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Nu går  
kampen  
vidare!
Läs Eva Borgs krönika  
på sidan 3

Rapport 
från  
regionen
Jonas Strand,  
regionspolitiker

Läs mer på sidan 4

I vänta på våren, 
snart är den här!

Välkomna till digitalt

Årsmöte den 25 mars
klockan 18:00 - 21:00 

Mötet kommer vara helt digitalt via Zoom.

På dagordningen

• Val till AK styrelse, Partidistrikt mfl.  

• Motioner 

• Medverkar gör vår Riksdagsledamot 

                             Adnan Dibrani     
 
 
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

Expeditionen  
i vintermörkret
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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

  15 18.00 Samhällsutskott
   För alla medlemmar

   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
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Engagemang, upprördhet
Nu går kampen vidare 

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 är hälsosamt och bra att människor 
blir engagerade och upprörda över 
det som sker i Kungsbacka. Jag tän-

ker i detta fall på hur mycket det har pratats och 
diskuterats om att Kvinnojouren behöver stöd 
och hjälp för att få verksamheten att leva vidare. 
Kvinnojouren behövs även i vår kommun. ”De 
höga häckarnas helvete” (ursäkta språkbruket) 
nämns ibland. Det finns kvinnor, som lever 
bakom de höga häckarna, som inte vill kontakta 
kommunen och ”socialen” för att be om hjälp. 
De liksom många andra kvinnor vänder sig till 
Kvinnojouren.

Vi som parti har gjort vad vi kunnat för att 
se till att de ska få pengarna som de behöver. 
Under hela förra året har vi socialdemokrater i 
nämnder, på kommunfullmäktige och i kom-
munstyrelsen föreslagit att Kvinnojouren ska få 
mer pengar. Under förra året ordnade Social-
styrelsen fram pengar som kvinnojourer runt 
om i landet kunde söka. Då fick Kvinnojouren 
i Kungsbacka 400 000 kronor. De pengarna var 
välkomna. Från kommunen fick de 172 000 kro-
nor. Vi hade senast ett förslag i kommunstyrel-
sen om att de skulle få 1 miljon kronor för i år. 
Pengarna som vi ville använda skulle tas ur de 
generella statsbidragen som kommunen erhåller.

Nu har ni säkert läst i lokalpressen att det verkar 
som om det finns pengar att ge Kvinnojouren. 
Det är dock inte klart i skrivande stund hur 
mycket eller när pengarna betalas ut. Kampen 
går vidare!

Hembygdsmuseet engagerar det också. Åke 
Eliasson har startat en namninsamling och det 
är nu ca 2 500 personer som skrivit under listan 
och det är många som också skickat brev och 
vykort om att man vill vara med. 

Även här gör vi socialdemokrater i kommunen 
en insats för att Hembygdsmuseet ska fin-
nas kvar. Det gäller att övertyga de styrande i 
kommunen om att museets verksamhet är viktig 
och värdefull och nu gäller det att ställa upp, 
även här, med pengar för att de ska kunna driva 
verksamheten vidare.

Alléskolan eller vi kanske ska börja kalla det 
för Alléhuset? En byggnad som många tycker 
ska få finnas kvar och inte rivas. Nu planeras 
kvarteret Ejdern, (där Alléhuset ligger) och där 
ska det finnas bostäder, P-hus och förskola 
bland annat. Alléskolan är en byggnad som är i 
gott skick, en omfattande kulturmiljöutredning 
är gjord om byggnaden där det framgår bland 
annat att ”Alléskolan representerar, som en av få 
byggnader i Kungsbacka, tidsskiktet 1940-tal med dess 
arkitektur präglad av nyrealismens stildrag. Alléskolan 
är en av få offentliga byggnader från 1900-talets första 
hälft i Kungsbacka.” 

Även här finns namninsamlingar och sidor på 
Facebook som uppmanar människor att agera 
och tillskriva kommunen om att byggnden ska 
få vara kvar. Jag tycker också att byggnaden ska 
bevaras och jag har tidigare sagt att jag kommer 
att ockupera huset om de tänker riva det. Jag blir 
inte ensam om att göra det. Det är flera perso-
ner som kommer att göra mig sällskap. Du är 
välkommen du också! Kampen går vidare!
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I skrivande stund har 
det gått nästan exakt 
ett år sedan första 

Corona-fallet upptäcktes 
i Sverige och idag har vi 
alla mer eller mindre börjat 
vänja oss med att leva med 
restriktioner, handsprit och 
digitala möten.

I våras så såg vi ganska många 
fall i Halland vilket minskade ner 
rejält under sommaren och lät oss 
någorlunda få njuta av sommaren 
och ledigheten. Under hösten tog 
det sedan fart igen och runt jul 
samt veckorna där efter var antalet 
insjukna betydligt högre än under 
puckeln på våren. Något som dock 
är positivt är att vi börjar se ett 
resultat av vaccinationen av de allra 
äldsta och sjukaste i samhället. För 
det är ju just i denna grupp som vi 
tidigare sett mest antal avlidna till 
följd av Corona.

