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KOM TILL  
Årsmötet den 29 mars

Förtäring fr. 12.30 ABF, lokal Fullriggaren.  
Tal av Sara Heikkinen Breitholtz       Väl mött!

”Visst kan klimatkrisen lösas men vi måste agera  
snabbare. Vi måste vakna upp för att rädda klimatet. 
Nollutsläpp 2045 målet för Kungsbackas klimatstrate-
gi”. Rubrikerna återfinns i detta temanummer om  
klimatet. I flera intervjuer och i en krönika tar vi upp  
klimathotet som uppmärksammas allt mer.

 
Följ oss på Facebook: Socialdemokraterna Kungsbacka

Påverka
Kungs-
backas
framtid
Vad är viktigt att 
få med i Kungs-
backas nya över-
siktsplan? 
Välkommen att 
ge dina synpunk-
ter på möte med
samhällsbygg-
nadsutskottet!
Sid  3 och 11.

Diskutera
hemsjuk-
vården
Sociala gruppen 
inbjuder till möte
Sidan 11.

TEMA  
KLIMAT
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Datum  Tid Aktivitet

2020-02-29 Sista dag nomineringar 
  till AK
-info senare Utåtriktande aktivitet
 
2020-03-05 18.00 Utbildnings.utsk.
   09 17.30 VU
2019-11-11 18.00 Samhällsbygg.utsk.
  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
  22 18.00 Sociala utskottet
  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

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

Datum  Tid Aktivitet 

2020-09-07 17.30 VU
2019-11-14 18.30 AK styrelse
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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Vi ses på mötet om
Kungsbackas framtid

Eva Borg (S) 
Kommunalråd 

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

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

Nu har det gått några veckor 
sedan vår kommun hamnade i 
TV, radio och en hel del tid-

ningar. Inte bara i lokaltidningarna utan 
även i GT, Expressen och i Aftonbladet. 
Varför? Jo, därför att vår kommun nu har 
beslutat om ett ”tiggeriförbud” i Kungs-
backa. 
Majoriteten av vår kommuns folkvalda 
i kommunfullmäktige anser att fattiga 
människor är ett ordningsproblem. Säg 
det ordet igen. Ordningsproblem. Är fat-
tiga människor det första du kommer att 
tänka på då? 
Nej, det tyckte inte 26 av 61 ledamöter i 
Kommunfullmäktige. Det var 33 ledamö-
ter som röstade f  ö r ett ”tiggeriförbud” 
och 26 emot. Två ledamöter avstod från 
att rösta. Med sju rösters marginal införs 
nu ”tiggeriförbud” i vår kommun.
Förresten, hur många tiggare ser vi i 
Kungsbacka idag? Kanske är det en hand-
full och dessa utgör ett ordningsproblem 
tycker en del av Kommunfullmäktiges 
ledamöter. Nog har vi andra viktigare 
frågor att diskutera i denna kommun. Vi 
socialdemokrater röstade förstås NEJ till 
ett ”tiggeriförbud.” 

Hur ska vi forma vårt framtida Kungs-
backa?
Just nu pågår ett arbete med att ta fram 
en ny översiktsplan (ÖP) för Kungsbacka 
kommun. En översiktsplan vägleder i be-
slut om mark- och vattenanvändning. Den 

visar var i kommunen det är lämpligt att 
utveckla områden för exempelvis bostä-
der, grönområden, vägar och kollektivtra-
fik samt mark till företagare. 
I arbetet med översiktsplanen tittar kom-
munen på nuläget och framtiden. Hur 
påverkar befolkningsökningen och det 
växande näringslivet framtidens behov? 
Fler invånare betyder exempelvis fler bo-
städer, rekreationsområden, vägar, utökad 
kollektivtrafik och allmän service och då 
gäller det att planera i tid.
Nu under våren ska förslaget gå ut på re-
miss för att få in synpunkter från allmän-
heten, företagare, intresseorganisationer 
och många andra. Därför inbjuder partiet 
nu just dig till att få information om vad 
förslaget innehåller. Du har möjligheter 
att ställa frågor om förslaget och komma 
med dina synpunkter om vad som är vik-
tigt att få med i den nya översiktsplanen. 
Vi kommer att sammanställa dina syn-
punkter och ta med i det yttrande som vi 
som parti ska lämna in till kommunen. Så 
du ser, det är superviktigt att du kommer 
på mötet den 11 mars kl 18.00 på ABF för 
att lämna just dina synpunkter. Det finns 
en annons om mötet längre fram i Språk-
röret. Jag hoppas att vi ses!



