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Språkröret

S-fokus på
ett hållbart
Kungsbacka 
Vi måste satsa på att 
skydda miljön när Kungs-
backa utvecklas. Det 
framhåller Arbetarekom-
munen i ett remissvar på 
förslaget till ny översikts-
plan.

Eva Borg intervjuas på 
sidan 8

Nu drar
valarbetet
igång!
Nu ger vi järnet och 
påbörjar valarbetet på 
bred front! Vår omvalda 
ordförande Ann-Louise 
Lundqvist berättar om 
strategin för att träffa 
kommuninvånarna samt 
satsningarna på samhälls-
bygget efter coronan. 
Sidan 3 

Framtida
vård nära
patienten
Vi måste sätta våra 
invånare i centrum! 
Jonas Strand skriver om 
framtidens sjukvård och 
betonar den nära primär-
vårdens betydelse.  
Sidan 10

Välkomna till  
Medlemsmöte 15 oktober
kl. 18. OBS! Varlaskolans Aula 

Väl mött!
På dagordningen  

• Vårt arbete för valvinst 2022

• Förslag från AK styrelse gällande  
”Förslag på komplettering av stadgarna  

avseende Valberedningen”

Upp till kamp!



Kalendarium 2020
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Datum  Tid Aktivitet

2020-10-05 17.30 VU
2019-11-12 18.00 AK styrelse
  19 18:00 KF-gruppen 
  15 18:00 Medlemsmöte,   
   Varlaskolans Aula
  29 Sista dag för föreslagna kan- 
  didater till partikongressen,  
  skickas till partidistriktet.

Datum  Tid Aktivitet 

2020-11-09 17.30 VU
2019-11-16 18.30 AK styrelse
2019-11-12 18:00 AK och KF gruppen  
   träffas
  23 18:00 KF-gruppen 
 

2020-11-30 17:30 VU
2020-12-07 18.30 AK styrelsen
2019-11-10 18:00 Medlemsmöte, 
  10 Sista dagen för motioner till  
  partikongressen
§  14 18:00 KF-gruppen 
  31 Sista dagen för motioner till  
  distriktskongressen och no- 
  minerade till kyrkovalet in- 
  lämnas till distriktet



Välfärden, 
tryggheten, 
jobben och 
klimatet! Vår 

ordförande Ann-Louise 
Lundqvist tvekar inte 
när hon pekar på de 
viktigaste politiska sats-
ningarna i samhällsbyg-
get efter coronakrisen. 

Det var på årsmötet i augusti 
som Ann-Louise omvaldes till 
ordförande i Kungsbacka ar-
betarekommun för två år. Hon 
ser det som ett stort förtroen-
de, ”jag har väl inte bara gjort 
fel”!
-Dessutom har jag många runt 
mig som stöttar och det känns 
bra. Jag tar inte beslut och kör 
på egen hand utan det är viktigt 
att ha bredd i beslutsfattandet. 
Många ska vara med, det känns 
rätt och riktigt.
Samtidigt framhåller vår ordfö-
rande att coronapandemin gett 
stora problem för verksam-
heten.
-Vår nya strategi innebär ju att 
vi ska vara ute mer bland kom-
muninvånarna, lyssna på deras 
synpunkter, lägga örat mot 
marken och samtidigt berätta 
vad vi står för. Men det mesta 

av detta stoppades. Vi kunde 
inte vara ute på torget och 
heller inte bjuda in icke med-
lemmar till våra utskott.
-Däremot har det gått lättare 
att fånga upp aktuella politiska 
frågor i kommunen via våra 
gruppledare och att sedan 
bedriva opinion via motioner, 
interpellationer och insändare 
för att ta några exempel.
Ann-Louise hoppas nu att 
pandemin ska 
fortsätta att 
avta så att vi 
ska våga gå 
ut och träffa 
folk, dela ut 
material i 
brevlådor, ja 
kort och gott 
att verksam-
heten ska 
kunna återgå 
till det nästan 
normala.  En 
ljusglimt i 
coronamörkret är att fyra nya 
medlemmar var med på års-
mötet och att ett par redan fått 
uppdrag.

-Det är jätteviktigt att vi både 
föryngrar och breddar vår 
verksamhet så att det är inte är 
samma folk som har uppdrag 
hela tiden. Vi ska ha en bra mix 

av både yngre och äldre poli-
tiskt aktiva. Därför vill vi gärna 
diskutera tillsammans med SSU 
hur vi bättre ska kunna nå ut 
och engagera de unga.

