
Nr 4 Hösten 2019

SpråkröretSpråkröret

Medlemsmöte den 5 december
kl. 18 Mingel.      Möte kl. 18.30 

Gröt och skinksmörgås  25:-
• Motioner till Distriktskongressen
• Ombud till Distriktskongressen

• Verksamhetsplan, workshop i smågrupper
Välkomna!

Vi ska finnas ute
bland människorna
Fler utåtriktade aktiviteter och färre onödiga  
möten. Så ser den nya strategin ut för att nå 
kommuninvånarna, lyssna på dem och få fram 
vårt budskap. Intervju med vår ordförande 
Ann-Louise Lundqvist på sidan 4.

 
Följ oss på Facebook: Socialdemokraterna Kungsbacka

God Jul och  
Gott Nytt År  
tillönskas alla 
medlemmar!

Utveckla 
partiet
S-veteranen Alf 
Olofsson ger sin syn 
på hur vi ska stärka 
vårt parti och vår 
politik

Sidan 8

Oro och för-
tvivlan
Maj-Britt Rane An-
dersson och Elisabeth 
Lyckevall intervjuas 
om de hårda nedskär-
ningarna som drabbar 
äldre och funktions- 
hindrade

Sidan 6



Kalendarium dec 2019 och 2020
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Datum  Tid Aktivitet

2019-12-02 17.30 VU
2019-12-05 18.00 Medlemsmöte
2019-12-09 18.30 AK Styrelse
2019-12-16 18:00 KF-gruppen

2020-01-13 17.30 VU
2019-10-13 18.30 AK styrelse
2019-10-20 18:00 KF-gruppen
info senare Utåtriktande aktivitet

2020-02-03 17.30 VU
2019-11-10 18.30 AK styrelse
2019-11-17 18:00 KF-gruppen
  29 Sista dag nomineringar 
  till AK
-info senare Utåtriktande aktivitet
 
2020-03-09 17.30 VU
2019-11-16 18.30 AK styrelse
2019-11-23 18:00 KF-gruppen
  29 13:00   Årsmöte 
  29 Konstituerande möte 
  styrelsen 
info senare Utåtriktande aktivitet

2020-04-06 17.30 VU
  06 18.30 AK styrelse
2019-11-20 18:00 KF-gruppen 
  02 Utåtrikt. aktivitet Torget 
info senare Nationell kampanj

2020-05-01  Första Maj
2019-11-11 17.30 VU
2019-11-18 18:30 AK styrelsen 
§ej bestämt 18:00 AK och KF-gruppen

§   25 18:00 KF-gruppen 
info senare Utåtriktande aktivitet

Datum  Tid Aktivitet 

2020-06-08 17.30 VU
2019-11-15 18:30 AK styrelse 
  22 18:00 KF-gruppen 
info senare Utåtriktande aktivitet 

2020-08-10 17.30 VU
2019-10-17 18.30 AK styrelse
2019-10-24 18:00 KF-gruppen
info senare Utåtriktande aktivitet

2020-09-07 17.30 VU
2019-11-14 18.30 AK styrelse fika 18
201  21 18:00 KF-gruppen
-info senare Utåtriktande aktivitet
 
2020-10-05 17.30 VU
2019-11-12 18.00 AK styrelse
 ej bestämt 18:00 AK och KF gruppen  
   träffas
  19 18:00 KF-gruppen 
  29 Medlemsmöte, Budget 
  29 Sista dag nomineringar
  till Ombud, motioner DK.
info senare Utåtriktande aktivitet
 ”-” Nationell kampanj

2020-11-09 17.30 VU
2019-11-16 18.30 AK styrelse
2019-11-23 18:00 KF-gruppen 
 info senare Utåtriktande aktivitet 

2020-11-10 17:30 VU
         12-07 18.30 AK styrelsen
2019-11-10 18:00 Medlemsmöte, 
§  14 18:00 KF-gruppen 
info senare Utåtriktande aktivitet 

Besökare till ABF Huset skall stå på ABFs parkering.
Vi har inte längre tillåtelse att stå på kyrkans parkering. Kyrkan har nu anlitat  

ett parkeringsbolag för att bevaka sin parkering. 300 kr för överträdelse.
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 Välfärden i fokus! 