Hallå där Sara Heikkinen Breitholtz, riks-
dagsledamot (S) från Kungsbacka. Vi sågs ju 
i klimatdemonstrationen FridaysForFuture på 
Kungsbacka torg förra året. När väcktes ditt 
intresse för miljön och klimatet och hur tar det sig 
uttryck nu?
-Jag har alltid brytt mig. Det blev väldigt 
tydligt under mina studier i Skottland och 
när jag arbetade i USA att vi i Sverige har 
det i oss på ett sätt som många inte har. 
Jag kunde inte förmå mig själv att slänga 
konserver, glas och plast i samma påse. 
Helt absurt egentligen när man tänker 
efter.
Vad gör du själv för att minska din och familjens 
klimatpåverkan? 
-Vi källsorterar såklart, min son är väldigt 
engagerad som många barn är. Vi pantar 
och dessutom så reser jag med tåg när jag 
kan. Vi använder energieffektiva lösningar 
där vi kan och jag sparar vatten och tänker 
till en extra gång innan jag köper saker 
som får stor påverkan. Vi konsumenter 

har stor makt och jag försöker göra val 
som är bra för miljön.
Enligt världsmeteorologiska organisationen var 
2019 det näst varmaste året som uppmätts glo-
balt.  Vidare är de senaste fem åren den varmas-
te perioden sedan mätningarna startade i mitten 
av 1800-talet. Hur ser du på denna utveckling, 
är loppet redan kört eller kommer vi att lösa 
klimatkrisen? Som socialdemokrater har vi ju en 
stark tro på att man genom politiken kan påver-
ka samhället till det bättre. Men hittills pekar de 
flesta kurvorna i fel riktning…
-Självklart är loppet inte kört! Vi politi-

ker kan göra mer. Det handlar om att ta 
de beslut som måste tas för att få till en 
förändring. Vi kan styra mycket hårdare 
är min uppfattning. Ta flyget till exempel, 
jag tror inte att vi ska eller borde sluta 
flyga. Världen ligger vid våra fötter och 
jag älskar att uppleva nya miljöer och 
människor, men då krävs ett bättre flyg. 
-Här kan vi tvinga fram klimatsmarta 
lösningar tror jag. Inte genom att skapa ett 
ännu hårdare tryck på vanliga människor 
i form av flygskam utan genom att få till 
bra bränslen. Det är väl hög tid nu? Vi vet 
att om det bara är ekonomiskt lönsamt att 
göra något så går det helt plötsligt att göra 
mycket mer. 
Vilka åtgärder anser du krävs för att vi ska 
kunna minska utsläppen av växthusgaser för att 
därigenom sänka temperaturstegringen? I Sverige, 
inom EU och globalt? Målet i Sverige är ju att 
senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växt-
husgaser och FN:s klimatpanel anger år2050.
-Jag tycker att det måste gå fortare. Vi 

måste agera mer gemensamt och inse 
att det inte kan vänta. Det blir inte min-
dre kännbart att ställa om ju mer vi drar 
ut på det. Tvärtom! Det är som med allt 

annat, ju längre du väntar med något de-
sto jobbigare blir det. Man får inte i regel 
mindre att göra nästa vecka heller. Ånges-
ten kommer att öka, problemen växer och 
då kommer det krävas mer och mer. 
Hur ser du på näringslivets inställning till 
kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen från 
industrin?
-Jag vet att många gör mycket. Det har jag 
sett, inte minst i mitt arbete på Unionen. 
Det finns väldigt många företag som vill 
göra mycket för att ställa om, för de tror 
på det men också såklart av ekonomiska 

