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Kalendarium 2017

Aug 28/8-
17/9

Kyrkovalrörelse

Sep 4-17 Förtidsröstning till kyrkovalet
7 Torgdag Kungsbacka

17 Valdag kyrkovalet
21 Öppet möte. Besök av gymnasie- 

och kunskapslyftsminister Anna 
Ekström 

18:30

25 KF-gruppen 18:00

Okt 1 Sista dag för inlämning av förslag 
på kandidater till KF-listan till 
partiexp.

16 KF-gruppen 18:00

16-29 Höstkampanj
26 Medlemsmöte budget, m.m. 18:30

Nov 1 Sista dag för inlämning av motio-
ner till distriktskongressen 2018 
till partiexp
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Du har väl inte missat att första oktober är sista dagen för nomineringar till 
KF-listan inför valet 2018? Nomineringarna ska lämnas till partiexpeditionen. 
Använd blanketten som bifogades med Språkröret eller maila in dina nomine-
ringar till  sap.kbasoc@gmail.com



Nu startar vi
valrörelsen

Jag hoppas att sommaren varit en tid för av-
koppling för er alla. Men visst har det hänt 
en del i sommar. Misstroendeförklaringar 
från alliansens sida med påföljd att stats- 

 råd avgått. Och än är det inte slut med det 
utan fortsättning följer. 

Jag vill uppmana er alla att lämna in förslag på 
kandidater till vår kommunfullmäktigelista. Det ska 
ske senast den 1 oktober. Det är viktigt att du som 
medlem lämnar förslag. Efter förste oktober kan 
bara valberedningen föreslå kandidater.
 
Vi kommer att få besök av vår gymnasie- och kun-
skapslyftsminister Anna Ekström den 21 septem-
ber. Det blir intressant. Därför blir det ett öppet 
möte i stället för medlemsmöte. Plats och tid är i 
skrivande stund inte klart. 
 

Det är också dags att fundera på vad vårt kommu-
nalpolitiska handlingsprogram ska innehålla. Du 
som medlem har chansen att redan nu lämna in 
förslag till vår partiexpedition, gärna via mail. Vi 
vill gärna ha förslag senast den 1 oktober. Alla våra 
utskott och gruppledare bör också komma med 
förslag. Ett särskilt utskott kommer att hantera alla 
inkomna förslag.  

Valledningen har redan startat sitt arbete vilket 
borgar för en välorganiserad valrörelse.

”Det är viktigt att du som medlem 
lämnar förslag

Alf  Olofsson
Ordförande  
070-5202221 
alf.olofsson@swipnet.se
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Tiden går fort när man är lycklig 
sägs det och så är det nog. Jag 
tycker verkligen att vår rödgröna 
regering har lyckats en hel del 

med tanke på att vi inte har majoritet i 
riksdagen. 

På det lokala planet kämpar vi på som vanligt. 
Aktiva förtroendevalda som skriver motioner till 
kommunfullmäktige och insändare till lokaltid-
ningarna. Vi driver vår socialdemokratiska politik 
även under sommaren. 

Nu arbetas det för fullt internt inom partiet med 
nomineringar/förslag på partikamrater som ska 
företräda Socialdemokraterna kommande mandat-
period. Vi arbetar hårt för att vi som parti ska ta 
fler mandat i kommunfullmäktige, vilket gör att vi 
behöver bli fler förtroendevalda. Vi ska se till att 
man får den utbildning och det stöd som behövs 
för att man ska känna sig säker i rollen som före-
trädare för partiet.  

Det är väldigt roligt att få vara med och påverka i 
vårt samhälle, vår kommun och vår närmiljö. Varje 
dag är förtroendevalda ute i de olika nämnderna 
med och fattar beslut som berör både äldre och 
yngre. Våra anställda, personalen i kommunen gör 
ett fantastiskt fint arbete. Men det är politikerna 
som fattar besluten alltifrån hur många barn i 
barngrupperna i förskolan det ska vara till hur ofta 
det ska skottas snö, var det ska byggas bostäder 

och hur många med mera med mera. Beslut som 
vi alla är påverkade av. 
Att vara förtroendevald är också väldigt allmänbil-
dande. Man lär sig så mycket om sin kommun och 
hur saker och ting fungerar i vårt samhälle. 

Det kanske allra roligaste är att få berätta om 
vilken politik det är vi socialdemokrater vill driva. 
Våra förslag är bra och genomtänkta men det är 
lite svårt att få gehör för dem i denna moderat-
styrda kommun. Men om vi får fler röster från 
väljarna i valet, så innebär det att vi blir fler social-
demokrater som kan representera partiet i de olika 
nämnderna och få större inflytande vilket i sin tur 
gör att våra förslag går igenom lättare.  

Tillsammans och med gemensamma krafter kom-
mer vi att klara det här!

