
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kommunbudget 2019 
  

Alla ska bidra och alla ska få ta del av välfärden. Vi socialdemokrater är övertygade  

om att detta ger bäst förutsättningar för alla att växa och förverkliga sina livsdrömmar.  

Socialdemokraterna vill stärka den generella välfärdsmodellen. Den offentligt finansierade  

välfärden ska hålla hög kvalitet och omfatta alla.  

 

Vi väljer att använda ordet investeringar i vårt budgetförslag, för gör vi dessa investeringar  

redan nu hos bland annat barn och ungdomar, så har vi alla tillsammans nytta och glädje av  

dessa investeringar i framtiden.  

  

 

Busskort till alla ungdomar i årskurs 6 till 9 

Under många år har det varit tydligt att invånarna i Kungsbacka sätter busskort till ungdomar  

högt upp på dagordningen. Många ungdomar har med goda motivationer själva förmedlat till 

Kungsbacka kommun vilka vinster detta skulle ge. 

  

Att ge alla ungdomar i denna ålder samma möjlighet att ta sig till idrottsaktiviteter, kulturella 

begivenheter eller sociala sammankomster kommer ge förutsättningar och en grund för bättre 

folkhälsa. Det är också av högsta vikt att vi ger ALLA ungdomar samma förutsättningar. 

 

Vi vill stärka den fysiska, psykiska och sociala folkhälsan med denna investering. Med busskort 

har ungdomarna större möjligheter att hitta den idrott de är särskilt intresserade av och därmed  

välja idrotter som inte finns i det direkta närområdet. Många av Kungsbackas kulturella  

verksamheter som ungdomarna kan ta del av både genom att medverka själva eller ta del av  

genom att bland annat se teater eller gå på konserter kräver att de förflyttar sig till andra  

kommundelar. Vi vill också underlätta för ungdomar att träffas rent fysiskt och ge dem goda 

förutsättningar för att ta sig till varandra. 

 

Med detta som bakgrund vill vi investera 15 miljoner kronor till busskort för alla ungdomar  

i årskurs 6 till 9. 

 

Nämnden för Förskola & Grundskola och Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

Stärk elevhälsan 
Den psykiska ohälsan ökar och många barn och ungdomar mår dåligt redan i grundskolan.  

Vi ska förebygga och tidigt fånga upp när barn och unga mår dåligt. För att detta ska fungera bra  

måste vi ha en stark elevhälsa med bland annat skolsköterskor, kuratorer, psykologer, skolläkare 

och en delaktig ledning. 

  

Vi vill investera 10 miljoner kronor för att förstärka elevhälsan för Kungsbackas barn och unga. 

 

 
Fortsättning på nästa sida…..  



 
 

Nämnden för Förskola & Grundskola 

Bra skola formar framtiden för våra barn i Kungsbacka 

I förskolan och skolan läggs grunden för resten av våra liv. Socialdemokraterna vill arbeta för en 

förskola och skola som är lärorik och stimulerande för alla barn. Barn- och elevgrupperna ska inte vara 

för stora och barnen ska erbjudas trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn.  

 

Kungsbacka ska ha en jämlik skola med höga resultat där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka. 

Alla ska känna sig trygga med att den närmaste skolan är bra oavsett var i kommunen man bor.  

Vårt mål är att alla elever ska möta behöriga och kompetenta lärare som ställer krav, har höga 

förväntningar och samtidigt möter var och en. Under 2017 bidrog den Socialdemokratiskt styrda 

regeringen 27 miljoner till Kungsbacka kommun för att minska antalet barn i barngrupperna. 

 

Under 2019 vill vi investera ytterligare 15 miljoner kronor för att minska antalet barn  

i förskolegrupperna, på fritidshemmen och på lågstadiet. 

  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Ökad habiliteringsersättning 
För de som har sin sysselsättning inom daglig verksamhet utgår en habiliteringsersättning. Denna 

ligger idag på 56 kr per dag för den som har en heldagssysselsättning. Vi föreslår att ersättningen 

höjs 72 kronor per dag. 
  
Till detta avsätter vi 525 000 kronor. 

 

Kommunstyrelsen 

Strategiska lönesatsningar 5 miljoner kronor  

Vi står inför stora utmaningar att kunna rekrytera och behålla personal till den kommunala 

verksamheten.  

 

Arbetsmiljön 

Alla Kungsbackas kommuns anställda ska ha bra arbetsförhållanden och känna att de har möjlighet att 

utföra sina arbetsuppgifter med god kvalitet. Våra medarbetare ska vara delaktiga i utvecklingen av 

verksamheten och erbjudas god kompetensutveckling och få möjlighet att bidra till både sin egen och 

till verksamhetens ständiga utveckling. Vi ser bland annat gärna ett projekt om sex timmars arbetsdag. 

 

Vi vill investera 15 miljoner kronor i arbetsmiljön 

 

 

Totala investeringar:    60 525 000 miljoner kronor 

 

Vi finansierar samtliga förslag genom att delvis använda 2019 års beräknade resultat på 

94,6 miljoner kronor. 

 

Investeringar 

Vi står bakom liggande förslag till investeringsvolym.  

Vi ser gärna att man möjliggör i kommande byggnation av äldreboenden, där en kombination av 

bostäder för äldre och studenter är möjlig. En ökad kontakt och gemenskap mellan dessa grupper  

ser vi som positivt. Genom promenader, kanske högläsning, så ges möjlighet till nya upplevelser  

och erfarenheter för både de äldre och studenterna.  

 

Att också kombinera äldreboende med förskola vore också något att prova på. Dels handlar det  

om att erbjuda mötesplatser mellan äldre och yngre människor och minskade lokalkostnader. 

 

För Socialdemokraterna 

 

Eva Borg 


