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Kulturen i Region 
Halland
Maud Lanne berättar om 
kulturen i Region Hallands 
regi. 
Läs mer på sidan 8

Ideologi
Ingemar Lundin om 
att kompromisser och 
kortsiktighet riskerar att 
urholka vår ideologi. 
Läs mer på sidan 6

 
Kyrkovalet
Hur gick det egentligen  
för S i kyrkovalet?  
 
Läs mer på sidan 13

Medlemsmöte om 
lokala föreningar-
nas framtid!
Rapport från medlemsmö-
tet i oktober. 
Läs mer på sidan 9

-Tillsammans kan vi  
förbättra samhället! 

Nu går vi fram med tydliga väl-
färdsreformer för breda befolk-
ningsgrupper i deras vardag. Det 
framhöll rikdsdagsledamot Hans 
Hoff  när han gästade Socialde-
mokraterna i Kungsbacka. Han 
är benhårt övertygad om att vi till-
sammans kan förändra samhället 
till det bättre och få bort orättvi-
sorna när vi drar mot samma mål. 
För att klara av vardagens utma-
ningar umgås han så ofta det går 
med familj och vänner, löper två 
mil i veckan, styrketränar och lyss-
nar på musik alltifrån dansband 
till Strauss och Bach. 
 
Läs mer på sida 5 och 10.

Välkommen till medlemsmöte!
Torsdagen den 14 december hälsas alla medlemmar välkomna till med-
lemsmöte. Där ska vi behandla motioner till distriktskongressen och 
prioritera kandidaterna till riksdag och landsting. Valledningen kom-
mer ha kort presentation av valplanen samt workshop om aktiviteter i 
valrörelsen. 
 
Datum: 14 december 
Tid: 18:30 (fika från 18:00) 
Plats: ABF i Kungsbacka 
Musik, gröt & lotterier

Visst finns  
det ideologiska 
skillnader i kom-
munalpolitiken
Läs mer på sidan 12



Kalendarium 2017-2018

Dec 11 AK Styrelse
14 Medlemsmöte. Behandling av motioner till 

distriktskongressen, prioritering av kandidater  till 
riksdag och landsting. Presentation från valled-
ningen

18 KF-gruppen

Jan 12 Distriktsstyelsen
15 AK Styrelse

22 KF-gruppen
31 Medlemsmöte?

Feb 10 Sista dag för nomineringar till 
distriktsstyrelsen

12 Distriktsstyrelsen

12 AK Styrelse
18 Sista dag för nomineringar till års-

mötet och ombudsnomineringar
19 KF-gruppen

Mars 1 Valkonferens KF-listan i valet 
2018, nomineringar till distrikts-
styrelsen.

12 AK Styrelse
25 Arbetarekommunens årsmöte
26 KF-gruppen
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Med nio månader 
kvar till valet….

Nu är det dags att börja valarbetet för 
att vi ska kunna behålla regeringsmak-
ten och bli större i Kungsbacka. En 
del var EU-toppmötet i Göteborg där 

de sociala aspekterna togs upp på ett bra sätt. LSS 
har fått en tillfällig lösning vilket är bra men inte 
tillräckligt. Frågan blev besvärande och en onödig 
belastning. Även invandrarfrågorna behöver bättre 
lösningar både nationellt och lokalt. 
 
I Kungsbacka har det hänt en del. Kommunstyrel-
sen (KS) tog beslut om att samhällsbyggnadsfrå-
gorna ändras så att KS fr o m årsskiftet ska ta hand 
om planfrågorna. Vårt förslag vann inte gehör. 
Tyvärr var KS-beslutet så oklart att vi vid senaste 
sammanträdet med byggnadsnämnden (BN) inte 
visste hur vi skulle hantera budgeten för 2018. 
Beslutet kommer att ställa helt nya krav på de av 
oss som sitter i KS. Samhällsbyggnad, vari planfrå-
gor, bostadsförsörjningen mm ingår, är komplice-
rad. BN har t ex i princip vid varje sammanträde 

i år fått utbildning någon timme för att utvecklas 
kunskapsmässigt även om jag noterar att vissa hos 
alliansen tycks ligga kvar på 90-talsnivå.
Vidare kommer fr om nästa mandatperiod fyra 
nämnder att slås samman till två, mot vår vilja, 
nämligen Miljö & Hälsa och Fritid & Folkhälsa 
samt Funktionsstöd & Individ och Familjeomsorg. 
Vi minskar därmed antalet politiker som fortsätt-
ningsvis får mer att göra i bredare fält. Demokrati-
frågorna struntar Alliansen uppenbarligen i.
 
Vi har fått sju motioner till distriktskongressen.  
Bra jobbat! 
 
Arbetet med politiska listor inför valet, arbetet med 
handlingsprogrammet och valledningens arbete har 
startat. Det är nu dags att på alla nivåer dra igång 
ett ordentligt och gediget valarbete. Styrelsen har 
tagit som mål att vi ska öka med minst två mandat i 
kommunfullmäktige. Det ska vi nå eller hur?

”Vi har fått sju motioner  
till distriktskongressen.  
Bra jobbat! 

Alf  Olofsson
Ordförande  
070-5202221 
alf.olofsson@swipnet.se
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Jag är lite kluven när det gäller hösten. 
Älskar de soliga dagarna med vackra färger 
på höstlöven. Gillar inte de mulna, mörka 
dagarna där blåsten gör att regnet kommer  

           från sidan istället för uppifrån. Då kan man 
tillaga ugnsbakade äpplen med vanlig visp! Det gör 
livet lite lättare!
 
Det där med vädret kan man ju inte påverka men 
att kommunen ser till att besvara våra motioner 
(förslag) som vi socialdemokrater (och andra 
partier) lägger i Kommunfullmäktige (KF), det kan 
man göra någonting åt!
 
Vid senaste KF-mötet redovisades de motioner 
som ännu inte är besvarade. Det betyder att de är 
under utredning. Vår frustration beror på att det 
gäller tio motioner som är inlämnade under åren 
2012, 2014, 2015, 2016. I år har vi 14 motioner 
och totalt väntar vi alltså på svar på 24 motioner!
 
Att skriva motioner och lämna in till KF är ett 
sätt för politiker att lägga fram sina förslag. Det är 
då inte bra och helt oacceptabelt att det ska dröja 
flera år innan vi får svar. Och upplysningsvis så är 
förslagen i motionerna inte så stora och krångliga. 
En motion från (S) handlar om att vi vill utöka 
möjligheten för skolungdom att kunna åka på sitt 
fritidskort mellan Kungsbacka och Göteborg. En 
annan motion, inlämnad år 2012, handlar om att 
utreda hur fler koloniområden kan anläggas. Och 
en tredje att kommunen ska verka för fler cam-
pingplatser. Visserligen inte våra motioner men 

att det ska ta över fem år innan svar lämnas är helt 
obegripligt! 
 