-Vilka stora politiska frågor i det 
borgerligt styrda Kungsbacka är 
mest aktuella för närvarande mot 
bakgrund av pandemin. Vad säger 
folk som du träffar?

-Individ och Familjeomsorg, 

äldreomsorg, vården och sko-
lan, med andra ord välfärden. 
Jag jobbar själv extra inom 
funktionshinder och ser vilken 
belastning det är på personalen. 
Många anställda upplever att de 
inte blir sedda samtidigt som 
arbetsbelastningen ökar. Och 
att Individ-och Familjeomsorg 

Vår omvalda ordförande: 
Nu bygger vi ett
starkare samhälle!
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Fortsättning på nästa sida
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säger upp 12 anställda när folk 
redan går på knäna är bedröv-
ligt, säger Ann-Louise.

Nu hoppas hon att reger-
ingens kraftfulla satsningar 
på att stärka samhällsbygget 
efter coronan ska få stor be-
tydelse även i Kungsbacka. 
Nära 30 miljarder satsas på 
välfärden i höstbudgeten och 
då särskilt äldreomsorgen. 
Av de många miljonerna 
Kungsbacka får går 33 till 
satsning på äldreomsorgen 
och 12 till det så kallade om-
sorgslyftet.

-Nu gäller det att se till så 
pengarna används rätt i vår 
kommun och verkligen stärker 
välfärden säger Ann-Louise 
Lundqvist med skärpa.
-Detta är en viktig uppgift för 
oss att bevaka i kommunalpo-
litiken! 
-För det känns bra och tryggt 
att regeringen tar krafttag för 
välfärden och att 10 miljarder 
dessutom läggs på klimatsats-
ningar. När man hör högerpar-
tierna klaga skorrar det falskt 
eftersom det är de själva som 
skurit ner innan. 
-Jag tycker vår statsminister 
sköter sig bra, vi får igenom 
mycket av vår politik. 

-Samarbetspartierna centern och 
liberalerna har dock drivit igenom 
att det blir skattesänkningar för låg- 
och medelinkomsttagare. Hur ser du 
på det?

-Det kan vara OK att sänka 
skatten för folk som har de 
lägsta lönerna. Men då måste 
man höja för höginkomsttagar-
na, någonstans ska ju pengarna 
komma ifrån och behoven är 
som vi vet stora inte minst 

inom välfärden. Jag tycker vårt 
parti borde se vilka kapitalskat-
ter som kan återinföras. Vi är ju 
rätt ensamma i världen om att 
ha slopat alla sådana skatter! 
-Kriminaliteten har dominerat en del 
av samhällsdebatten på senare tid 
mot bakgrund av de många gängre-
laterade skjutningarna. Hur möter 
samhället dessa grova brott bäst?
-Jag tror man måste satsa 
mycket mer på förebyggande 
åtgärder där man fångar upp 
barn som är i farozonen att bli 
kriminella längre fram. Detta 
måste ske redan i förskolan för 
att sedan fortsätta i grundsko-
lan. Många unga som hamnar 
snett har stora problem från 
början. De kan ha det svårt 
hemma, blir mobbade i sko-
lan, eller ha någon form av 
odiagnostiserad problematik 
och hamnar så småningom i 
drogmissbruk. Ofta handlar 
det om dåliga socioekonomiska 
förhållanden, men jag tror att 
tidigt före-
byggande 
arbete kan 
få in de 
flesta på 
rätt väg.
-Det finns 
många väg-
ar att jobba 
på och 
allt kostar 
pengar 
vilket med 
fördel kan 
betalas med högre skatter för 
de välbärgade. Sedan är det OK 
att skärpa de lagar som behöver 
skärpas, det har jag ingenting 
emot. 

-Arbetsrätten är en av de stora po-
litiska frågorna i höst. Vad händer 

om parterna på arbetsmarknaden 
inte kommer överens?

-LAS är redan tandlös som den 
är. Så de försämringar LAS- ut-
redningen förespråkar är helt 
oacceptabla. Arbetsgivarna 
kringgår lagen, till och med 
även Kungsbacka kommun! En 
kommunanställd som jobbat 15 
år fick gå medan den med 10 
månaders anställning fick stan-
na. Då kallades det omställning!

