
Nr 4

www.kbasoc.nu
Följ oss på Facebook:     Socialdemokraterna Kungsbacka

Hösten  2020

Ta hand om
varandra!
Vi klarar att ta oss igenom 
pandemin om vi hjälps 
åt, håller avstånd, tvättar 
händerna och tar hand 
om varandra!

Läs Eva Borgs tänkvärda 
krönika på sidan 4

Därför är vi
socialdemo-
krater
Människors lika värde. 
Värna om den lilla männ-
iskan.  Medkänsla. Ett 
samhälle för alla. 
Vi presenterar de nya 
medlemmarna Susanne 
Arvidsson, Marie Bovin 
och Ermin Skoric där de 
bland annat berättar om 
varför de är socialdemo-
krater.
Sidorna 6 - 8 

Välkomna till digitalt 
Medlemsmöte  
10 december

klockan 18:00 - 21:00 
Mötet kommer vara helt digitalt via Zoom.

På dagordningen  

• Budget 2021
• Nomineringar och val till kyrkovalet 2021 
• Val av ombud till distriktskongressen 2021

• Motioner till distriktskongressen 2021  
 

Vi återkommer med länk till Google drive  
så ni kommer åt alla motioner m.m. Samt med  

länk till Zoom och tillhörande instruktioner.

Kungsbacka Arbetarekommuns medlemstidning
SpråkröretSpråkröretSpråkröret
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2020-11-30 17:30 VU
2020-12-07 18.30 AK styrelsen
2019-11 10 18:00 Medlemsmöte
   DIGITALT 
   14 18:00 KF-gruppen 
  

2021-01-11 18.30 AK styrelsen
   18 18:00 KF-gruppen 

2021-02-15 18.30 AK styrelsen
   22 18:00 KF-gruppen 

2021-03-15 18.30 AK styrelsen
   22 18:00 KF-gruppen 
2021-03-25 18.00 Årsmöte

2021-04-12 18.30 AK styrelsen
   19 18:00 KF-gruppen 

2021-05-17 18.30 AK styrelsen
   24 18:00 KF-gruppen 

2021-06-14 18.30 AK styrelsen
   21 18:00 KF-gruppen 

2021-08-23 18.30 AK styrelsen
   30 18:00 KF-gruppen 

2021-09-13 18.30 AK styrelsen
   20 18:00 KF-gruppen 

2021-10-11 18.30 AK styrelsen
   18 18:00 KF-gruppen 
   21 18:00 Medlemsmöte

2021-11-15 18.30 AK styrelsen
   22 18:00 KF-gruppen 

2021-12-06 18.30 AK styrelsen
  13 18:00 KF-gruppen 

Datum  Tid Aktivitet    Datum  Tid Aktivitet

VU sammanträder en vecka innan styrelsemöte. Medlemsmöten som arrangeras av 
utskotten meddelas senare.

Utskotten är:

Utbildningsutskottet: För- och Grundskola samt Gymnasie och Arbetsliv

Sociala utskottet: Äldreomsorgen, IFO, Region Halland

Kultur & Fritidsutskottet: Kultur & Fritid

Samhällsbyggnadsutskottet: Service, Teknik, Plan & Bygg, Miljö & Hälsoskydd, Eksta, 
Kommunstyrelsen



Ann-Louise Lundqvist
Ordförande  

070-9581027 
ann-louise.lundqvist@hotmail.com

Nu närmar sig december 
månad och frågan gällande 
coronaviruset är lika aktu-

ell som i våras även om vi fick lite 
respit i somras. Detta innebär ju att 
det är lite svårt att vara ute bland 
människor och diskutera våra frågor.  

Nu närmar sig december månad och 
coronaviruset är lika aktuellt som i våras 
även om vi fick lite respit i somras. Detta 
innebär ju att det är lite svårt att vara ute 
bland människor och diskutera våra frågor. 
Men vi jobbar på i våra nämnder, kom-
munstyrelse och kommunfullmäktige med 
motioner och interpellationer, vi skriver 
insändare till tidningar och på Facebook. 
Och allt med välfärden i fokus. Tack alla 
för ert fantastiska arbete!

Roligt är att vi fått lite nya medlemmar av 
vilka flera redan är aktiva. Några i vår sty-
relse och några i nämnder. Men vi behöver 
bli ännu fler så erbjud gärna vänner, familj 
och bekanta att bli medlemmar, det finns 
plats för alla!