Den här långa handläggningstiden av motioner 
gör ju att det är oerhört frustrerande att vara i 
opposition. Vi som parti lägger många bra förslag 
som i det här fallet blir liggande och det fattas inga 
beslut. Det är en stor nonchalans och det är inte 
bra för demokratin. 
 
Men det sker roliga saker också i Kungsbacka 
kommun och det jag tänker på nu är att KF har 
fattat beslut om att anta en Policy för arbetsinte-
grerade sociala företag – ASF. Det finns behov 
av fler arbetstillfällen och fler vägar till arbete för 
personer som står långt från arbetsmarknaden. 
 
Nära 40 procent av de som får försörjningsstöd 
(socialbidrag) gör det på grund av brist på lämpligt 
arbete. Arbetsintegrerade sociala företag driver 
näringsverksamhet, producerar och säljer varor 
eller tjänster. Det kan vara allt från att driva hotell 
till fastighetsservice med mera. De kan sälja sina 
tjänster till offentlig verksamhet då de drivs i form 
av ett eget företag och ägs aldrig av exempelvis 
en kommun. Genom arbete och sysselsättning i 
dessa företag har man kunnat öka sin egenförsörj-
ning och minska sitt bidragsberoende. Det känns 
bra, man har ett jobb att gå till på dagarna, träffar 
arbetskamrater och känner sig behövd. 
 
I Kungsbacka har ganska nyligen två arbetsintegre-
rade företag startats. Och det är roligt!

Höstrusk och frustation
men även roliga saker

Eva Borg (S) 
Kommunalråd 

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

Twitter: @EvaBorg
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” Den här långa handläggningstiden av  
motioner gör ju att det är oerhört frustre- 
rande att vara i opposition



Det handlar om riksdagsledamot Hans 
Hoff, 54 som Språkröret träffar en stund 
före kvällens medlemsmöte på ABF. Hans 
är industriarbetaren från Slöinge som blev 
ordinarie i riksdagen 1999 och nu bland 
annat är ledamot av   socialutskottet och 
riksbanksfullmäktige. Samt ordförande i 
Hallands socialdemokratiska partidistrikt.
 
Läser man några av hans senaste riksdags-
motioner framkommer bilden av en männ-
iska som värnar om de utsatta i samhället. 
Stoppa smygreklam för tobak till barn, slå 
vakt om kontantförsörjningen, åtgärder 
mot sexövergrepp, stärka skyddet för unga 
mot gromning, hindra övergrepp mot barn 
inom FN…
 
Själv säger han att den tändande gnistan 
till politiskt engagemang kom i arbetslivet. 
Efter värnplikten började han jobba på 
Scandinavian Glasfiber, ett företag med 
600 anställda. Hud-och lungskador var 
vanliga i samband med exponering för 
frätande epoxiharts, och arbetsgivaren 
hade inget större intresse av förbättringar.
 
-Jag upprördes av ledningens människosyn 
och blev skyddsombud. Fackligt kunde vi 
efterhand få igenom en hel del förbättring-
ar, men jag insåg att man även behövde 
arbeta politiskt för att få ett mänskligare 
arbetsliv. Löntagarnas inflytande har ju 
förstärkts på många sätt genom politiska 
reformer.
 
Idag har det gått rätt många år sedan Hans 
lämnade industrin, men viljan att förändra 
samhället till det bättre, få bort orättvisor-
na och värna de svaga är oförändrat stark. 
Som ledamot av socialutskottet engagerar 
han sig i den ökande psykiska ohälsan.
 
- Hur förebygger vi att barn och unga 
drabbas, jo genom att gå in tidigt i förskola 
och skola och bryta den onda spiralen. 
Det kan handla ren medmänsklighet, att 
ha någon att prata med. Pressen särskilt på 
unga flickor är enormt stark idag.
 
- Man ska lyckas i livet, vara snygg, ha 
många vänner, fina kläder och vara helt 

fantastisk i alla 
avseenden. De 
som inte lyckas 
motsvara dessa 
orimliga krav kän-
ner sig misslyckade 
och riskerar att 
drabbas av allvarlig 
psykisk ohälsa. 
Idag upplever 
hela 57 procent 
av 15-åriga flickor 
att de har psykiska 
eller somatiska 
besvär.
 
-Här behövs en vuxen medmänniska som 
helt enkelt säger ”du duger som du är”! 
Föräldrarna har naturligtvis ett stort ansvar 
men även andra kan träda in.
 
En annan trend i samhället som bekymrar 
Hans Hoff  är att det politiska ansvaret 
håller urvattnas genom politikens ”ju-
ridifiering”.  I regering och riksdag är 
det fortfarande politikerna som håller i 
taktpinnen. Men ute i kommunerna har 
tjänstemännens inflytande ökat på bekost-
nad av politikernas.
 
-Jag läste en hemsk historia om en äldre 
man som for illa i ett äldreboende. Svaret 
från kommunen blev att ”du får väl vända 
dig till det aktuella företaget”. Jag menar 

 

att det politiska ansvaret blir allt mer otyd-
ligt för väjaren som ju gett just politikerna 
sitt förtroende i val, inte tjänstemännen. 
 
-Vi måste helt klart ha en diskussion om 
detta!
 
// Per Hellstrand

...fortsättning från sida 1 

 Tillsammans kan vi förbättra samhället!
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Socialdemokraternas partistyrelse där Hans Hoff  ingår



Språkröret rapporterar ofta om poli-
tiska händelser och beslut i kommun, 
region och riksdag. Men mera sällan 
blir det samtal om vår ideologi. Därför 
intervjuar vi nu Ingemar Lundin om 
vår ideologiska grund och hur den bör 
påverka dagspolitiken. 

-Visst lever ideologierna i allra högsta 
grad. Se på dagens ideologiska spän-
ningar! Ingemar Lundin ser nästan 
förskräckt ut när han får den lätt provo-
kativa frågan ”Är ideologierna döda?” 

Det handlar alltså om ideologi och när-
mare bestämt den socialdemokratiska. Vår 
tidigare ordförande har lett studiecirklar 
i ämnet och kan med sina 79 
år lägga ett brett perspektiv på 
grundläggande socialdemokratis-
ka idéer och värderingar.
 
Numera är Ingemar ordförande 
i Neuroförbundets lokalavdel-
ning i Kungsbacka och vi träffas 
en trappa ner i expeditionen på 
ABF-huset.
 