-Valåret 2022 känns inte så avläg-
set. Hur ska vi som parti agera för 
att bevara regeringsmakten samt bli 
starkare i kommun och region?

-Vi ska tala om vad vi vill 
och gör samtidigt som vi 
lyssnar på folk! Välfärden är 
vår hjärtefråga, jag tänker 
naturligtvis bland annat på 
äldreomsorgen och sjuk-
vården men även skolan så 
att barnen får bästa möjliga 
start och inte hamnar snett. 

-Klimatet känns jätteviktigt, 

vi får inte tappa hoppet utan 
måste agera både i vardagslivet 
och övergripande.
-För att sammanfatta, vi ger 
järnet och påbörjar nu valarbe-
tet på bred front!

/Per Hellstrand

Fortsättning från föregående sida
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Välfärdspengarna får inte
hamna i ”det svarta hålet”

Eva Borg (S) 
Kommunalråd

0300–834 273, 0708- 11 39 56
eva.borg@kungsbacka.se

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

Hösten är här!
Löven på kastanjeträdet 
utanför mitt fönster börjar 
gulna. Det är i mitten av 

september. Den kommer så sakta, hösten, 
som den alltid gör. 
Jag är glad att vi har en socialdemokratiskt 
ledd regering. Tänker på de välfärdssats-
ningar som regeringen nu gör tillsammans 
med Centerpartiet och Liberalerna. För 
Kungsbackas del handlar det om ca 90 
miljoner kronor. Pengar som kommer att 
göra stor nytta i vår kommun.
Vi socialdemokrater kommer att ta fajten 
så att det blir en politisk diskussion om 
hur pengarna ska användas på bästa sätt. 
Kommunfullmäktige beslutade om budge-
ten för år 2021 redan i juni månad, så det 
behövs en diskussion om hur dessa extra-
pengar ska fördelas. Tidigare år har svaret 
blivit från den styrande Alliansen att 
pengarna ska ”hamna i det svarta hålet.”  
Det accepterar inte vi socialdemokrater!  
Möjligtvis kan det ändå bli en politisk 
diskussion i Kungsbacka eftersom både 
Centerpartiet och Liberalerna är med på 
riksplan och står bakom denna välfärds-
satsning. Det ska bli spännande att se hur 
företrädarna för dessa partier agerar lokalt 
i Kungsbacka!
I dessa coronatider har våra äldre invåna-
re som tillhör riskgrupperna haft en tuff  
situation med att hålla sig i karantän i sina 
bostäder. För äldre som bor på vård- och 
omsorgsboenden ser det ut som att de 

framöver kommer att få möjlighet att 
få besök av vänner, barn och barnbarn, 
vilken glädje!
Det här med social distansering ligger ju 
inte i vår mänskliga natur men att visa 
hänsyn till andra människor är en av de 
hörnstenar vårt samhälle vilar på. Detta 
kallas också för solidaritet och är i grund 
och botten vad distansering är, ett sätt att 
tillsammans hjälpas åt i en tid av kris. 
På Arbetarekommunens årsmöte i sep-
tember, som blev framflyttat på grund av 
Corona, så fick vi träffa fyra nya medlem-
mar. Så roligt! Hjärtligt välkomna till Soci-
aldemokraterna i Kungsbacka. Ni liksom 
alla medlemmar i Arbetarekommunen 
är också välkomna till kommunfullmäk-
tigegruppens gruppmöten. Vi håller till i 
Stadshuset. Den 19 oktober, 23 november 
och 14 december kl 18.45 är du välkom-
men. Hör av dig till gruppledare Johan 
Tolinsson johan.r.tolinsson@gmail.com 
och berätta om du kommer. 
Det finaste med hösten är naturens färger. 
Inte mörkret, inte regnet som ibland kom-
mer sidledes. När hösten kommer bru-
kar jag njuta av ugnsbakade äpplen med 
vaniljvisp. Finns det något godare? Jag är 
barnsligt förtjust i det.
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Vårt årsmöte blev upp-
skjutet i våras med an-
ledning av Covid-19 men 

19 augusti kunde det däremot 
genomföras och ett 30-tal med-
lemmar fanns på plats på ABF. 
Några medlemmar var med 
digitalt via Zoom. För att kunna 
hålla avstånd till varandra använ-
des flera lokaler under mötet. 

