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Britt Tönnberg i Nämnden för Mil-
jö & Hälsa är taggad inför hösten.
– Dels var jag i maj på en inspire-
rande S-konferens i Stockholm om 
våra miljömål och dels hoppas vi på 
svar på den motion Joakim Johans-
son och jag lagt om en årlig Håll-
barhets- och miljödag i kommunen, 
säger hon optimistiskt.

Motionen behandlades första gången 
i kommunfullmäktige i februari 2015 
men det går inte så fort i kommunen. 

Miljö & Hälsa, självklar remissinstans, 
har ännu inte lämnat svar på remissen
– Eftersom jag sitter i nämnden vet jag 
att de har mycket att göra men det är 
så klart att jag skulle önska att hante-
ringen gick lite fortare, säger hon. Vi 
hoppas verkligen att motionen kan 
behandlas och bifallas av fullmäktige 
under hösten.

Fortsättning  på sid 5.

Miljön i fokus

Språkröret

Kulturen  
i Regionen
”Alla mår bra av kultur” 
säger Maud Lanne.
Läs mer på sid 9.

S-KVINNOR:
”Tillsammans kan vi skapa 
en bättre framtid”
Läs mer på sid 6.

SSU under luppen
Vår reporter Per Hell-
strand har träffat SSU 
vid september månads 
torgdag.

Läs mer på sid 6.

www.facebook.com/socialdemokraterna/Kungsbacka

Medlemsmöte
Torsdagen den 29 sep-
tember kl 18.30 på ABF
Läs mer på sid 11.



Kalendarium 2016

September 12-25 Höstkampanj
Åsa Andersson ansva-
rig tillsammans med 
Mellanvalsgruppen

12 AK Styrelsemöte 18:30
26 KF-gruppen 18:00
29 Medlemsmöte 18:30

Vi diskuterar hur vi 
sköter våra uppgifter 
i arbetarekommu-
nen, hur vi ska vinna 
valet 2018, hur våra 
medlemsmöten ska an-
ordnas mm. Ett viktigt 
möte!

Oktober 1 Motioner
Sista inlämningsdag för 
motioner till parti-
kongressen 2017 till 
arbetarekommunen.

10 AK Styrelsemöte 18:30
17 KF-gruppen 18:00
27 Medlemsmöte 18:30

Budget AK och yttr. 
över motioner till par-
tikongressen 2017.

28 Nomineringar
Sista dag för nomine-
ring av ombud från 
Kungsbacka till parti-
kongressen 2017.
   
Alla medlemmar kan 
nominera ombud.

November 7 AK Styrelsemöte 18:30
14 KF-gruppen 18:00
21nov- Ombudsval
21dec Ombudsval till parti-

kongressen; Kungs-
backa har ett ombud.

28 Motioner
Sista dag för inlämning 
av motioner till di-
striktskongressen 2017 
till arb. kommunen.

December 5 AK Styrelsemöte 18:30
12 KF-gruppen 18:00
15 Medlemsmöte 18:30
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Hösten rivstartar 
i partiet!

Nationellt har regeringen lagt ett 
stort antal lagförslag på en rad 
områden. Och budgetpropositio-
nen, i vilken ingår ett historiskt 

klimat- och miljöinslag, står för dörren när 
detta skrivs. 

Jag har själv som AK-ordförande varit på en 
historisk ordförandekonferens på Arlanda nyligen 
med 270 AK-ordföranden från hela landet. Vår 
nya partisekreterare Lena Rådström Baastad ledde 
konferensen bara några dagar efter utnämningen 
på ett mycket föredömligt sätt.  Stefan Löfven m 
fl statsråd höll intressanta anföranden. Ett flertal 
grupparbeten vid ca 50 rundabord gav mig mycket 
intressanta uppgifter om hur man jobbar i olika 
arbetarekommuner. Det som var mycket viktigt var 
att vi som är aktiva medlemmar i AK och som är 
politiker måste möta väljarna genom utåtriktade 
aktiviteter. Om vi inte gör det på olika sätt vinner vi 
inte nästa val. Det måste vi nu lokalt jobba med. Se 
bl a nästa medlemsmöte på annan plats. 
 
 

 
Dagen innan konferensen ovan hade ordförande-

na i Halland en ordförandeträff  på Bommersvik 
utanför Södertälje. På initiativ från oss och mig togs 
en fråga upp om bättre utnyttjande av resurserna i 
vårt partidistrikt. Måste vi jobba med samma saker 
i varje AK? Kanske kan vi samordna vissa praktiska 
uppgifter som sparar både pengar och personliga 
resurser. Detta kommer nu att tas upp inom distrik-
tet. Inget som sker omgående men på sikt. 