Om vi då i Halland stannar upp 
och reflekterar lite över hur det sett 
ut i Halland under 2020 så kan vi 
konstatera att Halland faktiskt inte 
haft någon överdödlighet som varit 
större än åren dessförinnan.
I riket däremot ser det lite sämre 

ut vilket är beklagligt. Däremot har 
Halland varit en av de regionerna 
som har haft flest fall per 100.000 
invånare under 2020. Förklaringen 
till att vi inte har någon överdödlig-
het är bland annat att Halland är en 
av de regioner som har lägst antal 
avlidna per tusen insjukna i Sverige.

Ekonomiskt gjorde Halland ett 
fantastiskt bra resultat rent ekono-
miskt vilket berodde primärt på de 
generösa statsbidragen från den So-
cialdemokratiskt ledda regeringen.  
Dock har vi en del verksamheter 
som haft det riktigt tufft. Halland-
strafiken har t.ex. sett en minskning 
på intäktssidan på hela 40% under 
2020 jämfört med föregående år. 
Många företag har också haft ett 
riktigt tufft år. 

Gällande vaccinationen så har nu 
Region Halland tillsammans med 
de halländska kommunerna byggt 
upp kapaciteten för att snabbt och 
smidigt kunna vaccinera invånarna i 
Halland. Bland annat kommer Ting-
bergshallen i Kungsbacka användas 
till detta vilket ni kanske läst om i 
lokalpressen. Samarbetet mellan Re-
gion Halland och kommunerna har 
ibland varit lite ansträngt, men runt 
pandemin har det fungerat riktigt 
bra, vilket bådar gott inför framtida 
samarbeten.

Region Halland följer strikt Folkhäl-
somyndighetens rekommendationer 
gällande vilka som skall vaccineras 
i vilken ordning vilket innebär att 
de som har störst risk att bli sjukast 
och avlida, skall vaccineras först. 
Problemet är alltså inte kapaciteten 
att vaccinera utan att Halland och 
Sverige än så länge bara fått mindre 
leveranser av vaccin. Med den leve-
ransplanen som ligger i skrivande 
stund planerar Region Halland att 
alla som vill bli vaccinerade, skall 
vara detta senast vecka 28 i år. Dock 
styr vi tyvärr inte över tillverkarna 
av vaccin, men låt oss alla hoppas 
på att denna prognos håller, så vi 
kan börja hänga tillsammans igen 
på fysiska möten i höst.

Ser fram mot att träffa mina 
partikamrater fysiskt igen

Rapport från regionen:

Jonas Strand (S) 
Ledamot Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott 

0701-481952 
jonas.strand@regionhalland.se
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Nomineringar till  
Region och Riksdagslistan
2021-04-01 Startar Nominering Region & Riksdag
Skicka dina nominerade till Britt på sap.kbasoc@gmail.com

2021-04-31 Sista dag för nominering till Region & Riksdag

2021-05-27 Valkonferens (ABF är bokat för ev. fysiskt möte)

Nomineringar till KF-listan
2021-05-01 Startar Nominering Kommunfullmäktige
Skicka dina nominerade till Britt på sap.kbasoc@gmail.com

2021-08-31 Sista dag för nominering till KF-listan

Valkonferens 27/1, 2022

Nomineringar till ombud  
Valkonferens Hallands Partidistrikt
2021-       Återkommer med datum för nominering 
2021-11-20 Valkonferens Hallands partidistrikt

Kungsbacka  
Socialdemokratiska  
Arbetarekommun

Nomineringar till AK styrelse, distrikts styrelse, ombud avklarat.  
Alla nomineringar inlämnad till valberedningen.

Viktiga datum framöver!
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Kandidatnominering Ombud 
Partikongressen
2021-04-12 Startar Kandidatnominering Ombud Partikongress 
2021-04-26 Kandidatnominering Ombud Partikongress avslutas

Ombuds röstning till  
Partikongressen
2021-06-03 Startar Ombudsvalen till partikongress 
2021-06-19 Ombudsvalen till partikongress avslutas

Nu är det dax för 
flygblads utdel-

ning etapp 2 inför kyr-
kovalet 19 september.
I julas delade vi ut 4000 
flygblad. Ett stort tack 
till er som var delaktiga i 
att det blev utdelat.
Inför påsk tänker vi dela 
ut lika många. 
Denna gång hoppas vi 
att fler personer hjälper 
till så att det blir både 
lättare och roligare för 
alla inblandade.
 

Anmäl dig till 
flygbladsaktiviteten till  
Per Gunnarsson,  
per.gunnarsson@olgor.
se

Valledarna för kyrkova-
let 2021
Per Gunnarsson
Marie Bovin
Martin Aronsson

Nästa aktivitet inför kyrkovalet

Kyrkoval 2021:                                         

Kyrkofullmäktige
Fyra listor
 
Tölö Älvsåker
Hillevi Fredriksson Björk       
Kent Stenhammar 
Ingela Hansson                   
Karl Tapper                           
Johan Tolinsson               

Kungsbacka -Hanhals 
Gert Svensson 
Ann-Louise Lundqvist
Martin Aronsson 

Särö -Vallda 
Marie Bovin
Per Gunnarsson
Åsa Andersson

Fjärås-Förlanda
Rasmus Petrusson
Susann Petrusson
Ingemar Ingemarsson

Göteborg Stiftet
Hillevi Björk -Fredriksson
Kent Stenhammar
Åsa Andersson 
Per Gunnarsson
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2020 året då vi lärde oss 
att delta i digtala  
möten

Dubbla skärmar är ett plus! Eller rättare sagt ett MÅSTE.
och gärna något att mumsa på  :)

Jonas Strand, vår regionspolitiker behöver också  --
dubbla skärmar!  Och husdjur.....

