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Vi ska ha
roligare i
partiet!
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Kom till
ÅRSMÖTET
24 mars!

SARA

på plats
i riksdagen

N

u har Socialdemokraterna i Kungsbacka åter en riksdagsledamot! Det är
Sara Heikkinen Breitholtz som ersätter landsbygdsminster Jennie Nilsson. I intervjun på sidan
fyra framhåller hon att vi måste börja arbeta
redan idag för valseger 2022. Det gäller att ha
kontinuerliga samtal med väljarna.

www.kbasoc.

Kalendarium 2019
Datum		
Tid
		

Aktivitet

Datum		

2019-03-11		
2019-03-18		
2019-03-24
13-17
2019-03-25
18:00

VU
AK Styrelse
Årsmöte
KF-gruppen

2019-09-09		
2019-09-16		
2019-09-23
18:00

VU
AK Styrelse
KF-gruppen

2019-04-08		
VU
2019-04-15		
AK Styrelse
2019-04-10
18.30 Medlemsmöte
2019-04-22
18:00 KF-gruppen

2019-10-07		
2019-10-14		
2019-10-21
18:00
2019-10-24
18:00

VU
AK Styrelse
KF-gruppen
Medlemsmöte

2019-05-01		
2019-05-13		
2019-05-20		
2019-05-26		
2019-05-27
18:00

2019-11-11		
2019-11-18		
2019-11-25
18:00

VU
AK Styrelse
KF-gruppen

2019-12-02		
2019-12-05		
2019-12-09		
2019-12-16
18:00

VU
Medlemsmöte
AK Styrelse
KF-gruppen

Första maj
VU
AK Styrelse
EU-val
KF-gruppen

2019-06-03		
2019-06-10		
2019-06-17
18:00

VU
AK Styrelse
KF-gruppen

2019-08-12		
2019-08-19		
2019-08-26
18:00

VU
AK Styrelse
KF-gruppen

2

Tid

Aktivitet

Du behövs
i EU-valet!

M

kan bli riktigt bra när vi kommit igång
ed en ny regering på plats
kan vi nu börja koncenunder året. I skrivande stund har det
Sociala utskottet bokat ett första möte
trera oss på kommande
den 10 april på ABF. Där kommer du
EU-val i maj. Även om budgeten är
få aktuell information om äldreomsormer blygsam och vi kommer starta
upp valrörelsen senare kan jag inte nog gen men även bland annat träffa sjukpoängtera vikten av detta val. I slutet
vårdspolitiker från regionen. Skriv upp
av februari hade vi ett första medlems- detta i din kalender.
möte gällande EU vilket var välbesökt
med intresserade medlemmar vilket jag I slutet av mars är det kongress i Örefinner mycket glädjande för vi kommer bro dit vår eminenta medlem Helen
Ung Le är vald att representera Kungsåterigen behöva våra medlemmar till
backa. Temat för i år är utbildning
allt från utdelning av material till att
och vår partiorganisation. Jag hade
bemanna torget.
Det kommer ett
...vi kommer återigen behöva våra
utskick inom kort där
medlemmar till allt från utdelning
du kan anmäla ditt
av material till att bemanna torget.
intresse att hjälpa till.

”

Under 2018 beslutade vi att börja jobba
med politiska utskott som är kopplade till de politiska nämnderna i kommunen samt i Region Halland. Dessa
kommer att hålla öppna möten framöver där alla medlemmar bjuds in för
att få information om aktuella politiska
frågor, ha möjlighet att ställa frågor till
våra politiker samt komma med nya
idéer och inspel till nämnderna.
Detta är något som efterfrågats av
våra medlemmar och jag tror att detta
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själv förmånen att prata med en av de
anställda i Stockholm om våra förändringar i Kungsbacka gällande politiska
utskotten m.m. De var mycket intresserade av vårt arbete och ville gärna ha
information framöver om utfallet då
partiet behöver fler goda exempel utifrån landet hur vi även fortsättningsvis
kan vara ett framtidsparti.
Jonas Strand

Vice Ordförande
Kungsbacka Arbetarekommun

Rasande tempo när Sara
tog plats i riksdagen!

H

allå där Sara Heikkinen Breitholtz,
gratulerar till riksdagsplatsen! Du har ju blivit
statsrådsersättare för landsbygdsminister Jennie Nilsson,
Halmstad. Vad har du ägnat
dig åt i riksdagen under dina
första veckor?