Med gemensamma krafter  
ska vi gå fram i valet!

Eva Borg (S) 
Kommunalråd 

0300-834273, 070-8113956 
eva.borg@kungsbacka.se 

Twitter: @EvaBorg
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” Det är väldigt roligt att få vara med 
och påverka i vårt samhälle.



Det är två entusiastiska valledare som 
nu lämnat startgroparna och börjat 
förbereda valrörelsen för Socialdemo-
kraterna i Kungsbacka. Ett år kvar 
till valet innebär att arbetet med att 
projektera och samordna en lång rad 
aktiviteter kommit igång. Och målet, 
ja det är kort uttryckt att genom bra 
logistik och mobilisering vinna valet! 
 
Men egentligen började Jonas Strand och 
Helen Ung Lee att planera valrörelse redan 
i juni eftersom vi ju har kyrkoval den 17 
september. Valplanen för detta val håller 
nu på att förverkligas.  Den innehåller en 
valfilm som läggs ut på Facebook samt 
utdelning av 500 frukostpåsar på tågsta-
tionerna och  3 000 broschyrer  i Tölö 
-Älvsåker.  Det är endast i denna försam-
ling Socialdemokraterna i Kungsbacka har 
egen lista.
 
Nu inriktas planeringen på valet 2018 
och i mitten av augusti träffade Jonas och 
Helen arbetarekommunens valledning för 
att lägga upp arbetet. Bland annat ska en 
aktivitetsplan tas fram utifrån valstrate-
gin. Det är valledarna som står för själva 
”verkstaden” medan valledningen jobbar 
övergripande med valbudskapet utifrån 
vårt kommunalpolitiska handlingsprogram.
 
-Valledaren är projektledare och ska som 
spindeln i nätet driva och samordna valrö-
relsen mellan medlemmar, arbetarekom-
mun/valledning, partidistrikt och övriga 
aktörer. Det innebär att vi tar fram olika 
aktiviteter och skapar praktiska verktyg för 
att effektivt nå ut med vårt politiska bud-
skap till väljarna berättar de båda.  Jonas 
är formellt valledare och Helen ersättare, 
men de arbetar gemensamt som ett team.  

För att de ska stå bra rustade inför uppdra-
get ingår utbildning under fyra helginternat 
tillsammans med valledare från samtliga 
sju partidistrikt i S i Väst. Det första har 
redan genomförts på Viskadalen.
 
Vad innebär då valledarnas uppgifter i 
praktiken? Ett exempel är att ta fram di-
gitala projektledningsverktyg som gör det 
enklare för valarbetarna att jobba effektivt. 
Det kan bland annat handla om en så 
praktisk sak som digitala schemalistor, dvs 

listor på mobil eller 
läsplatta istället för 
papper. 

Ett annat exempel är 
att producera video-
inspelningar som för 
fram vårt budskap. 
Den första kommer att 
släppas tidigt på våren 
för att få spridning på 
budskapet via sociala 
medier.  

Att hämta idéer och 
uppslag från arbetare-
kommuner som prövat 
på nya arbetssätt i 
förra valrörelsen kan 
vara en bra väg till 
framgång. Jonas Strand 
berättar att valledarna 
nyligen träffade kom-
munstyrelsens ordfö-
rande Dennis Jeryd (S) 
från Lerum.
 
-Vårt parti gjorde ett 
mycket bra val där 
efter att ha anlitat en professionell PR-byrå 
i valrörelsen. Man lärde sig att paketera om 
budskapet så att det togs emot bättre och 
uppfyllde väljarnas behov.  För oss gäller 
det nu att i valledningen analysera vad som 
var bra hos oss i förra valrörelsen, vad som 
kunde ha gjorts bättre i opinionsbildning-
en samt framförallt komma fram till vad 
som är viktigast för våra väljare i Kungs-
backa.  Hur gör vi skillnad gentemot den 
borgerliga majoriteten, vad vinner vi val 
på?  Det är frågor vi måste kunna ge svar 
på!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valledaren är spindeln i nätet
för valseger 2018
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FOTNOT: Själva valledningen består Eva 
Borg, Mikael Delin, Johan Tolinsson, Shabnan 
Zamani samt de båda valledarna Jonas Strand 
och Helen Ung Le. 
 
//Per Hellstrand



Hallå där Adnan Dibrani, riksdagsle-
damot (s) från Varberg! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Ett år kvar till riksdagsvalet. Vad tänker du 
kring det?
 
-Jag älskar valår! Det är fantastiskt att få 
vara ute bland folk och träffa både väljare 
och sådana som absolut inte skulle rösta 
på S. Mötet ansikte mot ansikte är viktigt. 
Vi har hunnit med att förbättra Sverige 
en hel del, men fortfarande finns mycket 
kvar att förändra. Det finns fortfarande tid 
kvar. Jag hoppas verkligen att väljarna ser 
igenom det politiska bruset och ser att vi 
hållit vad vi lovade när vi gick segrande ur 
valet 2014.