Visst kan klimatkrisen lösas
men vi måste agera    snabbare
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” -Självklart är loppet inte kört! 
Vi politiker kan göra mer. 
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skäl. Oavsett anledning så är alla insatser 
viktiga och jag tror på att visa de som gör 
det bra. Jag är en person som tror på att 
lyfta varandra och hylla bra insatser i stör-
re utsträckning än att ”name and shame” 
i onödan.
- Ibland måste det också till men jag tror 
att vi når längre genom samarbete och att 
lyfta de bra exemplen. Svenska företag 
har kommit en bit på väg men vi har en 
lång väg kvar att vandra därom råder som 
sagt inget tvivel. Här tycker jag ofta att 
högerpartierna framförallt försöker få det 
att verka som att om vi ska ha en ekonomi 
som går framåt och ska vi skapa svenska 
jobb, ja då går det inte att vara klimats-
mart. Det är synd tycker jag eftersom att 
då skapar politiken ytterligare hinder, is-
tället för att öppna ett forum för att skapa 
möjligheter. 
Tycker du att vårt parti varit tillräckligt på-
drivande när det gäller klimatomställningen? 
Nyligen angav vår partiledare en rättvis klima-
tomställning som ett centralt tema i vår politik 
inför det nya årtiondet. 
-Absolut inte! Vi har inte gjort nog, det är 
bara att vara ärlig och försöka lära av det. 
Här vet jag att det ibland är många mot-
stående intressen men låt oss vara ärliga. 
Det går inte att tänka att det får någon 
annan ta tag i. Vi måste göra det i Sverige, 
i USA och i såväl Afrika som Asien. Men 
det finns ingen anledning för utvecklings- 
länder exempelvis att gå vägen om en 
”smutsig utveckling”. Det går att göra 
klimatsmarta val som bygger välstånd på 
kort sikt, och en friskare värld på lång 
sikt. Vi måste hålla två eller flera tankar 
i huvudet samtidigt. Det går inte annars, 
det vet vi. /Utfrågare Per Hellstrand

Visst kan klimatkrisen lösas
men vi måste agera    snabbare



Solceller på de flesta 
kommunala bygg-
naderna, allt fler 
kommunala elbilar, 

utbyggnad av laddstolpar 
och hållbarhetsforum med 
träffar för näringsliv och 
föreningar. Detta är några 
exempel på genomförda åt-
gärder i den klimatstrategi 
som Kungsbacka antog för 
drygt två år sedan.

Strategin bygger i sin tur på 
det så kallade Borgmästareav-
talet som Kungsbacka skrev 
under 2016 på initiativ av So-
cialdemokraterna. Avtalet är 
internationellt, administreras av 
EU-kommissionen och syftar till 
att lokala myndigheter frivilligt 
åtar sig att uppnå och överträffa 
EU:s klimat-och energipolitiska 
mål.

-Konkret innebär ett första 
delmål att vi ska minska utsläp-
pen av växthusgaser med 60 
procent per invånare år 2030 
jämfört med 1990. Nettonol-
lutsläpp ska nås senast 2045 
berättar vårt kommunalråd Eva 
Borg när vi ses i Stadshuset. 
Hon träffade för några år sedan 
förra kommunpolitikern och 
EU-parlamentarikern Annelie 
Hulthen och blev då inspirerad 
att försöka få till stånd ett avtal 
för Kungsbacka.

-Det gick trögt i början och den 
borgerliga majoriteten var inte 
särskilt intresserad. Men så små-
ningom fick vi gehör, Borgmäs-
tareavtalet skrevs under och nu 
har vi en omfattande åtgärdslista 
för klimatstrategi som fullmäkti-
ge antog i december 2018.