-Att försöka få ordning på allt
praktiskt! Lägenhet, nycklar, dator,
telefon och vilka grupper jag ska
ingå i. Sen har jag redan fått gå på
flera olika seminarier. Jag har träffat
den finska och brittiska ambassadören till Sverige bland annat. Vi
har diskuterat Brexit och det viktiga
samarbetet i Norden. Det har gått i
ett rasande tempo!
Vilket riksdagsutskott ingår du
i och vilka frågor kommer du
särskilt att kämpa för?
-Jag har fått den stora äran att
tjänstgöra som ledamot i utrikesutskottet och ska kämpa för en mer
jämställd och jämlik värld. Jag kommer att arbeta för att alla människor
ska få en möjlighet att uppfylla sig
själva. Dessutom ska jag verka för
att klimatfrågan får den uppmärksamhet som den måste få.
Vet du vilket ditt första uppdrag
blir?
-Ja, jag ska till FN:s kvinnokommission som del i den svenska
delegationen mellan 7-23 mars. Jag
ser verkligen fram emot att få jobba
med jämställdhet och kvinnors
möjligheter och rättigheter på en
global arena.
Du är ju jurist till yrket och
har en tjänst på fackförbundet
Unionen. På vilket sätt har du
nytta av erfarenheterna därifrån i
riksdagsarbetet?

-Jag är säker på att min förhandlingsvana blir till nytta nu i en tid
när vi måste förhandla om allt.
Inget kommer att vara enkelt under
denna mandatperiod. Vi kommer
dessutom att få förhandla med
partier som vi inte normalt sett har
förhandlat med. Jag tror att jag får
stor nytta av min praktiska erfarenhet av förhandlingar där mycket
står på spel och där det är viktigt att
båda parter får gehör för en del av
sina intressen. Det är aldrig bra när
en part blir helt utan i en förhandling. Dessutom är min praktiska
erfarenhet av arbetsmarknaden
och näringslivet bra att ta med in i
riksdagsarbetet.

geringen tillträda. Hur ser du
på januariöverenskommelsen
mellan S, Mp, L och C?
-Vi gjorde det bästa vi kunde i en
mycket svår situation. Vi stänger
SD ute från makten och vi splittrar
dessutom alliansen. Det var otroligt
viktigt för oss. Vi får nu chansen att
börja bygga ett nytt samarbete med
Centern, Miljöpartiet och Liberalerna som bygger på en gemensam
värdegrund om alla människors lika
värde. Det är värderingar som vi
aldrig någonsin kan kompromissa
om. Hur jobbigt det än är att kompromissa om saker som arbetsrätten så är det omöjligt att kompromissa om människovärdet.

Hur kommer du att hålla kontakten med gräsrötterna i
Kungsbacka?
-Jag ska gå på så många möten jag
bara kan och sitter dessutom kvar
i flera styrelser inom arbetarekommunen och distriktet. Jag kommer
såklart att prioritera Kungsbacka.

Vårt parti gick ju påtagligt bakåt
i valet även om vi gjorde en bra
valspurt. Hur ska vi agera för att
komma igen år 2022?
-Vi måste börja arbeta för valseger
2022 redan idag, helst igår! Det
gäller att ha ett kontinuerligt samtal
med väljarna. Det handlar om att
bygga förtroende mellan oss och
väljarna.

Regeringsförhandlingarna blev
ju komplicerade och först i
januari kunde den nya S- Mp-re4

Utfrågare Per Hellstrand

100-årsjubileum i Fjärås:

Tuffa tider när pionjärerna
bildade Fjärås arbetarekommun

”

Efter ett kortare anförande av V Skånberg från
Kungsbacka arbetarekommun beslöts bildandet av
Fjärås arbetarekommun som
vid starten erhöll 10 medlemmar”.

Så inleds protokollet skrivet den 2
februari 1919 då Socialdemokraterna i Fjärås fick sin egen arbetarekommun. Ingemar Ingemarsson
som är ordförande i dagens socialdemokratiska förening besökte
inför jubileet Folkrörelsernas arkiv
vid museet i Varberg. Han fann där
protokoll och andra uppgifter från
starten för 100 år sedan.
-Men intressant att notera är att
man redan 1914 gjorde ett försök
att få igång en arbetarekommun.
Det skedde under en middagsrast i
Statens järnvägars grusgrop vid Li.
Även då var ordföranden i Kungsbacka arbetarekommun Skånberg
på plats.
- 8-10 man anslöt sig och anteckningar av lantarbetaren Rudolf
Larsson visar att det bedrevs en
viss politisk aktivitet. Bland annat
talade vid ett tillfälle den kända
agitatorn Kata Dalström från ”röda
bilen” på centralskolans gård. Men
man var för tidigt ute, verksamheten lades ner efter fyra månader
på grund av bristande intresse
berättar Ingemar.
År 1919 hade arbetarrörelsen fått
fastare mark under fötterna och
den 2 februari samlades lantarbetare och järnvägsarbetare för att bilda
den nya arbetarekommunen. Till
ordförande valdes stationskarl Josef Johansson och sekreterare blev