Vilka frågor anser du är de viktigaste vi ska 
driva fram till valet? Vi har ju en partikongress 
bakom oss som beslutade om en rad politiska 
riktlinjer under rubriken Trygghet i en ny tid. 
Allt för att bygga vidare på den svenska modellen 
som idag är under attack från högerkrafterna.

-Det är så mycket som är under attack. 
Inte bara från alliansen och högerkrafter-
na. Vi ser också extrema antidemokratiska 
krafter som försöker rucka på vår trygghet 
och vår stolthet över Sverige. Krafter som 
försöker svartmåla Sverige och ihärdigt 
försöker motsäga den ekonomiska statis-
tiken.  

-De två absolut viktigaste frågorna just 
nu är att mota bort de antidemokratiska 
krafterna, eller i alla fall få människor att 
se vad de egentligen står för, och att skapa 
ännu fler jobb. Vi behöver fler jobb i hela 
Sverige. Kampen om den svenska model-

len kommer fortsätta nu när de borgerliga 
hotar med att lagstifta om lägre löner.  

Moderaterna och Sverigedemokraterna är våra 
huvudmotståndare. Hur bemöter vi dem på bästa 
sätt?
 
-Just nu verkar de vara sina egna värsta 
fiender. Moderaterna har gjort så många 
felaktiga bedömningar och strategival att 
man undrar om det inte sitter en socialde-
mokratisk infiltratör någonstans. De verkar 
iallafall tro på det om man läser en del 
flöden på sociala medier. Det är viktigt att 
få folk att förstå att moderaterna priorite-
rar storföretagen och dem som redan har 
det ekonomiskt tryggt. De vill nedmontera 
vår välfärd och ta från de fattiga. Det gäller 
bara att få folk att förstå det. 

-När det gäller Sverigedemokraterna måste 
vi avslöja partiet som det arbetarfientliga 
parti det i verkligheten är. I dag verkar en 
del vanliga anställda tro att Sverigedemo-
kraterna skulle vara ett bra alternativ för 
dem. Inget kunde vara mer fel. De har i 
ord och handling visat att de inte bryr sig 
om arbetsmiljö, lönedumpning eller några 
andra av de frågor som påverkar de vanliga 
anställda. Dessutom är det är rasistiskt par-
ti med nazistiska rötter. Jag tror att partiets 
höjdpunkt redan är passerad. De kommer 
inte att få över 18 procent i nästa val.  

Finns det några specifikt halländska frågor som 
är angelägna för oss i valrörelsen?
 
-Jobb, bostäder och infrastruktur. Det är 
viktigare här än på många andra ställen.  

Hur ska vi effektivt nå ut med vårt budskap? 
Sociala medier kommer starkt, men det traditio-
nella direkta mötet med väljarna på tågstationer, 
arbetsplatser och i bostadsområden har väl inte 
spelat ut sin roll!?
 
-Absolut inte. Mötet mellan människor är 
själva grunden i politiken. Det är fortfa-
rande ett fåtal högljudda som dominerar 
de sociala medierna. Följer man bara de 
kanalerna får man en väldigt skev bild av 
verkligheten. 

Vårt mål i valet 2018 är naturligtvis en fortsatt 
socialdemokratisk ledd regering. Valutgången av-
gör, men vilka partikonstellationer ser du framför 
dig idag för att nå detta mål? Stefan Löfven fram-

höll på SSU-kongressen nyligen att blockpolitiken 
är skadlig och att det behövs mer samarbete och 
bredare regeringsunderlag.  

-De som står bakom vår politik och som 
står bakom ett demokratiskt styrelseskick 
är alltid välkomna att samarbeta med oss.  

Samtidigt har alliansens politiska spel efter 
Transportstyrelsens läckor samt hoten om miss-
troendevotum i samband med aviserade skatte-
höjningar förgiftat den politiska atmosfären. Hur 
påverkar det möjligheterna till breda överenskom-
melser i riksdagen? 
 

-De sköt sig själva i foten med sitt utspel. 
På lång sikt förändrar detta ingenting. 
 
Och i vilken mån tror du sommarens händelser 
kommer att inverka på debattklimatet under 
valrörelsen?
 
-Väldigt lite. Stefan Löfven tog sitt ansvar 
och såg till att ansvariga politiker tog kon-
sekvenserna. Den här frågan är utagerad 
nu. 

En sista fråga- hur har du laddat batterierna 
inför kommande intensiva och förmodligen ganska 
röriga riksdagsår? Kanske på Varbergs härliga 
badplatser?
 