Bra åtgärdspaket
Listan omfattar transporter, 
förnybar energi, energieffektivi-
sering, utsläpp från konsumtion, 
åtgärder för negativa utsläpp 
samt klimatanpassning. Eva 
Borg framhåller att det är ett bra 
åtgärdspaket och att kommunen 
har bra tjänstemän som hanterar 
klimatinsatserna. Exakt hur väl 
kommunen ligger till efter det 
första verksamhetsåret 2019 kan 
inte sägas innan hållbarhetsbok-
slutet är klart. 
-Men vi ligger väl framme i 
Sverige när det gäller solceller 
på kommunala byggnader och 
lokaler. Kommunens bilpark 
med elbilar används flitigt, vi 
har energikrav på nya kommu-
nala byggnader samt bra koll på 
hållbara inköp av livsmedel och 
hantering av matsvinn.

-Vad jag efterlyser är att vi 
borde komma igång bättre 
med att bygga i trä vilket har 
stor betydelses för att redu-
cera utsläpp. Kommunen har 
hyfsad fart på bostadsbyggan-

det, fast vi kan gärna bygga 
ännu mer. Det är då angeläget 
att vi får en ökad andel träbe-
byggelse.
- Att påskynda utbyggnaden av 
laddinfrastruktur för elbilar, dvs 
laddstolpar är också angeläget.
Eldrivna bilar är en av de riktigt sto-
ra åtgärderna för att få ner utsläppen 
av växthusgaser. Men det tar några år 
innan genomslaget kommer på allvar 
och i  Kungsbackas livliga biltrafik 
är bensin-och dieselslukande suvar 
ett stort inslag. Vad innebär det för 
klimatmålen?
-Det stämmer att vi har många 
bilar i Kungsbacka. Det hänger 
nog samman med att vi dels har 
många höginkomsttagare så att 
man har råd med fler än en bil 
och dels att kommunen till ytan 
är stor. Kollektivtrafiken utanför 
tätorten måste bli ännu bättre 
för att vi ska få fler att ta bussen 
till sitt arbete.
-Bor man inte i centralorten har 
man ofta behov av två bilar. Och 
det innebär stora utsläpp. Min 
förhoppning är att bil-och driv-
medelsindustrin tar krafttag så 
att vi snabbt får mer miljövänligt 
bränsle.
- Dessutom måste som sagt 
kollektivtrafiken bli bättre, ett 
krav som vi socialdemokra-
ter har med i vårt kommunala 
handlingsprogram. Fler gång-
och cykelvägar är ett annat krav 
eftersom det minskar bilanvänd-
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Nollutsläpp 2045 målet för
Kungsbackas klimatstrategi



ningen hos de som bor centralt 
och dessutom är bra för hälsan!

Vilka fler miljö-och klimatåtgärder 
finns med i vårt handlingsprogram?
-Bättre miljötänk vid all plan-

läggning av mark, etablera fler 
våtmarker för att bevara den 
biologiska mångfalden, kommu-
nal kretsloppspark för återbruk 
samt bevaratysta naturområden 
är några exempel. 

Källsortering och LED-lam-
por
Och vad gör du själv för att minska 
din klimatpåverkan?
-Jag bor i ett flerbostadshus med 
bra källsortering och lägger stor 
vikt vid återvinningen.  Alla lam-
por i min lägenhet är LED  och 
jag har sänkt tvättemperaturen 
till 40 grader. Dessutom sparar 
jag varmvatten i samband med 
duschning. Vattnet ska inte rinna 
hela tiden!
-En annan åtgärd är att minska 
matsvinnet genom bättre plane-
rade inköp.
När det gäller resor följer jag 
kommunens reseregler och tar 
tåget istället för flyget till Stock-
holm. Min bil går på miljödiesel 
och det blir en elbil när det är 
dags att byta!

FOTNOT: Googla ”klimatstra-
tegi Kungsbacka” om du vill läsa 
mer om kommunens åtgärder! 
/Per Hellstrand
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Vi måste påskynda utbyggnaden av laddstolpar säger Eva Borg

Nollutsläpp 2045 målet för
Kungsbackas klimatstrategi
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Klimatnödläge, ja 
det har vi verkligen. 
Men jag tror kan-

ske ändå det går att avvär-
ja klimathotet om vi alla 
vaknar upp och agerar nu. 
Greta Thunbergs initiativ 
för klimatet är hoppingivan-
de eftersom det engagerar 

ungdomar över hela värl-
den. Tågresandet ökar och 
alltfler politiska initiativ tas 
för att minska utsläppen av 
växthusgaser.

