kvinnorna 
kring författarinnan Virginia Wolf  i 
början på 1900-talet, ekologins moder 
Maria Sibylla Merian som levde i tidigt 
1700-tal med flera. En del är kända 

och många väldigt okända för de fles-
ta utöver intresserade historiker. 

 Historiskan är ett välkommet försök 
att ge en rättvis bild av historiens 
sekler där både män och kvinnor 
format livet och framtiden. Histori-
eböcker som bara visar männens be-
drifter visar enbart några av historiens 
aspekter. 

Tillsammans med fyra kollegor skrev 
jag för några år sedan boken Hall-
ändsk Kvinnokraft om ofta bortglöm-
da eller förbisedda halländska kvinnor 
som påverkat historien.  Därför tycker 
jag det är särskilt roligt att det nu ock-
så finns en tidning man kan vidga det 
kvinnohistoriska perspektivet.

Historiskan finns att köpa i Pressby-
rån för 80 kronor. Prenumererar man 
kommer 4 nummer för 320 kronor 
per år.

Birgitta Tingdal

Släpp in historiens intressanta kvinnor

Moderatprofil pratade ekonomi på (s)- möte
Det skrevs historia i januari när kom-
munstyrelsens moderate ordförande 
Hans Forsberg  deltog i Arbetarekom-
munens medlemsmöte. ”En katt bland 
hermelinerna” skämtade Alf  Olofsson 
när han presenterade gästen varpå 
Forsberg kvitterade med ”modigt 
gjort” .

Rubriken var kommunens utmaningar 
inför 2017 och det blev en genomgång av 
plus-och minusfaktorer för kommunens 

ekonomi både i år och ett par år framöver.

På plussidan hör att det går bra för Sve-
rige, att vi bor i en dynamisk region, har 
låg arbetslöshet, många företagare och att 
kommuninvånarna har goda inkomster.

Ser vi på minussidan återfinns lägre skatte-
intäkter och växande låneskulder på grund 
av stora investeringar och ökade kost-
nader bl a för lokaler. Och den åldrande 
befolkningen med fler 80+ innebär större 

behov av omsorger vilket innebär stigande  
utgifter för kommunen.

”Bekymmersamt” var Forsbergs sam-
manfattande kommentar innan han fick 
ett fång röda rosor av Eva Borg som tack 
för medverkan. Därefter var det dags för 
grupparbete, se särskild artikel.  
 
Per Hellstrand 

Hans Forsberg fick röda rosor av Eva Borg Eva Borg, Åke Eliasson, Hans Forsberg och Ingemar Lundin 
hade mycket att tala om inför mötet!
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Motionsflod från Kungsbacka 
till partikongressen i Göteborg
Krafttag för att lösa klimat-och miljöut-
maningarna, nej till sämre assistansersätt-
ning, tryggare arbetsmarknad, jämställda 
pensioner, höjd garantipension, inget 
förbud mot tiggeri, starkare konsument-
skydd, satsningar på järnvägen.  Detta är 
några av de förslag och krav som framförs 
av Socialdemokraterna i Kungsbacka till 
årets partikongress som hålls i Göteborg 
8-12 april. 

Man kan tala om en veritabel motionsflod 
från Kungsbacka - hela 14 motioner har 
skrivits. Med något undantag ställde det 
beslutande medlemsmötet sig också bak-
om motionerna som alltså går till kongres-
sen som Arbetarekom-
munens egna.
 
Framtidspartiet och 
miljömålen är rubriken 
för en motion av Britt 
Tönnberg. Bakgrun-
den är att få av de 16 
nationella miljömål 
som väglett det 
svenska miljöarbetet 
kommer att vara upp-
fyllda år 2020. Därför 
behövs ett nytt fram-
tidsinriktat system för 
miljömålen som ger 
politiken drivkrafter 
för att lösa miljö-och klimatutmaningarna. 
Eller som Britt skriver ska ”vara värdigt 
ett framtidsparti och går hand i hand med 
en politik för fler jobb, tillväxt och tryggad 
välfärd”. Socialdemokraterna måste därför 
ta fram ett nytt miljömålssystem.  