Eva Borg (S) 
Kommunalråd 

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

Följ mig gärna på Twitter: @EvaBorg
Sök Eva Borg Sida

Aldrig tidigare i Sveriges mo-
derna historia har antalet barn 
och äldre ökat så snabbt som   
nu. De som arbetar blir färre 

i relation till barnen och pensionärerna. 
Alla kommuner och regioner i landet på-
verkas mycket tydligt av att andelen äldre 
ökar. 
Det får naturligtvis inte ses som ett pro-
blem att vi lever längre! Visst är det fan-
tastiskt att människor idag blir allt äldre 
och är förhållandevis friska och krya. Man 
reser runt i världen som globetrotters och 
tar del av kulturupplevelser och annat. 
Det är resultatet av ett gott välfärdssam-
hälle som vi har skapat tillsammans, där vi 
lever längre och där också barn välkomnas 
av förväntansfulla föräldrar. 
Samtidigt skapar det ett helt nytt läge i 
vårt land. 125 nya äldreboenden behöver 
byggas i Sverige fram till 2022. Under 
samma period behövs också 590 försko-
lor, 310 grundskolor och 30 gymnasiesko-
lor. Dessa ska försörjas med nya medarbe-
tare, samtidigt som blivande pensionärer 
ska ersättas på sina olika arbetsplatser. 
Utvecklingen är liknande i regionerna 
som hanterar sjukvården. Även det privata 
näringslivet står inför utmaningen att hitta 

nya medarbetare i takt med att pensione-
ringarna ökar. 
Vi kan lösa det! Det finns ett stort folk-
ligt och politiskt stöd för att välfärden 
ska prioriteras. Invånarna i Kungsbacka 
liksom i övriga Sverige har förväntningar 
på fungerande skola, vård och omsorg. 
Därför måste vi också i Kungsbacka se 
över alla intäkter och utgifter. Vi måste 
våga vara tydliga med att alla kostnader 
inte ryms i kommunens budget under de 
närmaste åren.
Höja skatten? Nej, det bidrar till att 
klyftorna i samhället ökar eftersom den 
kommunala skatten inte är progressiv. Att 
ta bort saker ur kommunbudgeten som 
inte är absolut nödvändiga är däremot en 
rimlig tanke. 
Det är en stor utmaning vi har framför 
oss men det går att lösa! Vad tycker du? 
Prata med vänner och bekanta om vad de 
anser att kommunen ska prioritera. Sedan 
är det upp till oss, folkvalda politiker att 
fatta de tuffa besluten!  



Hallå där Ann-Louise 
Lundqvist, ordförande 
i Kungsbacka Arbeta-

rekommun. Vad händer nu och 
framöver hos Socialdemokrater-
na i Kungsbacka?

-Vi arbetar med en ny verksamhets-
plan som utifrån stadgarna tar upp hur 
vi jobbar internt och utåtriktat. Främst 
handlar det om att vi ska vara ute mer 
bland kommuninvånarna. Det är de som 
ger oss våra uppdrag, vad tycker folk i 
olika frågor? Samtidigt är det viktigt att vi 
berättar vad vi står för både utifrån vårt 
handlingsprogram och när det gäller mer 
aktuella ämnen.
-För att vi ska ha resurser till detta får vi 
skära i något annat och då handlar det om 
onödiga möten. Exempelvis kan förening-
arna lägga ner sin verksamhet om med-
lemmarna så önskar.
-En viktig satsning är våra utskott som 

finns inom olika verksamhetsområden. 
Även här gäller det att vi ska vara ute 
bland folk för att synas och höras. Finns 
aktuella byggplaner i exempelvis Åsa ska 
samhällsbyggnadsutskottet besöka kom-
mundelen för att lyssna in allmänhetens 
åsikter. 
-Jag träffar själv ganska mycket folk och 
får många frågor om vad som händer i 
Kungsbacka. Man vill ha möjlighet att 
diskutera olika problem med politikerna 

och för oss som parti är det angeläget att 
lyssna, ta till oss och lyfta frågorna.

Vilka frågor är mest aktuella just nu i 
kungsbackapolitiken?
-Vård och omsorg diskuteras ofta vilket 
märks bland annat i media. Jag jobbar 
själv extra inom funktionshinder eftersom 
det är så stor brist på personal och får 
dagligen frågor om problem i verksam-
heten. Allmänt inom omsorgerna gäller 
att det blivit fler chefer men mindre per-
sonal ute på golvet. Den styrande majori-
teten i kommunen ser inte verkligheten.
-Personalen måste finnas med på ett helt 
annat sätt i förändringsarbetet eftersom 
problem oftast handlar om att organisa-
tionen är fel. Mycket hänger på bra orga-
nisatoriska lösningar.

Om vi ser på den politiska utveckling-
en i stort har Sverigedemokraternas 
uppgång i opinionen uppmärksam-
mats. Hur får vi tillbaka väljare som 
gått från S till SD?

-Jag tror att våra satsningar på att vara 
ute mer bland väljarna spelar stor 
roll. Att vi bryr oss, lyssnar, tar till oss 
olika synpunkter.  Många SD-väljare 
finns på landsbygden vilket märks 
tydligt här i Kungsbacka och därför 

håller vi på att ta fram ett landsbygdspro-
gram med fokus på att nå folk. Det gäller 
inte minst de unga väljare som lämnat oss. 
En annan viktig grupp är LO-medlemmar 
som vi måste få tillbaka genom facklig-po-
litisk samverkan där vi lyssnar in vad som 
ligger bakom.
-Med detta sagt ska vi naturligtvis inte ge 
avkall på våra värderingar om alla männ-
iskors lika värde. Och vi måste påminna 
om att Sverige historiskt är ett uppblandat 