Britt Tönnberg som arbetar på 
vår expedition är ledamot av 
den kommunala Nämnden för 
Teknik. Tidigare har hon även 

suttit i Miljö- och Hälsa och  har 
ett långt miljö-och klimatengage-
mang. Vi träffas en av de rekord-
milda vinterdagarna när myggor-
na redan dansar i trädgårdarna 
och vårblommorna tittar upp 
månader för tidigt. 

 Nyligen har World Economic 
Forum i Davos uttalat att kli-
matet är världens allvarligaste 
hot. Och FN:s  klimatpanel slår 
i senaste rapporten fast att vi 
måste minska utsläppen till nära 
noll senast 2050 om vi ska klara 
1,5gradersmålet.

Britt är djupt bekymrad över 
vart det hela ska sluta och sticker 
inte under stol med att hon kän-
ner både klimatångest och för-
tvivlan över hur långsamt klima-
tarbetet går. Men hon försöker 
ändå vara optimist eftersom vi 
måste tro att människan kan på-
verka utvecklingen till det bättre. 
Fast då måste många fler ta in 
hur allvarligt läget är och agera 
därefter. Men först lite bakgrund 
till hennes miljöengagemang.

-Jag bodde i Nol på 1990-ta-
let och där började vi tidigt att 
sortera sopor. Detta, liksom 
att äldsta dottern började läsa 
naturvetenskap bidrog till att jag 
fick upp ögonen för hur viktigt 
det är att vi värnar miljön. 

Indianerna förebild

-Dessutom har jag nog påverkats 
av att jag som liten hade indianer 
som förebild! Indianerna har re-
spekt för moder jord. Vi bor här, 

Vi måste vakna upp
för att rädda klimatet

Dags att ladda hybridbilen hemma hos Britt Tönnberg
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vi är en del av naturen, då kan vi 
inte bara strunta i miljön.

Själv försöker Britt leva som 
hon lär men medger att det 
ibland kan bli svåra avvägningar. 
Men hon har aldrig varit någon 
konsumentmänniska och köper 
exempelvis inte kläder så ofta.

Hemma i Åsa är det cykeln som 
gäller för transporter, jobbresor-
na sker oftast med kollektivtrafik 
och återvinningen av förpack-
ningar sköts noga, hela garaget 
är fullt av olika behållare. Städ-
ning görs med hjälp av grönsåpa 
och vatten. Genom projektet 
Vi-skogen skänker Britt och 
sambon pengar till trädplante-
ring.

Men så har vi detta med bilen 
och bilintresset. På parkeringen 
utanför ABF-huset står en vack-
er Jaguar årsmodell 98.

-Visst hamnar man i konflikt 
ibland och så är det nog för de 
flesta miljö-och klimatengagera-
de framhåller Britt Tönnberg. Vi 
vet exempelvis att en medelstor 
bil släpper ut 2 kilo växthusgaser 
per mil. 2000 mil per år blir fyra 
ton…

- Därför försöker jag så ofta 
som möjligt ta bussen in till stan. 
Men ikväll är det nämndmöte 
och bussförbindelserna är dåliga 
kvällstid. Ibland orkar man helt 
enkelt inte att stå och vänta. 
Men visst får man dåligt samve-
te. Kanske det kan vägas upp av 
att sista långresan med flyg gick 
2009. Samt att vi även har en 

hybridbil.  
Och när vi 
besöker bilmässan i  
tyska Essen åker vi buss.

Ambitiös klimatstrategi 
men…

Vi går över till att diskutera vad 
kommunen kan göra för insatser 
för klimatet. Kungsbacka har en 
klimatstrategi med målet att nå 
nettoutsläpp senast år 2045 (se 
vidare intervju med Eva Borg). 