Styrelsen har nyligen haft en konferens i Varberg. 
Partiet och distriktet har utsett ett antal utvecklings-
ledare för att utveckla vårt parti efter beslut på par-
tikongressen 2015. Det var en jobbig fredag-lördag 
under ledning av utvecklingsledaren i distriktet Ewa 
Klang från Varberg. Det betyder att styrelsens sätt 
att jobba och ta ansvar ska utvecklas för att möta 
medlemmarnas intressen och också vårt politiska 
uppdrag. Vi fortsätter med ett söndagsmöte i okto-
ber på hemmaplan. 

Till sist har vi partikongressen 2017 i Göteborg 
framför oss. Se särskild info på annan plats.

”Måste vi jobba med samma 
saker i varje AK?

Alf  Olofsson
Ordförande  
070-5202221 
alf.olofsson@tele2.se
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Löven på kastanjeträdet utanför mitt 
fönster börjar gulna. Det är i mitten 
av augusti. Den kommer så sakta, 
hösten, som den alltid gör. Efter 

en skön och avkopplande sommarledighet är 
man nu tillbaka och redo för arbete i demokra-
tins tjänst. 

Under sommarmånaderna brukar det vara nyhets-
torka i lokaltidningarna. Kommunfullmäktigegrup-
pen har därför varit flitig med att skriva insändare. 
Det har bland annat handlat om socialdemokra-
ternas budgetförslag, ungdomar och missbruk, bra 
förutsättningar i skolan för alla, klassiska socialde-
mokratiska värderingar – demokrati – jämställdhet 
– rättvisa samt undersköterskans fantastiska jobb 
som handlar om det viktigaste vi har – människor, 
bostadspolitik – bygg fler hyresrätter, sex timmars 
arbetsdag, miljömål och klimatsmarta alternativ. 
Hittills har det blivit 11 insändare, bara under som-
maren. Tror att alla också har kommit med i både 
Norra Halland och i Kungsbacka-Posten. Vilket 
innebär att vi har synts en del i tidningarna. Bra 
jobbat allesammans! 

Under hösten kommer kommunfullmäktige (KF) 
att besluta om ”LOV på särskilt boende”. LOV 

innebär rätten för privata utförare att etablera sig 
i kommunen, inte rätten för den enskilde att välja 
boende. Socialdemokraterna vill förändra LOV, 
så att fri etablering för företagen inte längre ska 
vara möjlig. Det är medborgarna som ska ha rätt 
att välja vårdgivare, inte vårdföretagen som ska 
få välja kunder/patienter. Kungsbacka kommun 
införde LOV:en i hemtjänsten efter beslut i KF i 
februari 2009. Kommunen erbjuder idag kundval 
inom hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice 
i hemmet. Det innebär att du som har något av 
detta själv får välja om du vill anlita den kommu-
nala verksamheten eller ett av de godkända privata 
företagen. Kundval finns också inom skolans 
område med de fristående skolorna. Kommun-
fullmäktigegruppen kommer under augusti månad 
få information om den utredning som är gjord av 
förvaltningen för Vård & Omsorg. Utredningen 
ska redovisa vad som krävs för att inför LOV:en 
på särskilt boende och vilka konsekvenser detta 
medför. Vi återkommer med mer information om 
detta.

Löv och LOV

Eva Borg (S) 
Kommunalråd 

0300-834 273, 0708- 11 39 56 
eva.borg@kungsbacka.se 
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I motionen påpekar Britt och Joakim 
betydelsen av att alla drar sitt strå till 
stacken för att skapa ett mer miljövänligt 
ekologiskt hållbart samhälle. Visserligen 
finns råd och idéer på hur man komposte-
rar och väljer miljövänliga alternativ inom 
olika områden med mera på kommunens 
hemsida men en mer offensiv satsning 
behövs, menar de. 
– För att förändringarna skall bli varaktiga 
krävs det dock återkommande och mera 
synliga aktiviteter, säger Britt.
– Mölndal har en hel miljövecka där 
företag, föreningar och kommunen tipsar 
och ger inspiration, säger Britt. En håll-
barhetsdag vore ett sätt att i alla fall börja 
satsningen här i kommunen.
Att Britt skulle jobba politiskt med 
miljöfrågor i kommunen var ganska 
självklart när hon kom från röda Ale till 
blåa Kungsbacka 2007. Redan i Ale hade 
hon varit engagerad socialdemokrat och 
i Kungsbacka hamnade hon 2010 både i 
kommunfullmäktige och Nämnden för 
Miljö&Hälsa.
– Miljön har varit en hjärtefråga i flera 
decennier. Redan när barnen var små kom-
posterade vi och lärde oss hitta miljövänli-
ga alternativ både vad gäller livsmedel och 
annat. Att min yngsta dotter var känslig för 
olika livsmedelstillsatser gjorde att vi tidigt 
valde ekologiskt. Detta har sedan genom 
åren följt mig. 