järnvägsarbetare John Johnsson.
De 10 första medlemmarna blev
raskt fler och i slutet av månaden
var man uppe i 34. I början av oktober upptog medlemsförteckningen hela 81 namn! Av anteckningar
från arkivet framgår att det var
relativt unga män som först blev
medlemmar. De betalade 1 krona
per kvartal i medlemsavgift.
Förutom lantarbetare och järnvägsarbetare fanns bland andra torpare,
mejerist, skomakare, cementarbetare, förman, snickare, smed,
skräddare och fabrikör i medlemsförteckningen.
-Ja, det fanns faktiskt fabrikörer
som blev medlemmar, men för
övrigt dominerade järnvägsarbetare
och lantarbetare stort kommenterar
Ingemar Ingemarsson.
- Fjärås station och grusgropen var
betydande arbetsplatser och bland
de stora gårdarna kan nämnas Duvehed och Tjolöholm.
-De flesta var säkert fackligt aktiva och insåg betydelsen av facklig-politisk samverkan. Fackligt och
politiskt engagemang gick hand i
hand. Tiderna var tuffa särskilt för
lantarbetarna och uppgifter finns
om att Gunnar Sträng längre fram
var ute med sin cykel och agiterade
på de större gårdarna.
Redan det första verksamhetsåret
sattes den nya arbetarkommunen
på prov i och med kommunalvalet
1919. Socialdemokraterna fick då
fem mandat vilket var raskt marscherat.
1974 upphörde Fjärås arbetarekommun i samband med kommunsammanslagningen och blev
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Fjärås socialdemokratiska förening.
För närvarande har föreningen 29
medlemmar.
/Per Hellstrand

Aktuellt i Regionen:

Borgarna klarar inte
sjukvårdens utmaningar

Ä

ven om politiken går lite försäljning av skog och finansieli stå hösten/vintern un- la tillgångar. Dock är det inget
der valåret, så står aldrig hållbart över tid.
verksamheten stilla på våra sjukhus, skolor eller inom kollektivVi måste hitta andra sätt att ha
trafiken. Nu har dock den polien god ekonomisk hushållning
tiska verksamheten börjat få upp där vi fortsatt kan erbjuda sjukfarten igen även om det är med
vård i världsklass fast med en
många nya ordföranden från den god tillgänglighet på alla nivåer.
borgerliga sidan. Detta är något 2019 är året då regionen ska
som faktiskt oroar mig lite då
spara in flera hundra miljoner
regionen står inför
stora utmaningar
Måste säga att jag är
kommande år. Vi
skeptisk till att borgarna
har inte tid att sätta
oss in i nya verkkommer klara hem detta.
samheter samt bli
lite varma i kläderna.
för att klara en ekonomi i balans
Senaste åren har regionen precis är det tänkt. Dels genom många
klarat att hålla näsan över ytan
mindre besparingar, men även
gällande det ekonomiska resulgenom att börja förflytta ut mer
tatet genom uteblivna investevård nära våra patienter.
ringar, ökade statsbidrag samt
Måste säga att jag är skeptisk till

”

att borgarna kommer klara hem
detta. Inte minst med tanke på
att flera av våra sjukhusförvaltningar flaggar för underskott
även om man fått en hel del
extra pengar för 2019.
Slutligen vill jag nämna något
om samarbetet mellan regionen
och dess kommuner. Skall vi
klara framtidens vård i Halland
måste vi jobba tillsammans med
tillit med patientens bästa i fokus. Jag tror vi Socialdemokrater
klarar detta. Mindre säker på att
våra borgerliga kollegor kommer klara det däremot...!
Jonas Strand
Ledamot Regionstyrelsens
Hälso- och Sjukvårdsutskott

Kungsbacka Arbetarekommuns

Årsmöte
söndagen den 24 mars kl. 12.30
ABF, lokal: Fullriggaren.
•

Per Svensson

•
•

Årsmötesförhandlingar

Kommunstyrelseordförande i Falkenberg

Förtäring
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Nu ska vi kämpa för
ett rödare Europa!

