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Vår politik framöver är inriktad på 
att Kungsbacka ska fortsätta att 
växa på ett hållbart sätt. När vi 
växer krävs det god kontroll och 
tydliga mål för vad vi vill uppnå. 
Det krävs därför såväl kortsiktiga 
som långsiktiga perspektiv i be-
sluts processerna. Socialdemo-
kraterna vill komma bort från det 
kortsiktiga tänkandet som präg-
lat kommunen tidigare och som 
lett till att den sammanhållande 
planeringen inte fungerat som 
den borde. 
Vi ska lösa det mesta i kommunen 
men det behövs också goda 
externa kontakter med till exempel 
Trafikverket, Västtrafik och Region 
Halland för de investeringar vi 
inte själva råder över.

 

Jämlikhet 

Politikernas roll 

Vårt handlingsprogram 

Ett handlingsprogram för framtidens 
Kungsbacka 
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Kungsbacka har haft stora brister 

under det borgerliga styret när det 

gäller en sammanhållen samhälls-

planering. Planeringen av bostads- 

områden har inte alltid varit i fas 

med övrig planering. Nu har 

förbättringar gjorts, men mycket 

återstår att göra. Vi måste 

utveckla kommunen mot ekolog-

isk, ekonomisk och social håll-

barhet. Planeringen måste bli mer 

långsiktig, eftersom vi bygger för 

framtiden

Hållbarhet 

Närhet till service och livskvalitet 

Långsiktighet i planeringen 

Långsiktig samhällsplanering och 
bostadspolitik 
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Bärkraftiga serviceorter 

En aktiv markpolitik 

Bostäder för alla 

Vår politik: 
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En bra infrastruktur och bra 
kollektiva transporter gagnar 
miljön och ökar tillgängligheten 
till jobb och fritidsaktiviteter. En 
växande befolkning ökar behovet 
av bra kollektivtrafik. Plane-
ringen av infrastrukturen – järn-
väg, vägar och gator samt cykel- 
och gång-banor – ska planeras 
före utbyggnaden av nya 
bostadsområden, vilket inte alltid 
är fallet idag. Planering för större 
investeringar i infra-strukturen 
tar olika lång tid beroende på vem 
som ska betala; staten, regionen 
eller kommunen. Socialdemokr-
aterna anser att kommunen måste 
vara mer långsiktigt aktiv särskilt 
när staten och regionen ansvarar 
för utbyggnaden. Centralorten 
sak-nar egentligen en fungerande 
plan för gatunätet och gång- och 
cykelbanor, trots att planer redan 
finns för nya bostadskvarter och 
byggnationen redan startat. 

Planering tar tid 

Järnvägen 

Järnvägen genom Kungsbacka 

Vägnätet 

Gång- och cykelvägar 

Busstrafiken 

Infrastruktur och kollektivtrafik 
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Information 

Färdtjänst 

Vår politik: 

 



9 
 

Hur miljön påverkas av olika 
planerade eller pågående 
verksamheter måste tas med i 
beslutsprocessen på samma sätt 
som teknik och ekonomi. Sveriges 
Riksdag har antagit 16 miljömål 
som går ut på att skapa det som 
FN kallar ett långsiktigt hållbart 
samhälle; "en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan 
att äventyra kommande genera-
tioners möjligheter att tillfreds-
ställa sina behov". För att detta 
ska uppnås är det viktigt att man 
bidrar på alla nivåer i samhället. I 
Kungsbacka finns flera områden 
som sluter an till de övergripande 
miljömålen. Information och in-
spiration ska också ges till kom-
muninvånarna i energi- och 
hållbarhetsfrågor.  

Cirkulär ekonomi 

Borgmästaravtalet

Begränsad klimatpåverkan 

Levande sjöar och vattendrag 

Myllrande våtmarker 

Miljön en viktig del i planeringen 
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Kretsloppspark 

Tysta områden 

Hav i balans samt levande kust  
och skärgård 

Levande skogar och ett rikt 
odlingslandskap 

God bebyggd miljö 

Fair Trade City – rättvis handel 

Gröna arbeten 

Vår politik: 
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En framtid med förnybar energi 
samt alternativa energiformer är 
ett viktigt mål för oss social-
demokrater för att vi ska kunna nå 
klimatmålen. Vi ska ta ett lokalt 
ansvar för detta. För att det ska 
lyckas måste det satsas på 
förnyelsebar energi och på 
energisparåtgärder. 