Flera motioner tar upp assistansersättning-
en. Johan Tolinsson och Tölö-Älvsåkers 
s-förening kritiserar en utredning som 
bland annat föreslår sänkt ersättning, 
Detta skulle få förödande konsekvenser 
för den enskilde. Motionen mynnar ut i 
att ansvarig minister och regeringen måste 
motverka sådana försämringar.

Kent Stenhammar och Tölö-Älvsåker skri-
ver i en motion att möjligheten till drägligt 
liv för människor med funktionsnedsätt-
ning begränsats starkt både av försäkrings-
kassan och kommunen i jakten på att spara 

pengar. I motionen yrkas att de berörda  
måste få del av fullvärdigt medborgarskap 
som vilar på stabil grund.

I en tredje motion ställs frågan om det är 
rimligt att kommunerna betalar sjuklöner 
till assistansbolag.  Detta sker när den en-
skilde själv anställer vårdare/personal som 
arbetar i privata företag. 
 
Under 2015 betalade Kungsbacka kom-
mun 740 000 kronor i sjuklön till sådan 
personal. I motionen som skrivits av Kent 
Stenhammar och Ingemar Lundin föreslås 
att hela regelverket ses över. Det innebär 
att huvudansvaret för anställningen ham-

nar hos assistansbolagen och att de ska stå 
för sjuklönekostnader, arbetsgivaravgifter 
med mera.   

Åtgärder för tryggare arbetsmarknad tas 
upp i en motion från Helen Ung Le och 
LO-fackens Socialdemokratiska förening. 
Bland förslagen märks att vårt parti aktivt 
ska verka för att visstiderna tas bort ur 
LAS. Bakgrunden är att de tidsbegränsade 
anställningarna ökat kraftigt vilket lett till 
att anställningstryggheten urholkats

Socialdemokraterna måste påskynda 
arbetet för jämställda pensioner skriver 
Eva Borg och pekar på att kvinnornas 
pensioner idag motsvarar 65 procent av 
männens. Detta är inte acceptabelt och 
flera insatser krävs för att pensionerna ska 
bli jämställda.
Höj garantipensionen är motionskravet 

från arbetarekommunens pensionärs- 
och äldreomsorgsutskott med Kristina 
Mårtensson, Inga-Lill Hallgren och Stig 
Widholm. De vill ha en höjning till minst 
15.000 kronor per månad samt index-
uppräkning som följer lönerna. Ett annat 
krav är att Socialdemokraterna ska ta fram 
ett nytt rättvist pensionssystem som ger 
pensionärer möjlighet att leva ett anstän-
digt liv.

Frida Jansson och Helen Ung Le vänder 
sig starkt mot signaler från partiet om 
tiggeriförbud. De skriver att jämlikhet, 
solidaritet och frihet inte känner några 
nationella eller etniska gränser. Förutom 

kravet att inte införa 
förbud vill de även att 
partikongressen beslu-
tar att ”på intet annat 
sätt inskränka tillvaron 
för människor som 
tigger”.  

Vår ordförande Alf  
Olofsson slår fast 
att det är en ytterst 
viktig uppgift för vårt 
parti att stärka kon-
sumentskyddet och 
bli ledande i Europa. 
Han yrkar därför att 
partikongressen uttalar 

att åtgärder behövs för att stärka konsu-
menternas rättigheter och skydd inom alla 
konsumentområden. 

I en annan motion tar Alf  upp bristerna 
inom järnvägen och pekar bland annat på 
hur viktigt det är att förbättra underhållet 
och bygga bort flaskhalsar. Motionen myn-
nar ut i att partikongressen ska anmoda 
regeringen att tillsätta en särskild utred-
ning. Den  ska då se på hur den framtida 
järnvägen ska utvecklas och finansieras.

Per Hellstrand



(S)-motion togs i kommunfullmäktige:
EU-perspektiv införs inför kommunala beslut
Nu ska Kungsbacka börja lägga in 
EU-perspektiv inför handläggning 
och beredning av kommunala beslut 
och motioner. Det sker efter att kom-
munfullmäktige i februari ställde sig 
bakom (s)-motionen ”EU-en del av vår 
vardag”.