-Det har varit en underbar sommar. Min 
familj och jag har njutit av Sommarhalland 
i fulla drag, precis som vi brukar. Vi har 
precis fått tillökning i familjen och det har 
varit fantastiskt att få gå långa promenader 
vid vattnet och verkligen njuta av den här 
första tiden. De gånger man kunnat gå ut 
på grund av det dåliga vädret som varit... 
 
Utfrågare Per Hellstrand
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-Nu måste vi mota bort  
de antidemokratiska krafterna

Den 15 september kommer 
Näringsutskottet ordföran-
de Jennie Nilsson på besök 
till Kungsbacka där hon skall 
medverka på 
företagsmingel 
arrangerat av 
Arbetsförmed-
lingen i Kungs-
backa.
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Vården står inför stora utmaningar
Vård närmare patienten, kraftfulla 
satsningar på arbetsmiljön samt fastare 
grepp om ekonomin. Det är några av 
de krav Socialdemokraterna  i region 
Halland driver för att förbättra sjukvår-
den berättar Jonas Strand. 

Han är vice ordförande i Hallands Sjukhus 
med närmare 4 000 anställda samt ledamot 
av regionstyrelsen och alltså väl insatt i den 
halländska sjukvården. Och just sjukvården 
är en av de politiska frågor som väljarna 
anser vara viktigast. 

När vi träffar Jonas en av sensommarens 
många blåsiga dagar framhåller han att alla 
vill patientens väl oavsett parti. Sjukvården 
i Halland ligger också bra till jämfört med 
andra landsting och regioner. Men allvarli-
ga problem finns som den borgerliga ma-
joriteten inte tar på allvar. Den saknar kraft  
att genomföra de åtgärder som behövs för 
att hallänningarna  ska få bättre vård och 
personalen rimligare arbetsmiljö. Åtgärder 
som också behövs för att komma tillrätta 
med underskotten i ekonomin.  

-I vårt budgetförslag för 2018 lyfter vi upp 
en rad krav på förbättringar som innebär 
att vi använder resurserna effektivare och 
minskar kostnadsökningarna, säger Jonas 
Strand.
 
-Ett problem idag är att en så stor del av 
vården sker inom sjukhusens specialist-
sjukvård. Vi vill därför att betydligt mer 
vård ska utföras på vårdcentralerna nära 
patienterna. Där handlar det bland annat 
om bättre öppettider och tillgänglighet. 
Den som är sjuk ska inte behöva åka ända 
till sjukhus och hamna på akuten. 

- Hemsjukvården måste också förstärkas 
så att fler läkarbesök kan göras i hemmen. 
Äldre patienter har ibland svårt att ta sig 
till vårdcentralen och genom hembesök 
kan allvarligare sjukdomar fångas upp tidi-
gare. Sjukdomar som annars kanske skulle 
leda till inläggning på sjukhus. 
 
Ett annat stort problem är personalsitu-
ationen inom den halländska sjukvården. 
Många undersköterskor och sjuksköter-
skor dignar under den hårda belastningen 
vilket leder till fler sjukskrivningar och stor 
personalomsättning. Exempelvis har

 
 
 
 
undersköterskorna vid våra sjukhus ett 
sjuktal på 8 procent. Samtidigt har kostna-
derna för inhyrd personal tredubblats i år.  
Socialdemokraterna föreslår därför åtgär-
der för bättre arbetsmiljö. Dessutom vill 
man att personalen ska vara fastanställd 
vilket ökar tryggheten i arbetet. 

Jonas Strand:
-Kompetensförsörjningen är vårt kanske 
största bekymmer och det är därför vi 
lägger så stor vikt vid bättre arbetsmiljö 
och fast anställd personal.  Utvecklingen 
inom sjukvården har gått mot allt tyngre 
arbetsbelastning vilket hänger samman 
med att upp mot 90 procent av all vård är 
akut. Förr var vården planerad 
på ett helt annat sätt. Fler äldre 
och multisjuka ökar också vård-
tyngden.
 
Vilka är då de stora utmaningar-
na för sjukvården framöver?  Jo-
nas återkommer till sjukvårdens 
kostnadsökningar som väntas 
stiga kraftigt när 40-talisterna 
blir äldre och behöver mer vård. 
Samtidigt innebär de medicinska 
och tekniska framstegen att allt 
fler kan botas. 

-Skulle vi jobba som idag inne-
bär det en skattehöjning på över 
10 kronor per hundralapp innan 
en inte allt för avlägsen framtid. 
Och det är helt orealistiskt. Där-
för måste vi påbörja resan nu för 
att få ner kostnadsökningarna 
och effektivisera sjukvården.  
En god grund har lagts med de  
förslag jag pekat på. Men mera 

 
måste till och det arbetar vi Socialdemo-
krater på. Detta till skillnad mot den bor-
gerliga majoriteten som skjuter problemen 
framför sig.
 