Nöjd med sin förvaltning
Om än svaret på motionen från den egna 
nämnden har dröjt är Britt nöjd med det 
arbete hon ser i sin nämnd.
– Vi har en duktig och kunnig chef  och 
högkompetent personal som tyvärr är 

överöst av 
arbetsuppgifter. Inventeringen av avlop-
pen som pågått se senaste åren – och 
som s för övrigt jobbat för länge - skulle 
vara klar 2018 men vi ser redan nu att vi 
troligen inte hinner. Det finns 8000 privata 
avloppsanläggningar i kommunen. Att 
de fungerar tillfredsställande är mycket 
viktigt i Kungsbacka eftersom våra många 
sjöar, vattendrag och dessutom hela kusten 
annars riskerar att förorenas. Förutom 
avloppen kommer sedan också farliga 
utsläpp från jordbruk och vägar. Det är ju 
faktiskt få badplatser idag som har så bra 
vattenkvalitet som man skulle önska. 

Ökad ram för budgeten står naturligt-
vis på önskelistan.
– Vi har vackra miljömål i kommunen men 
vad betyder det om de inte uppfylls, säger 
Britt.
Visst har en del hänt som tex Åsa pendel-
station från vilken 400 pendlare åker till 
jobbet varje dag.
– Det är en stor framgång men det behövs 
mycket mer för att även folk på lands-
bygden ska kunna använda kollektivtrafik 
istället för bilen. Utan bussar måste man 
självklart ta bilen. Kommunen skyller på 
att busslinjerna skulle bli olönsamma men 
det kan ändå vara nödvändig satsning för 
att minska utsläppen från bilarna som ju 
alla vet är en av de värsta miljöhoten.
Ett steg i rätt riktning, utöver Åsastatio-
nen, är kommunens satsning på ökad 
andel ekomat i skolorna och i omsorgen, 
ökning av miljöbilar i kommunens tjänst 
och att användningen av farliga kemikalier 
minskar.
– Att upphandlingsavtalen skrivs rätt är 

avgörande för att kommunen ska gå åt 
miljövänligt håll. Att kräva lågenergisats-
ning på nya bostadhus och övriga lokaler 
är en viktig del av en positiv utveckling.

Följ Uppsalas exempel
Den socialdemokratiska nationella miljö-
konferensen i maj gav Britt extra energi 
och inspiration.
– Det är viktigt att höra vad både exper-
ter inom området som professor Johan 
Rockström och representanter från mil-
jöpolitiker i andra kommuner förmedlar. 
Johan Rockström underströk till exempel 
att vi inte har någon möjlighet att komma 
tillbaka till en tidigare epok. Vi ser redan 
förändringar i klimatet som värre torr-
perioder och värre översvämningar. Vår 
enda möjlighet är att se till att den globala 
temperaturökningen inte skall överstiga 
1,5 grad.
Uppsala är en av kommunerna som ligger 
väl framme med sin satsning på att vara en 
fossilfri kommun 2030. Transportsystemet 
ska elektrifieras och kretsloppen ska bli 
slutna.
– Kan de så kan väl också vi. Det är viktigt 
att ha föredömen att följa. 

Birgitta Tingdal

Fortsättning från första sidan : Miljön i Fokus

5



-Vi tror på solidaritet och alla männ-
iskors lika värde. Ett samhälle som ger 
plats åt alla oavsett etnicitet, religion 
och kön. Det är därför jämlikhet, an-
tirasism och feminism är grunden för 
allt vårt politiska arbete i Kungsbacka. 

Det framhåller Mathilda Flory, ordförande 
i Kungsbacka SSU och styrelsemedlem-
men Hannes Wäst när de redogör för 
klubbens ideologiska drivkraft.

