
Handlingsprogram 2022-2026

KUNGSBACKA



Innehållsförteckning

sidan

3. Inledning  

4. Välfärden först 

5. Bästa skolkommunen 

7. Gymnasium och arbetsmarknad 

8. En trygg kommun för våra äldre 

10. Välfärdsteknik 

11. Individ och familjeomsorg 

13. Kultur och fritid 

16. Tryggheten ska öka i hela Kungsbacka 

17. Integration 

18. Fossilfri energianvändning 

20. Full sysselsättning 

22. Näringslivets och företagets förutsättningar 

23. Landsbygdsprogram 

25.	 Trafik,	parker,	parkering	och	infrastruktur	

27. Demokrati i centrum 

28. Vi skall ta Kungsbacka in i framtiden  

2



Inledning
Socialdemokraterna i Kungsbacka vill byg-
ga en sammanhållen modern kommun utifrån 
våra klassiska värderingar om frihet, jämlikhet 
och solidaritet. En kommun där vi alla känner 
den framtidstro som vi har i vår fina kommun 
och land.  Det ska finnas en levande lands-
bygd och ett flertal kommundelar och tätorter 
som får möjlighet att utvecklas och stärka sin 
identitet. Varje del ska stärka de andra delarnas 
möjlighet att utvecklas och tillsammans ska vi 
skapa ett sammanhållet Kungsbacka.

Vår generations stora projekt är nu att använ-
da en tid av tillväxt till att bygga en hel stad 
och en sammanhållen kommun med flera 
livskraftiga tätorter av det som invånare före 
oss påbörjade. Det viktigaste steget för att 
genomföra förändring är att rakt och ärligt se 
hur verkligheten ser ut. Trots att framtidstron 

börjar växa finns en känsla av otrygghet som 
är alltför stark. 

Som socialdemokrater ogillar vi starkt käns-
lan av otrygghet, om det handlar om en oro 
för att välfärden inte ska finnas där som en 
stark och trygg hand. Det kan vara på ålderns 
höst, eller när livet är som svårast eller om 
det handlar om rädslan för att gå ut under 
kvällstid eller rädslan för att förlora jobbet när 
konjunkturen förändras.

Socialdemokraterna kommer att driva på för 
att fortsätta samhällsbygget och ta oss an vår 
generations politiska projekt att bygga ett 
sammanhållet Kungsbacka, där jämlikheten 
har förutsättningar att växa. Vi gör det med 
ordning, reda, struktur och framtidstro. 

• I Kungsbacka ger vi barn och unga goda och jämlika uppväxtvillkor  
oavsett	föräldrarnas	ursprung,	inkomst	eller	livsval.	En	trygg	uppväxt	 
och bra utbildning är en rättighet och inte privilegium i det svenska  
folkhemmet det är samhällets skyldighet.

• Vi tar ekonomiskt ansvar och uppmuntrar en hållbar tillväxt. Alla ska få 
möjlighet att bidra i arbetslivet och samhället i övrigt. Näringslivet ska  
ges möjlighet att växa och utvecklas.

• Vi tar hand om varandra och ingen lämnas utanför. Alla behövs. Vård och 
omsorg	finns	till	för	alla,	håller	god	kvalitet	och	fördelas	efter	behov.

• Vi ser att en attraktiv stadskärna och en stark och livskraftig utveckling  
i	kommundelarna	samt	på	landsbygden	går	hand	i	hand.	Det	ska	finnas	
bra	bostäder,	bra	kommunikationer	och	ett	värnande	av	miljön.

• I ett Kungsbacka som håller ihop växer gemenskapen.

• För ett sammanhållet Kungsbacka måste vi sätta stopp för det som drar 
oss isär och återställa samhällskontraktet mellan människor och mellan 
individ och samhälle. 
 
Utifrån dessa insikter har vi formulerat konkreta förslag på åtgärder som vi vill förverk-
liga under den kommande mandatperioden.