Jonas Strand pekar vidare på hur viktigt 
det är med en fortsatt socialdemokratiskt 
ledd regering för regionens ekonomi. I år 
tillförs 67 miljoner kronor av de 10 väl-
färdsmiljarderna till Halland vilket minskar 
årets förlust som annars skulle varit skjutit 
i höjden. Och Magdalena Andersson har 
som bekant utlovat fortsatta välfärdsmil-
jarder 2019-2022.  

Jonas Strand och Margit Bik på verksamhetsbesök på Halmstad 
sjukhus, tillsammans med Camilla Carlsson från Kommunal.
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Att vara politiker i Halland låter förvisso 
jobbigt och Jonas Strand påpekar att sjuk-
vården är mycket komplex och tungrodd. 
Men samtidigt betonar han hur oerhört in-
tressant det är att vara politiskt aktiv inom 
ett område som betyder så mycket för den 
enskilda människan. 
 
-Visserligen är vi socialdemokrater i poli-
tisk minoritet men vi gör skillnad.  Vi är 
med i den politiska vardagen och kan i viss 
mån påverka besluten till det bättre.
 
Men region Halland svarar för myck-
et mer än sjukvården. ”Vårt uppdrag 
är att driva frågor inom hälso-och 
sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, 
infrastruktur med mera” som det står 
på  regionens hemsida. Och visionen 
är att Halland ska bli bästa livsplatsen, 
dvs bästa platsen att bo på, utbilda sig, 
arbeta och driva företag inom.
 
Jonas Strand framhåller att en av de ange-
lägnaste frågorna är att få fler jobb till Hal-
land. Regionen har högutbildad befolkning 
men matchningen är dålig, dvs utbildning 
och arbetstillfällen passar inte ihop.

-Vi saknar kvalificerade arbetstillfällen och 
det innebär  stor pendling, förutom till 
Göteborg och Skåne även till Stockholm! 
En viktig fråga är därför hur vi ska gå 
tillväga  för att skapa de nya jobben. Vi vill 
ha ett Science Park i samband med Halm-
stad högskola som kan hjälpa nya företag 
att utvecklas. Fiberutbyggnaden som ska 
vara klar 2020 är ett annat exempel liksom 

den förbättrade kollektivtrafiken. Däremot 
är bostadsbristen fortfarande en hämsko 
som  stoppar utvecklingen i Halland. 
 
// Per Hellstrand

I en orolig tid måste vi socialdemokra-
ter visa vägen genom att vara en röst 
för alla i samhället. Världen förändras 
i en otroligt snabb takt och därmed 
samhället. Kungsbacka är inget un-
dantag. Vi bygger mer än någonsin och 
samhällsplaneringen är nyckeln i detta 
arbete. Vi kan inte längre nöja oss 
med att bara bygga bostäder, vi måste 
bygga hela samhällen. Välplanerade 
samhällen som ger trygghet och glädje 
för alla, oavsett socioekonomiska för-
utsättningar är en viktig del i att skapa 
stabilitet. Alla människor ska ha rätt till 
en bostad. Unga, gamla och nyinflytta-
de har dock stora problem på bostads-
marknaden idag.

I Aranäs nya stadsdel vann HSB ett an-
budstävlingen och de ska bygga små och 
”billiga” hyresrätter. Hyran för en lägenhet 
om två rum och kök på 73 kvadratmeter 
kommer att ha en hyra över 10 000 kronor 
i månaden. Det är stötande att kalla det för 
en ”billig” hyreslägenhet. Det sägs ofta att 
det inte är möjligt att bygga billigare, att 
denna nivån är den absolut lägsta. Det kan 
vi inte acceptera. Det måste byggas åt alla. 

Det måste dessutom byggas i alla delar av 
Kungsbacka.

Den övriga samhällsservicen måste hänga 
med. Skola, vård, kollektivtrafik och all 
annan samhällsservice måste finnas med 
i planeringen från allra första början. 
Besluten måste tas senast samtidigt för att 
säkerställa att det blir verklighet. Ledtider-
na i planeringen är årslånga och det är helt 
omöjligt att snabbt korrigera någon som 
blivit fel.

Alla behöver bli en del av vårt samhälle. 
Alla behöver känna sig behövda. Alla 
behöver få en egen plats. Genom att 
inkludera alla människor i samhällsbygget 
så ökar möjligheterna för människor att 
förstå varandra. När människor förstår 
varandra så tenderar de att tycka om var-
andra, eller åtminstone respektera varan-
dra. Det behövs idag förståelse, respekt 
och tålamod. Världen har inte råd, Sverige 
och Kungsbacka har inte råd att fortsätta 
bygga in sociala och ekonomiska orättvisor 
i det gammaldags bostadsbyggande, som i 
och för sig varit bra på sitt sätt. Nu måste 
en långsiktigt planering till som syftar till 

att bygga inkluderande samhällen. För alla 
i Kungsbacka. 
 