Det blev en snabb start med över-
gång från fysiska möten till digitala. 
Det positiva är ju kortare väg till 
mötet! Från vardagsrummet till 
skrivbordet eller annan lämplig 
plats som familjen kan undvara! 
Efter de första stapplande ”stegen”  
börjar man förstå vikten av att ha 
hörlurar och att stänga av mikrofo-
nen när man inte talar. Väldigt bra 
för alla andra att slippa höra när nå-
gon bläddrar i pappers handlingar.



Miljömålskonferens 2021
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Glädjen att träffas i verkligheten.  
Ronny Lundin och Åke Eliasson 
möte på Löftadalens folkhögskola  
11 februari 2020. 

Åsa-Frillesås årsmöte 
2020 medverkar gör 
också medlemmar från 
Fjärås Föreningen

Digitala Företags besök!

Samhällsbyggnadsutskottet. 
Är alla med? Hör ni mig?

Marianne, Ingvar och May-Louise

Så här såg det ut med FYSISKT MÖTE
ifall ni har glömt hur det kunde vara!

24 februari 2021 Digitalt Teams årsmöte för Fjärås 
föreningen där några medlemmar från Åsa-Frillesås 
ingår numera.

Numera ensam på kammaren....
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så heter den Facebooksida som Soci-
aldemokraterna, Moderaterna, Libe-
ralerna, Vänsterpartiet och Miljöpar-
tiet de gröna i Kungsbacka har lagt 
upp inför vårt gemensamma evene-
mang den 8 mars på Internationella 
kvinnodagen.

Vi livesänder via Facebooksidan kl 18.00 till 
ca 20.00, det blir alltså inget fysiskt möte. 
Du kan sitta hemma i soffan och ta del av 
Jessicas berättelse om hur det var att vara 
utsatt för våld i en nära relation.

Efter det så blir det ett panelsamtal med in-
tressanta personer, företagare, polis, forskare 
och en helt vanlig man. Frågorna handlar 
om utsatthet och jämställdhet. Moderator 
är Elisabeth Blide, tidigare chefredaktör på 
tidningen Norra Halland.

Välkomna
att ta del, lyssna  
och ställa frågor!

Internationella kvinnodagen Kungsbacka

Socialdemokraterna och LO  
en gemensam live-sändning  
kl 20-21 på Facebook.

Andrea Törnestam, SSU, kommer att tillsam-
mans med vår jämställdhetspolitiska talesperson 
Annika Strandhäll och LO:s ordförande Susanna 
Gideonsson att hålla i ett ”8 mars-häng” med 
flera spännande gäster som alla ska prata om hur 
vår politik kan öka tryggheten för kvinnor. Alla är 
välkomna att delta i samtalet och kommentera på 
sociala medier.
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Medlemsutbildning del 1 – i ny tappning!
Nu uppdaterad för att du som medlem ska få de bästa för-
utsättningarna för att diskutera och bolla idéer med social-
demokrater från hela Halland. På programmet finns bland 
annat ideologi, vår historia, organization och mötesteknik.

Medlemsutbildnig del 1 – i ny tappning!
Pågår

Medlemsutbildning del 2 – i ny tappning!
Socialdemokraternas medlemsutbildning, del 2, 
ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper 
och träffa partikamrater från hela Halland.  
På programmet finns bland annat socialdemo-
kratisk maktanalys och strategi, organisering och 
agitation. Du behöver ha gått medlemsutbild-
ningens del 1 för att delta.

Tid: Utbildningen sker under tre sammanhängande tillfäl-
len, den 27/3, 17/4 och 8/5, kl 9-16. Du förväntas delta 
vid alla tillfällen. 
Plats: Digitalt, via Zoom.
Anmälan: Sker senast 27/2 på https://studieportal.se/
halland
Kursen är kostnadsfri.

Tid: Utbildningen  
går som studiecirkel  

med sex träffar,  
11/3, 18/3, 25/3, 8/4,  

15/4 och 29/4 kl 18-21. 

Plats: Digitalt, via Zoom
Anmälan: Snarast  

via https://studieportal.se/ 
halland

Kursen är kostnadsfri.

Varmt välkommen med din anmälan.

Buss transporter 
sker säkrast med 
munskydd och 
bälte
 

Verksamhetsassistenten 
på väg hem från dagens 
arbete.

Håll avstånd!
Tvätta händerna!



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 

Partiexpeditionen är bemannad 
tisdagar och onsdagar 8-17. Nu i pandemintid begränsad besökstid. 

Hör gärna av er innan ni kommer. Hälsningar Britt