Språkrörets utsände träffar dem på bänken 
vid entrén till ABF-huset en sensom-
mareftermiddag i månadsskiftet augus-
ti-september. Den annalkande hösten kan 
anas i vindbyarna, en höst som bjuder på 
åtskilliga politiska utmaningar för socialde-
mokratin. En höst där den röda SSU-fyren 
i det blåa Kungsbacka ska lysa starkare.

Det är mitt i valperioden, Stefan Löf-
ven har nyligen hållit sitt sommartal och 
Magdalena Andersson skisserat konturerna 
inför höstens budgetarbete. Och i Kungs-
backa rustar sig SSU:arna för att värva fler 
medlemmar till sitt parti som är kraftigt 
underrepresenterat bland väljarna under 
40 år. Hittills i år har man fått flera nya 
SSU-medlemmar och är nu uppe 35.

-Men vi måste bli bättre och jobbar med 
att nå de unga på flera olika sätt. Övergri-
pande gäller att vi ska synas och höras mer 
inte minst på gymnasieskolorna. Under 
vårkampanjen hade vi ett lyckat besök på 
Aranäs med bra respons och bemötande. 
Så nu går vi vidare med fler aktiviteter 
för att nå gymnasieungdomarna berättar 
Hannes.

Mathilda Flory tillägger att man ska disku-
tera med SSU-distriktet i Halland om att få 
hjälp med skolbesöken eftersom de flesta 
medlemmarna själva sitter i skolbänken 
under dagtid.
 
Modernare medlemsvärvning
I höst ska SSU även delta i partiets ak-
tiviteter under under marknadsdagarna 
som ett sätt att nå yngre kungsbackabor. 
Premiär var det 1 september då SSU-arna 
pratade politik med flera ungdomar.

-Vi försöker även modernisera formerna 
för vårt budskap så fler blir nyfikna och 
engagerade, berättar Mathilda.

- I våras refererade förbundet till en känd 
rappare när vi kampanjade för trygga jobb. 
Och nu i höst lanserar SSU ”Go&värva” 
där vi genom att spela Pokemon Go vär-

var nya medlemmar till SSU!
Nolltolerans mot främlingsfientlighet
 
I de utåtriktade aktiviteterna lägger 
SSU-arna i Kungsbacka särskild vikt vid 
att bemöta främlingsfientliga och rasistiska 
strömningar. Det har bland annat skett 
vid ett informationsmöte kommunen höll 
i samband med att fler nyanlända kom 
till Kungsbacka. Och man är beredd att 
fortsätta på den vägen. Nolltolerans ska 
gälla mot främlingsfientligheten, antirasism 
är norm. Det handlar om allas tillhörighet i 
samhället oavsett etnicitet. 

-Vi vill även att vårt parti blir tuffare och 
säger ifrån hårdare när rasismen kommer 
fram  i det svenska samhället, understryker 
Mathilda. 
 
För att lyckas med nyrekrytering och 
spridning av det politiska budskapet är det 
viktigt med god sammanhållning. De båda 
SSU-arna berättar att man eftersträvar 
familjekänsla i klubben samtidigt som alla 
medlemmar får en beslutanderoll. Det kan 
t ex vara att lägga upp nästa månads pla-
nering. Alla ska känna sig inkluderade, det 
handlar om en helhet där ingen åtskillnad 
görs mellan styrelse och medlemmar.

SSU i Kungsbacka:

Målet ett samhälle som ger plats åt alla

Med på marknadsdagen 1 september var Mathilda Flory, Hannes Wäst och Julia Stenberg. Där pratade de politik med flera ungdomar.
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Ros och ris till regeringen 

Vi går över till att diskutera det politiska 
läget i landet såhär i halvtid mellan två val. 
Hannes Wäst är stolt och glad över att 
regeringen lyckats med att sanera landets 
finanser efter de borgerliga årens misshus-
hållning. 

-Men jag är kritisk till införandet av 
gränskontroller, den åtgärden kan jag inte 
stödja. Vänstersidan i mig reagerar starkt! 

Mathilda Flory tar upp den minskande 
ungdomsarbetslösheten som ett positivt 
exempel på regeringens politik. Hon kan 
förstå beslutet om gränskontroller som en 
desperat åtgärd i en svår situation, men 
efterlyser mer svensk press på EU:s nyck-
elländer så att gränserna åter kan öppnas. 