Arbetarekommunens ordförande 
Ann-Louise Lundqvist, som också 
omvaldes under kvällen, hälsade alla 
välkomna. Speciellt välkomnade hon 
fyra nya medlemmar som också fick en 
partinål i slutet av mötet.
Sara Heikkinen Breitholtz, vår egen 
riksdagsledamot från Kungsbacka, höll 

ett kort anförande och sedan satt hon 
årsmötesordförande. 
Maj-Britt Rane Andersson över-
raskades då hon fick mottaga Tage 
Erlanders hedersmedalj som utdelas 
av partistyrelsen till medlemmar som 
representerat partiet i samhälleliga 
organ och/eller i vår egen organisation 
under minst 30 år. Hedersmedaljen ges 
till partimedlemmar som på olika sätt 
har utfört ett förtjänstfullt arbete för 
partiets bästa.
Verksamhetsberättelsen godkändes, 
ny styrelse valdes och Renée Sylvan 
avtackades då hon nu lämnar styrelsen.

Styrelsen består nu av:
Ann-Louise Lundqvist, ordförande 
Jonas Strand, vice ordförande
Åsa Andersson, kassör

Dessa tre sitter även i arbetarekommu-
nens verkställande utskott, VU.

Ordinarie ledamöter är:
Johan Tolinsson, facklig ledare
Susann Petrusson, studieorganisatör
Maj-Britt Rane Andersson, medlems-
ansvarig
Magdalena Sundqvist
Martin Aronsson
Mikael Dehlin

Ersättare:
Ingela Hansson
Hans-Olof  Werner
Susanne Arvidsson
Anders Peterson

// Eva Borg

Ordföranden omvald
på uppskjutet årsmöte

Mötesordförande  
Sara Heikkinen Breitholtz,

Omvald ordförande  
Ann-Louise Lundqvist

Avgående styrelseledamot 
Renée Sylvan Tage Erlanders hedersmedalj till 

Maj-Britt Rane Andersson 
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Som vi rapporterade om i 
föregående nummer av 
Språkröret är det inom kort 

dags att nominera medlemmar 
till kyrkovalet som går av sta-
peln i september nästa år. Ni 
kommer alla få information via 
epost eller i brevlåda om hur 
nomineringsförfarandet går till. 
Sedan kommer vår valberedning 
ta fram förslag på namn till de 
olika listorna, vilka därefter skall 
beslutas om på vårt kommande 
medlemsmöte i december. 

Att vara kyrkopolitiker är ett viktigt 
uppdrag likt övriga förtroendeupp-
drag i kommunen, regionen samt 
nationellt. Svenska kyrkan har runt 
22 000 anställda och då vi Social-
demokrater värnar om personalens 
arbetsmiljö och rättigheter så kan vi 
här göra stor skillnad. Frågor som 
budget, årsredovisning, investering-
ar, m.m. är frågor som behandlas 
på kyrkofullmäktiges möten.

Som vi tidigare nämnt är det val till 
tre olika nivåer inom kyrkan.
- Kyrkofullmäktige i församlingen/
pastoratet där du bor
- Stiftet (vi tillhör Göteborgs stift)
- Kyrkomötet (kan jämföras med 
riksdagen)

Under innevarande valperiod har 
vi tre personer på listan i kyrkofull-
mäktige i Tölö Älvsåkers försam-
ling. Vi hoppas att fler önskar vara 
med och delta i kyrkopolitiken un-
der kommande år! Såklart måste du 
vara medlem inom Svenska kyrkan. 
Vidare kan du bara nomineras till 
det kyrkofullmäktige där du bor.
Kungsbacka AK:s styrelse besluta-
de på senaste mötet att vi skall 
ha tre valledare under kyrkovalet. 
Dessa är Per Gunnarsson, Martin 
Aronsson samt Marie Bovin. Vi 
återkommer till hur våra valledare 
lägger upp arbetet under valrörel-
sen!
// Jonas Strand

Snart dags nominera
till viktiga kyrkovalet

Kyrkoval 2021:

 Medlemsutbildning del 1 och 2

S 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  
tillgång 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.

Vi har utbildning på kursorter Varberg och Halmstad

Intresserad? Hör av dig till Britt på expeditionen  
via mail sap.kbasoc@gmail.com

KUNGSBACKA



Hur har arbetarkommunen jobbat 
för att få fram detta yttrande?