K

amrater! Den 26 maj
är det val till Europaparlamentet! Det
är tyvärr ett val som tidigare
varit lite bortglömt i jämförelse med riksdagsvalen. 2014,
senaste gången valet inträffade, gick ungefär hälften av
de röstberättigade i Sverige
till valurnorna. Valdeltagandet har förvisso ökat vid varje
val sedan 2004 och enligt en
undersökning som Sifo gjort
kan vi i år hamna på uppemot
70 procent.

Detta är goda nyheter, demokratier
mår som allra bäst när medborgare
väljer att använda sig av sin demokratiska rättighet. Särskilt i tider när
högerpopulistiska partier vinner allt
större framgångar i val.
Den första svenska opinionsundersökningen inför valet i maj visar att
högerkrafter även vinner mark i Sverige. Sverigedemokraterna, Moderaterna
och Kristdemokraterna går framåt,
men det gör också Vänsterpartiet och
vi Socialdemokrater. Vilket pekar på
att valet kan komma att handla om
att nå ut till och mobilisera de väljare
som fått bära konsekvenserna av den
högerpolitik som rått i Europa under
många år.
För även om exempelvis en ökad
handel gjort gott för invånarna i EUs
medlemsländer, inte minst i Sverige,
så är det också vanligt folk som fått ta
den stora kostnaden i form av försämrad arbetsrätt och ökade klyftor.
Upptaktsmöte i Kungsbacka
Den 27 februari samlades 25 medlemmar på ABF för att fylla på med information om EU-valet. Kvällen började
med att Stina Lindgren från Europa

Direkt Halland, Hallands EU-kontor
här på hemmaplan, pratade om hur
EU fungerar och hur Sverige påverkar
och påverkas av de beslut som tas där.
Detta följdes av att Åke Eliasson, i
rollen som sammankallande för Socialdemokraternas EU-nätverk i Halland,
inledde med att låta alla nämna en bra
och en dålig sak med EU.
Många intressanta saker togs upp och
sammantaget går det att säga att EU är
och har varit väldigt nyttigt för svensk
del men att det fortfarande finns
utmaningar. Utmaningar som vi vill ha
en socialdemokratisk lösning på för att
vi ska få ett rättvisare och mänskligare
Europa.
Avslutningsvis hölls ett grupparbete
om hur förutsättningarna ser ut inför
valrörelsen lokalt
här i Kungsbacka. Handlar
valet nu om att
mobilisera våra
väljare, var hittar
vi då dem och hur kan vi höja valdeltagandet så att Socialdemokraterna får
ett ökat stöd? Många intressanta och
viktiga synpunkter kom fram. Dels
vilka valrörelseaktiviteter som kan vara
effektivast men också vilka områden vi
ska lägga mest fokus på.
Valrörelsestart i april
Valrörelsen lokalt i Kungsbacka kommer att dra igång under april månad
men med störst fokus på veckorna i
maj ända fram till valdagen den 26.
Några datum är redan inbokade för
aktiviteter:
• Onsdag 8 maj, start förtidsröstning,
aktivitet ihop med LO, kl 17-19.
• Torsdag 16 maj, kl 17-19
• Lördag 25 maj, kl 13-16
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Vilken typ av aktiviteter det blir återkommer vi med senare. Fler datum
för aktiviteter skickas ut allt eftersom
de blir klara. Men vi kan redan nu
meddela att vi den 20 och 27 mars kl
18.30 bjuder in valarbetare inför uppstarten av valrörelsen. För att vi ska ha
en chans att göra ett bra val behöver
vi här stark uppslutning med mycket
folk!
Finna lokal anknytning
De viktigaste frågorna partiet tagit
fram i valrörelsen är att vi ska
• stå upp för de grundläggande demokratiska värderingarna och rättigheterna.
• ta krafttag för fler schyssta jobb
• bedriva ett offensivt miljö- och klimatarbete
• bekämpa gränsöverskridande brottslighet
• få en hållbar migrationspolitik på plats
• arbeta för minskade klyftor och ett
rättvisare Europa
En utmaning för oss här i Kungsbacka
är hur vi kan formulera dessa budskap
enkelt och konkret och helst med en
lokal anknytning när en sådan finns.
Det är viktigt att nå ut i både stad och
på landsbygd.
Avslutningsvis vill jag bara tillägga att
jag tror att det viktigaste för vår del
i valrörelsen kommer vara att få våra
sympatisörer att gå och rösta. Lyckas
vi med det så är jag övertygad om att
vi får ett rödare Europa de kommande
fem åren!