Ser vi framåt i rikspolitiken finns 24 mil-
jarder kronor i reformutrymme för 2017 
och de pengarna ska vad som i skrivande 
stund framkommit satsas på skola, jobb, 
trygghet och klimat. 10 miljarder är redan 
öronmärkta till kommunerna. De båda 
SSU-arna anser att det är bra satsningar 
som är välbehövliga för Sveriges befolk-
ning och att de inger framtidstro. 

Nämnas kan att SSU centralt driver en rad 
krav som klubben i Kungsbacka natur-
ligtvis står bakom. Det gäller bland annat 
CSN-lån för att finansiera körkort samt 
sommarjobbsgaranti. 

Här i Kungsbacka driver SSU-arna ingen 
speciell fråga hårt, de står bakom SSUs 
egna förslag. Något de värnar om att dis-
kutera och föreläsa är antirasism, jämlikhet 
och psykisk ohälsa för att nämna några 
exempel. 

Samtalet med de båda SSU-arna rundas 
av med att resonera om hur angeläget det 
är för vårt parti att nå fler yngre väljare.  
Hannes upplever att många unga vuxna 
mera röstar på slogans än politiska pro-
gram och att de inte inser hur viktig poli-
tiken är. Här har SSU en stor uppgift och 
bästa sättet att bryta detta förhållningssätt 
är att engagera människorna i den lokala 
politiken.
-Helt klart är att Socialdemokraterna 
måste satsa mycket mer på att fånga upp 
den yngre generationen. Och där ska vi 
hjälpa till! 
 
Per Hellstrand

 
Mathilda Flory och Hannes Wäst framför sin 
skola Beda Hallbergs gymnasium i centrala 
Kungsbacka. 

S-KVINNORS plattform har rubriken;
”Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lär-
domen av Socialdemokraternas historia är just denna :Samhället 
går att förändra”

Vi kallar plattformen för ”En jämställd värld är möjlig”
Vad menar vi?

1. Ekonomin växer när människorna växer.
Dvs full sysselsättning är nyckeln till kvinnornas ekonomiska 
självständighet. Full sysselsättning är grunden för ett väl funge-
rande samhälle. Prioritera den gemensamma välfärden och synlig-
gör och uppvärdera det obetalda arbetet i hem och familj.

2. Jämställdhet i arbetslivet
Det betyder en jämställd föräldraförsäkring. Alla kvinnors rätt till 
egen inkomst,oavsett bakgrund,jämställda löner,rätt till heltid.

3. Våra barns trygghet
Allt fler barn växer upp i relativ fattigdom.Generella barnbidrag 
och väl fungerande socialförsäkringar är det bästa sättet att stärka 
utsatta familjers ekonomi. Ge alla barn rätt till förskola,max 15 
barn i de äldre grupperna och högst 12 i de yngre grupperna.

4. Kvinnofrid
Stärk stödet till våldsutsatta kvinnor. S-Kvinnor vill att varje kom-
mun tar fram en handlingsplan för hur våld mot kvinnor och barn 
kan förebyggas och hjälpen säkras. 

Detta vill vi S-Kvinnor ha som underlag i vårt viktiga arbete i 
Sverige, Halland och Kungsbacka!

Maj-Britt Rane Andersson

S-KVINNOR i KUNGSBACKA ordförande

S-KVINNOR har ordet
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Det har varit sommar och eleverna har 
haft sommarlov, en tid av glädje, bad, upp-
täckter och samvaro. Jag kan inte sluta att 
tänka på de som har haft en tuff  vårtermin 
och som inte klarat sig med godkända 
betyg eller att inte fått den möjlighet till 
undervisning och stöd som man har rätt 
till.  
I skollagen står det: att utbildningen ska ta 
hänsyn till barns och elevers olika behov.
Barn och elever ska ges stöd och stimu-
lans,så att de skall utvecklas så långt som 
möjligt.
Om eleverna behöver särskilt stöd, ska de 
få ett sådant stöd. Men, i många fall vittnar 
föräldrar om att det inte sker, beroende på 
att det inte finns tillräckligt med pengar i 
budgeten!!!

Detta trots att läkare och psykologer påpe-
kat att stödet behövs. Inte skall detta behö-
va hända i Kungsbacka Kommun? Det 
kan inte vara budget som styr barnens/
elevernas rätt till utbildning och särskild 
omsorg Åtminstone skall vi som socialde-
mokrater på alla sätt förhindra detta och 
se till barnens/elevernas bästa och stötta 
deras föräldrar i sin svåra uppgift,så att alla 
barn kan känna hopp och glädje.