Den 10 december är det medlemsmöte via 
zoom där vi bland annat ska ta vår budget. 
Hoppas många kommer deltaga. Alla är 
välkomna!

Inte att förglömma, 2021 är det val till 
kyrkan. Förra perioden hade vi bara en 
lista för Tölö-Älvsåkers församling men 
i år har fler visat intresse så vi kommer 
gå fram med fyra listor: Tölö-Älvsåker, 
Kungsbacka-Hanhals, Särö-Vallda samt 
Fjärås-Förlanda. Det känns jättebra!

Vi har även startat upp en traineeverksam-
het där man som medlem kan få pröva på 
hur det är att sitta i nämnder och styrelser, 
tillsammans med de som är aktiva idag.

Jag vill tacka alla som står ut och jobbar på 
trots Corona! Ni är värda så jättemycket! 
Hoppas att vi får bukt med detta elände 
snart, vaccin är ju på gång och glöm inte 
att hålla avstånd!

Tack alla för ert
fantastiska arbete!
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Vi klarar detta
om vi hjälps åt

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

Det här blir en personlig 
krönika. I skrivande stund 
kan vi läsa i tidningar och 
höra på TV om den ökande 

smittspridningen av Covid19. Sverige och 
hela världen befinner sig i en fruktansvärd 
situation. Kritiken haglar över Anders 
Tegnell och vår statsminister Stefan Löf-
ven. Det är lätt att kritisera andra för både 
det de säger och det de gör eller inte gör. 
Jag litar till fullo på Anders och Stefan. De 
båda håller sig lugna och sansade när man 
ser dem i TV-rutan. Jag känner mig trygg 
med dem! 
Det jag märker i dessa tider är att omtan-
ken ökar om våra medmänniskor. Det 
syns tydligt i vårt samhälle. Folk bryr sig. 
Det är härligt att se. Själv saknar jag mina 
syskon, att inte kunna besöka dem som 
vanligt. Jag har skickat blommor, så att 
de har haft något vackert att titta på i sina 
karantäner. 
Att vara i karantän eller hålla sig för sig 
själv som många gör idag, är beundrans-
värt. Det måste vara oerhört påfrestande 
på psyket. De boende på vård- och om-
sorgsboende som inte får ta emot besök 
ifrån sina nära och kära, sörjer naturligtvis 
och det är så ledsamt. 
Men, jag tror, nej, jag hoppas att vi 
kommer att ta oss igenom detta – tillsam-
mans. Vi klarar det om vi hjälps åt. Håller 
avstånd, tvättar händerna och tar hand om 
varandra! 

Vi har i stort sett inga fysiska möten nu 
för tiden. Allt sker digitalt via datorn eller 
iPad. Det är bra. Fungerar hyfsat. Ibland 
kan ljudet vara lite sådär men i det stora 
hela så fungerar det bra. Mötena går i 
regel snabbare. En stor fördel är att man 
slipper resa. Man sparar mycket tid på det 
och miljön förstås. Men det är lite tråkigt 
att inte få träffa sina partikamrater och i 
vissa fall även partimotståndare på fysiska 
möten. Det där småpratandet blir inte av 
när man ser varandra på datorn.
Jag skrev inledningsvis att jag känner mig 
trygg med Stefan Löfven, vår partiord-
förande och Sveriges statsminister. En 
socialdemokratiskt ledd regering har gjort 
mycket gott för oss ute i kommunerna 
och i regionerna i dessa tider. Vi har fått 
miljontals kronor extra för att stärka väl-
färden. Det är tur att vi har Stefan, Mag-
dalena, Lena och alla de andra ministrarna 
i regeringen som tillsammans med (C) och 
(L) lyckats få igenom dessa beslut om ex-
trapengar. Hade vi haft en alliansregering 
så hade situationen varit helt annorlunda. 
Vill slutligen skicka en varm kram till er 
alla och önska er en God Jul och ett Gott 
Nytt År! Var rädda om er!
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Som ni kanske upp-
märksammat via media 
har vår socialdemo-
kratiskt ledda regering 
skjutit till miljardbelopp 
till Sveriges kommuner 
och regioner. För kom-
munerna handlar det 
bland annat om pengar 
till äldreomsorgen samt 
ett äldreomsorgslyft. 