Vi ses i EU-valrörelsen!
Martin Aronsson, valledare.

Helen ser fram mot sin första partikongress:

-Trygghet i arbetslivet
angelägen kongressfråga

J

ättespännande och roligt
eftersom man är med och
påverkar partiets politik
och riktlinjer!
Det säger Helen Ung Le,
Kungsbacka som är ett av nio
halländska ombud på Socialdemokraternas 40:e ordinarie
kongress i Örebro 22-24 mars.
Helen deltar då i sin första
kongress vilken gör att hon
ser fram mot den med extra
stor förväntan.
Årets partikongress är kort och ska
fatta beslut om två programtexter.
Den ena om hur vår organisation
ska utvecklas samt den andra om
kompetensförsörjning, jobb, omställning och utbildning.

Fram till kongressen förbereder
hon sig bland annat genom att delta
i hallandsdelegationens träffar,
möta företrädare för arbetarekommunens styrelse samt diskutera
kongressens ämnen med LO-kontakterna. Allt för att fånga upp
aktuella frågor och synpunkter att
föra vidare till kongressen.
I det stora hela är Helen positiv till
de förslag kongressen ska ta ställning till. Men hon har en del kritik
mot organisationsdelen och hoppas
att kongressen ska förbättra några
skrivningar.
-Rubriken för avsnittet är ”Det
politiska samtalet utvecklar demokratin! -Organisatoriskt reformprogram”. Detta låter naturligtvis bra
och jag delar uppfattningen att vi
behöver en bättre partiorganisation
för att stärka det politiska samtalet och ge oss långsiktiga politiska
segrar.
- Men hela avsnittet är lite fluffigt.
Partiledningen bestämmer vad vi
ska utföra lokalt, men jag ser inte
tydligt hur den stöttar oss i det
lokala politiska vardagsarbetet.

Helen har som ordförande i
LO-facken Kungsbacka och
Varberg en solid bas i den nordhalländska arbetarrörelsen. Hon
är dessutom aktiv i Kungsbacka
arbetarekommun och var en av två
valledare förra året.

-Efter kontakter med arbetarekommunen har jag valt att fokusera på just organisationsdelen.
Vi har diskuterat våra lokala
utmaningar där vi ser att partistyrelsen delar samma bild. Men
det behövs en skarpare skrivning
om andra sätt än dörrknackning
för att nå ut med våra politiska
budskap. Dessutom behövs mer
stöttning från partiledningen vid
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lokalt arbete då förutsättningarna på lokalnivå varierar.
Vidare vill jag ha en skarpare skrivning när det gäller facklig-politisk
samverkan. Hur ser vi till att den
politik vi vill föra ut verkligen har
rötter i den fackliga sidan?
I förslaget till kongressen finns en
skrivning om att partiet ska se hela
mandatperioden som en valrörelse
och det tycker Helen Ung Le är
bra. Det handlar om igenkänning,
att partiet är ute bland väljarna
kontinuerligt samt att stärka de
förtroendevalda.
-Men målet 200 000 väljarsamtal
varje år, nja är det realistiskt? Det
finns ju många andra sätt att möta
folk inte minst i sociala medier. Ett
annat mål är 10 000 nya medlemmar varje år. Vi nådde målet under
valåret 2018 men kan vi göra det
även mellan valen?
- Med detta sagt är det bra att organisationen tas upp som en av två
huvudfrågor på en partikongress.
Även om vi fått utvecklingsledare
har organisationsarbetet stannat
upp under senare år, nu har vi
chans att diskutera igenom hur
vi ska förnya oss. Och det är vi
ombud som bestämmer hur det ska
bli!
Trygghet på jobbet
Den andra huvudpunkten på kongressen är kompetensförsörjningen
med rubriken ”Kunskap för framtiden-trygghet för fler och konkurrenskraft för Sverige”. Trygghet
kommer framöver alltmer att handla om kunskap och kompetens och