Maj-Britt Rane Andersson(s)
vice ordförande Nämnden För Förskola 
och Grundskola

Se till barnens bästa

Under vinter och våren 2016 har vi haft tre 
utbildningar vilka genomförts utifrån AK 
- studieplanering hösten 2015. Ett stort 
engagemang har visats från våra studie-
kamrater i frågor avseende S-ideologi samt 
i temat Media,- konsten att skriva insända-
re, att möta dagens media.  
I våra utbildningar har vi haft två eminenta 
ledare, Ingemar Lundin i Ideologiska frå-

gor vilka väckte många nya frågor om hur 
framtiden skall formas samt journalisten 
/ skribenten Per Hellstrand i frågor om 
mediabevakning, etik, moderna media och 
skrivandets konst.  
Kurserna har efterfrågats av flera som 
inte kunde delta de aktuella dagarna men 
även som fortsättningskurs. Ett stort Tack 
framförs till de båda studieledarna.

Renée Sylvan
Tf- studieledare hösten 2015-mars 2016

Tack till våra studieledare 
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SKL-satsning:

Eva Borg med och utvecklar det politiska ledarskapet
Vårt kommunalråd Eva Borg ingår i en 
nyinrättad politisk referensgrupp inom 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
som ska utveckla det politiska ledarskapet! 
Gruppen består av 12 erfarna förtroende-
valda från olika partier och delar av landet. 
Det är SKLs kongress som beslutat att 
prioritera politiskt ledarskap. Målet är att 
toppolitikerna i kommuner och landsting/
regioner ska stödjas i sina uppdrag så att 
det blir genomslag och resultat av politi-
ken.
Satsningen har tre huvudpunkter:
*Ledarskap som stärker demokratin 
där det bland annat gäller att engagera 
medborgarna på ett tidigt stadium inför 
besluten.
* Ledarskap som får genomslag och bra 

resultat. Här handlar det om att styra och 
leda en stor organisation samt leverera 
välfärdstjänster utifrån behov och ekono-
miska förutsättningar.
*Ledarskap som är hållbart där fokus är 
att stärka och utveckla ledarskapet för att 
klara uppdraget som toppolitiker. 
Referensgruppen ska nu föreslå åtgärder 
som underlättar att man når dessa mål. 
Eva Borg deltog i kongressen och ser fram 
mot arbetet i gruppen.
-Det blir roligt att tillsammans med andra 
politiker och bland annat utifrån våra 
erfarenheter lyfta fram det vi anser viktigt 
i utbildningen för politiker med tyngre 
uppdrag. 
-Samhället förändras och kommun- och 
regionpolitiker ställs inför ibland nya, mer 

komplicerade frågor. Då är det viktigt att 
SKL kan vara med och stödja de förtro-
endevalda med bra utbildning säger Eva. 
Hon återkommer med mer information 
efter den första träffen i referensgruppen. 
Fotnot: SKL är en arbetsgivar-och intres-
seorganisation för landets alla kommuner, 
landsting och regioner.
 
Per Hellstrand

Delta på kommunfullmäktigegruppens möten!
Du som är medlem är hjärtligt välkommen 
att vara med på Kommunfullmäktigegrup-
pens möten i stadshuset.
Var gärna på plats vid entrén, vid Kungs-
backa Direkt (tidigare Medborgarkontoret) 
strax före kl. 18.00, så kommer någon av 
oss och möter upp. Entrédörrarna låses 
nämligen klockan 18.00.
Vi fortsätter under hösten med ”nämnd-
presentationer”. Varje gruppledare presen-
terar sin nämnd tillsammans med övriga 
partikamrater som sitter i nämnden.
Här nedan ser du dels våra mötesdatum 
och dels schemat över presentationerna:
 

Datum  Nämndpresentation
26 september Vård & Omsorg
17 oktober Gymnasie 
14 november Hallandstrafiken
12 december Kommunstyrelsen

Vi går också igenom de ärenden som ska 
beslutas om i kommunstyrelsen och i 
kommunfullmäktige. Om du vill, så kan 
du ta del av handlingarna via kommunens 
hemsida, klicka på bifogad länk: 
http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-poli-
tik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommun-
styrelsen/
        

Med tanke på ”fikat”, så hör gärna av dig 
om du kan komma till eva.borg@kungs-
backa.se            

Välkomna! 
Eva Borg

Presstopp: Ny verksamhetsassistent på vår partiexpedition

Styrelsen har ikväll den 12 september 
beslutat att anställa Britt Tönnberg 
på halvtid som verksamhetsassistent från 
den 1 oktober på vår exp. 
Ingela Lövinger som jobbat för oss och 
ABF ett år behövs på heltid hos ABF 
sedan ABF Halland formerats från 1 juli 
i år.  