-Den 11 mars genomfördes ett 
medlemsmöte där två tjäns-
tepersoner från kommunen i 
grova drag föredrog förslag till 
ny digital Översiktsplan (ÖP). 
Därefter arbetade vi grupper 
där olika områden lyftes fram: 
miljö, bostäder, infrastruktur 
med mera. Förslag på vad 
som ansågs måste vara med 
i den nya ÖP:n och vad som 
måste bevaras skrevs ner och 
togs omhand för att komma 
med i partiets remissyttrande. 
Samhällsbyggnadsutskottet i 
Arbetarekommunen har skrivit 
samman yttrandet. 

-I stort sett anser vårt parti att för-

slaget har lyckats med målsättningen. 
Vad är det speciellt som är bra?

-Vi som parti har tidigare kri-
tiserat kommunen för att inte 
ligga i framkant när det gäller 
samhällsplaneringen. Nu tycker 
vi att man i stora drag lyft 
blicken och ser ganska långt 
fram och det är viktigt. Bebyg-
gelse måste ske på ett sätt som 
ger möjlighet till kommunal 
och kommersiell service men 
också underlag för vårdcentra-
ler och en ekonomisk och bra 
kollektivtrafik.

-Däremot efterlyser vi frågor som 
gäller cirkulär ekonomi. Kan du 
förklara vad detta innebär?

-Cirkulär ekonomi kan beskri-
vas som en ekonomi där avfall 

i princip inte uppstår utan re-
surser kan behållas i samhällets 
kretslopp eller på ett hållbart 
sätt återföras till naturens egna 
kretslopp. 
-En ny ÖP ska vara ekolo-
gisk hållbar vilket innebär att 
vi måste skydda miljön vid 
utvecklingen av samhället. 
Det naturliga kretsloppet ska 
värnas, vi ska ha en effektiv 
användning av energi- och 
naturresurser och samhälls-
planeringen ska sträva efter 
resurssnåla produkter och 
processer. Jordbruksmark 
som kan behövas nu och i 
framtiden ska så långt som 
möjligt inte tas i anspråk.

-Den långsiktiga planeringen för 
kommunens markinnehav är ju 

en sak som (S) drivit länge i 
Kungsbacka. Där tycker vi att 
planen anger för få områden. Hur 
viktigt är detta för kommunens 
utveckling?

-Vi som parti vill möjliggöra 
för fler arbetstillfällen i vår 
kommun. Detta för att fler 
av de ca 20 000 personer 
som varje dag pendlar in till 
Göteborg med omnejd ska 
kunna ha sin arbetsplats i 
Kungsbacka.

(S) om Kungsbackas framtid: 
Översiktsplanen måste
vara ekologiskt hållbar
-Hallå där Eva Borg, S-kommunalråd i Kungsbacka! Kommunen har tagit 
fram ett förslag till ny översiktsplan som bland annat ger visioner för Kungs-
backas framtida utveckling och användning av mark och vatten. Förslaget har 
varit ute på remiss och Socialdemokraterna har lämnat ett fylligt yttrande. 
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-Ge de företag som vill eta-
blera sig eller bygga ut sin 
verksamhet i Kungsbacka goda 
möjligheter till det. Då måste 
kommunen ha fler verksam-
hetsområden planlagda och 
klara för byggnation när företag 
hör av sig till kommunen. 
Kommunen hamnar långt ner 
på olika rankningar när det gäl-
ler företagsklimatet och det vill 
vi som socialdemokrater ändra 
på. Kungsbacka kan bättre!

-Bristande samarbete för utveckling-
en av infrastruktur i Göteborgsregio-
nen är en annan fråga där (S) efter-
lyser ett helhetsgrepp. Kommentar?

-Samarbetet måste stärkas för 
att inte hela Göteborgsregionen 
och den större arbetsmarknads-

regionen ska påverkas negativt 
på infrastrukturområdet. De 
stora förändringar som pågår i 
Göteborg med tanke på Väst-
länken påverkar kraftigt vår 
kommun samt Varberg och 
Falkenberg som också räknas 
till arbetsmarknadsregionen. 
Många människor pendlar till 
sina arbeten i Göteborg och 
därför bör samarbetet stärkas 
så att utvecklingen av infra-
strukturen ner till Kungsbacka 
blir bättre.    