Han slår fast att grundstenarna 
i vår ideologi finns kvar men att 
det saknas ett längre perspektiv i 
politiken. Vad vill vi på lång sikt? 
Vilka är våra visioner? 

-Den dagsaktuella politi-
ken blir ibland väldigt snäv. 
Längsta horisonten är oftast 
nästa budgetår. Och kom-
promisser kan vara nödvän-
diga för att få igenom viktiga 
beslut. Ibland glömmer vi 
att vår ideologiska grund är 
solidaritet och alla människ-
ors lika värde samt att slå vakt 
om demokratin. Alla förtroen-
devalda måste ha just dessa 
ledord som en fyr att rätta sig efter 
inför varje beslut!  

När Ingemar Lundin berättar om sin egen 
ideologiska övertygelse hämtar han först 
exempel från Bibeln. Han är sedan länge 
med i Broderskapsrörelsen, numera Tro 
och Solidaritet och citerar ur Amos bok: 
” Men må rätten flöda fram såsom vatten, 
och rättfärdigheten lik en bäck som aldrig 
sinar”. Och ur Matteus hämtar han Jesus 

ord ”Allt vad ni gjort mot en av dessa 
mina minsta har ni också gjort mot mig”. 
Omsatt i praktiken handlar detta om soli-
daritet och alla människors lika värde. 

Palme ger vägledning 
En annan ideologisk källa är Olof  Palme 
och hans bok ”Tillsammans kan vi göra ett 
bra land bättre” som Ingemar tar fram.
 
-Palme sa 1976 att vår ideologi ytterst 
handlade om människovärdet. Han talade 
mycket om ekonomin och framhöll skat-
ternas stora betydelse för en utjämnande 
solidarisk fördelningspolitik.  Med andra 
ord från var och en efter förmåga till var 
och en efter behov. -Vår solidariska,  

generella välfärd handlar ju om att alla ska 
tillgång till sådant som sjukvård, omsorg 
och skola vilket förutsätter en gemensam 
skattefinansiering. Vi får ingenting gratis 
som Palme sa. Och det är slående att vi 
idag har samma diskussion om skatterna 
som för drygt 40 år sedan. Då som nu 
talade de borgerliga partierna om skatte-
sänkningar och färre bidrag. Någon vill 
till och med gå ett steg längre och införa 

platt statlig skatt som är lika för alla vilket 
innebär att omfördelningen och därmed 
solidariteten går förlorad. 
 
Ingemar Lundin resonerar en stund om 
frihetsbegreppet och ser även här påtag-
liga likheter mellan 1970-talet och nu. De 
borgerliga partierna menar att skatter och 
gemensam sektor berövar människorna 
friheten. Men har de breda löntagargrup-
perna eller pensionärerna fått mindre 
frihet genom den skattefinansierade välfär-
den? Svaret är ett rungande nej, människ-
ornas frihet ökar vilket vi socialdemokrater 
borde tala mycket mer om idag!
 
Kompromisser urholkar ideologin?

Nästa fråga är vilken roll 
dagens parlamentariska 
läge och samhällsklimat 
spelar för vår ideologi. Fler 
partier, ökad individualism, 
minskande arbetarklass, 
värderingsfrågornas ökade 
betydelse, längtan efter något 
nytt…  Orsakerna är många 
till att socialdemokratin i 
både Sverige och många 
andra europeiska länder gått 
tillbaka. Av detta följer ökat 
behov av kompromisser med 
borgerliga partier för att få 
igenom förslag i riksdagen. 
Socialdemokraterna presen-
terar sig numera också som 
ett samarbetsparti.
 
-Nu är det ju inte något nytt 
med blocköverskridande 
överenskommelser. Även om 
vårt parti tidigare dominerat 
politiken är det sällan vi haft 
egen majoritet i riksdagen. 
Ibland har vi samarbetat 
med Centerpartiet, tidigare 
Bondeförbundet påminner 

Ingemar.
 
- Men gårdagens Centerparti är inte 
samma som dagens nyliberala parti och 
vi har fått dra oss mer mot mitten för att 
åstadkomma ett samarbete som ger resul-
tat. Detta kan i flera fall vara befogat. Men 
frågan är om vi längden inte urholkar våra 
visioner om solidaritet och alla människors 
lika värde?
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Kompromisser och kortsiktighet
riskerar att urholka vår ideologi

Ingemar Lundin från 2017 års 1:a majfirande



7

Regeringens satsningar på skolan fort-
sätter med ökad fart! Förra året ledde 
det till färre barn i barngrupperna i 
förskolan,vilket vi lokalt kämpat för
i många år! Nu gäller det att fortsätta 
både med satsningar från staten och 
kommunen, även om inte statsbidragen 
blir så stora som förra året. Kommunen 
har största ansvar för skolans verksam-
het och vi skall bli ”en skola i världs-
klass”! From great to excellent...!

Ett nytt statligt stöd införs för stärkt 
likvärdighet och kunskapsutveckling .

1. Regeringen föreslår att 1 miljard 
avsätts under 2018 för detta 
syfte, 2019 3.5 miljarder. Man föreslår 
också att stödet införs i enlighet med 
Skolkommissionens förslag

2. Regeringen satsar på förlängd skol-
plikt med ett år och blir tioårig

* ett läsa -skriva projekt

* läslyftet förstärks

* attraktivt läraryrke

och vår hjärtefråga: Mer personal och 
mindre barngrupper i förskolan och 
tidiga insatser!

Vi ser hoppfullt på framtiden och hopp-
as majoriteten i Kungsbacka följer 
regeringens goda avsikter och beslut

Maj-Britt Rane Andersson(S)
Vice ordförande i Nämnden för Förskola och 
Grundskola

Det är kul att vara skolpolitiker NU!

Oåtkomlig marknad får inte styra 
Påverkas vår ideologi negativt av de 
begränsningar i handlingsfriheten som 
globaliseringen och EU-samarbetet ger? 

Ingemar Lundin:
-Samarbete länder emellan kan aldrig vara 
fel eftersom det kan förhindra allvarliga 
konflikter.  EU- samarbetet har ju lett till 
att konflikter kunnat lösas utan våld och 
krig. 
- Om globaliseringen leder till konkurrens 
för högsta möjliga vinst och blir en princip 
i samhället kan det ytterst innebära att 
solidariteten försvinner.
Om tillväxt och produktivitetsökning blir 
värden i sig och inte medel att nå mänskli-
ga, sociala mål blir det fel. 
-För mig är det avgörande att människor 
måste få vara delaktiga. Ekonomin måste 
tjäna livet och vara förenligt med demo-
kratin. De demokratiskt valda politikerna 
måste sätta gränser för den ekonomiska 
makten. Ekonomin får aldrig bli en oåt-
komlig marknad som styr våra liv.
-En social marknadsekonomi måste bygga 
på balans mellan stat och näringsliv, en 
balans som hotas om politiken drar sig 
tillbaka. Man måste hindra att ekonomin 

får leva sitt eget liv! För att detta ska lyckas 
måste vi socialdemokrater vara aktiva både 
i den nationella politiken och på EU-nivå. 