Vi måste vara ute och lyssna på folk

för oss som parti är det 
angeläget att lyssna, ta till 
oss och lyfta frågorna.
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folk där invandrare under århundraden 
tillförs landet så mycket gott.
-Mycket hänger på hur väl vi lyckas inte-
grera de människor som flytt från krig och 
förtryck och kommit till Sverige.  Lyckad 
integration betyder oerhört mycket både 
för invandrarna själva och för samhället 
i stort inte minst med tanke på den stora 
personalbristen inom välfärdsyrkena.
- Ett bra sätt som även prövas här i 
Kungsbacka är att man i t ex äldreomsor-
gen får gå bredvid en ordinarie personal. 
Den nyanlände får då kontakt med arbets-
livet, lär sig språket snabbare och gör en 
insats för de äldre. Detta är bra för alla!
-En helt annan erfarenhet jag gärna vill 
lyfta fram är hur mycket roligare och 
trevligare en gårdsfest blir när invandrare 
är med och sprider stämning. Det blir helt 
enkelt mera liv i tillställningen!

När det gäller rikspolitiken har 
73-punktsprogrammet och socialde-
mokraternas politiska vägval stått i 
fokus. Vad är din åsikt?
-Jag tycker att vi gett efter lite för myck-
et. Visserligen kan man inte få allt i en 
förhandling, men ofta känns det som att 
vi fått göra för stora eftergifter. Å andra 
sidan kanske uppgörelsen med Liberaler-
na och Centerpartiet ändå var den bästa 
lösningen. För vad hade vi fått istället, jo 
en högerregering med stöd av SD vilket 
varit en katastrof.
- Ser vi framåt är det viktigt att vårt parti 
nu lägger grunden till en mer offensiv po-
litik inför nästa val. Detta utifrån vår ideo-
logi om alla människors lika värde som ju 
förutsätter ett jämlikt och jämställt sam-
hälle. Konkret betyder det åtgärder för att 
stärka välfärden och minska klyftorna t ex 
genom mer pengar till kommunerna och 

skattehöjningar för de som tjänar mest. 
-Och jag återkommer till hur viktigt det är 
att vi är ute bland folk, lyssnar och bildar 
opinion!

-Ser du några tecken på att pendeln 
börjar svänga tillbaka mot vänster?
-Inställningen till flyktingarna. Idag har vi 
inte samma rasism som tidigare i Kungs-
backa. Och förhoppningsvis inser allt fler 
att ett jämlikt samhälle med minskade 
klyftor är bra för alla. 

/Per Hellstrand
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Det är oro och stän-
diga budgetunder-
skott inom både 

Vård och Omsorg och Indi-
vid och Familj, nämnderna 
som ansvarar för våra gam-
la, funktionshindrade och 
andra i behov av vård.

Språkröret träffade Maj- Britt 
Rane Andersson, förstanamn i 
nämnden för Vård och Omsorg 
för (s) och Elisabeth Lyckevall, 
första namn i nämnden för Indi-
vid och Familj för (s) för att reda 
ut problemen.

– Inom Vård och Omsorg har 
vi ett sparbeting på 23 miljoner, 
säger Maj-Britt. Det är en oer-
hörd siffra och som jag ser det 
närmast omöjligt att spara in. 
S-budgeten hade lagt 20 miljo-
ner plus till nämnden men den 
röstades ner.

– Vi skulle tagit pengarna från 
kommunöverskottet som brukar 
vara omkring 100 miljoner varje 
år, säger Maj-Britt. 

Nedskärningarna kan innebära 
förändrade matleveranser med 
kall mat en gång i veckan. Det 
kan också innebära nedskär-
ningar i tidstilldelning vad gäller 
hemtjänsten och även på kom-
munens äldreboenden.

– Redan nu hör vi att hemtjäns-
ten inte stannar så länge som det 
står i avtalet som brukaren har.
S har länge drivit frågan att de 
äldre med hemtjänst inte ska 
behöva vara ensamma för länge 
på dagen. Ofta är hemtjänstper-

sonalen de enda en del träffar 
under dagen och de fyller en 
viktig social funktion.

– Vi har kontakt med pensio-
närsorganisationerna som ut-
trycker stark oro för försämring-
ar vad gäller servicen. Jag har 
också kontakt med en del bruka-
re och deras anhöriga som oroas 
mycket för samma sak. Det är 
tragiskt att höra deras oro. De 
vet att nedskärningar innebär 
extrajobb och ansvar för övriga 
familjen.

Stöd personalen
Personalen är en annan hjärte-
fråga.

– Kommunal ser med oro att en 
del av personalen inte orkar med 
den tuffa schemaläggningen och 
slutar. Värdefull kompetens och 
erfarenhet försvinner. Många 
jobbar varannan helg, det är 
inte lätt om man har familj.  Ett 
helgschema kan vara mycket 
intensivt. Personal som stannar 
länge på jobbet är en trygghet 
för de gamla.