// Sara Heikkinen Breitholtz 

Samhällsbyggnad för alla
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Det gäller att bli tydligare 
samt synas och höras mer!
-Våra lokala politiska riktlinjer fram 
till valet kommer att vila på partikon-
gressens beslut samt på de synpunkter 
våra medlemmar för fram. Det inne-
bär att grunden för vår politik är alla 
människors lika värde. Att framtidstron 
verkligen ska gälla alla.

Det säger Johan Tolinsson som är 
vår gruppledare i kommunfullmäkti-
ge. Han ser fram mot en fortsatt aktiv 
oppositionspolitik som ytterst syftar till 
ett bättre Kungsbacka för alla. Men det 
förutsätter att de politiskt aktiva följer upp 
vår politik och lägger ner den tid som be-
hövs på sina uppdrag. Detta samtidigt som 
medlemmarna bidrar till att sprida våra 
politiska idéer. ”Tillsammans är vi starka” 
är en paroll som fortfarande gäller. 

Johan var ombud på partikongressen i 
våras och han framhåller att resan fram till 
valet påbörjades då. 
 
-Vi fattade en rad beslut som formar vår 
politik framöver. Ett bra exempel är rikt-
linjerna för välfärden där partiet slår fast 
att det behövs ett regelverk som sätter 
stopp för vinstjakten i skola, vård och 
omsorg.  Detta är i hög grad aktuellt här 
i Kungsbacka eftersom den borgerliga 
majoriteten vill konkurrensutsätta och 
privatisera fler verksamheter.  
 
-Vi har även stora problem med under-
bemanningen i vården vilket jag tagit 
upp i Nämnden för vård och omsorg. 
Här behövs krafttag både för att våra 
äldre ska få bra vård och personalen god 
arbetsmiljö. Förutom mer personal är en 
idé att tillsätta erfarna mentorer i vård 
och omsorg som kan gå vid sidan om 
och stödja nyanställda. Vi vill även ha en 
anställningsgaranti så att den som påbörjar 
en utbildning ska veta att det finns ett jobb 
att gå till när man är klar.  
 
-Arbetet med att översätta partikongres-
sens riktlinjer till lokal socialdemokratisk 
politik i Kungsbacka återspeglas även i vårt 
budgetförslag för 2018 som de borger-
liga avvisade. Bland annat kan nämnas 
förstärkning av Elevhälsan för att minska 
psykisk ohälsa bland unga samt strategiska 
lönesatsningar för att rekrytera personal till 
den kommunala verksamheten. Ett annat 
exempel är ökad habiliteringsersättning. 

Allas lika värde 

Johan Tolinsson återkommer flera gånger 
under vår intervju till hur viktigt det är 
att vårt parti slår vakt om alla människors 
lika värde. Han tar som exempel assistan-
sersättningen där han och flera andra på 
partikongressen drev kravet att intentionen 
bakom LSS-lagen ska gälla. Detta ställde 
sig kongressen också bakom.  

- För Socialdemokraterna handlar till-
gänglighet om att forma ett samhälle där 
alla behövs och alla kan delta. Personer 
med funktionsnedsättning ska kunna vara 
fullt delaktiga i alla delar av det politiska, 
sociala, ekonomiska och kulturella livet. 
Genom interpellationer samt väcka ären-
den i nämnder och styrelser anser jag att vi 
S- politiker på ett mycket tydligare sätt bör 
belysa vad vi står!  

Den socialdemokratiska politiken i 
Kungsbacka formas förutom av parti-
kongressen även av medlemmarna. På ett 
kommunalpolitiskt möte i vintras kom en 
rad förslag fram, bland annat insatser mot 
ungas psykiska ohälsa och sänkta avgifter 
i Kulturskolan. Förslag som återfinns i 
partiets kommunbudgetför valåret 2018. 
 
Facklig-politisk samverkan 

En förutsättning för valframgång i 
Kungsbacka är naturligtvis att vi når ut 
med vår politik. Johan Tolinsson lyfter 
först upp facklig-politisk samverkan där ett 
nära samarbete inletts med Kommunal i 
Kungsbacka. 

-Som facklig valledare har jag haft kontakt 
med Kommunals sektion och vi har kom-
mit överens om ett tydligare samarbete i 
samtliga val. Konkret handlar det om ge-
mensamma aktiviteter som flygbladsutdel-
ning och annan informationsspridning. Vi 
ska vidare se vilka möjligheter det finns till 
kontakter med tjänstemannasidan.
 