Det sistnämnda innebär att anställ-
da inom äldreomsorgen ska erbju-
das utbildning på betald arbetstid. 
Med tanke på utmaningarna vi ser 
framför oss när det gäller att kom-
petensförsörja välfärden i framtiden 
måste jag säga att denna satsning 
känns riktigt bra!
För Region Hallands räkning inne-
bär regeringens satsningar ett extra 
tillskott 2021 på över 400 miljoner 
kronor. Regionen har även fått extra 
pengar för innevarande år vilket 
gör att prognosen i oktober pekade 
på ett positivt resultat på över 800 
miljoner kronor.

Därför föreslog vi socialdemokrater 
på regionstyrelsens sammanträde i 
oktober att delar av detta överskott 
skulle sparas till kommande år i 
den så kallade resultatutjämningsre-
serven, RUR. Tyvärr gick inte den 

moderatstyrda majoriteten på vår 
linje. Istället kommer dessa pengar 
hamna i regionens skatt-kista och 
det kommer bli svårare att använda 
dem till att förstärka driften under 
kommande år. Och med tanke på 
den uppskjutna vården samt vår 
åldrande befolkning kommer det 
förmodligen behövas.
I våras när pandemin pågick för 
fullt pågick diskussioner om vi skul-
le ta budget i juni som brukligt eller 
skjuta upp detta till hösten. Detta 
då skatteprognoserna från Sveriges 
Kommuner och Regioner, SKR, var 
mycket osäkra samt att vi då inte 
visste om det skulle komma några 
extra pengar ifrån regeringen 2021 
i form av statsbi-
drag.

Alla partierna var 
då överens om att 
ta fram en budget 
med utgång från 
2020 års budget 
och så öppnades 
det upp för möjlig-
heten att lägga en 
ändringsbudget i 
december, när vi 
fått bättre skatte-
prognoser samt 
koll på regeringens 
satsningar. På ok-
tobersammanträ-
det med Regions-
tyrelsen yrkade vi 
socialdemokrater 

att regionen skulle lägga en änd-
ringsbudget. Tyvärr röstades även 
detta ner av majoriteten i Halland.
Att politiskt behandla dessa tillskott 
som regeringen beslutat om borde 
för en politiker vara en självklar-
het. Vi socialdemokrater ville inte 
använda alla dessa pengar, men 
såg här en möjlighet att göra ett 
par nödvändiga satsningar på t.ex. 
psykisk ohälsa samt på våra med-
arbetare. Att satsa på sin personal 
samt barn och unga som mår dåligt 
är inte bara en kostnad utan faktiskt 
en viktig investering i framtiden!

//Jonas Strand

Majoriteten sa nej till
nödvändiga satsningar

Rapport från regionen:

Jonas Strand (S) 
Ledamot Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott 

0701-481952 
jonas.strand@regionhalland.se
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Jag är övertygad om att med 
rätt fokus har socialdemo-
kratin sina bästa dagar   

        framför sig och inte bakom 
sig! Men för att det ska lyckas 
måste vi stärka samhällskontrak-
tet. Det handlar här om klassisk 
socialdemokratisk mark som 
måste återtas på våra villkor, ett 
samhälle för alla människor av 
människor! 

Det säger Ermin Skoric,37 som är en 
av våra nya medlemmar. Han kommer 
från Halmstad och bor nu med sin fa-
milj på Gårdskulla i Kungsbacka. Men 
hans berättelse är mer dramatisk än 
så, våren 1993 flydde han tillsammans 
med föräldrarna till Sverige från krigets 
Banja Luka i Bosnien Hercegovina.
Mottagandet i Sverige minns han med 
tacksamhet och glädje.

-Vi möttes av ett medmänskligt sam-
hälle som tog emot oss, gav oss skydd, 
värme, mat och tak över huvudet. Och 
den röda tråden var socialdemokratins 
samhällsidé om att hålla ihop, bidra 
tillsammans till det gemensamma och 
stötta när så behövs. 
 -I ett annat samhälle hade jag inte haft 
samma chanser att lyckas i livet, jag 
är resultatet av en socialdemokratisk 
samhällsidé!
Idag arbetar Ermin som biträdande 
föreståndare på Segerstedtinstitutet vid 
Göteborgs universitet. Institutet är ett 
nationellt resurscentrum som bidrar 
med ökad kunskap kring förebyggande 
arbete mot våldsbejakande extremism, 
våldsutövande strukturer och rasistiska 
organisationer.