– Personalen blir som deras 
vänner, det är viktigt när kon-
taktytorna annars blir färre med 
åren. Den gällande budgets 
sparkrav på 23 miljoner ska dock 
inte drabba personalen har alli-
ansen lovat.

– Fast det tror jag knappast på, 
säger Maj- Britt. Hur vore det 
möjligt med så stora minskning-
ar utan att personalen påverka-
des?

Istället är det viktigt att satsa på 
personalen, menar hon.

– Det är viktigt att personalen 
uppmuntras genom möjlighet till 
kompetenshöjning.

Visst kan en del besparingar vara 
bra och nödvändiga men det 
räcker inte för att budgeten ska 
hållas.

– Den enda möjligheten är att 
budgetramen ökas rejält, säger 
Maj- Britt. Vi måste ta ansvar för 
de som behöver välfärden mest. 
Vad är det för ett samhälle som 
snålar med sina äldre och mest 
utsatta?

Dyra boenden
Ett problem för Individ och 
Familj är att kommunen byggt 
många dyra gruppboenden 
istället för servicelägenheter. En 
gruppbostad, där den boende 
kräver mer personaltäthet, är 
betydligt dyrare än en servicelä-
genhet. Av olika anledningar, 
mestadels för att det varit lättare 
att få igenom gruppboenden när 
kommunen planerat nybyggna-
tion, har Kungsbacka en betyd-
ligt högre andel gruppbostäder 
än andra kommuner. Det inne-
bär högre kostnader än kanske 
varit nödvändigt.

– Det finns personer som bott i 
gruppbostäder men som egent-
ligen kunnat klara vardagen i en 
servicelägenhet, säger Elisabeth 
Lyckevall. Hade kommunen 
planerat annorlunda hade vi haft 
betydligt lägre driftskostnader.

Hårda nedskärningar drabbar 
äldre och funktionshindrade
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Det är inte nu så lätt 
att flytta på personer 
med funktionshinder 
när de väl gjort sig 
hemmastadda i sitt 
boende.

– Personer med au-
tism, downs syndrom 
och andra diagnoser 
har ofta mycket svårt 
med förändringar. Det 
är något man alltid 
måste ta hänsyn till 
när man umgås eller 
arbetar med dessa personer. Det 
pågår nu ett försök att flytta en 
del personer till ett boende de 
är mer lämpade för men det kan 
ta tid. Flyttningen måste vara 
frivillig.

Idag planeras fler servicebostä-
der så med tiden kan balansen 
mellan bostadstyperna jämnas 
ut.

35 miljoner back
Fram till förra valet var nuvaran-
de Invid och Familj två nämn-
der, Funktionsstöd och Individ 
och Familj. Båda nämnderna 
gick med underskott. Funk-
tionsstöd hade dock ett betydligt 
lägre underskott än Individ och 
Familj. Nu ska den nya nämnden 
spara in 35 miljoner.

– Det är förstås omöjligt, säger 
Elisabeth. Mycket av vår verk-
samhet är lagstyrd, det vill säga 
vi är ålagda enligt lagen att ta 
hand om personer med funk-
tionshinder och vissa psykiska 
problem, hjälpa personer med 
spelberoende, ta hand om per-

soner med missbruksproblem 
och så vidare. Enda möjligheten 
i framtiden är att höja budgetra-
men. 

Det är inte bara något som Eli-
sabeth tycker. Redan för några år 
sedan gjorde SKL en granskning 
av den gamla nämndens arbete 
och konstaterade att budgetra-
men var för liten. En viss höj-
ning gjordes men inte tillräckligt.

Press på personalen
Men enligt gällande budget ska 
det alltså ändå sparas.

Elisabeth oroar sig särskilt för 
personalen.

– Man försöker utnyttja perso-
nalen maximalt med resultat att 
folk inte orkar. En underskö-
terska berättade om en helg där 
hon gick på vid 14 på fredag, 
jobbade till 21, jobbade sedan 
lördag 9 till 22, hade sovjour 
till 7 och jobbade igen på sön-
dag  från 7 till 9 för att avsluta 
på måndag mellan 7 till 16. Den 
måndagen blev hon dessutom 
tvångskommenderad att job-
ba vidare till 21 för att det inte 

fanns någon personal. Sådana 
pass är förstås oerhört slitsamma 
och en hel del slutar.

Många personalbyten blir en stor 
påfrestning för brukarna.

– Eftersom våra brukare som 
jag sa tidigare är mycket föränd-
ringsobenägna blir många av 
dem oroliga när det kommer en 
massa nya människor som ska ta 
hand om dem. Anhöriga märker 
snart att det inte står rätt till, 
brukaren sköter tandhygienen 
dåligt och äter mindre. När den 
tid de fått sig tilldelad till hjälp 
att ta sig till sina fritidsintressen 
förkortas blir de mer passiva. 
Det blir lätt en ond cirkel.