Det blir en mjuk övergång. 

 Alf  Olofsson
Tel 0705 202221
E-post: alf.olofsson@swipnet.se.se
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Alla mår bra av kultur - ta vara på det som bjuds
Efter valet är KULTUR i olika former 
mitt huvudsakliga ansvarsområde. Att alla 
- inte minst barn och unga - får tillgång 
till kulturupplevelser av hög kvalitet och 
möjlighet till egen kreativitet, och att detta 
inte begränsas av höga avgifter och andra 
”trösklar” är vad jag har som ledstjärna.

Att kultur är viktigt för såväl individen 
som samhället börjar bli allt mer accepte-
rat. Och de fl esta politiska partier förstår 
vikten av att satsa på kultur. 

Mitt tyngsta uppdrag är att vara vice 
ordförande i regionens nämnd för kultur 
och skola. 

Under detta år har nämnden lagt mycket 
tid och kraft på att ta fram en ny kul-
turplan. Året började med dialoger med 
de som så ville i alla Hallands kommu-
ner. Fram till 15 september är Hallands 
Kulturplan 2017-2020 ute på remiss och i 
november behandlas den i Regionfullmäk-
tige.  Sedan återstår ”bara” att få allt att bli 
verklighet!

För det krävs skattepengar. Såväl statliga 
som regionala och kommunala. Att satsa 
på kultur måste ses som en investering! 

Region Halland tillhör inte de som satsar 
mest på kultur, men vi fortsätter att 
nysatsa och det är viktigt. Det är bara SD 
som vill minska på regionenens pengar till 

kulturen. Det hade varit illa för Halland 
om de fått bestämma.

En storsatsning framöver är ”Små barns 
språkutveckling”. Målet är att ge alla barn 
lika möjlighet till ett rikt ordförråd. 6000 
ord, så mycket kan idag skilja mellan barn 
när de börjar skolan. Steg ett är att alla 
bebisar får hembesök av bibliotekarie. 
Satsningen sker tillsammans med kommu-
nerna och vi får hoppas att alla kommer 
med.

Ett helt nytt uppdrag för mig är att vara 
vice ordförande för AB Teater Halland. 
Nu efter drygt ett år kan jag konstatera att 
det har krävt betydligt mer av mig än jag 
trott, men också att det är väldigt intres-
sant.  Teatern har en fantastisk möjlig-
het att stärka gemenskapen mellan och 
förståelsen för andra människor och att 
vitalisera demokratin. Som någon uttryck-
te det, teatern kan vaccinera våra barn mot 
intolerans!

Under sommaren har vi utsett en ny 
teaterchef. Det blev Anna Sjövall, som till-
träder vid årsskiftet. Hon brinner särskilt 
för teater för barn och unga och har ett 
gott anseende i teatervärden. Det var ett 
tufft, stimulerande och lärorikt jobb att 
bland alla duktiga sökanden försöka välja 
den lämpligaste. Valet var enigt och känns 
mycket bra!

Det blev mycket om barn och unga så jag 
vill också lyfta ett annat viktigt område. 
Kultur för äldre är en överenskommelse 
mellan regionen och samtliga kommuner 
för att ge äldre med behov av stöd tillgång 
till kulturutbud av hög konstnärlig kvalitet. 
Att kultur har goda hälsoeffekter, ökar 
känslan av välbefi nnande och meningsfull-
het hos äldre är väl belagt.

Men alla, inte bara äldre mår bra av kultur 
– så ta vara på det som bjuds. Tänk på att 
de positiva hälsoeffekterna har ungefär 
samma hållbarhet som fi lmjölk…