Vill stötta partiet
Genom medlemskapet i Kungsbacka 
arbetarekommun hoppas han kunna 
bidra med att stötta vårt parti med idé-
er och tankar samt vara med och lyfta 

fram olika politiska frågor.
-Jag ser mycket fram mot detta. Det 
finns en energi i gruppen som gläder 
mig. Och jag har som ny medlem 
mötts av leenden, professionalitet, 
värme och nyfikenhet!
När Ermin Skoric berättar om varför 
han är socialdemokrat är det lätt att 
hålla med. Han pekar på två skäl, det 
ena vad hjärtat säger och det andra vad 
hjärnan säger. Dessa två skäl komplet-
terar varandra. Och det är hjärtat han 
relaterar till när det gäller mottagandet 
som 9-årig flykting, den medmänsklig-
het som då mötte i det nya landet.
-Det min hjärna säger hänger ihop 
med det hjärtat förmår uttrycka i käns-
lor. Det handlar om ett samhälle som 
präglas av jämlikhet och jämställdhet 
och en utbyggd välfärd. Ett sådant 
samhälle utvecklar demokrati med en 
sammanhållning som klarar av alla 
kommande utmaningar. 
-Från var och en efter förmåga, till 
var och en efter behov, gör din plikt, 
kräv din rätt vilket ger vårt samhälle en 
otrolig styrka.

Kraftsamling mot pandemin
När det gäller aktuella politiska frågor 
pekar Ermin Skoric främst på åtgärder 
mot pandemin. Han anser den svens-
ka strategin är rätt, men efterlyser en 
rad ytterligare åtgärder för att vi ska 
kunna oss igenom krisen.  Det handlar 
bland annat om stöd till mindre och 
mellanstora företag, omställningsmöj-
ligheter på bred front där både stat 
och kommun tar ansvar samt att stärka 
tillgången till personlig skyddsutrust-
ning genom effektivare upphandling. 
Vidare måste vi säkra långtidskontrakt 
för medicintekniska produkter hos de 
stora bolag som har sådan produktion 
i Sverige.
-Sammantaget gäller det att kraftsamla 
mot ett virus som går i vågor samt inte 
minst lyfta fram vikten av samman-

hållning under 
pandemin och 

följa Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer. 
Vi går över till att diskutera socialde-
mokratins framtid och som Ermin 
Skoric redan nämnt anser att partiet 
har sina bästa dagar framför sig. Men 
för att så ska ske skisserar han ett ”So-
cialdemokraterna 2.0”. 
-Vi måste visa mera stolthet över våra 
framgångar och vår rika partihistoria, 
engagemanget för folkbildningen, ja 
hela resan arbetarrörelsen gjort sedan 
slutet av 1800-talet.

Försvara demokratin
-Vidare behövs demokratiutveckling 
och demokratilyft genom utbildning, 
helt enkelt attrahera till ett demokra-
tiskt sätt att leva. Här gäller det att 
satsa ännu mer på demokratiåtgärder 
bland annat i utsatta områden där sam-
hällskontraktet knakar i fogarna. Jag 
tror det är nödvändigt med en djupare 
diskussion för att försvara de demo-
kratiska värdena. Detta genom att ana-
lysera populism och högerextremism 
för att förstå varför dessa krafter går 
fram och sedan kunna vända skutan.
-Vi måste också betona vikten av att ta 
ansvar och känna empati, att ta hand 
om varann. Under pandemin ser vi att 
en del unga struntar i smittorisken och 
inte märker konsekvenserna av detta.
-För att summera, samhällskontraktet 
måste stärkas.  Det handlar om klassisk 
socialdemokratisk mark som ska åter-
tas men på våra villkor. Ett samhälle 
för människor av människor. 
/Per Hellstrand.

Vi måste försvara
demokratins värden

Ermin Škorić



En av arbetarekommunens nya 
medlemmar är Susanne Arvids-
son, 58 som tidigare bodde i 
Partille. Där var hon politiskt 
aktiv i många år bland annat 
som ordförande i arbetarekom-
munen samt ledamot i kom-
munstyrelsen och s-gruppleda-
re i kommunfullmäktige.

För några år sedan gick hennes 
man hastigt bort och sorgen 
ledde till att det blev ett uppe-
håll i politiken. 