Liksom Maj-Britt ser Elisabeth 
det självklart att man ska försö-
ka spara så mycket som det går 
– men inte så att kvaliteten för 
brukarna minskas eller att perso-
nalen pressas för mycket.

– Lösningen måste vara en ökad 
budgetram. Och att vi långsiktigt 
bygger klokare.

/Birgitta Tingdal



-Det är lite 
för tyst i 
vårt parti 
just nu. 

Vad måste vi göra för att 
stärka välfärden, minska 
klyftorna i samhället, fö-
rebygga brottslighet, för-
bättra integrationen och få 
ännu vassare åtgärder mot 
klimathotet? Detta och en 
hel del annat måste Social-
demokraterna nu ta tag i. 
Vi kan inte vänta på nästa 
partikongress 2021, då är 
det för sent. Det är nu job-
bet börjar!

Alf  Olofsson har varit politiskt 
aktiv sedan mitten av 1970-talet 
bland annat som ordförande i 
arbetarekommunen. Han ger här 
sin syn på vårt partis ställning 
och vad som behövs för att stär-
ka oss som dominerande politisk 
kraft i landet.

Vi träffas en småregnig novem-
berdag på partiexpeditionen. Alf  
har förberett sig väl och lägger 
först fram det omdiskuterade 
januariavtalet på bordet. Han 
slår fast att avtalet spräckte de 
borgerliga och att alternativet en 
M-KD-regering med stöd av SD 
inte hade varit bättre. Men med 
det sagt finns en hel del bland de 
73 punkterna som inte är bra.
-Främst gäller det värnskatten 
som ska bort nästa år och gyn-

nar de rikaste. Förändringarna 
av Arbetsförmedlingen ska 
genomföras för snabbt och 
dessutom är jag tveksam till att 
släppa in privata aktörer, sämre 
arbetsrättslagstiftning och betyg 
från årskurs 4 är andra negativa 
punkter.

-Men det finns även en hel del 
som är bra. LSS ska återföras 
till det som en gång var vilket är 
utmärkt. Mer kraft läggs på att 
möta klimathotet. En skatteom-
läggning ska göras.

Fritt fram för S-förslag
Alf  påpekar samtidigt att utö-
ver 73-punktsprogrammet är 
det fritt fram för regeringen att 
lägga fram socialdemokratiska 
förslag i riksdagen. Detta har vi 

utnyttjat för lite hittills.
Samtidigt funderar han över da-
gens medialogik som han anser 
innebär att konsekvenserna av 
olika politiska beslut blir dåligt 
belysta. Ofta handlar rapporte-
ringen mera ytligt om vem som 
gör si och så och vilka det var 
som vann debatten.

Minska klyftorna
Vi går över till att diskutera någ-
ra aktuella frågor i den rikspo-
litiska debatten. Klyftorna ökar 
som tidigare nämnts inte bara 
genom att värnskatten försvin-
ner. Tidigare har fastighets, 
förmögenhets, arvs-och gåvo-
skatterna tagits bort.

-Detta måste vi ta tag i och jag är 
inte främmande för att återinfö-
ra någon av dessa skatter. Vi bör 
även se på kapitalbeskattningen i 
företagen.

Stärkt välfärd är ett viktigt 
instrument för att minska sam-
hällsklyftor och Alf  Olofsson 
pekar på att det saknas mycket 
pengar. Av våra 21 regioner och 
290 kommuner går många på 
knäna. Här måste en omfördel-
ning av samhällets resurser till.
Migrationen har endast fått en 
rad i 73-punksprogrammet men 
är fortfarande en brännande po-
litisk fråga. Alf  anser att större 
krav måste ställas på invandrar-
na för att integrationen ska bli 
lyckad.  Alla ska lära sig svenska 
språket eftersom det är nyckeln 

Nu måste vi peka ut
riktningen för partiet
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till arbete och därmed egen för-
sörjning.  
-Vi måste även fundera på hur 
de nyanlända bosätter sig. Ghet-
toliknande områden leder till 
utanförskap, klanbildning och 
andra negativa följder. Av räds-
la för att bli kallade rasister har 
vi inte tagit tag i detta. Men att 
förbättra för invandrare är ju det 
motsatta till rasism!
Lag och ordning, brott och 
straff  har kommit att dominera 
den samhällspolitiska debatten 
i höst efter många skjutningar 
och sprängningar. Alf  Olofsson 
erinrar om att ett 50-tal straff-
skärpningar genomförts och att 
även brottets orsaker tagits upp.

-Just det senare får vi inte glöm-
ma.  Ett sätt är mer hjälp och 
stöd till yngre kriminella som 
avtjänat sina straff  och ska slus-
sas ut till samhället. Då är det 
viktigt att de inte går tillbaka till 
det gamla gänget vilket förut-
sätter ett brett samarbete mellan 
kriminalvård och socialtjänst.