Minska energiförbrukningen 

Vindkraft och solenergi

Vår politik: 

 

Energianvändning 
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Kungsbacka behöver en modern 
och aktiv tillväxtpolitik för hela 
kommunen. Det är många gånger 
i de små och medelstora före-
tagen som de nya jobben skapas. 
Där spelar landsbygden en viktig 
roll. Vi vill därför investera i 
landsbygdens näringsliv, exempel-
vis genom att stödja utbygg-
naden av grundläggande service, 
förenkla för företag att expandera 
och bistå innovationer på lands-
bygden. Det handlar också om att 
utveckla ett jordbruk med eko-
logiska förtecken. Utbyggnaden 
av bostäder och verksamhets-
områden får samtidigt inte in-
kräkta på jordbrukets framtida 
möjligheter att utvecklas på olika 
sätt. 

Övergripande mål  

Fler bostäder även på landsbygden 

Vår politik: 

Levande landsbygd och fler jobb 
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På alla samhällsområden utgör 
digitaliseringen en stor möj-
lighet – inte minst inom vården 
och omsorgen. Kommunen har 
stort välfärdsansvar både när 
det gäller verksamheter som 
skola och vård, men också när 
det gäller information och 
delaktighet. Alla kommuner 
bedöms stå inför betydande 
finansieringsproblem framöver 
och en av de viktigaste 
orsakerna är allt större andel 
äldre. Kommunerna står också 
inför stora personalförändringar. 
En undersökning från SKL visar 
att 45 procent av det totala 
antalet anställda inom vård och 
omsorg behöver nyrekryteras 
till 2022. Samtidigt väntas 
alltför få söka de lediga jobben. 
Redan 2020 beräknar SCB att 
det saknas 350 000 personer 
med omvårdnadsutbildning.  

Varför digitalisering 

Vård och omsorg 

Digitalisering på gott och ont 

Digitalisering ger nya möjligheter att 
effektivisera 
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Vår politik: 

 



15 
 

För oss socialdemokrater är 
målet full sysselsättning, vilket 
innebär att alla som kan jobba 
också ska jobba. Arbete skapas 
med aktiv näringspolitik och ett 
positivt och kreativt förhållnings-
sätt till kommunens möjligheter 
att växa. Arbetslösheten bekäm-
pas med aktiv arbetsmarknads-
politik och investeringar i välfärd 
och företagande. 

Kommunen jobbskapare 
Starkare tack vare nyanlända 

Aktiv arbetsmarknadspolitik 

Aktiv politik för fler jobb 
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Vår politik:



17 
 

I förskolan och skolan läggs 
grunden för resten av våra liv. Vi 
vill arbeta för en lärorik och 
stimulerande miljö för alla barn. 
Barn- och elevgrupperna ska inte 
vara för stora och barnen ska 
erbjudas en trygg miljö där 
behörig och kunnig personal har 
tid att se varje barn. Kungsbacka 
ska ha en jämlik skola med höga 
kunskapsresultat där ingen elev 
lämnas efter eller hålls tillbaka. 
Alla ska känna sig trygga med att 
den närmaste skolan är bra, 
oavsett var i kommunen du bor. 
Vårt mål är att alla elever ska få 
möta behöriga och kompetenta 
lärare som går in i klassrummet 
med både krav och höga 
förväntningar på var och en.  