-Men nu är jag redo igen för 
en nystart här i Kungsbacka 
och är absolut beredd på att ta 
uppdrag. Socialdemokraterna 
här har tagit emot mig på ett 
fantastiskt fint sätt och jag har 
redan hamnat i styrelsen! Dess-
utom deltar jag i traineepro-
grammet för nya medlemmar 
där Maj-Britt Rane Andersson 
tar hand om mig.

I det dagliga jobbar Susan-
ne som vårdadministratör på 
rehabmottagningen vid Närhäl-
san i Hisings Backa. Hon var 
tidigare undersköterska och då 
även fackligt aktiv i Kommunal.

-Kanske jag genom mina 
erfarenheter kan bidra med 
ett helikopterperspektiv som 

arbetarekommunen får nytta 
av. I vilket fall som helst känns 
det så roligt att åter vara med 
och kämpa för våra socialde-
mokratiska värderingar och vår 
politik!

Ideologiskt har hon med sig 
sina värderingar från hemmet 
där båda föräldrarna var goda 
socialdemokrater. Det handlar 
om att värna den lilla männ-
iskan, att alla ska ha samma 
möjligheter oavsett bakgrund. 
Samt att det finns ett socialt 
skyddsnät för alla.

Tillbaka till vårt ursprung
-Jag står som sagt till vänster i 
partiet och tycker att vi måste 
mera tillbaka till vårt ursprung. 
Även om vi haft ett historiskt 
samarbete med Centerpartiet är 
jag tveksam till samarbete med 
mittenpartierna. Annie Lööf  
har väl blivit mer resonabel 
på sistone men jag gillar inte 
att marknadskrafterna styr så 
mycket som de gör. 

När det gäller vårt partis poli-
tiska satsningar framöver sätter 
Susanne Arvidsson välfärden 
främst. Det gäller inte minst 
äldreomsorgen där pandemin 
blottlagt stora brister.

Trygghet för barnen
-Dessutom gäller det att få 
bukt med kriminaliteten där 
gängkrigen innebär att många 
oskyldiga drabbas. Vi måste se 
till så våra barn och unga får en 
trygg och säker uppväxt. Vi ser 
även hur våld i nära relationer 
speciellt drabbar barnen, något 
som blottlagts nu under pande-
min.

Klimatet är en av de stora 
framtidsfrågorna och där hopp-
as och tror Susanne mycket på 
ny teknik. Hon ser där den nya 
generationens kärnkraft som 
en tänkbar möjlighet att minska 
utsläppen av växthusgaser ef-
tersom tekniken blivit säkrare.

Bland erfarenheterna som vår 
nya medlem har med sig från 
Partille märks olika aktiviteter 
för att möta medborgarna.

-Bland annat var vi var ute 
varje helg på torget i Partille för 
att träffa folk. Många möten 
med väljarna är otroligt viktigt 
och jag har fått veta att samma 
tankar finns även här. 

-Så det finns mycket att se fram 
emot! 

/Per Hellstrand

Vi ska värna om
den lilla människan
-För mig finns inget annat parti än Socialdemokra-
terna även om jag som vänstersosse tycker att partiet 
hamnat lite för mycket mot mitten. Det handlar om 
alla människors lika värde, rättvisa, att värna om den 
lilla människan. 
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Susanne Arvidsson
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Marie Bovin,54 som bor i 
Särö och är fritidsledare blev 
medlem i Kungsbacka arbetare-
kommun i somras. Men social-
demokrat har hon varit sedan 
barnsben.

-Jag växte upp i en socialdemo-
kratisk familj, min pappa var 
hamnarbetare i Göteborg. Och 
när jag genomgick en fack-
lig-politisk utbildning bestämde 
jag mig för att även bli medlem.

- Som fackligt aktiv ligger det 
också nära tillhands att enga-
gera sig politiskt. Jag är arbets-
platsombud och skyddsombud 
på min arbetsplats Malevik-
skolan i Särö och är även med 
i lokal och kommunal samver-
kansgrupp mellan förskola och 
skola.

Förutom arbetet som fritids-
ledare och de fackliga uppdra-
gen hinner Marie även med 
att driva en egen verksamhet! 
Företaget heter MB Compas-
sion, alltså medkänsla vilket 
ligger väl i linje med hennes 
värderingar. Här handlar det 
om friskvård som gäller både 
själens och kroppens hälsa. 