-En annan reflektion är att vål-
det tar mycket stor plats i media 
just nu vilket ju kan förklaras av 
de många skjutningarna. Men vi 
ska komma ihåg att det dödliga 

våldet faktiskt var större i början 
på 1990-talet. 

Sverigedemokraternas opinions-
mässiga framgångar på senare 
tid är en annan fråga som präg-
lat den politiska dagordningen.  
Alf  Olofsson som är ordförande 
i Kungsbackas valnämnd har 
studerat valundersökningarna 
från förra året och konstaterar 
att SD har en stark dominans på 
landsbygden. Östra Kungsbacka 
och angränsande del i Mölndal 
är ett par exempel. 

-Vidare har vi socialdemokra-
ter tappat många väljare till SD 
inte minst när det gäller man-
liga LO-medlemmar. Cirka 31 
procent av LO-medlemmarna 
stöder nu Socialdemokraterna 
respektive SD! 

-Detta är trender som vi ser 
lite varstans. Väljarna tycker 
att de befintliga politikerna 
inte bryr sig om vanligt folks 
problem. Och nog är det så 
att många politiker i vissa 
lägen har ett språk och en 
framtoning som en del välja-
re inte förstår. Omvänt kan 
man säga att Trump pratar 
skit men folk förstår vad han 
säger…

-Samtidigt måste det slås fast att 
högerpopulistisk och nationa-
listisk politik är mycket sämre 
för de missnöjda vilket vi måste 
bli bättre på att förklara. Det-
ta i synnerhet som M och KD 
härhemma underblåser missnöj-
et och försöker plocka billiga 
poäng. Så det gäller för oss att 
bli bättre på att föra fram vårt 
budskap utan att göra avkall på 
våra värderingar.

När det gäller socialdemokrater-
nas övergripande strategi inför 
nästa val har Alf  Olofsson in-
tressanta synpunkter på samban-
det mellan lokala och nationella 
val. Studier visar att bra lokala 
kandidater i fullmäktigevalen 
tenderar att stärka ett parti även i 
riksdagsvalen.

-Har vi duktiga lokala företrä-
dare som är ute bland folk och 
pratar med dem om vår politik 
gynnar det oss även i det natio-
nella valet. 

Djup analys behövs
Till slut, kommer Socialdemo-
kraterna att finnas kvar som en 
betydande politisk kraft i Sverige 
även i framtiden? För närvaran-
de är det ju en påtaglig högerma-
joritet i opinionen.

-Det är jag övertygad om. När 
väljarna upptäcker att de inte får 
den trygghet de vill ha genom 
borgerlig politik tror jag pendeln 
börjar svänga mot vänster. Men 
vi behöver göra en djup analys 
inom vårt parti när det gäller 
innehållet i vår politik och hur 
vi bäst kan nå väljarna. Och vi 
måste börja nu!
/Per Hellstrand
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Mitt första år inom 
nämnden för psy-
kiatrin har varit 

fantastiskt lärorik. När jag 
fick frågan om uppdraget 
hade jag blandade känslor, 
glad för förtroendet men 
en oro över de utmaning-
ar nämnden har haft och 
fortfarande har. En nämnd 
där patientbesöken ökar, en 
nämnd med brist på per-
sonal, en nämnd som gått 
med underskott i flera år. 
Kanske ett omöjligt upp-
drag…men med socialde-
mokratiska värderingar och 
politik finns det möjlighet 
att göra skillnad för verk-

samheten, personalen och 
framförallt våra invånare. 

Därför glädje när jag gick upp på 
regionfullmäktige i juni för att 
yrka bifall på vårt gemensamma 
budgetförslag med Vänsterpar-
tiet. Satsning på bla 10 miljoner 
mer än den borgliga budgeten 
till BUP visar att vi som Soci-
aldemokrater går från ord till 
handling.

Några av utmaningarna som 
våra partikamrater och jag kom-
mer att ta med oss in i 2020 är 
de ökade patientbesöken inom 
BUP. Hittills i år har vi tagit 
emot 700 patienter fler än 2018 
från andra regioner främst från 
Västra Götaland vilket motsva-
rar hela Falkenbergs BUP mot-
tagning. Det fria vårdvalet gör 
att vi inte kan neka några patien-
ter, det skapar hög arbetsbelast-
ning på personalen och risk för 
att hallänningen får vänta längre 
på vård då det är behovet som 
styr.
Likt övriga Sverige står vi inför 
stora utmaningar med rekryte-
ring av personal, därför är arbe-
tet med arbetsmiljön av högsta 
prioritet för att behålla den 
personal vi har idag och få fler 

att vilja arbeta i Region Halland. 
Inom psykiatrin i Halland har 
idag sjukskrivning på 9 procent 
vilket är oacceptabelt. En god 
arbetsmiljö är avgörande för att 
minska lidandet för vår personal 
men även motverka den perso-
nalbrist vi står inför.
Alla är överens om att vi måste 
samarbeta bättre för att vända 
den negativa trenden med den 

ökande psykiska 
ohälsan i samhället, 
där alltför många 
vänder sig till psyki-
atrin. Det är viktigt 
att skilja på psykisk 
ohälsa och psykisk 

sjukdom. Psykiatrin är specialist-
vård, ingen skulle gå till kirurgen 
för en förkylning eller tycka det 
är konstigt att personen blir 
hänvisad till vårdcentral men när 
det gäller psykisk ohälsa är det 
svårare att se skillnaden. Arbetet 
har påbörjas med ”en väg in” 
för barn och unga med psykisk 
ohälsa, vi har förhoppningar att 
den nya stuktukturen ska bidra 
till att barn och unga ska får den 
hjälp dom behöver.