Fler behöriga i förskolan och skolan 

Attraktiv arbetsgivare 

Läxhjälp 

Mer idrott och hälsa 

En bra för- och grundskola formar 
framtiden 



18 
 

Psykisk ohälsa 

Intraprenader 

Vår politik: 
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Vi socialdemokrater vill ha en 
jämlik och rättvis kunskapsskola, 
för alla. Kunskap och kompetens 
går hand i hand, därför ska 
människor kunna nå sin fulla 
potential genom att utveckla sin 
kompetens och fylla på kunskap 
genom hela livet. De som stu-
derar idag måste rustas för en 
okänd framtid, för jobb vi inte vet 
existerar ännu. Vi måste därför 
tänka om och tänka nytt i sättet att 
studera och ta in kunskap.

Lärande hela livet 

Vuxenutbildning och SFI 

Psykisk ohälsa 

 
 

 Vår politik:

 

Gymnasiet och ett lärande hela livet 
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De som varit med och byggt upp 
vårt land ska ha rätt till trygghet 
under ålderdomen. Socialdemo-
kraterna vill att äldre ska få 
bestämma själva över sitt liv och 
sin vardag. Vi vill att de ska få ett 
flexibelt stöd som utgår ifrån de 
äldres mål, vad de behöver och 
tycker är viktigt. En viktig för-
utsättning är en god kost som 
bidrar till god hälsa och livs-
kvalitet. 

Bostäder 

God kvalitet i omsorgen 

Intraprenader 

Vår politik: 

En bra kommun att bli äldre i 
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Konsten och kulturen bidrar till att 
skapa ett rikare samhälle att leva 
i. Socialdemokraterna ser 
kulturen som en angelägen del av 
välfärden. Turismen och besöks-
näringen är och kom-mer att vara 
oerhört viktig för kommunen. 
Såväl kungsbackabor som besök-
are ska uppleva Kungsbacka som 
en attraktiv kommun med ett brett 
och spännande utbud av kultur, 
aktiviteter och besöksmål. Både 
kulturen och besöks-näringen är 
viktiga för att skapa nya jobb. Vi 
socialdemokrater vill ha en stark 
kultur- och fritids-politik som ger 
förutsättningar för alla männi-
skors delaktighet. Vem du än är 
ska du känna att kulturen och 
fritiden i Kungs-backa har en plats 
för dig. 

Kultur ger livskvalitet 

Kultur, fritid, folkhälsa och turism är 
viktiga byggstenar 
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Satsningar på fritid och folkhälsa 

Turismen ska utvecklas 

Vår politik: 
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Vi vill att Kungsbacka ska vara en 
stad för alla! Vi socialdemokrater 
är övertygade om att alla behövs, 
alla kan delta och alla kan bidra. 
Kungsbackas samtliga invånare 
har samma självklara rätt till ett 
aktivt liv. Vi vill därför fokusera på 
bättre tillgänglighet och större 
delaktighet. Detta i sin tur leder till 
bättre förutsättningar för alla 
människor att studera, arbeta och 
delta i samhällslivet, oavsett 
vilken funktionsnedsättning man 
har.  

Bättre tillgänglighet 

 

Vår politik: 

 

Lika möjligheter för alla 
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I den socialdemokratiska visionen 
samlas krafterna och engage-
manget för att minska klyftor, 
bryta segregation, bekämpa brotts- 
ligheten och stärka samman-
hållningen. I detta ingår som 
exempel grannsamverkan och 
medborgarlöften. Människor måste 
känna sig trygga i sina bostads-
områden, på sjukhus, tåg-
stationer, gator och torg.  

Våld i nära relationer 

Alkohol och droger 

Spelmissbruk 

Sociala medier och nätmobbning

Planera för trygghet och säkerhet   

Vår politik: 

Trygghet och säkerhet 
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Socialdemokraterna i Kungs-
backa vill ta en aktiv roll för de 
människor som idag flyr från krig, 
våld och förtryck och samtidigt 
motverka främlingsfientlighet. 
Det bästa sättet är att skapa ett 
jämlikt samhälle med minskade 
klyftor där alla får bevara sin 
unika egenart samtidigt som allas 
människovärde är odiskutabelt. Vi 
står upp för alla människors lika 
värde och kan aldrig tolerera 
rasism och främlingsfientlighet.

Vår politik:

Kraftfullt stöd till nyanlända 