en gemensam nämnare är förslag
på ökade möjligheter för människor
att växa och växla genom hela arbetslivet och i hela landet.
Med sin fackliga bakgrund framhåller Helen att förslagen är bra och
efterlängtade.
-Det finns en nyckelmening i
kongresshandlingarna som lyder
” Kunskap är trygghet, kunskap
är styrka, kunskap är makt,
den ska delas av alla”. Detta är
oerhört viktigt för oss eftersom
arbetslivet förändras i så snabb
takt. Förr fick man ett jobb efter
skolan och stannade i yrket kanske hela arbetslivet ut.
- Nu möter våra medlemmar helt
andra krav och det innebär ofta
större otrygghet. Man får vara
beredd på att byta arbete och
arbetsuppgifter kanske flera gånger
under de yrkesverksamma åren. Då
gäller det att få bättre möjligheter
till utbildning och omställning mitt
i livet, att växa för att kunna växla
istället för att drabbas av arbetslöshet.
- Detta är inte helt enkelt, det kan
vara svårt med matchningen och
veta vad man vill. Så jag ser fram
mot en intressant diskussion på
partikongressen och att förslagen
sedan ska kunna omsättas i konkreta reformer!
Under kongressdagarna kommer
Helen Ung Le att dokumentera
de viktigaste diskussionerna och
besluten på sociala medier. Du kan
läsa hennes inlägg på Facebook –
”Helén Ung Le” och Instagram –
”helenungle”. Dessutom kommer
Språkröret med en uppföljning i
nästa nummer.
FOTNOT: Läs mer om kongressen
på www.socialdemokraterna.se och
klicka på kongressen 2019.
/Per Hellstrand

Hur går vi vidare i vårt parti?
Hur når vi ut till medborgare,
sympatisörer och främst värvar
nya medlemmar ? Frågan tas
upp i denna insändare av Renée
Sylvan.
De flesta av oss som är aktiva på
något sett inser att det inte går
att leva på gamla meriter. Världen förändras ideligen och vill vi
vara med behöver även vi gamla
hänga med. Hur svårt det än är
med förändringar måste vi kanske
inse att även när vi blev aktiva och
började forma vårt deltagande i
föreningar vare sig det handlade
om arbetsplatsens organisation,
fackets möten eller föreningsmöten
så hade även vi synpunkter på dessa
med förslag om förändringar och
förenklingar av agendan.
Idag har familjesituationen förändrats, alla arbetar och försörjer sig
själva. Detta har ju varit rörelsens
mål, att studera, att utbilda sig, att
få ett arbete som man kan försörja
sig på, detta mål har vi i stort sett
nått fram till, utifrån detta ändras
även våra ungdomar och våra unga
familjers livssituation. Vi har själva
bidragit till stora förändringar och
delvis förenklat vardagen. Vi har
med tekniken fått allt större möjligheter till att ta del av allt som bjuds,
ibland vare sig vi vill eller inte. Så
mycket måsten som skall göras, så
mycket intressant och spännande
saker som finns runt omkring oss,
ungdom som förälder där roller
flyter samman och jämställdheten
ställer krav på alla och varandra i
vardagen,hur hinna med?
Inget ont om oss pensionärer, som
fortfarande är aktiva och vill delta
i samhällsutformningen, minst lika
mycket som våra yngre partikollegor. Men vi kan ju och bör inte
ensamma driva föreningarna och
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våra politiska frågor för ett bättre
samhälle och Kungsbacka eller
Hallandsregionens bästa. Dagens
pensionärer är ganska aktiva till
kropp och själ, vi är ganska uppdaterade på datorn och tar stor del av
samhällets sociala aktiviteter, nu när
vi har tiden.
Tid eller avsaknad av denna, är
något som kanske präglar framtidens livssituation när det gäller just
föreningsverksamhet. Ingen har
idag tid till att sitta och småprata
och dricka kaffe, gör vi detta eller
varifrån kommer denna uppfattning? Har vi inte nått ut med vårt
arbete, vad som händer i våra olika
Nämnder, vårt handlingsprogram,
våra remissvar på nya planområden
med bostäder och utformning av
samhället eller våra lokala frågor
med ”flygblad” och utdelning via ”
träskoposten”? Visst får vi om än
motvilligt erkänna att några större
skördar har inte vunnits, allt färre medborgare eller sympatisörer
kommer på våra möten. Tyvärr ser
vi även att allt färre medlemmar
kommer när vi kallar till allmänna
möte och öppet hus. Om minskningen beror på åldersstrukturen
eller våra frågor är oklart.
Förnyelse, snabba möten, mailkonversation, enstaka intressefrågor har allt mer blivit vardag i det
politiska livet.
Våra idag yngre medarbetare förordar ett nytt arbetssätt, att focus
läggs på frågor som kan diskuteras i mindre grupper eller där den
som vill kan delta i utformning av
handlingsprogram, lokala frågor
eller annat aktuell i politiken. Hur
detta skall ske återstår att se, vilken
tid som skall läggas på aktuell fråga,
hur redovisning av svar eller resultat blivit utifrån diskussionerna har
vi kanske inget svar på idag.
fortsättning på sista sidan

Vi ska ha roligt i vårt parti !