Britt ser både positiva och nega-
tiva sidor av utvecklingen i vår 
kommun.

-Kommunägda Eksta är ett bra 
exempel med satsningar på sol 
och passivhus för att ta ett par 
exempel. I min nämnd har vi ny-
ligen informerats om att hushål-
len ska erbjudas ett extra sopkärl 
för att sortera plast-, metall och 
pappersförpackningar. Och 
klimatstrategin är ambitiös med 
utfasning av oljepannor, mer 
byggen i trä, satsningar på sol-
cellsparker och minskade utsläpp 
från transporter.

-Men jag är rädd för att föränd-
ringarna kan gå för långsamt 
och det finns krafter som mot-
verkar. Ta t ex utbyggnaden av 
Kungsmässan som leder till mer 
shopping och ökad biltrafik. 
Visserligen kommer elbilarna 
och laddstolparna byggs ut men 
än dröjer det ett antal år inn-
an bensin- och dieselbilarna är 
utfasade.

-Ett annat exempel är att den 

borgerliga majoriteten sa nej till 
vårt förslag om en miljö- och 
hållbarhetsdag i kommunen. 
Därmed gick kommuninvånarna 
miste om viktig information för 
att underlätta egna miljöinsatser. 

Annat sätt att leva

Miljö- och klimatåtgärder är ett 
komplext ämne och vi diskuterar 
avslutningsvis vad som behöver 
göras i stort och smått. Hon tror 
att det ytterst gäller att finna ett 
annat sätt att leva och det är inte 
lätt eftersom människan gärna 
spjärnar mot förändringar. Gläd-
jande är då att så många unga är 
ute och demonstrerar för klima-
tet världen över, att Gretas rörel-
se har fått så stort genomslag. 

-Vi ser också att alltfler tar tågen, 
att en del flygresande minskar 
och att den tekniska utveckling-
en på sikt innebär att de stora 
utsläppen från transporter redu-
ceras. Åtgärder prövas också för 
att fånga in och lagra koldioxid 
från industrin.

-Men ytterst gäller det för oss 
alla att vakna upp än mer och 
kanske ställa frågan om jag blir 
lyckligare av att köpa just detta 
plagg, göra den bilturen eller 
köpa tomater istället för rotfruk-
ter på vintern! 

/Per Hellstrand

Här gäller återvinning!



Australien och Ama-
zonas brinner. Sam-
tidigt sitter jag i ett 

regngrått Sverige i slutet av 
januari där det metrologiskt 
inte ens är vinter ännu. 
Klimatförändringar är inte 
något som kommer drabba 
oss någon gång i en avläg-
sen framtid där våra barn-
barnsbarn inte längre lever. 
Det är här och nu. 

Socialdemokratin har alltid stått 
upp för ett samhälle där alla ges 
förutsättningar att vara med 
och bidra utifrån sin förmåga. 
Där vi hittar gemensamma 
lösningar istället för att peka 
finger åt den som inte har en 
pension hög nog att täcka hyra 
och mat och där alla har rätt till 
skolgång oavsett vart i Sverige 
man bor. Vi vet att det måste 
till gemensamma lösningar på 
samhällets utmaningar, det är 
precis samma sak inom klimat 
och miljöområdet.
Det talas i media om interna-
tionella mål och utsläppsrätter. 
Ett viktigt arbete. Men för oss 
som är engagerade i den lokala 
och regionala politiken finns 
det minst lika mycket att ta tag 
i. Frågor vi kan driva och idéer 
vi kan sprida sinsemellan för 
att bygga ett hållbart samhälle 
tillsammans. 
Region Hallands riktlinjer för 
det interna klimat- och miljöar-
betet gäller 2017-2020. Det är 
snart dags att sätta upp nya mål. 
Här har politiken möjlighet att 

styra verksamheternas 
arbete inom exempel-
vis avfallshantering 
och energieffektivise-
ring. Det ser ut som 
om man når nästan 
alla de tidigare målen, 
trots att man i öppna 
jämförelser med andra 
regioner bara har röda 
och gula markering-
ar. Vill man låtsas att 
man gör ett bra jobb så sätter 
man låga mål. 
Vi socialdemokrater har för-
sökt få Region Halland att höja 
ambitionerna, det är ett trögt 
arbete men något som vi kom-