Vår politik
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Välfärden först 
En välfärd utan vinstjakt och marknads-
experiment är Socialdemokraternas pri-
oritet eftersom välfärden kommer först. 
Vår gemensamma samhällsmodell vilar på 
grunden att välfärden är trygg och till-
gänglig	utifrån	det	behov	som	finns	i	vårt	
samhälle. 

Vi socialdemokrater vill att våra äldre, perso-
ner med funktionsnedsättningar och andra 
grupper som behöver stöd ska få det stöd och 
den hjälp som de lagligen har rätt till. Vi ska 
också ha rätt bemanning och personalen med 
rätt förutsättningar för att klara av välfärds-
uppdraget. Våra undersköterskor, assistenter, 
vårdare tillsammans med sina kollegor, samt 
biståndshandläggare/socialsekreterare och alla 
andra professioner inom beslutskedjan gör ett 
fantastiskt arbete och dessa eldsjälar förtjänar 
respekt och ska inte ses som en kostnad som 
kan skäras i för att effektivisera eller användas 
för att öka vinster.

Vi vill säkerställa en välfärd utan vinstjakt 
genom att avveckla upphandlingar inom detta 
område och skatteslöseri på konsultnotor av 
olika slag. Verksamheterna ska utvecklas och 
inte avvecklas genom marknadsexperimentella 
inslag. Ytterst handlar det om skattepengar 
som skulle ha gått till verksamheter inom väl-
färden som istället för att användas för det de 
var avsedda till, att förbättra välfärden, slösats 
bort. Vi vill se över möjligheterna att avveckla 
en påtvingad konkurrensutsättningsplan för 
våra verksamheter och istället arbeta aktivt för 
att utveckla en verksamhet där samhällsmed-

borgarnas behov står i centrum. Det är också 
viktigt att beakta lösningar som exempelvis 
mindre kooperativ och idéburna företag, som 
har bedrivit en verksamhet som har haft fokus 
på andra värden än att generera en maximal 
bolagsvinst och utdelning för aktieägare. Detta 
är något som Socialdemokraterna gärna vill 
stödja i ett led att utveckla välfärden. Det finns 
idag ingen rapport som har påvisat att verk-
samheter har blivit effektivare tack vare privata 
lösningar. 

Socialdemokraterna vill också satsa på alter-
nativa driftsformer som kan verka inom den 
offentliga regin, där de alternativa driftsfor-
merna kan uppmuntra till nytänkande, krea-
tivitet och innovation inom välfärdssektorn. 
Vi behöver undersöka och kartlägga den 
beprövade erfarenheten som finns i form av 
bland annat intraprenader inom skola, vård 
och omsorg. Det finns exempel som har visat 
på mycket positiva aspekter, inte minst vad 
gäller effektivisering, främjande av kvalitet där 
personalens involvering i verksamheten visat 
sig vara en framgångsfaktor. Intraprenad som 
en alternativ driftsform som har givits större 
befogenheter att styra över den egna verk-
samheten, samt ett större ansvar för resultatet 
av verksamheten. Detta främjar en kultur där 
brukare, chefer och personal får ett högre 
inflytande över sin verksamhet. Vi kan, ge-
nom rätt inriktning, främja en demokratiserad 
välfärd med starkare inslag av delaktighet och 
gemensamt ansvarstagande.

• Vi vill avveckla upphandlingar som innebär att kommunal verksamhet  
konkurrensutsätts

• Vi vill uppmuntra till kommunala intraprenader med fokus på kvalitet och  
utveckling samt bättre delaktighet och samverkan inom verksamheterna

Vår politik
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Bästa skolkommunen
Socialdemokraterna har alltid satt kunskap 
och utbildning som en högt prioriterad fråga 
och i grunden en förutsättning för demokrati 
och jämlikhet. För oss socialdemokrater är det 
självklart med en likvärdig skola, för alla.

Alla barns möjlighet att nå sina drömmars 
mål är själva grunden för den jämlikhet som 
vi strävar efter i den svenska modellen. Idag 
är klyftorna mellan olika barns skolresultat 
utifrån adress, föräldrars utbildning och bak-
grund alldeles för stora. Kungsbacka kommun 
ska bli den bästa kommunen att växa upp i, 
oavsett föräldrars inkomst eller utbildning.