-När det gäller aktiviteter under valrörelsen 
är detaljerna ännu inte klara. Men personli-
gen tror jag mycket på att sprida vårt bud-
skap ute i kommundelarna via en valbuss. 
Så gjorde vi 2014 och det var en succé. 

-Torgdagarna är viktiga för oss när 
vi ska möta väljarna. Men där måste 
vi planera bättre så att det alltid finns 
politiker på plats som kan svara på 
frågor. Där har det brustit. Överhuvud-
taget är det viktigt att våra politiker 
syns och hörs mer, att de följer upp och 
driver vår politik både i direktkontakt 
med väljarna och via sociala medier. 
Tar man ett politiskt uppdrag får man 
vara beredd på att lägga ner tid! 
 
Sociala medier viktiga 

Johan trycker på de sociala mediernas 
växande betydelse för opinionsbildningen 
och uppmanar såväl politiskt aktiva som 
medlemmar att vara aktiva inte minst på 
vår egen facebooksida. Det gäller att få 
ut vår politik, dela den och skriva ”likes” 
samt syna andra partiers utspel och då 
särskilt M och SD som är våra huvudmot-
ståndare. 

-Givetvis är vårt eget budskap viktigast, 
men vi ska inte tveka att tala om de många 
dåliga beslut borgarna i Kungsbacka stått 
och står för. Det gäller till exempel ned-
läggningen av Träffpunkten och deras nej 
till anställningsgaranti.
 
Avslutningsvis-hur blir valrörelsen?
 
-Med tanke på hur alliansen agerar på 
riksplanet efter läckorna från Transportsty-
relsen samt våra förslag på skattehöjningar 
befarar jag att den blir smutsig och tuff. 
Det kan smitta av sig även lokalt. Men vi 
kommer att göra allt för att få en seriös 
och saklig valrörelse här i Kungsbacka. 
 
// Per Hellstrand
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Kyrkoval 17 september

Besök av gymnasie- och kunskapslyftsminister 
Anna Ekström
Torsdagen den 21 september anordnar vi Soci-
aldemokrater ett öppet möte där du kan kom-
ma och lyssna på vår gymnasie- och kunskaps-
lyftsminister Anna Ekström. 

Platsen för detta event är i skrivande stund inte 
bestämd. 
 
Vi bjuder på kaffe och fika!

Söndagen den 17 september är det 
dags för kyrkoval. Medlemmarna i 
Svenska kyrkan ska då ta ställning 
i tre olika val: Till kyrkofullmäktige 
i församlingen eller i pastoratet, till 
stiftsfullmäktige i stiftet och till kyr-
komötet på den nationella nivån. 
 
Nytt för i år är att Socialdemokraterna 
ställer upp med en egen lista i Tölö 

Älvsåkers församling.  
 
Valledningen påbörjade arbetet med att 
planera kyrkovalet innan sommaren och 
själva valarbetet startade upp i slutet av 
augusti. Vi kommer dela ut en broschyr 
i Tölö Älvsåker om våra ståndpunkter 
gällande Svenska kyrkan. Vi kommer 
även annonsera främst på Facebook 
samt har tagit fram en valfilm som vi 

hoppas att alla våra medlemmar hjälper 
till att dela. Självklart är vi på plats på 
torget första torsdagen i september 
om du vill träffa några av våra kyrko-
politiker. Du som är medlem i svenska 
kyrkan kan även förtidsrösta mellan 4 
- 17 september. 
 
// Jonas Strand

Hur ser vi socialdemokrater 
på Svenska kyrkan? 
 
Utgångspunkten för oss socialdemokrater är att Svenska 
kyrkan ska vara en öppen och engagerad folkkyrka för alla. 
När samhället utsätts för påfrestningar och när orättvisorna 
ökar måste kyrkan vara tydlig både i ord och handling. Som 
socialdemokrater i Svenska kyrkan vill vi därför arbeta för: 
 
• Den finns där hela dygnet, alla veckans dagar. 

• Den finns där när livet vänder; för den som behöver stöd 
eller bara prata. 

• Den finns där för våra systrar och bröder som behöver ett 
ekonomiskt stöd eller behöver stöd vid kontakt med sjuk-
vård och socialtjänst.

• Den finns där för våra nyanlända och gör en mycket god 
insats i integrationsarbetet. 

Vi ser tre konfliktområden 
 i kyrkopolitiken just nu: 

Folkkyrka eller elitkyrka
Våra motståndare i kyrkan tycker att ens värde i kyrkan byg-

ger på teologisk skolning. Vi socialdemokrater står i stället 
för folkkyrkolinjen. Där alla är välkomna oavsett om man är 
troende, tvivlande eller sökande.

Synen på kvinnor, HBTQ-personer och personer som 
tillhör andra religioner.
För oss socialdemokrater är det alltid angeläget att stå upp 

för allas lika värde och rätt. Vi står upp för en öppen kyrka 
som möter samhället och den verklighet vi lever i.