Marie Bovin deltar nu i arbeta-
rekommunens traineeprogram 

för nya medlemmar där hon 
går bredvid Lars Eriksson. Hon 
framhåller att mottagandet som 
ny medlem varit fantastiskt bra 
och är beredd att ta politiska 
uppdrag om partiet så önskar.

-Jag är nu med i valberedningen 
inför nästa års kyrkoval och 
nominerad till kyrkofullmäk-
tige. Mitt kristna engagemang 
stämmer mycket väl överens 
med socialdemokratins värde-
ringar. 

Lyssna och lära
När det gäller kommande po-
litisk aktivitet är Marie mycket 
ödmjuk. Hon vill inte uttala sig 
vitt och brett om hur Social-
demokraterna bör lägga upp 
partiets strategi inför nästa val. 

-Jag är nu på väg in partiet och 
vill göra så gott jag kan. Det är 
viktigt att lyssna och ta lärdom 
av andra med större erfarenhet 
än att bara prata. Samt att vara 
medmänniska i praktiken.

- Vad jag kan bidra med är min 
hjärtefråga barnen. Vi får inte 
glömma barnen i allt det som 
nu sker. Jag brinner för särbe-
gåvningarna som inte faller in i 
samma ram som alla. Och som 
fritidsledare anser jag det vik-

tigt att den yrkeskategorin inte 
försvinner utan tvärtom stärks.

Marie Bovin är annars inte 
mycket för att skylta med 
yrkestitlar vilket ju är ganska 
vanligt förekommande både i 
media och andra sammanhang.

Vara medmänniska
-Man är inte en yrkestitel. 
Många människor presenterar 
sig med titeln och identifie-
rar sig med sitt yrkesval. Men 
ingen vet vem han eller hon är. 
Värdet på människan bestäms 
då av titel och yrkesval vilket 
jag tycker är skrämmande. För 
mig är livets skola den bästa lä-
roboken. Att man inte bara läst 
sig till något utan kan koppla 
ihop hjärta med hjärna. 

-För mig är det viktiga att 
någon är medmänniska i prakti-
ken. Köper en faktumtidning 
utanför affären. Lyssnar på an-
dra. Ser människans lika värde 
oavsett titel.

/Per Hellstrand

Var medmänniska
inte en yrkestitel
-Människornas lika värde är stort för mig och därför 
är Socialdemokraterna mitt parti. Det står för frihet, 
jämlikhet och solidaritet vilket ju är grunden för ett 
demokratiskt samhälle. 

Marie Bovin
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Vårt partidistrikt har 
en viktig funktion i 
partiarbetet och där-

för presenterar och intervjuar 
vi distriktets ombudsman. 
Hallå där Sebastian Ghafari, 
ombudsman i Hallands Soci-
aldemokratiska partidistrikt!

Hur ser din bakgrund ut?
-Mitt politiska engagemang bör-
jade för 11 år sedan när jag gick 
med i SSU. Jag har haft olika 
politiska uppdrag i Falkenberg, 
bland annat suttit i socialnämn-
den och i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. I mitt yrkesliv har 
jag arbetat på Arbetsförmed-
lingen och Försäkringskassan 
innan jag började arbeta på 
partidistriktet. 

Varför är du socialdemokrat?
-Jag är socialdemokrat för att jag 
hatar orättvisor och tycker att 
alla människor är lika värda.

Vilka huvuduppgifter har du i parti-
distriktet?
-I min roll har jag det övergri-
pande ansvaret för all verksam-
het på partidistriktet. Jag har 
ansvar för att se till att det som 
distriktsstyrelsen beslutar leve-
reras, ge stöd i arbetet med att 
kommunicera ut vår politik och 
se till att våra förtroendevalda 
har rätt stöd för att genomföra 
sina uppdrag. 

Vilka politiska frågor anser du är 
viktigast i regionen nu och framöver?
-Det finns många viktiga frågor. 

Dels att se till att vården blir 
mer tillgänglig för invånarna. 
Det måste bli enklare att få en 
kontakt med vården och gå 
snabbt att få en tid på sin vård-
central. Utöver det anser jag att 
partiet måste prioritera arbetet 
med att bekämpa den psykiska 
ohälsan och se till att personalen 
får rätt villkor och bättre arbets-
miljö i sjukvården. 