V

i måste få in mera
glädje i vår politiska
verksamhet, det ska
vara roligt att vara aktiv i vår
arbetarekommun! Samtidigt
är det viktigt att fler blir engagerade och tar på sig arbetsuppgifter.
Ann-Louise Lundqvist som är vår
nya ordförande sedan ett år tillbaka
ler när vi träffar henne på expeditionen en solig vårvinterdag. Själv
har hon haft ett ganska hektiskt år,
det är mycket att sätta sig in i och
valrörelsen blev intensiv.
-Men det har varit roligt! Och just
att få fler medlemmar att inse hur
roligt det är hos Socialdemokraterna ser jag som en huvuduppgift! Det gäller inte minst våra nya
medlemmar som är välkomna in i
gemenskapen.
En hel del politisk aktivitet bedrivs
idag i arbetarekommunens utskott
samt i olika grupper. Ann-Louise ser gärna att dessa aktiviteter
breddas så att man mer kopplar
samman politiska initiativ med olika
aktiviteter. Ett exempel kan vara att
en motion i kommunfullmäktige
knyts ihop med insändare, inlägg
i sociala medier och en aktivitet i
berörd kommundel. Kanske det
handlar om ny cykelbana eller bättre gatubelysning.
- Samtidigt vill jag understryka
att vi har flera verksamheter som
fungerar alldeles utmärkt säger
Ann-Louise.
- Jag tänker exempelvis på introduktionen för nya medlemmar som
Åke Eliasson håller i samt idekafe-

erna där många medlemmar deltar.
Fler måste valkampanja
Vi kommer in på det gångna valåret
där vårt parti gick tillbaka i kommunvalet trots en intensiv valkampanj. Men även där borde fler medlemmar varit aktiva. Ann-Louise
tar upp Tölö-Älvsåker som ett bra
exempel. Där gick vi fram mycket
tack vare flera valarbetare som var
ute bland folk. Där fanns också
en konkret lokal valfråga om nya
cykelbanor som väljarna uppmärksammade.
-Allmänt sett hade och har vi en
bra handlingsplan, en god bas att
stå på. Det gäller främst markberedskapen, skolan, vården och
omsorgen samt arbetsmiljön för
kommunens anställda. Med andra
ord nära frågor som berör folk i
deras vardag. Där får vi fortsätta
dialogen med kommuninnevånarna
och då koppla initiativ som motioner med insändare och aktiviteter.
- Vi nådde ju inte riktigt ända fram
i valrörelsen, och därför gäller det
att ta nya tag! En viktig uppgift är
faktiskt att fortsätta klargöra att socialdemokraterna inte styr i Kungsbacka. En del kommuninvånare
tror att vi gör det även här eftersom
vi har en s-regering tillsammans
med miljöpartiet!

Var ute och lyssna
När det gäller erfarenheterna av
bästa sättet att träffa Kungsbackas
invånare ansikte mot ansikte pekar
Ann-Louise Lundqvist på att man
inte bör tränga sig på. Ett bättre
sätt är att exempelvis bjuda på fika
på en innegård och informera om
detta i förväg. Då når vi dem som
är intresserade av att få kontakt
med oss.
-Dessutom måste vi bli bättre på att
lyssna på folk i vardagen, att vara
ute bland människorna och snappa
upp deras åsikter och synpunkter. Det gäller inte minst inför det
viktiga EU-parlamentsval som nu
står för dörren. Där måste vi göra
en bra valrörelse. Det handlar om
så avgörande frågor som kampen
mot högerextremismen samt kraftfulla insatser för bättre arbetsvillkor
för löntagarna.
Bäst regeringslösning trots allt
Vi rundar av genom att prata en
stund om de utdragna regeringsförhandlingarna som resulterade i
januariöverenskommelsen mellan
S, Mp, C och L. Kritiska röster har
höjts inom partiet där man pekar
på högergir och ökade klyftor. Men
Ann-Louise framhåller att detta
trots allt var den bästa lösningen.