Under nästa mandatperiod vill vi socialdemo-
krater satsa på att öka kompetensförsörjning 
och utveckling för våra lärare. Vi har idag en 
kompetent lärarkår med en hög andel legiti-
merade lärare. Vi vet att utan fortbildning och 
kunskapspåfyllning så kommer vår lärarkår på 
sikt inte kunna hålla den höga standard de har 
idag. Kopplat till detta ser vi också behovet av 
ett ökat samarbete mellan lärare, där kun-
skaps- och erfarenhetsutbyte är ett prioriterat 
inslag i vardagen. Med en sådan satsning är vi 
säkra på att också eleverna gynnas, och att det 
avspeglas i resultaten i skolan.

Förutom detta vill vi verka för att fler vuxna 
ska finnas för våra barn i skolan och försko-
lan. Fler vuxna innebär att vi kan förbättra 
tryggheten i våra skolmiljöer och även under-
lätta för våra lärare i det arbete som inte är 
undervisning.

Grunden för en tryggare framtid lägger vi i 
skolan. Det ska ges möjlighet att bli sitt allra 
bästa jag. Det innebär att alla ska ges förutsätt-
ningar för att känna framtidstro. Samhällsbyg-
get startar i en stimulerande skolmiljö. Det är 
i mötet mellan pedagog och elev som kunskap 
formas. Fysisk aktivitet och en mätt mage har 
en stor inverkan på vår förmåga att ta till oss 
kunskap. Därför vill vi socialdemokrater att 
mer fysisk aktivitet kommer in under skol-
dagen. Vi vill också att alla skolbarn ska ha 
möjlighet att få frukost i skolan.

Det behövs mer personal i skolan. Vuxnas 
närvaro skapar en tryggare miljö och blir ett 
stöd för eleverna under skoldagen. Med en 
satsning på mer personal i skola och förskola 
vill vi socialdemokrater bidra till att ge elever-
na trygghet och stöd under hela deras skol-
gång.

Intraprenad
Intraprenad är en självständig resultatenhet 
inom ramen för den kommunala förvaltningen 
med utökat ansvar och befogenheter. För att 
intraprenadskolorna ska kunna utvecklas fullt 
ut är det viktigt att de får rätt förutsättningar. 
Intraprenadskolorna måste få en än friare roll 
gentemot förvaltningen, såsom det var tänkt 
från start. Vi socialdemokrater anser att mo-
dellen med Intraprenad borde kunna bedrivas 
även inom förskolan.

Spring i benen
Alla skolor i Kungsbacka ska erbjuda barnen 
fysisk aktivitet varje dag, eftersom rörelse gör 
att barnen mår bättre, lär sig bättre och har 
lättare att koncentrera sig. 

Elevhälsan
Elevhälsans har ett viktigt uppdrag för att alla 
elever och barn ska kunna nå sina mål. Elev-
hälsan ska bestå av alla de kompetenser som 
behövs för att stötta pedagoger, skolledning 
och föräldrar så att dessa kan ge rätt stöd 
till varje enskilt barn och elev. Det är därför 
viktigt att varje skola har ett elevhälsoteam 
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• Alla skolor ska vara bra och trygga skolor. 

• Satsa på elevhälsovård

• Vi vill ha en mer jämlik skola där alla barn får chansen att lyckas oavsett bak-
grund

• Vi vill ha mindre barngrupper i förskolan och på fritidshemmen och att persona-
len ska ha möjlighet att skapa en trygg och utvecklande miljö för barnen

• Förbättra skolledarnas arbetssituation. Rektorerna ska ges förutsättningar för att 
fokusera på det pedagogiska ledarskapet.

• Skolorna ska ha rätt antal elever i förhållande till lokalens storlek.

• Vi vill utöka intraprenader inom för- och grundskolan

• Alla skolor ska ha skolbibliotek och skolbibliotekarier.

Vår politik

(EHT) med tillgång till speciallärare, speci-
alpedagoger, socialpedagoger, skolsköterska, 
kurator, psykolog, talpedagog samt studie- och 
yrkesvägledare. Detta behövs för att kunna 
möta alla olika behov för allt ifrån särbegåvade 
elever till elever som har de mest grundläggan-
de behoven.