Motionen kommer ursprungligen från 
vårt tidigare kommunalråd Åke Eliasson 
och antogs som Arbetarekommunens 
egen vid förra årsmötet. Den gick sedan 
till partiets KF-grupp där Eva Borg sände 
den vidare till kommunfullmäktige.

Bakgrunden är att kommunen har en 
checklista när olika ärenden bereds inför 
beslut. Man ser då närmare på i vilken 
mån beslutet påverkar andra områden 

samt följer lagar och regler. Det kan t ex 
gälla barns förutsättningar och möjlighe-
ter, miljöpåverkan och konsekvenser för 
jämställdhet.

Att kommunfullmäktige tog motionen 
innebär konkret att EU-perspektivet nu 
förs in i listan som en punkt. I praktiken 

kan det exempelvis gälla om regler eller di-
rektiv finns som begränsar möjligheten att 
genomföra ett visst beslutet. Eller om det 
kanske finns hjälp och stöd för förslaget 
inom EU.

Eva Borg säger i en kommentar att kom-
munfullmäktiges bifall är glädjande.

-Vi är inte bortskämda med att få igenom 
våra motioner. Trots att våra förslag är bra 
brukar vi få vänta i minst ett år innan vi 
får svar. Och i regel blir det avslag på dem. 
Därför är vi extra glada att denna motion 
är bifallen och att det gick så fort att få det 
positiva svaret!

Per Hellstrand

Att vara politiker i Nämnden för För-
skola och Grundskola är nog det finas-
te,bästa och svåraste som finns,ändå 
är det alltid stimulerande och alldeles 
särskilt viktigt som socialdemokrat.

Från vår regering har det under åren 
tillförts många miljoner för att uppnå det 
som vi här i Socialdemokraterna arbetat 
för i vår S-Budget och i vår grupp i nämn-
den. Nämligen färre barn i barngrupperna 
i förskolan, färre barn i de lägre åldrarna i 
skolan,omsorg om barn i behov av särskilt 
stöd. Det är vårt gemensamma ansvar-att 
ge alla elever en bra skola.

Under vecka 4 i år var vi skolpolitiker 
inbjudna till  träff  med utbildningsminis-
ter Gustav Fridolin. Vad fick vi med oss? 
Våren 2015 var det 14.4 procent av elev-
erna i årskurs 9 som gick ut skolan utan 
tillräckliga betyg för att nå behörighet till 
gymnasieskolan nationella program. Det 
betyder ca 14.000 elever som går en osäker 
framtid till mötes och riskerar utanförskap. 
(positivt att det minskat till 11,0 procent 
2016)

Vad beror detta på? 

1. Socioekonomi,föräldrarnas utbildnings-
nivå.

2. Utländsk bakgrund, fast med väldigt 
olika bakgrund som måste analyseras

3. Neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar, tex. autism och asperger.

4. Kön, andelen flickor som saknar behö-
righet är mindre än andelen pojkar.

5. Psykisk ohälsa,hälsan har försämrats 
under de senaste 10 åren och man 
ser en samband mellena psykisk ohälsa 
och skolresultat

6. Hemmasittare, 2010 ca 1650 hemmasit-
tare,ett stort mörkertal finns, i 
dag betydligt fler. 

7. Mobbing,var tionde lågpresterande elev 
rappoterar om omfattande 
kränkningar som sannolikt har en negativ 
effekt på lärandet.

8. Sist men inte MINST : 
Undervisningssituationen.

Eleverna har förhållandevis stort förtroen-
de för sina lärare. Däremot är 
lärarna mer missnöjda med att undervisa 
lågpresterande. Det gör att med alla låg-
presterande får inte heller lärare utrymme 
för sin kunskap och kreativitet 

Följande insatser behövs:

• Investeringar för att TIDIGT ge 
elever det stöd de behöver.