Bra statsbudget men… 
Vi kommer in på regeringens budget som 
i mångt och mycket har tydlig fördel-
ningsprofil med satsningar på välfärden. 
Ingemar ser också solidaritetstanken och 
omfördelningstanken genomsyra budgeten 
i stort. Detta är efterlängtat. Men han rea-
gerar starkt emot att assistansersättningen 
från staten minskar, vilket står i strid mot 
alla människors lika värde. Nedskärningen 
drabbar bland annat familjer med handi-
kappade barn men även många som kan 
arbeta tack vare assistans. Och detta är 
genant för Socialdemokraterna.
 
En annan fråga som Ingemar Lundin 
anser vara i konflikt med vår ideologi 
är diskussionen inom partiet om tigge-
riförbud. Det talas om skärpningar av 
ordningsstadgan istället för rent förbud, 
men han ser en glidning mot ökat tryck 
gentemot romerna. En folkgrupp som 
alltid varit förföljd och hindrats från att ta 
plats i samhället. ”Allt vad ni gjort mot en av 
dessa mina minsta…” 

Visionerna ger vägledning 
Kommande år är valår och media fylls av 
analyser och spekulationer om vem som 
ska regera med vilka efter valet. Ingemar 
framhåller att Socialdemokraterna inför 
valet måste slå fast att målet är att regera 
på egen hand.  Sedan är det valresultatet 
som avgör vilken regering som kan bildas. 
 
-Kan vi bli ett 40-procentsparti igen? 
Vilken väg ska vi gå då?  Jag anser att vi 
måste bli mer visionära så att människorna 
tydligare kan se vilket samhälle vi vill ha 
och känna framtidstro. Visionerna kan 
sedan ge vägledning när våra politiker ska 
besluta. Eller med andra ord, politikens 
inriktning blir svårare att nå när visionerna 
hamnar i bakgrunden.
 
-Jag menar att om vi menar allvar med 
solidaritet och alla människors lika värde 
måste det få konsekvenser för vår politik. 
Då kan vi inte riktigt tycka eller besluta om 
vad som helst. Och till sist, som förtro-
endevald måste du också alltid ställa dig 
frågan: ”gynnar detta beslut demokratin? ”
 
// Per Hellstrand
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– Jag hoppas att statyn Handväskan 
som vapen kunde komma till Kungs-
backa i samband med någon angelä-
gen utställning. Kanske en om intres-
santa kvinnor i historien? säger Maud 
Lanne i Driftsnämnden för Skola och 
Kultur i  Region Halland.

Maud har varit kulturpolitiker i Region 
Halland de senaste två mandatperioderna. 
Hon är även vice ordförande i Stiftelsen 
Hallands Länsmuseer och för Teater 
Halland i Varberg. Innan dess var hon 
sjukvårdspolitiker sedan tidigt 90-tal.

Region Halland stödjer kulturinstitutioner 
och enskilda aktörer som Stiftelsen Hal-
lands länsmuseer med Hallands Konst-
museum i Halmstad och Kulturhistoriska 
Museet i Varberg, rockgruppen  Isildurs 
Bane och teatergruppen Albatross, Opera-
festivalen i Halmstad, Teater Halland med 
flera.  Man har också avtal med kommuner 
angående verksamheter som Tjolöholms 
Slott i Kungsbacka, Mjällby Konstgård 
i Halmstad, Designmuseet i Falkenberg, 
fästningsområdet i Varberg och Teck-
ningsmuseet i Laholm. Bonadsmuseet i 
Unnaryd kommer troligtvis också att få ett 
eget avtal.  
 
Själv driver Region Halland kammarfesti-
valen Change i Varberg och Kungsbacka 
och Rum för Dans i Falkenberg och 
Kungsbacka. Det sker i samarbete med  
Kungsbacka och Falkenberg kommuner.
– Dans ligger mig varmt  om hjärtat och 
jag har inte missat någon av kammarmu-
sikfestivalerna, säger Maud.
 
Bra på äldrekultur, sämre i skolan
Tillsammans med Hallands Bildningsför-
bund driver Region Halland Kultur för 
Äldre som erbjuder kulturupplevelser för 
äldreboenden och föreningar.
– Där är Kungsbacka bäst i klassen. Vis-
serligen har ansökningarna gått ner något 
sista åren men vi leder fortfarande stort.

Däremot är Kungsbacka sämre vad gäller 
att utnyttja erbjudanden om kulturupple-
velser i skolan.
– Kungsbacka är utan konkurrens sämst. 
Skolorna använder nästan inga av de ut-
bud vi erbjuder. Jag vet inte varför, kanske 
organisationen fungerar annorlunda här 
än i andra kommuner. I Halmstad beställs 
föreställningarna centralt. I Kungsbacka 
ska varje skola göra sina egna beställningar 
och då händer tydligen inte så mycket. Det 
är synd.

Stolt över kulturplanen
Kulturverksamheten drivs enligt den 
kulturplan som togs förra året och gäller 
till 2021.
– Den är jag riktigt stolt över, säger Maud. 

Vi har fått igenom några av S huvudfrå-
gor. Det handlar om att kulturen ska vara 
tillgänglig för alla överallt och att föra in 
kultur som i sjukvården och samarbete 
med Hallandstrafiken om transporter till 
större kulturarrangemang. För att skapa 
möjligheter där alla kan ta del av kultu-
rupplevelser behövs, där det är möjligt, 
även resemöjligheter utvecklas.

En annan sak hon uppskattar i kulturpla-
nen är också satsningen på Hallandslitte-
ratur som fanns med redan i den tidigare 
planen.
– Det är ett stort framsteg att vi nu till-
sammans med Hallands Författarförbund 
arrangerar Hallandsbokmässor varje år. 
Det är ett sätt för författare att visa upp 
sig och sina verk och ger dem också möj-
ligheter att ha kontakt med varandra.
Ett nytt projekt Maud också applåderar är 
att Regionen efter många turer ska få sin 
första fristadskonstnär.
– Det är en filmare som ska ha sin bas på 
Katrinebergs Folkhögskola som ju har en 
egen mycket uppskattad filmlinje. Det är 
roligt att vi äntligen hittat en bra form för 
mottagandet av en fristadskonstnär.
 