För att få chansen att förbättra 
för invånarna i Halland måste 
vi socialdemokrater tillsammans 
kavla upp ärmarna för valrörel-
sen för 2022 har redan startat! 

/Helen Ung Le
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Regionen:

Psykiatrin har stora  
behov av förbättringar

samarbeta bättre för att 
vända den negativa trenden 
med den ökande psykiska 
ohälsan

”
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Nytt för i år är att vi har ett antal 
politiska utskott som är koppla-
de till de nämnder och styrelser 

som vi primärt har i kommunen, men även 
i Region Halland. Utskotten har möten ett 
par tillfällen per år där du som medlem är 
varmt välkommen att delta för att lyssna in 
det aktuella läget i respektive nämnd, ställa 
frågor eller kanske komma med förslag på 
frågor vi i Socialdemokraterna kan driva.
Utskotten fungerar också som remissin-
stans för Arbetarekommunen vid t.ex. 
större byggprojekt i kommunen. Så missa 
inte din chans som medlem att påverka 
politiken som Socialdemokraterna driver i 
Kungsbacka kommun samt i Region Hal-
land.

Vår verksamhetsassistent Britt skickar 
kontinuerligt ut information om utskottens 
möten.

Utskotten är:
Utbildningsutskottet: För- och Grund-
skola samt Gymnasie och Arbetsliv
Sociala utskottet: Äldreomsorgen, IFO, 
Region Halland
Kultur & Fritidsutskottet: Kultur & Fri-
tid
Samhällsbyggnadsutskottet: Service, 
Teknik, Plan & Bygg, Miljö & Hälsoskydd, 
Eksta, Kommunstyrelsen

/ Jonas Strand

Du har väl inte missat våra  
politiska utskott?

 
När budgeten för Vård och 
Omsorg togs den 19 septem-
ber 2019 reserverade jag mig 
mot att det inte fanns med 
förslag på neddragningarnas 
konsekvenser!

Förutsättningarna var:
resurstilldelning 8 miljoner kän-
da behov 35 miljoner.
Nu i senaste nämnd den 13 
november 2019 var summan 24 
miljoner!
Är det inte märkvärdigt att bara 
vi socialdemokrater oroar oss 
för brukare, personal och de 

engagerade pensionärsorganisa-
tionerna. De måste vara oroade!

Vad händer nu då?
Det enda beslut som togs i 
nämnden den13 november 2019 
var patientavgifterna som höjdes 
med 300 kr, vilket vi var emot 
och föreslog 150 kr nu i början!
Övriga frågor;
*utveckla hemtjänstmåltiden
*dyrare resor till och från da-
gomsorgen
*spara på lokalhyror
*arbetsuppgifter

Min fråga är:
Får vi reda på effekterna av ned-
dragningarna den 11 december 
2019?
Skall vi fortfarande vara okunni-
ga och inte veta resultatet ?
Har demokratin helt suddats ut 
i Nämnden för Vård och Om-
sorg?

Maj-Britt Rane Andersson(S)
2:e vice ordförande i Nämnden

Har demokratin suddats ut?



Arkitekten bakom  
Varannan Damernas död
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Journalisten, politikern 
och författaren Inger 
Skantze Ärlemalm har  

       avlidit, 81 år gammal.

Inger kom till Åsa för drygt tio 
år sedan. Hon kom då närmast 
från Bennebol i Uppland där 
hon drivit ett antikvariat.

Inger hade tillbringat många 
somrar här på familjen Skant-
zes släktgård i Åsa och ville nu 
tillbaka till sitt ursprung. 

Bakom sig hade Inger då decen-
nier som journalist och författa-
re. Journalistexamen från Nord-
iska Folkhögskolan 1956 följdes 
av tio år av journalistiskt arbete 
inom vecko- och dagspressen 
och sedan femtio år som frilans-
journalist och författare. Hon 
var redaktör för Morgonbris, för 

Småfolket och Författaren, för-
utom att hon har hon sitt namn 
på drygt 20 boktitlar om olika 
ämnen, oftast kvinnofrågor, mat 
och fackliga och politiska frågor.