Det är ju borgerlig majoritet i Hal-
land. I vilken mån tycker du vi ändå 
får igenom vår politik? 
-Ofta är det vi som står för de 
nya idéerna och får igenom 
mycket bra politik i Region 
Halland. Utmaningen är att visa 
för väljarna att 
det faktiskt är 
vi som står för 
idékraften och 
ambitionen att 
göra Halland till 
en bättre plats. 

Och hur når vi de 
halländska väljar-
na bäst?
-Vi når de hall-
ändska väljarna 
på flera olika 
sätt. Vi ska vara 
duktiga på att 
skriva insändare, 
debattartiklar, 
sprida Face-
book-annonser 
och flygblad. 
Men i slutändan 
är det politiska 

samtalet det viktigaste. Vi måste 
vara ute ofta och mycket och 
föra samtal med väljarna! Det är 
bästa sättet att bygga förtroende 
och utveckla vår politik.

Om vi ser på rikspolitiken, hur bör 
vårt parti agera för valseger 2022?
-Vi måste ha en tydlig politisk 
vision för framtiden. Socialde-
mokraterna är och måste vara 
det bästa alternativet för de 
som vill bekämpa orättvisor 
och bygga ett starkare samhäl-
le. Välfärden måste prioriteras 
samtidigt som partiet behöver 
ha nya stora reformer som gör 
samhället bättre för flertalet!

-Vi måste vara ute ofta
och samtala med väljarna

Partidistriktets ombudsman:

Sebastian Ghafari
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Nu börjar uppstar-
ten inför kyrkova-

let 19 september 2021
Utdelning av flygblad 
kommer att ske mellan 14 
till 18 december. Vi kom-
mer också att annonsera 
på kommunens informa-
tionspelare som finns tex. 
vid Kungsbacka torg.

Anmäl dig till flygblads-
aktiviteten
till Per Gunnarsson
per.gunnarsson@olgor.se

Valledarna för kyrkovalet 2021
Per Gunnarsson
Marie Bovin
Martin Aronsson

Info från valledarna  
för kyrkovalet

Kyrkoval 2021:

S-kvinnors styrelse
önskar alla 

medlemmar

En God Jul och 
Gott Nytt År!

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

KUNGSBACKA

Alla våra medlemmar tillönskas  

en Fröjdefull och God Jul   
samt ett Gott Nytt År 

Vi ser med tillförsikt fram emot ett  
nytt verksamhetsår 2021

Styrelsen/ 
Renee Sylvan 
Ordf. Tölö-Älvsåker  
S-förening

Satsa på vård och 
omsorg nu!
Vi socialdemokrater vill anställa fler inom äldreomsorgen 
och familjeomsorgen!
Vi vill förbättra arbetsvillkoren och stärka kompetensen 
för de anställda.

Nu har vi den möjligheten eftersom vår regering har 
tilldelat kommunen statsbidrag. För Vård och Omsorg 
betyder det 45 miljoner kronor! Dessutom 12 miljoner 
extra för det så kallade äldreomsorgslyftet.
Det är av vikt att vi nu använder dessa pengar som de 
är tänkta, nämligen till att satsa på fler undersköterskor, 
bättre arbetsmiljö samt högre bemanning!

Genom att använda dessa satsningar klokt kan vi erbju-
da en bättre arbetsmiljö och minska sårbarheten i våra 
verksamheter inom Vård och Omsorg och Individ och 
Familjeomsorg.

Det räcker inte med att klappa händerna och se på!
Vi Socialdemokrater kommer att se till att denna satsning 
genomförs NU!

Maj-Britt Rane Andersson(S)
2:e vice ordförande i Nämnden för Vård och Omsorg
ledamot i Kommunfullmäktige



I dessa mörka tider vill vi  
skicka en jul- och nyårshälsning  
om en ljus framtid och samvaro  

med nära och kära.
Vi hoppas att nästa år kunna träffas fyskiskt  

och arbeta tillsammans igen för solidaritet, trygghet  
och rättvisa för ett starkare samhälle för ALLA!

önskar 
Arbetarekommunens styrelse
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Vi önskar alla våra medlemmar  
en fridfull jul och gemenskap.



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 Lokala grupp
Kontakt: 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

Stängt under Jul och Nyår och Trettondagen 
från 22 december och öppnar åter 12 januari 2021