• Stärka läraryrkets attraktivitet så att 
fler vill bli lärare.

• Satsning på en jämlik skola,riktad stöd 
till de skolor som har låga resultat.

• Likvärdigt mottagande av nyanlända 
elever.

Nog har vi att leva upp till här i Kungs-
backa även om vi har ganska bra resultat. 
Men det gäller att inte trappa ner insatser-
na genom besparingar eller effektivisera 
som det numera heter.

Vi satsar högt med regeringen i spetsen!

Maj-Britt Rane Andersson
vice ordförande Nämnden för Förskola och 
Grundskola

(S) satsar på skolan lokalt och nationellt 
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Strid ström av medlemsförslag
inför (s)-budget i Kungsbacka 
Hallå där Eva Borg!

På senaste medlemsmötet ledde du ett grupparbete 
som handlade om vad vi  Socialdemokrater ska 
satsa på och värna om i valbudgeten för 2018. 
Vilka slutsatser drar du av svaren på detta 
inspel? Med andra ord, vad vill medlemmarna 
prioritera?

-Vi bad medlemmarna ta fram verksam-
heter som finns i kommunen och som vi 
som parti ska värna om. Utöver utbild-
ning och omsorg som nämndes och som 
ligger vårt parti nära lyftes Bandybanan 
Sjöaremossen fram som viktig. Den är 
aktuell just nu och medlemmarna vill se ett 
fortsatt stöd. 

Andra förslag:

- Mötesplatser för alla människor.
- (S) värnar om Träffpunkterna för äldre.
- Ungas psykiska ohälsa är viktig.
- Satsa på cykelvägar och en cykelmotor-
väg i centrum.
- Sänkta avgifter i Kulturskolan. 

-Utöver detta vill jag särskilt nämna 
förslaget att kombinera äldreboende med 
studentboende. Studenterna kan träffa 
de äldre och kanske ta med sig dem ut på 
promenader eller läsa för dem.

- Att kombinera äldreboende med förskola 
var ett annat förslag. Det finns ju små barn 
som inte har närheten till sina mor- eller 
farföräldrar och inte träffar så många äldre 

människor. Det vore spännande att få 
pröva detta i Kungsbacka.
Nu väntas ju kommunens ekonomi bli rätt 
ansträngd under kommande år. Utmaningarna är 
stora eftersom investeringar måste till i takt med 
ökande befolkning samtidigt som vi blir fler äldre. 
Kostnaderna väntas öka mer än intäkterna. Å 
andra sidan är tillväxten hög i regionen och ar-
betslösheten låg i vår kommun. Hur ser du på det 
ekonomiska utrymmet för de krav och önskemål 
medlemmarna för fram?

-Det var stort intresse bland medlem-
marna att lämna synpunkter och det är 
jätteroligt med ett sådant engagemang. 
Jag är övertygad om att våra medlemmar 
inser att kommunen får in en summa med 
pengar som ska räcka till ”allt”. Vi har ju 
samma summa som de styrande i kommu-
nen. Väljer vi som parti att satsa mer, så 
ska vi också tala om hur vi tänker finansie-
ra detta. 

-Vi som förtroendevalda ska göra vad 
vi kan för att få gehör för det förslag till 
budget som vi kommer att lägga fram i 
Kommunfullmäktige. Medlemmarnas idé-
er och förslag tar vi nu med oss när arbetet 
påbörjas med att ta fram vår (S)-budget. 

Du nämnde i din inledning att vi inte längre är 
någon lågskattekommun eftersom skattesatsen 
är på 21:33. Är förslag på skattehöjning för 
angelägna välfärdsbehov helt otänkbart?

-Nej, det är det inte. Man kan alltid höja 

skatten men då drabbar det dem hårdast 
som tjänar minst. Och Kungsbacka har 
näst högst kommunalskatt i Halland. Hylte 
leder den ligan. Varberg har 1 krona lägre 
än Kungsbacka.

Tycker du att vi ska profilera oss och satsa mer 
för att värna om välfärden i Kungsbacka eller är 
det orealistiskt med tanke på ekonomin?