Maud Lanne

Tidningen du 
håller i din hand!
Kära läsare. Som Ni kanske redan upp-
märksammat, har vi i kommunikations-
utskottet gjort en liten ansiktslyftning av 
Språkröret. Vi vill ju ge alla våra trogna 
läsare en så angenäm upplevelse som 
möjligt. Ambitionen är att vi fortsättnings-
vis skall ge ut Språkröret två gånger per 
termin, d.v.s. fyra gånger per år. Dock är ju 
innehållet i tidningen viktigare än utseen-
det så därför vill vi gärna ha tips och idéer 
på intervjuer ni vill läsa eller kanske om ni 
själva kan tänka Er bidra till kommande 
nummer. Skicka in Era tankar, synpunkter, 
m.m. till oss, så skall vi tillsammans göra 
en ännu bättre tidning i framtiden:

kbasoc.sprakroret1@gmail.com

Jonas Strand

Den 17 september 2017 går Socialde-
mokraterna till val. Svenska kyrkans 
över 5 miljoner röstberättigade med-
lemmar har då möjlighet att utöva 
sin demokratiska rätt att välja sina 
representanter i Kyrkofullmäktige på 
församlingsnivå, stiftsfullmäktige på den 
regionala nivå och kyrkomötet på den 
nationella nivån. Socialdemokraterna 
vill att Svenska kyrkan utvecklas som 
öppen och demokratisk folkkyrka. Som 
landets största ideella organisation med 
nära 7 miljoner medlemmar och med 
20 000 anställda, är Svenska kyrkan en 
viktig resurs både i enskilda människors 
liv och för samhällen runt om i Sverige. 
Som en del av den världsvida kyrkan 
bidrar Svenska kyrkan till internationell 

solidaritet med demokrati, mänskliga 
rättigheter och fred som självklara mål.

I detta samanhang söker vi kandidater 
som vill ta en plats i Kyrkofullmäktige, 
Stiftfullmäktige och Kyrkomötet. Det 
är viktigt att vi Socialdemokrater gör 
oss hörda och ser om vår kyrka som är 
så viktig för så många människor. Vid 
intresse kontakta din 
föreningsordförande.

Kyrkoval 2017 – Kandidat?
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 Fika med mingel från 18.00.

Vi kommer att diskutera:
 - Hur sköter vi våra uppgifter i arbetarekommunen 
 - Hur vi ska vinna valet 2018
 - Hur våra medlemsmöten ska anordnas och bli intressanta
 - Hur du vill att vi ska informera dig som medlem om partiets mål 
   och förslag samt hur vi informerar om våra lokala insatser

Ett mycket viktigt medlemsmöte som du i arbetsgrupper kan vara med och påverka personligen. För vi vill att du 
som medlem känner dig välkommen och får chansen att påverka och bli informerad och att vi går framåt i nästa val. 
Det är halvtid nu i denna mandatperiod.

 Medlemsmöte den 29 september kl 18.30 på ABF 

Partikongressen 2017 äger rum 8-12 april i Göteborg 

Varje medlem som betalt medlems-
avgiften för 2016 kan motionera och 
föreslå ombud till partikongressen. 

Sista inlämningsdag för motioner 
till partikongressen 2017 till arbe-
tarekommunen är den 1 oktober. 
Skicka den till ordföranden eller 
partiexp. 

På medlemsmötet den 27 oktober 
behandlas inkomna motioner.

Några medlemmar har redan skickat 
in motioner. Tänk på att attsatsernas 
formulering kan vara avgörande för 
bifall i AK och kongressen. Ordf. 
i AK hjälper dig gärna med detta. 
Tänk på att datumen ovan är väldigt 

strikta. En minut för sent och motio-
nen kan inte tas upp. Så ta chansen 
att motionera..!

Varje medlem i Kungsbacka AK kan 
föreslå ombud till partikongressen.
 
Sista dag inlämning av förslag på 
ombud ska vara AK tillhanda 
senast 28 oktober.

Valsedlar med förslag på ombud tas 
sedan fram av distriktet och kommer 
att skickas ut till alla medlemmar i 
Kungsbacka.

Omröstningen sker mellan den 21 
november och 21 december. Kungs-
backa har ett ombud.

Jubilarer
Uppvaktningar

Vi Gratulerar Stig Widholm på hans 85-årsdag.
Stort grattis önskar Särö Vallda Socialdemokratiska Förening

Hjärtliga gratulationer till Odd Hessler som har fyllt 75 år.
Önskar Fjärås Socialdemokratiska Förening

Vi vill uppmärksamma Allan Frödin som i år fi ck Brantingmedaljen.
Tölö Ålvsåkers Socialdemokratiska Förening
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Kungsbacka Arbetarekommun
Expediton Verkstadsgatan 14
434 42 Kungsbacka
Tel. 0300-19800
Bankgiro 5595-765
e-post sap.kbasoc@gmail.com
www.socialdemokraterna.se/kungsbacka

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBS! Partiexpeditionen är från 1 september och tillsvidare 
endast öppen måndagar 15-17.