Ny rörlig kulturinstitution
Det gamla problemet med regionens kon-
centrering på södra Halland vill hon inte 
säga något om.
– Jag tycker nog att politiker och förvalt-
ning de senaste åren blivit lite bättre på 
att inse att information som presenteras 
i Hallands-Posten och Hallands Nyheter 
eller Hallandsnytt på tv inte når Kungsbac-
kaborna. Men det finns fortfarande en del 
kvar att göra. Hallands kulturinstitutioner 
har som uppgift att föra ut kulturen utan-
för de kommuner de är stationerade i 
– Det finns flera nya tankar på hur detta 
ska genomföras och förbättras, säger 
Maud. Vår senaste kulturinstitution Art 
Inside Out kommer till exempelvis till 
Äskhult och  Kungsbacka stad nästa år. 
Art Inside Out är en rörlig institution där 
poeter, bildkonstnärer eller musiker ska 
samarbeta med andra aktörer. Det ser jag 
mycket fram emot. Ett annat exempel är 
att den uppskattade konstutställningen 
SPEGLINGAR, som visades på Kultur-
historiska Museet i våras, troligen kommer 
till Fyren i februari.

// Birgitta Tingdal

Maud stolt över nya kulturplanen

Vad skulle du vilja se för reportage i Språkröret?
Har du tankar eller idéer om vad vi skulle kunna skriva om i Språk-
röret, är du välkommen att maila till redaktionen. Eller är det så att 
du vill vara med och skriva artiklar i Språkröret? Skick e-post till 
jonas@injosoft.se. Skriv ”Språkröret” som ämne i mailet.
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Dags att lägga ner föreningarna? 
Livlig diskussion på medlemsmöte!
Ska Kungsbacka arbetarekommun 
behålla föreningarna? Ska det istället 
bildas utskott för olika frågor vilket 
innebär att föreningarna blir vilande?  
Eller är lösningen en kompromiss med 
färre föreningar och nya utskott? 

Så ser de tre alternativa förslagen ut från 
en arbetsgrupp som utrett framtiden för 
våra lokala S-föreningar. Gruppen tillsattes 
av årsmötet i mars och har bestått av Jonas 
Strand som ordförande samt från fören-

ingarna Mikael Delin, Kristina Mårtens-
son, Åke Eliasson, Ingemar Ingemarsson, 
Marianne Nilsson och Maj-Britt Rane 
Andersson. Frågan är inte ny men har 
aktualiserats eftersom föreningarna har 
problem med dålig medlemsuppslutning, 
svårigheter att rekrytera till styrelsearbete 
samt få egna aktiviteter. 

Under Arbetarekommunens senaste 
medlemsmöte redogjorde arbetsgruppen 
för vad man kommit fram till. Den har 
bland annat gjort en omvärldsanalys och 
sett närmare på hur organisationen ser ut 
i sju andra arbetarekommuner. Vidare har 
man listat för-och nackdelar med de tre 
alternativa förslagen. 
Därefter genomfördes en workshop där 
deltagarna fick ange vilka för-och nackde-
lar de såg med förslagen. Några beslut fat-
tades alltså inte utan det sker längre fram. 
 
Här ett axplock bland inläggen
-Arbetarekommunen är en förening och 
när aktuella frågor dyker upp bildas ut-
skott. Aktuellt nu kunde vara ett organisa-
tionsutskott och ett metoo-utskott! 

- Det blir för lite utrymme för politik i 
föreningarna. Med utskott kan vi satsa på 
intressanta frågor- men vem fångar upp de 
tråkiga frågorna?
- De som vill ha föreningarna kvar kan 
få fortsätta. En risk med utskott kan vara 
otydlighet.
-Bilda projektgrupper istället för utskott 
och behåll föreningarna. Dessa känner till 
de lokala förhållandena bäst. Och folk i 
Anneberg hittar inte till Frillesås!
 

- Satsa på fokusgrupper 
under arbetarekommunen 
som startas upp, behandlar 
en fråga och sedan avslutas. 
De medlemmar som vill 
arbeta med skolan får göra 
det, miljöintresserade får 
ta tag i det för att ta ett par 
exempel. Föreningarna kan 
hänga kvar i bakgrunden.  
- Föreningarna är bra på 
att driva valarbete. Fler 
kommer till tals i en liten 
förening..
Utskott? Ja kanske. 

Efter redovisningen betonade Arbetare-
kommunens ordförande Alf  Olofsson att 
utredningen och workshopen är första 
steget. Beslut om eventuell förändring kan

 väntas längre fram, antingen på ett årsmö-
te eller eget möte. I vilket fall som helst är 
det svårt att ändra på organisationen inför 
valet. 
Alf  betonade vidare att föreningarna har 
bra lokalkännedom som inte får försvinna 
om vi får något annat. 
 
Utredningens ordförande Jonas Strand 
konstaterar att vi är långt ifrån konsen-
sus gällande föreningarnas framtid, men 
utredningen tillsammans med detta möte 
var ett första steg i processen mot en för-
ändring. Dock ser Jonas att vi väntar med 
den slutgiltliga förändringen till 2019, för 
under 2018 behöver vi koncentrera oss på 
valrörelsen.

Tilläggas kan att arbetsgruppens Kristina 
Mårtensson har forskat i de nuvarande 
föreningarnas historia. Hon berättade att 
det var eldsjälen Rudolf  Larsson som på 
1930-talet cyklade runt i Kungsbacka med 
omnejd och agiterade för Socialdemo-
kraterna. Larsson var även med Gunnar 
Sträng när han sökte upp och organiserade 
lantarbetarna i bygden!
 
// Per Hellstrand

Åke Eliasson redovisar de olika förslagen i utredningen.

Att föreningarnas vara eller inte vara engagerar medlemarna framgår tydligt under workshopen. I denna  
grupp deltar f.v. Christian Skogholm, Stig Wiklund, Ullah Kudrat, Maud Lanne & Anders Thörnberg



Mer välfärd, minskade klyftor
i S-reformbudget inför valet
-Nu går vi fram med tydliga välfärds-
reformer för breda befolkningsgrupper 
i deras vardag. Detta kontra alliansens 
skattelättnader och neddragningar av 
välfärden.  

Det slog riksdagsledamot Hans Hoff  fast 
när han i början av november gästade So-
cialdemokraterna i Kungsbacka och deltog 
i ett välbesökt medlemsmöte. 

Han redogjorde inledningsvis för reger-
ingens budgetförslag, tog upp den ökande 
psykiska ohälsan i samhället samt för-
sämringen av den personliga assistansen. 
Därefter blev det frågestund som gällde 
en lång rad ämnen alltifrån integration till 
miljö.
 