-Jag tycker att vi ska värna välfärden. Det 
är viktigt att våra kommuninvånare känner 
trygghet antingen det handlar om hur 
skolan fungerar eller att äldre får en god 
omvårdnad. Att unga människor inte är 
rädda för att vara ute på kvällarna. Att de 
som är nyanlända till vår kommun känner 
att de är välkomna till oss. Att människor 
trots funktionsvariation är en del av 
vårt samhälle med tillgång till ett arbete. 
Välfärden är en självklarhet för oss som 
parti och som vi ska värna om för att vårt 
samhälle ska fungera på ett bra sätt.

Grupparbeten har blivit återkommande inslag på 
våra medlemsmöten.  Hur ser du på detta som ett 
sätt att öka medlemsinflytandet? 

-Det är ett sätt att arbeta. Det brukar vara 
lättare att prata i smågrupper. Man får tan-
kar och idéer när man lyssnar på vad andra 
säger runt bordet. Och våra medlemmar 
verkar uppskatta det. 

Per Hellstrand
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Knutpunkter för trafik och service
stärker landsbyggden i Halland  
Under 2015 har Region Halland ge-
nomfört en idé- och designtävlingen där 
studenter från hela landet fått komma in 
med idéer och koncept för framtidens 
kollektivtrafiknoder på den halländska 
landsbygden. Totalt inkom 15 tävlingsbi-
drag. Bedömningskriterier var: nytänkande, 
utformning, funktionalitet, genomförbar-
het. 

Tävlingsbidragen kommer att ge inspira-
tion till arbetet med att ta fram gemen-
samma riktlinjer och rekommendationer 

för hur större bytespunkter i kollektivtra-
fikstråken på landsbyden ska utformas i 
framtiden. I Trafiksörjningsprogrammet 
betonas vikten av kollektivtrafiken som en 
av samhällsplaneringen och pekar på att 
platsen kring hållplatsen kan vara något 
mer än vad det är idag.

1:a pris gick till Björn Sjulgård med 
motiveringen: ”Med en oerhörd känsla 
för både enkelhet och flexibilitet lyckas 
Sjulgård skapa ett koncept som både 
innehåller flexibla funktioner och samti-

digt en stark igenkänningsfaktor. Bidraget 
har sin styrka i det tydliga modultänket 
där yteffektivt lyckas kombineras med 
etableringen av en plats. Sjulgård lyckas på 
ett nytänkande, men ändå genomförbart 
och funktionellt sätt, visa hur viktig en 
kollektivtrafiknods anpassningsbarhet är 
för att kunna erbjuda mervärden som ökar 
varje enskild tätorts attraktivitet”
Läs mer: https://www.regionhalland.se/PageFi-
les/128743/Stationen.pdf

Jonas Strand
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Välkommen till årsmöte 

Den 8 mars uppmärksammar vi internationella kvinnodagen 
med att bjuda in till mingel och föredrag av Moa Svan och 
Gulan Avci.
Under kvällen blir det föredrag av Gulan Avci som belyser de jämnställdhetsutmaningar Sverige står inför med hederskultur, 
mångkultur och det sekulära samhället. Vi kommer även få lyssna till föredrag av Moa Svan som berättar om sin 
bok “Det riktiga landslaget”. Varmt välkomna!

18.30 Välkomstmingel
18.45 Gulan Avci - Ordf. Liberala kvinnor
19.20 Paus och mingel
19.40 Moa Svan - Författare
20.30 Avslutning.

Var & När?
8/3 18:30-20:30 
Syréngatan 1, Kungsbacka
(Vägmästaren, Skatteverkets f.d. lokaler.)

8/3
Internationella Kvinnodagen

Gulan Avci 
Ordf. Liberala kvinnor

Moa Svan
Författare till boken: 

“Det riktiga landslaget”

Alla medlemmar i Kungsbacka arbetarekommun 
kallas härmed till årsmöte söndagen den 26 mars 
klockan 13:00 på ABF i Kungsbacka.