Kyrkans roll I världen
Det finns mörka krafter som gör gemensam sak i synen på 

kyrkans internationella arbete. De vill inrikta sig på att hjälpa 
utsatta kristna. Men det är precis tvärtom; vi ska hjälpa för 
att vi är kristna. 

Genom att rösta i kyrkovalet får du en möjlighet att påverka och låta vårt partis grundläg-
gande värderingar få genomslag i utvecklingen av Svenska kyrkan.
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Eva leder jobbgrupp i Halland
Distriktsstyrelsen har nu utsett leda-
möterna i Jobb- och Näringslivsgrup-
pen som är en av partidistriktets poli-
tikutvecklingsgrupper. Eva Borg leder 
gruppen där även Johan Tolinsson från 
Kungsbacka är med. 

Ledamöterna är de politiker som arbetar 
med jobb- och näringslivsfrågor i kom-
munerna och region Halland. Förutom 
Eva och Johan ingår Göran Edberg Hylte, 
Kjell Henriksson Laholm, Dahn Persson 
Falkenberg, Michael Svensson Halmstad, 
Anders Rosén Halmstad och Therese 

Stoltz, Regionen och Varberg. 
Jobb- och Näringslivsgruppen har till 
uppgift att förutom utbyta erfarenheter 
diskutera aktuella frågor på lokal nivå samt 
lyfta upp nationell och regional politik 
som berör området. Det betyder att  grup-
pen är en plats att diskutera och bryta ner 
politiken till vad den innebär på kommunal 
nivå. Gruppen kan bjuda in gäster, både 
politiker och sakkunniga, och kan med 
fördel bjudas in för att förmedla kunskap 
då det efterfrågas. Samt få uppdrag av 
distriktsstyrelsen att arbeta med särskilda 
frågor.

” Och nu är det allvar, därför att sällan har den svenska 
modellen utmanats så tydligt som precis nu. Det är löne-
bildningen som attackeras, det är välfärdssystemen som 
ifrågasätts, och Jimmie Åkesson och Anna Kinberg Batra 
har nu meddelat att de krokar arm, och att de vill attack-
era den svenska modellen tillsammans. De vill försämra 
välfärden och öka ojämlikheten och det ska man göra genom 
skattesänkningar, nedskärningar och dessutom en fortsatt 
vinstjakt i välfärden.” 
 
Stefan Löfven på SSU-kongressen

Svårt kombinera politik med familjeliv
Språkröret har frågat några av våra 
aktiva politiker om hur det är att 
kombinera politiken med familjeliv 
och arbete. Samtliga kan vittna om att 
det krävs en hel del planering samt 
förutsätter förstående anhöriga för att 
få ihop livspusslet som småbarnsfö-
rälder och politiker.

Detta är tyvärr inget nytt och vi kan 
konstatera att flera duktiga medlemmar 
har avslutat sina politiska uppdrag under 
åren. De känner att  de helt enkelt inte 
räcker till, att kombinationen småbarns-
förälder,arbete och politik inte går ihop.

Vad kan vi då som parti göra för att 
underlätta för våra politiker som befinner 
sig i den situationen? Inför valet 2014  
intervjuade valberedningen samtliga kan-
didater som var nominerade till respektiva 
lista. I samband med detta försökte man 
förklara för nya politiker vad uppdragen 
innebär och vad partiet kräver av varje 

aktiv medlem samt att det kommer krävas 
förståelse av anhöriga. Detta eftersom   
många möten ligger kvällstid. Tyvärr är 
det nog svårt att sätta sig in i situationen 
som aktiv politiker, innan man fått möj-
ligheten att testa. Flera av de tillfrågade 
politikerna berättar också  att de blivit 
smickrade när de tillfrågats om olika upp-
drag, och har haft svårt att tacka nej.
 
 

Slutligen är det också viktigt hur vi andra 
agerar. Att vi har ett tillåtande klimat och 
inte höjer på ögonbrynen eller kommen-
terar när politiker tvingas prioritera famil-
jelivet framför t.ex. ett medlemsmöte. För 
ska vi lyckas bevara en bredd inom partiet 
även i framtiden, är det upp till oss alla att 
gemensamt jobba för att underlätta för 
våra kommande politiker.

// Jonas Strand



Kungsbacka Arbetarekommun
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 070-6554745
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 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 072-3073705
E-post: jonas@injosoft.se
 
Åsa-Frillesås Soc. dem. förening 
Ordf. Britt Tönnberg
Tel 076-3162449
E-post: be.tonnb@gmail.com 

SSU
Ordf  Shabnam Zamani
Tel 070-5247860
E-post: Shabnam.zamaniii@yahoo.se

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