Det var en ljus bild Hans Hoff  
tecknade när han redogjorde för 
bakgrunden till höstbudgeten. Ut-
gångsläget för att bygga vidare på 
vår samhällsmodell är bättre än på 
länge. Överskottet i statens finan-
ser ligger på 80 miljarder kronor. 
Av dessa vill regeringen använda 
hälften till att minska statsskulden 
och hälften till reformer.
 
-Vi har den högsta sysselsättning-
en i EU och 200 000 nya jobb 
har tillkommit under vår mandatperiod. 
Prognoserna tyder på fortsatt stark eko-
nomi och jobbtillväxt. Den stora politiska 
utmaningen blir att få arbetsmarknadspo-
litiken och utbildningen att fungera bättre. 
Många arbetslösa har inte de kunskaper 
som behövs samtidigt som 100 000 jobb 
är lediga.
 
Hoff  betecknade budgetförslaget som en 
traditionell socialdemokratisk reformpoli-
tik som syftar till mer välfärd och mins-
kade klyftor. Denna politik står emot de 
borgerligas ofinansierade skattesänkningar, 
budgetunderskott, neddragningar i välfär-
den och förslag om sänkta löner.
 
Bland reformerna tog han bland annat upp 
följande:
-Höjda statsbidrag till kommuner och 
landsting.
-Satsningar på sjukvård, psykiatri och 
äldreomsorg.
- Mer pengar till skolan.

- Lägre pensionärsskatt.
-Högre bostadstillägg.
-Höjda barnbidrag.
-10 000 fler polisanställda 
- Detta innebär att väljarna känner igen 
oss, det handlar om välfärd och trygghet 
och minskade klyftor!

Samtidigt pekade Hans Hoff  på 
ytterligare utmaningar som det gäller 
att ta tag i och lösa för att vi ska få ett 
bra samhälle för alla. Den psykiska 
ohälsan ökar snabbt både bland unga 
och vuxna. Allt fler unga får diagnoser 
allt tidigare och 40 procent av de vux-
nas sjukskrivningar beror på psykiska 
sjukdomar.

 
-Den psykiatriska vården får nu ökade 
resurser, det gäller att komma in tidigt och 
förebygga sjukdomen. Men här handlar 
det inte bara om politiska insatser. Frivil-
ligorganisationerna betyder mycket, att 
man har någon att ringa till. Vi behöver 
fler som jobbar förebyggande ute i skolor-
na. Och framför allt, ta dig tid att lyssna på 
de unga!  
 
En fråga som diskuterats intensivt under 
hösten är risken för ytterligare försämring 
av den personliga assistansen genom en 
dom i högsta förvaltningsdomstolen. Följ-
den blir att upp till 6000 funktionshindra-
de riskerar få färre timmar med assistans 
eftersom endast aktiva insatser räknas. 
I praktiken kan det innebära att många 
funktionshindrade inte kan ta sig till skola, 
jobb eller fritidsaktiviteter utan riskerar att 
tvingas stanna hemma. 

 Hans Hoff  slog fast att domen gäller och 

att ansvariga ministern Åsa Regner inte 
kan gå in och ändra den.
 
- Däremot ska vi ändra lagen så att den 
motsvarar de ursprungliga föresatser-
na. Och här gäller det för regeringen 
att arbeta snabbt. Det handlar om kär-
nan i ett solidariskt samhälle och vår 
ideologi, att stå på de svagastes sida. 
Som det är nu får det inte vara! 

I den efterföljande frågestunden och 
diskussionen återkom den personliga assis-
tansen vid flera tillfällen. Johan Tolinsson 
refererade till partikongressens beslut att 
intentionerna i LSS-lagen ska gälla och 
välkomnade snabba åtgärder. Frågan är 
oerhört angelägen för de allra svagaste i 
samhället. 
 
Elisabeth Lyckevall som är undersköterska 
inom vård och omsorg tog upp stressen i 
arbetslivet och betonade hur viktigt det är 
att någon gång kunna sitta ner och fråga 
hur arbetskamraten mår. Det hinns inte 
med idag, arbetsförhållandena i kommunal 
omsorg är pressade till det yttersta.
 
Birgitta Tingdal efterlyste synpunkter på 
integrationen som hon betecknade som en 
av de mest angelägna framtidsfrågorna. 
 
Hans Hoff  nämnde kunskaper i svens-
ka språket, jobb och bostäder som de 
viktigaste förutsättningarna för lyckad 
integration. 

-Språket är själva grunden och här satsar vi 
på bra svenskundervisning. Jobben är ett 
mindre bekymmer, vi har ju stor efterfrå-
gan på arbetskraft och satsar på utbildning 
istället för lägre löner.
 
-Men det kommer ändå att finnas flyk-
tingar som av olika skäl kommer att stå 
långt från arbetsmarknaden. Då är det vår 
solidaritet som gäller.
 
-  Bostäderna är en utmaning, det redan 
höga bostadsbyggandet måste fortsätta.
Ingemar Lundin betonade i ett inlägg  hur 
viktigt det är att de nyanlända får personli-
ga kontakter med svenskar.
 
-Bjud hem någon, knyt kontakter på ”Till-
sammans för Kungsbacka” på ABF!
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Birgitta Tingdal efterlyser synpunkter på integrationen



 
- Hur går det med SJ undrade Britt Tönn-
berg apropå alla problem och förseningar i 
tågtrafiken.
 
Hans Hoff  pekade på uppstyckningen av 
järnvägsunderhållet på privata bolag och 
framhöll att det orsakat stora bekymmer. 

De privata har miss-
lyckats och nu är det 
viktigt att vi återför 
underhållet i statlig 
regi.
 
På en fråga om 
miljöpolitiken i bud-
geten blev svaret att 
subventioneringen 
av miljövänliga bilar 
är ett exempel på 
tydlig miljöstyrning.
 
Bland övriga frågor 
under kvällen kan 

nämnas privatiseringen av skolan, där 
Hans Hoff  framhöll regeringen förbere-
der ett lagförslag om att begränsa vinster 
i välfärden. För närvarande saknas dock 
riksdagsmajoritet för detta vilket innebär 
att frågan kommer upp i valrörelsen.
 
-Vi är extrema i Sverige när det gäller 

omfattningen av  privatiseringar där  
ägarna tar ut stora vinster på bekostnad av 
kvalitén. Eftersom 70 procent av befolk-
ningen är emot detta har vi rätt hanterat en 
vinnarfråga i valet! 
 
Sa Hans Hoff  och fick en varma applåder 
när Alf  Olofsson tackade honom med ett 
fång röda rosor.
 