-Tror du att våra synpunkter kom-
mer att beaktas av den borgerliga 
alliansen och hur går det med upp-
följningen? Intresset för exempelvis 
hållbarhet, miljö och klimat brukar 
ju avta ju längre högerut man kom-
mer i politiken!

-Jag hoppas verkligen att man 
tar till sig våra synpunkter i 

yttrandet. Det har kommit in 
300 yttranden från bland annat 
allmänheten, företagare och 
närliggande kommuner!

/Utfrågare Per Hellstrand
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2016 publicerade reger-
ingens särskilda utre-
dare Göran Stiernstedt 
en rapport om ”Effektiv 
vård”. Den beskriver 
hälso- och sjukvården i 
Sverige samt de föränd-
ringar som behöver gö-
ras för ökad effektivitet 
och nya styrprinciper. 

 I rapporten konstaterar 
Göran bland annat att 
även om Sverige lägger 
rätt stor del av BNP på 
hälso- och sjukvården 
och har goda medicinska 
resultat, så är sjukvården 
samtidigt förhållandevis 
ineffektiv och i behov av 
förändring. Detta för att 
möta framtida medbor-
gares krav på sjukvården 
samtidigt som efterfrågan 
på sjukvård ökar på grund 
av att andelen äldre ökar 
kraftigt kommande år.
Efter denna rapport 
fick Anna Nergårdh i uppdrag av 
regeringen att utreda hur framtidens 
hälso- och sjukvårdssystem kan bli 
mer hållbart.
 Annas arbete resulterade i ett par 
delbetänkande som släpptes 2017, 
2018 samt 2019. Där beskriver 
hon bland annat färdplanen från 
akutsjukvård mot mer nära vård. 
Vidare primärvårdens grundupp-
drag samt ser över lagstiftningen 
inom hälso- och sjukvården vilken 
kan vara ett hinder för samverkan, 
primärt då mellan kommun och 
region. Nyligen kom utredningens 
huvudbetänkade ut och har skickats 
till regionerna och ett antal kommu-

ner på remiss. Kungsbacka är en av 
dessa kommuner.

Invånarna i centrum
Många hade dock nog förväntat sig 
mer av denna rapport då mycket av 
det som tas upp är redan välkänt. 
Den röda tråden handlar om att allt 
mer skall göras ”nära” patienten 
i samverkan mellan kommun och 
region. Detta tror jag kommer bli 
en stor utmaning. Inte minst att 
sätta upp olika gränsdragningar om 
vilken huvudman som ansvarar för 
vad, samt vem som skall betala för 

vilket. Men skall vi lyckas med detta 
får vi nog sluta träta ekonomi och 
istället sätta våra invånare i centrum. 
Det är ju faktiskt dem som vi finns 
till för.
Men vad innebär då närhet om vi 
pratar om sjukvård? Om du frågar 
ett antal personer om hur de tolkar 
”närhet” får du förmodligen lika 
många olika svar, som personer du 
frågar. Vår grannregion Västra Gö-
taland har därför försökt ta fram en 
definition om vad närhet kan inne-
bära. Dels har vi såklart den geogra-
fiska närheten. Hur långt är det till 
närmsta vårdcentral eller sjukhus? 
Sedan har vi tillgängligheten. Kan 

jag göra digitala vårdbesök? Vilka 
öppettider erbjuds? Slutligen har vi 
den relationella närheten, det vill 
säga kontinuitet, trygghet, samord-
ning och kompetens. 
 

S-enkät i regionen
Parallellt med regeringens utred-
ning pågår också ett arbete i Region 
Halland hur regionen skall arbeta 
i framtiden med fokus på en mer 
nära vård. Dock har detta arbete av 
naturliga skäl avstannat på grund av 
Covid-19.  För att inte vi Socialde-
mokrater skall bli tagna på sängen 

har vi internt skapat en 
grupp som jobbar med dessa 
frågor.
Som del i detta arbete 
skickades det ut en enkät 
till alla medlemmar i 
partiet i Halland med ett 
frågebatteri om och runt 
nära vård. Över 40 pro-
cent av medlemmarna 
svarade på enkäten vilket 
är fantastiskt bra. Den 30 
september kommer regi-
ongruppen hålla ett webi-
narium där vi går igenom 
resultatet av enkäten samt 
diskuterar vilka slutsatser 