Inger var också synnerligen hän-
given socialdemokrat. I Järfälla 
kommun, där hon länge bodde, 
satt hon i byggnadsnämnden 
och personalnämnden  och var 
ordförande i Stockholm läns so-
cialdemokratiska kvinnodistrikt.  
Hon ingick i en grupp som 
skämtsamt kallades Tjejmaffian, 
en socialdemokratisk kvartett 
i Järfälla kommun bestående 
av bland andra Ingela Thalén, 
Anna-Greta Lejon och Leni 
Björklund. Inger var ideologen 
i gruppen som under 70-talet 
drog upp planerna för Varannan 
Damernas på de socialdemo-
kratiska vallistorna vilket sedan 
spred sig över hela landet. Det 
var alltså till stor del Ingers 
förtjänst att vartannat namn på 
de socialdemokratiska vallistorna 
är ett kvinnonamn. Det var hon 
mycket stolt över.

Här i Åsa drev Inger sitt anti-
kvariat Bokköket och arbetade i 
övrigt som författare och skri-
bent. Hon var i flera år aktiv i sin 
lokala socialdemokratiska fören-
ing och var även sekreterare där.

Hon verkade alltid titta nyfiket 
omkring sig på jakt efter nya 
teman för nya böcker. Först kom 
boken Hallandsöm som hon 
skrev tillsammans med Irene 

Karlsson, som samlat mönster 
från alla socknar under många 
år. Efter det skrev hon tillsam-
mans med fyra medskribenter 
boken Halländsk kvinnokraft 
om namnkunniga halländskor 
under sju sekler. Åsa gästgiveri 
som ägts av skantzesläkten och 
sedan Malmbergets barnkoloni, 
som drevs många somrar på 
nuvarande Löftadalens folkhög-
skola, blev ytterligare teman för 
böcker. 

Ett projekt fick hon lämna, det 
att skriva om den gamla släktgår-
den. Orken, kraften och kon-
centrationen räckte inte längre.  
Men även om energin sinade var 
intresset för diskutera aktuella 
politiska frågor kvar och hon 
hade ofta synpunkter på vad 
som borde tas upp i nämnder 
och i partiföreningen.

Hennes sista önskan var att få 
vila i familjegraven på Ölmevalla 
kyrkogård. Nu har till slut hen-
nes önskan blivit uppfylld.

/Birgitta Tingdal



Nya datum för  
medlemsutbildning steg 1 och 2

131313

Fem skäl att (s)tudera
• När du går studiecirkel hos 

Socialdemokraterna 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 an-
dra deltagare.

• Du får en grundkunskap för 
arbetarrörelsens betydelse i 
historien, nu och framåt.

• Du får lära dig mer om vår 
organisation och ideologi.

• Efter avslutad kurs får du ett 
studieintyg. 

Medlemsutbildning steg 1
Steg 1 är utbildningen där allt börjar! Varje 
vår och höst arrangerar socialdemokrater-
na i Halland medlemsutbildning steg 1. Du 

får nu chansen att gå utbildningen tillsam-
mans med övriga partikamrater i Hallands 
arbetarekommuner under trevliga och 
lärorika former.  Med ett modernt kursma-
terial går vi bl.a  igenom aktuell politik, vår 
organisation & historia, och ideologi. Alla 
kan vara med, inga förkunskaper behövs! 
Medlemsutbildnings steg 1 genomförs i 
Halmstad, 7 och 21 mars 2020
Anmäl senast den 21 feb

Varberg, 18 och 25 april 2020.   
Anmäl senast den 3 april  
till Kungsbacka arbetarkommun på  
tel: 073-811 98 00 eller  
mail: sap.kbasoc@gmail.com
Hösten
Varberg, 3 och 10 okt  2020.   
Anmäl senast den 18 sept

Halmstad, 7 och 21 nov  2020.   
Anmäl senast den 23 okt

Medlemsutbildning 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 men vi fördjupar oss ännu mer, vi 
pratar organisation, historia och vår ideo-
logi. Steg 2, genomförs: 
Varberg, 18 och 25 april 2020.
Anmäl senast den 3 april 2020

Halmstad, 7 och 21 nov  2020.   
Anmäl senast den 23 okt  
till Kungsbacka arbetarkommun på  
tel: 073-811 98 00 eller  
mail: sap.kbasoc@gmail.com

Vi är vanliga människor som drivs av idén 
om ett jämlikt samhälle. Förhoppnings-
vis upptäcker du under studiernas gång 
styrkan i vad vi människor kan åstad-
komma tillsammans när vi pratar med 
varandra. 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. 

KUNGSBACKAS T OC K H O L M S R E G I O N E N

Hos Socialdemokraterna i Kungsbacka är du som medlem vår största till-
gång 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.



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@gmail.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  Einar Wiklund
E-post: einar.wiklund@gmail.com

Partiexpeditionen är öppen 
från januari: onsdagar 14-16.30.

Vill du besöka expeditionen någon annan tid? Maila så bestämmer vi en tid som passar.  
Tisdagar och onsdagar finns jag på plats. Hälsningar Britt

Exp. stängd från måndagen den 16 december. Öppnar tisdagen den 7 januari 2020.