Ann-Louise Lundqvist
Ordförande
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-Visst kan man kritisera inslag i
73-punktsprogrammet som skattesänkningar för de rikaste, höjda
rutavdrag, ökat marknadsinflytande
på hyrorna och ingrepp i arbetsrätten. Men vad var alternativet?
En M-Kd regering med stöd av Sd
med allt vad det hade inneburit inte
minst när det gäller ökat inflytande
för högerextremismen.
-Så detta var det minst onda alternativet. Och med tanke på att vi nu
har rätt person som statsminister
i Stefan Löfven - som är en omvittnat skicklig förhandlare - tror
jag att vi kommer att få igenom
en hel del bra reformer. Redan i
73-punktsprogrammet finns ju flera
bra saker. Några exempel är kraft-

tagen mot den psykiska ohälsan
och vårdköerna, förstärkningen av
assistansen, flera initiativ för tryggare skola för alla barn samt sist
men kanske allra viktigast åtgärderna för att möta klimathotet.
Så vår socialdemokratiska ideologi finns
kvar?!
-Javisst! Vi står för alla människors
lika värde, vi värnar om de svaga i
samhället exempelvis genom insatserna för barn som har det svårt
i skolan, funktionshindrade och
sjuka.
-Vår klassiska socialdemokratiska
ideologi är kvar, om inte hade jag
haft svårt att stanna på denna post!

Partiexpeditionen

NYTT
Telefonnummer
073 811 98 00

/Per Hellstrand

Snart är våren här!
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Hur går vi vidare i vårt parti?

Arbetarekommunens styrelse
föreslår ett nytt arbetssätt för att
entusiasmera fler i form av fler aktiva utskott där ansvaret läggs på den
gruppledare som sitter i till exempel Nämnden för Teknik, Plan och
bygg, Miljö och hälsa eller Kultur
och Fritid med flera.
Bra exempel finns redan idag där
enstaka frågor diskuteras och
belyser samhällets situation genom
tiderna som varit och kanske även
inför framtiden. En focusgrupp
med olika tema träffas via bland
andra Åke Eliassons och Ingmar
Ingemarssons försorg någon gång
i månaden. I denna grupp deltar

medlemmar och några politiker utifrån intresse för att lyssna, diskutera och delge sina tankar till gruppen, ett trevligt och enkelt forum
för den intresserade.
Föreningarnas betydelse har kanske
börjat suddas ut, vilken roll spelar
det att jag just är med i Tölö-Älvsåker, Särö, Kungsbacka-Onsala,
Fjärås eller Åsa-Frillesås föreningar? Vilken förankring behövs för
att bevaka olika frågor, nominera
personer till Nämnder och styrelser
eller andra politiska poster? Vi vill
ju alla nå ut med vårt program,att
våra frågor och lösningar får gehör
i politiken, att vi syns och hörs på ”

stan” och i media. Att vi i vårt parti
får fram vårt Socialdemokratiska
budskap till och för medborgarnas
och samhällets bästa.
Vad tycker du som medlem, hur
skall vi gå vidare, hör gärna av dig
till din nuvarande förening.
Hur vill Du vara med och påverka
vårt parti och våra Socialdemokratiska frågor i Kungsbacka?
Med bästa partihälsningar
Tölö-Älvsåker S-förening
Renée Sylvan

Partiexpeditionen är öppen
måndagar 14-18 samt onsdagar 14-16. OBS! längre öppettid på måndagar.
Kungsbacka Arbetarekommun
434 42 Kungsbacka
Tel 073-811 98 00
Bankgiro 5595-7765
e-post sap.kbasoc@gmail.com
www.kbasoc.nu
Språkröret
E-post: sap.kbasoc@gmail.com
Ansvarig utgivare för Språkröret
Ann-Louise Lundqvist
Tel 070-9581027
E-post: ann-louise.lundqvist@hotmail.com
Fjärås Soc. dem. förening
Ordf. Ingemar Ingemarsson
Tel 0300-544352
E-post: ingemar.ingemarsson42@telia.com
Kungsbacka-Onsala Soc. dem. förening
Ordf. Ingela Hansson
Tel 073 2006275
E-post: ingelahansson57@gmail.com
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. Renée Sylvan
Tel 072-544 47 90
E-post: renee.sylvan@telia.com
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