vi drar av densamma. Jag hoppas 
du har möjlighet att delta.
Slutligen vill jag bara påpeka att 
nära vård betyder inte att vi skall ha 
ett akutsjukhus i varje kommun. Jag 
hör ofta detta från folk i min när-
het. Tvärtom ser vi en trend med 
färre sjukhus. Detta för att kunna 
upprätthålla god kvalitet på vården 
som ges samtidigt som regionerna 
skall klara av att kompetensförsörja 
våra sjukhus i framtiden. Istället 
kommer vi nog se en förflyttning 
mot primärvården och den gott 
folk, skall finnas nära.

//Jonas Strand

Vården ska vara nära
patienten i framtiden
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Våra anställda på partiexpeditio-
nen, Sebastian och Ellinor, hade 
gjort ett ”hästjobb” och förberett 
mötet minutiöst, med bland annat 
träffar i samtliga arbetarekommu-
ner. Detta för att alla skulle kunna 
provköra systemet samt veta hur 
man röstar, begär ordet eller vo-
terar. Under kongressen samlades 
hela Kungsbackas delegation på 
ABF även om alla hade sin egen 
padda eller dator att följa kongres-
sen på.
Mötet började med att ordförande 
Ronny Löfqvist hälsade alla om-
bud välkomna och lämnade sedan 
över till ordförandena vilka var 
Patrik T. Nilsson från Falkenberg 
samt Margit Bik från Halmstad. 
De höll ihop mötet tillsammans 

på ett föredömligt sätt.
Ett uppskattat digitalt besök under 
mötet var vår duktiga finansmi-
nister Magdalena Andersson som 
bland annat berättade om den 
kommande budgeten regeringen 
arbetar med tillsammans med 
samarbetspartierna Liberaler-
na och Centern. Även Hallands 
”egna” landsbygdsminister Jennie 
Nilsson deltog och talade om läget 
i Sverige. Kungsbackas riksdags-
ledamot Sara rapporterade från 
arbetet i riksdagen.
Gällande valen blev ordföran-
de Ronny Löfqvist från Hylte 
omvald. För Kungsbackas räkning 
blev det omval av Ann-Louise 
Lundqvist samt Jonas Strand. 
Jonas valdes senare på det konsti-

tuerande mötet även in i verkstäl-
lande utskottet, VU. Johan Tolins-
son valdes in som ny ersättare i 
styrelsen.
Under kongressen behandlades 
hela 20 motioner vilka debatte-
rades något mindre än vanligt. 
Detta berodde förmodligen på 
nyordningen med digital kongress. 
Med tanke årstiden kanske det är 
läge att påminna er om att bör-
ja fila på motioner för 2021 års 
distriktskongress!
Mötet avslutades med avtackning 
av avgående styrelsemedlemmar 
samt traditionell sång.

// Jonas Strand

Digital distriktskongress
med finansministerbesök
Tanken var att distriktskongressen i vanlig ordning skulle hållas i början av april men som 
så mycket annat blev detta arrangemang uppskjutet på grund av Covid-19. I och med Folk-
hälsomyndighetens begränsningar av allmänna sammankomster till maximalt 50 personer 
beslutade distriktsstyrelsen att istället köra kongressen helt digitalt.
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Ombud  Jonas Strand, Magdalena 
Sundqvist och Alf  Olofsson

Ombud  Åsa Andersson, 
Ann-Louise Lundqvist, Eva Borg 
och Rasmus PetrussonOmbud  Britt Tönnbergs egen kreativ  

bordsförhöjning för Ipad 



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  (Åsa)
Ordf. Ingemar Ingemarsson
Tel 0300-544352
E-post: ingemar.ingemarsson42@gmail.com
I föreningen finns medlemmar från Åsa-föreningen 

Kungsbacka-Onsala Soc. dem. förening
 
E-post: sap.kbasoc@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 

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

Partiexpeditionen är öppen 
onsdagar 14-16.30. Undantag finns.

Vill du besöka expeditionen någon annan tid? Maila så bestämmer vi en tid som passar.  
Tisdagar och onsdagar finns jag på plats, ev. nämndmöte kan förekomma på onsdagar.  

Hör gärna av er innan ni kommer. Hälsningar Britt