mer fortsätta med. Vårt senaste 
budgetförslag innehöll betydligt 
skarpare mål och texter. Det 
interna klimat- och miljöarbete 
som all skattefinansierad verk-
samhet gör är viktig. Men det 
finns också förutsättningar att 
påverka omvärlden. 
Ett av Region Hallands uppdrag 
är att stödja regional utveckling 
och tillväxt. Här finns alla förut-
sättningar för att göra det på ett 
hållbart sätt. I dag görs insatser 
inom flera områden. Företag 
ges möjlighet till energikartlägg-
ningar, naturbruksgymnasiet 
Munkagård lär ut hur man driver 
ekologiskt jordbruk och det 
pågår flera projekt, ofta i sam-
arbete med grannregioner eller 

europeiska samarbetsparters, 
som stöttar utvecklingen av de 
gröna näringarna. Det gäller att 
ställa om hur naturens resurser 
används. Därför skapas mö-
tesplatser, för matproduktion, 
träindustrin och för klimats-
marta produkter som sedan kan 
användas inom välfärden. 
I dag känner för få till ener-
gikartläggningscheckarna och 
det finns långt fler jobb inom 
de gröna näringarna än vad det 
finns elever på naturbruksgym-
nasierna. Det finns så mycket 
kvar att göra.
Då krävs det att politiken debat-
terar och driver på. Vi socialde-
mokrater behöver vara en nagel 
i ögat på den moderatledda ma-
joriteten i Region Halland. Så att 
klimatpolitiken inte blir ytterliga-
re ett marknadsstyrt projekt där 
var och en får ta ansvar för sig 
själv utan där vi fortsätter lösa 
problem tillsammans. 

/Therese Svensson-Stoltz, 
ledamot i regionstyrelsens tillväxt-
utskott
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Klimatproblemen måste  
vi lösa tillsammans

Vi socialdemokrater 
behöver vara en nagel 
i ögat på den mode-
ratledda majoriteten

”

Therese Svensson-Stoltz,Varberg vid  
ett stormigt Kattegatt



Vi har flera politiska utskott som är kopplade 
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 remissinstans för 
Arbetarekommunen vid t.ex. större byggprojekt i 
kommunen. Så missa inte din chans som medlem 
att påverka politiken som Socialdemokraterna dri-
ver i Kungsbacka kommun samt i Region Halland.

Vår verksamhetsassistent Britt skickar kontinuerligt 
ut information om utskottens möten.
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, Kom-
munstyrelsen
/ Jonas Strand

Hur vill du forma vårt framtida Kungsbacka?

Therese Svensson-Stoltz,Varberg vid  
ett stormigt Kattegatt

Kan vi veta på förhand var framtida vägar bör byggas? Var nya bostäder kan etableras 
och områden för parker, näringsliv och annat som gör en kommun levande och attraktiv? 
Javisst, med hjälp av en långsiktig planering som kallas för översiktsplan. Just nu pågår 
ett arbete i kommunen med att ta fram en ny översiktsplan (ÖP) för Kungsbacka kom-
mun. Nu har du möjlighet att vara med och påverka!

Vi träffas onsdagen den 11 mars kl 18.00 på ABF, Verkstadsgatan 14 i lokalen Esteten. 

Då kommer Viktoria Fagerlund, verksamhetschef  strategiska avdelningen och Malin Jarl projektledare 
för den nya ÖP:n och gör en presentation av förslaget. Därefter kan du ställa frågor. Vi sätter oss sedan i 
smågrupper utifrån olika områden och tar fram vad vi tycker är viktigt att få med i den nya Översiktsplanen.

Alla medlemmar hälsas välkomna!  Vi bjuder på fika!

  Samhällsbyggnadsutskottet

Kom och diskutera hemsjukvården!
Onsdag den 22 april är du välkommen till ABF 
klockan 18:00.