Talare på årsmötet är Tomas Eneroth, 
riksdagsman och gruppledare för 
Socialdemokraternas riksdagsgrupp.

Rösträtt tillkommer partimedlem i Kungsbacka 
Arbetarekommun som betalat medlemsavgiften 
senast 14 dagar för årsmötet. Årsmöteshandlingarna  
hänvisas till vår hemsida samt att de kan hämtas på vår 
partiexpedition.

Du bör anmäla dig till sap.kbasoc@gmail.com 
senast söndag den 19 mars, för att vi skall kunna 
beräkna maten.
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Föreningsnytt

Tölö Älvsåker Soc. förening 

Den 15 februari hade Tölö Älvsåkers Soci-
aldemokratiska förening årsmöte på ABF i 
Kungsbacka. Ordförande Renée Sylvan hade 
dukat upp en fantastisk buffé som avnjöts av 
medlemarna som deltog. Renée som har suttit 
som ordförande i flera år samt omgångar, 
hade flaggat för att hon inte stod till valbered-
ningens föfogande. Till ny ordförande valdes 
Jonas Strand som tackade för förtroendet och 
tackade avgående ordförande Renée för gott 
arbete.

Särö Vallda Soc. förening 
Särö Vallda hade Årsmöte den 23 februari 
2017 på Kullavikskyrkan. Efter en delikat 
smörgåstårta valdes åter Maj-Britt Rane 

Andersson till ordförande och hoppas få liv i 
föreningen under 2017.

S-Kvinnor 

S-Kvinnor hade  den 27 februari Årsmöte 
på ABF. Vi inledde med goda smörgås-
tårtor och kaffe med  kakor bakade av 
Ann Christine. Därefter hade vi Allsång 
med vårsånger! Vi hade en gäst, kerami-
kern och företagaren Agneta Wennergren 
som berättade om sin konst och sin ut-
ställning i mars på Fyren. Maj-Britt Rane 
Andersson blev åter vald till ordförande  
i 2 år och Eva Borg vice ordförande. En 
trevlig kväll och livliga diskussioner.

Till november mötet 2016 fick Åsa-Frillesås föreningen 
besök av Birgitta Tingdal aktiv i Föreningen Hunehals 
Borg som berättade om en motion från Socialdemokra-
terna i kommunfullmäktige som fick igång arbetet med 
att lyfta fram medeltidsborgens i Hunehals och därmed 
norra Hallands medeltidshistoria. Mötesdeltagarna fick 
höra om de 1300-talsår då greve Jakob av norra Hal-
land flydde till sitt grevskap från Danmark och byggde 
först borgen Hunehals och därutöver Varbergs Hus 

eller fästning som vi säger idag, med stöd av den nor-
ske kungen. Idag har arkeologiska utgrävningar gjorts 
med bidrag från EU, medeltidsdagar har arrangerats, 
boken Hunehals Borg publicerats och guidningar m.m. 
genomförts. 
Vid sin föreläsning fick Birgitta hjälp av Elisabeth Sö-
derling från föreningen Hunehals Borgs sygrupp klädd 
i den fotsida klänning och vackra, storslagna blå mantel 
från 1300-talet hon sytt.

Åsa Frillesås Soc. förening



Kungsbacka Arbetarekommun
Expediton Verkstadsgatan 14
434 42 Kungsbacka
Tel. 0300-19800
Bankgiro 5595-7765
e-post sap.kbasoc@gmail.com
www.socialdemokraterna.se/kungsbacka

Språkröret
E-post: sap.kbasoc@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.ingemarsson42@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: maj.britt.rane.andersson@gmail.com

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: maj.britt.rane.andersson@gmail.com

Tölö-Älvsåker Soc. dem. förening
Ordf. Jonas Strand
Tel 0300 -73705
E-post: jonas@injosoft.se

Åsa-Frillesås Soc. dem. förening
Kontaktperson. Britt Tönnberg
Tel 0763162449
E-post: be.tonnb@gmail.com

SSU
Ordf  Shabnam Zamani
Tel 0705247860
E-post: Shabnam.zamaniii@yahoo.se

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