FOTNOT: Efter den massiva kritiken in-
för försämringarna av assistansen har Åsa 
Regner lovat att skynda på lagändringen.  
Assistans ska även i fortsättningen kunna 
beviljas för väntetid, beredskap och tid 
mellan insatser. Regeringen avser samti-
digt att föreslå en tillfällig lagändring som 
innebär att Försäkringskassan inte ska göra 
några tvåårsomprövningar i avvaktan på 
LSS-utredningens betänkande.

//Per Hellstrand
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Studera är kul och utvecklande
Varför studier?
Hos Socialdemokraterna i Kungsbacka är 
du som medlem vår största tillgång och 
studier en av våra viktigaste aktiviteter. Vi 
vill att medlemmarna ska känna sig nöjda 
med sitt medlemskap hos oss. Det är bara 
så vi kan behålla socialdemokratin relevant 
i framtiden.

Fem skäl att (s)tudera
• När du går studiecirkel hos Socialdemo-
kraterna i händer mycket! Vi vågar lova att 
träffarna kommer inspirera och engagera. 
Kanske blir du sugen på att lära dig ännu 
mer eller ta en ny roll i vår förening!
• Under trevliga former får du lära känna 
nya vänner och partikamrater! Du får lära 
dig argumentera, resonera, diskutera och 
lyssna på andra deltagare.
• Du får en grundkunskap för arbetar-
rörelsens betydelse i historien, nu och 
framåt.
• Du får lära dig mer om vår historia, orga-
nisation och ideologi.
• Efter avslutad kurs får du ett studieintyg. 

Medlemsutbildnings steg 1
Steg 1 är utbildningen där allt börjar! Varje 
vår och höst arrangerar socialdemokra-
terna i Halland medlemsutbildning steg 1. 
Du får nu chansen att gå utbildningen till-
sammans med partikamrater från Hallands 

arbetarekommuner under trevliga och 
lärorika former.  Med ett modernt kursma-
terial läser vi om vår organisation, ideologi 
och vår historia. Alla kan vara med, inga 
förkunskaper behövs! Medlemsutbildning 
steg 1 genomförs nästa gång i Falkenberg 
den 24 februari och 17 mars. Anmäld dig 
senast den 7 februari till Kungsbacka arbe-
tarkommun på tel: 0300-198 00 eller mail: 
sap.kbasoc@gmail.com

Gav steg 1 mersmak? Medlemsutbild-
nings steg 2
När du gått vår grundutbildning steg 1 och 
blir sugen på mer, då är det dags för nästa 
steg! Upplägget är fortfarande ganska likt 
steg 1, vi pratar organisation,historia och 
vår ideologi - men vi  fördjupar oss ännu 
mer. Steg 2 genomförs den 21 och 28 
april i Falkenberg. 
Anmäl dig senast 
den 4 april till 
Kungsbacka arbe-
tarkommun på tel: 
0300-198 00 eller 
mail: sap.kbasoc@
gmail.com

Vi är vanliga 
människor som 
drivs av idén om 
ett jämlikt samhäl-

le. Förhoppningsvis upptäcker du under 
studiernas gång styrkan i vad vi människor 
kan åstadkomma tillsammans när vi pratar 
med varandra precis som under utbild-
ningen. Har du frågor eller funderingar 
kontakta arbetarekommunens expedition 
eller vår studieledare Birgitta Litsegård, 
litsegard62@gmail.com eller tel: 073-521 
68 63.

Varmt välkommen att deltaga i studierna, 
du som ny eller har varit medlem länge. 
Tillsammans går vi framåt!

// Birgitta Litsegård 
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-Visst finns det ideologiska
skillnader i kommunalpolitiken
Hallå där Eva Borg (S), kommunalråd 
och kommunstyrelsens 2:a vice ordfö-
rande! Vad har hänt i kommunalpoliti-
ken i höst och vad är på gång?
 
-Den stora frågan just nu är att få fram 
bostäder till de 200 nyanlända flyktingar 
som fått uppehållstillstånd och anvisats 
till Kungsbacka av Migrationsverket. Både 
som socialdemokrat och medmänniska 
blir man upprörd över att kommunen inte 
ordnat boende i god tid. Det handlar ju 
om utsatta människor som tvingats fly från 
sina hem och nu i värsta fall kanske måste 
bo i sovsalar.
 
-Den borgerliga alliansen har varit passiv 
och blundat för detta fastän man länge 
känt till att alla kommuner är ska ta emot 
nyanlända för bosättning. Vi socialdemo-
krater ville ha god framförhållning men 
borgarna sa nej. 

I vilka andra frågor har socialdemokraterna 
drivit en annan linje än alliansen? Eller är vi 
överens om det mesta?
 
-Kommunalpolitiken är ofta pragma-
tisk, men det hindrar inte att vi driver en 
skarp opposition i flera frågor, ibland av 
ideologisk karaktär. Ett exempel är den 
stora sammanslagningen av nämnder som 
kommunfullmäktige beslutade om i okto-
ber och som vi motsatte oss. Det handlar 
om nämnden för Funktionsstöd som slås 
samman med nämnden för Individ & 
Familjeomsorg samt Kultur & Turism med 
Fritid & Folkhälsa. 

- Följden av detta blir att vi får färre för-
troendevalda i kommunen. Det är negativt 
både för demokratin och inflytandet. Vår 
uppgift är ju att företräda kommuninvå-
narna och färre fritidspolitiker innebär att 
avståndet mellan väljare och valda ökar.
 
-En annan aspekt är att sammanslagning 
av tunga nämnder innebär ökad arbets-
börda för de politiker som blir kvar. Vi 
kommer att få fler deltidspolitiker annars 
blir det svårt att hinna med sitt uppdrag. 
Men vilka får eller kan ta ledigt från jobbet 
en dag i veckan? 
 

 
Du har själv nyligen väckt ett ärende om att 
utreda hur många fler extratjänster kommunen 
kan skapa! 

-Ja, och det är ett bra exempel på de 
ideologiska skillnader som finns även i 
kommunalpolitiken! Tanken med reger-
ingens satsning på tjänsterna är att fler 
arbetslösa och nyanlända ska få en fot in 
på arbetsmarknaden genom att skaffa sig 
de erfarenheter som behövs. Samtidigt 
blir det lägre kommunala kostnader för 
försörjningsstöd.  Extratjänsterna innebär  
också en ny möjlighet att finna framtida 
medarbetare. Kommunen får full ersätt-
ning av staten för lönen samt till och med 
ersättning för handledare! 

-Men trots detta har kommunen för när-
varande endast 21 extratjänster att jämföra 
med Hyltes 40. Och tyvärr verkar intresset 
svalt, när vi hade uppe frågan i kom-
munstyrelsens arbetsutskott var de andra 
partierna måttligt intresserade. Detta trots 
att borgarna i sitt budgetdokument skriver 
om att få ner kostnaderna för försörj-
ningsstödet.
 