Sociala gruppen kommer berätta om hur det fungerar från att en patient 
skrivs ut från sjukhuset till kommunens omhändertagande i hemmet.

- vad säger nya lagen?
- vilka är utmaningarna?
- hur ser vi på framtiden?

Vi bjuder på fika!

Du har väl inte missat våra politiska utskott?



Hur få fler ta uppdrag
när aktiviteten brister?
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Vill med detta inlägg inte 
vara alltför negativ eller 
tråkig men hur är det 

tänkt att våra nomineringar och 
val till olika poster skall fungera, 
idag och imorgon? Våra fören-
ingar verkar idag gå på någon 
form av sparlåga, våra politiska 
utskott lockar inte heller några 
större skaror av medlemmar 
eller intresserade till de inbjud-
ningar som gått ut när utskotten 
kallat till möten. Vet vi överhu-
vud taget någon som är villig att 
nomineras till olika uppdrag och 
i styrelser, detta när vi inte har 
något lokalt forum där vi möts 
och diskuterar aktuella frågor. 
Vet vi vilka personer som är 
intresserade och vill bli nomine-
rade till ett ansvarsfullt uppdrag, 
vet vi idag vilka personer som 
vill, vågar och kan ta och delta 
i ett politisk forum att uttrycka 
vårt politiska budskap och hand-
lingsprogram.

Min fråga blir således var hittar 
vi dessa personer då vi idag var-
ken har fullt fungerade förening-
ar eller någon större uppslutning 

till våra politiska utskott.  De 
personer som känner till våra 
interna rutiner kan ju nominera 
sig själva eller ”be någon annan” 
men hur kan vi värva fler nya 
kanske yngre med intresse av 
politik och förändringar som för 
vårt samhälle för socialdemokra-
tisk politik framåt. Hur valbe-
redningen fungerar har jag ingen 
insikt i, men en valberedning 
behöver ha en hel del på ”fötter-
na” för att veta vem eller hur de 
som blir valda ”fungerar och kan 
ge styrelse-uppdraget” den tid 
som behövs, inte endast på ett 
månadsmöte. 

Jag har tidigare fört fram åsik-
terna om att vardagslivets olika 
pussel för de aktiva främst de 
med barn och ungdomar, har 
förstått att det är svårt att få 
tiden till att gå ihop, någonting 
behöver göras för de som vill 
vara aktiva och har en ung fa-
milj, men vad?

 Vi behöver således bli flera att 
ta på sig uppdrag, detta mantra 
är inget nytt men bör upprepas, 

och detta görs, men hur når vi ut 
när våra forum blir allt mer be-
gränsade och när vi i föreningar 
och utskott inte kan locka till sig 
de medlemmar vi har?

Undantaget tycks vara de träffar 
och möjlighet till diskussion som 
arrangerats av Åke E ,Ingemar  
I och Janne B på Idékaféet som 
brukar hållas var 14:de dag på 
ABF. På dessa möte är diskus-
sionen livlig. Här möts både 
nya och lite äldre medlemmar 
och olika frågor lyfts upp som 
gruppen tagit fram i ljuset. Det 
intressanta med denna friståen-
de grupp är att de som deltagit 
är inte politiska aktiva i någon 
nämnd eller styrelse med någ-
ra få undantag (3-5 pers) på en 
grupp av ca 20-25 deltagare. 
Denna grupp bör i mitt tycke 
fortsätta att vara en fristående 
grupp där vardagliga frågor och 
diskussioner förs fram som be-
rör oss alla i det politiska livet.

Med partihälsning 

Renée Sylvan avgående ersättare 
i Ak

Vår  
riksdagsledamot
Sara Heikkinen Breitholtz

Kungsbacka Arbetarekommuns  

Årsmöte
söndagen den 29 mars
ABF, lokal: Fullriggaren.

•  Tal av Sara
•  Årsmötesförhandlingar    
•  Förtäring från 12.30

Väl mött!



Nya datum för  
medlemsutbildning steg 1 och 2
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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 
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