-Vi ville också öka habiliteringsersättning-
en för de personer som deltar i Daglig 
verksamhet. Vårt förslag var att höja från 
36 kr/dag till 72 kr/dag. Beslutet som den 
borgerliga majoriteten tog blev att höja till 
56 kr/dag.  

Vad ser du för politiska utmaningar framöver i 
kommunalpolitiken?
-Köerna till äldreomsorg är långa i Kungs-
backa och kommunen måste bli avsevärt 

bättre när det gäller pla-
nering av boende för de 
äldre. Jag tror mycket på 
regeringens förslag om 
en ny form av äldreboen-
de som kallas mellanbo-
ende. Det handlar då om 
bostäder för äldre som 
får hemtjänst men ändå 
inte har så stora behov 
att de behöver särskilt 
boende. 
 
- Kungsbacka måste visa 
att vi kan mycket mer när 

det gäller äldreomsorgen och där kom-
mer vi att driva på alliansen för att få bra 
lösningar!  

//Per Hellstrand

Sammanslagningen av tunga nämnder är negativt 
både för demokratin och inflytandet säger vårt 
oppositionsråd Eva Borg.
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Framgångar i kyrkovalet  
sporre inför valåret 2018
-Ett mycket bra resultat trots blygsam 
valbudget samt ett värdefullt genrep inför 
valet 2018! 

Arbetarekommunens valledare Jonas 
Strand summerar kyrkovalet som blev 
en stor framgång för Socialdemokrater-
na. Partiet fick 26.4 procent av rösterna 
i Tölö-Älvsåkers församling, den enda i 
Kungsbacka där vi gick fram med egen 
lista till kyrkofullmäktige. Framgång för S 
blev det även i valen till stiftsfullmäktige 
samt kyrkomötet.
 
-Vår röstandel i Tölö-Älvsåker ligger en 
bra bit över resultatet från senaste kommu-
nalvalet 2014 och det är en sporre inför 

valåret 2018, säger Jonas Strand.
-Trots en valbudget på bara 6 000 kronor 
lyckades vi tack vare väl förberedd valplan 
och entusiastiska valarbetare nå ut till väl-
jarna. Våra valarbetare delade ut 3500 flyg-
blad i bostadsområdena och resenärer på 
tågstationerna fick frukostpåsar. Vi fanns 
med på Face-
book med en 
valfilm som er-
höll 14 000 klick 
och insändare 
publicerades i 
lokaltidningarna 
liksom intervjuer 
och reportage.  
 

-Vad vi särskilt tar med oss till valet 2018 
är det goda facklig-politiska samarbetet 
med LO och Kommunal. Detta kommer 
nu att utvecklas. 
 
// Per Hellstrand

Bra utgångsläge inför valet
Men stora insatser väntar!
Hallå där Alf  Olofsson, ordförande i Kungs-
backa arbetarekommun! Hur långt har vi kom-
mit med vårt nya kommunalpolitiska handlings-
program inför valet? 

- Som sammankallande i arbetsgruppen 
för handlingsprogrammet kan jag säga att 
vi nyligen haft ett första sammanträde. Vi 
har gått igenom nuvarande program och 
strukit inaktuella punkter, justerat vissa 
punkter samt lagt ut olika delar i gruppen 
för handläggning. Ett första utkast blir 
klart i början av januari. Programmet ska 
tas av medlemsmötet den 18 april. 

Kan du redan nu urskilja ett par viktiga frågor 
som vi ska gå till val på i Kungsbacka?
 
- Mer kan komma att handla om samhälls-
planeringen som måste bli mer långsiktig 
och modern i Kungsbacka. En annan fråga 
blir säkert att utveckla hur vi tar emot och 
hanterar nyanlända. Äldreomsorgen tror 
jag också blir en viktig punkt.  

-Hur tycker du läget är nu för oss Socialdemo-
krater inför valåret 2018?  Vad ser bra ut på 
kommun-, -region- och riksnivå och vad måste vi 
bli bättre på? 

- I kommunen har vi agerat rätt bra under 
mandatperioden men vi måste bli ännu 
bättre på ovanstående frågor och framfö-
rallt i tidiga skeden. Det vill säga lite mer 
verkstad på vissa områden.  

- I regionen har partiet synts rätt så bra. På 
sjukvårdsområdet har S visat framfötterna 
och det måste vi fortsätta med.
 
- På riksnivå 
har LSS varit 
en besvärlig 
fråga som nu 
i viss mån 
rättats till. 
I övrigt har 
partiet varit 
otroligt aktivt 
i regerings-
ställning 
under nu tre 
år, mer aktivt 
än Alliansen 
under två 
mandatperi-
oder!
 
- Sammanta-

get har vi på alla nivåer ett bra utgångsläge 
men det gäller att vara tydlig med var vi 
står i olika frågor och verkligen få detta 
förmedlat till väljarna. Det är svårare 
och kommer att kräva stora insatser från 
många alltifrån statsministern ner till våra 
egna medlemmar.
 
// Per Hellstrand



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.

S sponsrar kustpromenad i Åsa
Ett sätt att synas tyckte vi i Åsa-Frillesås 
föreningen är att få Socialdemokraterna 
ingraverat i en planka som skulle bli en del 
av den vackra promenadvägen längs kus-
ten mellan Vita sand, Krokvik och Kugga-
viken i Åsa. Vi vidtalade Kungsbacka Ar-
betarekommun om inte vi ”centralt” också 
kunde vara med och bidra. Detta bifölls 
och nu kan alla S-kamrater i Kungsbacka 
AK känna sig delaktiga i denna kustnära 
promenadväg. Känn er stolta, det blev 
ett härligt byggnadsverk! Så väl mött vid 

havet i Åsa! Man kan ju också avsluta med 
ett besök i hembageriet efteråt…bara ett 
tips från coachen. :)  Att vara ute i skog, 
mark och vid havet är ett sätt att bygga 
upp kropp och själ inför utmaningarna 
valrörelsen 2018!  
 
Lite fakta:
I den Fördjupade Översiktsplanen för Åsa, 
2013 ville Kungsbacka kommun skapa 
förutsättningar för en strandpromenad. 
Vilket nu har realiserats av den Ideella 

föreningen Åsa Kustpromenad.
Även vi i Åsa-Frillesås S-förening har 
närt tanken om en strandpromenad i våra 
handlingsprogram.

Nästa etapp blir Bråtaviken till Klap-
persten. Projektet är finansierat av EU:s 
Jordbruksfond, Leader och Lokalt ledd 
utveckling Halland.
 
Britt Tönnberg
Åsa-Frillesås ordf.