Trygghet i skolan
Innebär att alla barn ska kunna träffa personal 
på sin egen skola med kompetens att ge dem 
stöd även utanför klassrummet. Det behövs 
fler kuratorer, psykologer och skolsköterskor 
för att tidigt hjälpa barn och ungdomar med 
psykisk ohälsa och andra problem. Lärarna ska 
bestämma innehållet på elevernas läsplattor 
och laptops. De är pedagogiska hjälpmedel 
som ska användas för skolarbete- och inte för 
kränkningar och annat som inverkar negativt 
på skolarbetet.

Bättre skolgång för barn placerade i 
familjehem
Barn och ungdomar i familjehem ska erbjudas 
en förstärkt skolgång. Samverkan mellan sko-
lan, föräldrar, barn och ungdomar och familje-
hem, ska utvecklas och förbättras.

Mer resurser till fritidshemmen
Ett fritidshem med högre personaltäthet och 
mer planerad tid är ett bra komplement till 
den undervisning som sker under skoltid. Mer 
resurser innebär ökat stöd för dem som inte 
kan få stödet på hemmaplan.

Öka personal- och lärartäthet
Vi behöver öka personal- och lärartätheten 
inom skolan och förskolan i form av bl.a. 
barnskötare, förskollärare, lärare, lärare i fri-
tidshem och fritidsledare. Det är viktigt att alla 
elever blir sedda, hörda och lyssnade på. Den 
som behöver stöd och hjälp ska få det, i rätt 
tid. Vi vill satsa på tidiga insatser för att und-
vika och förebygga problem för eleven. Det 
behövs då fler specialpedagoger, speciallärare, 
stärkt elevhälsoteam. 
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Gymnasium och arbetsmarknad

• Höja betygsgenomsnittet genom mer individuellt fokus på inlärning och mer 
flexibelt	lärande	för	att	alla	elever	skall	nå	sin	potential.

• Utöka samarbetet med näringslivet. Utöka antalet program med Ung företag-
samhet (UF) så att eleverna får insikt i hur det är att driva företag.

• Utöka	det	internationella	utbytet	på	fler	program	genom	fler	EU-	projekt.

• Mer resurser ska fördelas till de elever som behöver det bäst.

• Elevhälsan	ska	stärkas	och	utvecklas,	detta	genom	att	samarbete	utvecklas	mel-
lan	fler	berörda	förvaltningar	och	nämnder	ytterligare	med	mål	att	elevhälsan	
stärks.

• All personal ska få utbildning i hederskultur.

• Rörelse i skolan ska vara en integrerad del i elevernas scheman.

• Arbetsmiljöarbetet	intensifieras	och	kvalitetssäkras	ytterligare	med	utgångs-
punkt från beslutade fem arbetsmiljömål i kommunfullmäktige.

• Ta vara på nyanländas kunskaper genom validering.

Vår politik
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En gymnasieexamen är nyckeln till arbe-
te. En avslutad gymnasieutbildning är den 
bästa försäkringen mot arbetslöshet. Därför 
behöver avhoppen från gymnasiet minska 
och fler elever lämna gymnasieskolan med 
fullständiga betyg. Därför kräver vi att Beda 
Hallbergs gymnasium åter öppnas i kom-
munen.

För att fler ska fullfölja en gymnasieut-
bildning behöver det specialpedagogiska 
stödet öka och fler lärare anställas. Vi vill 
att lärarna ska avlastas av annan personal, 
till exempel lärarassistenter. Det behövs fler 

resurser i skolan. 
Att förbättra arbetsmiljön för både personal 
och elever, är oerhört viktigt och det arbe-
tet behöver intensifieras. Vi vill se ökade 
insatser för elevhälsan och ta ansvar för att 
faktiskt minska oro och stress i skolan och 
på fritiden.

Arbetsmarknad
Satsning på arbetserfarenhet för unga. Det 
är viktigt att tidigt förstå och uppleva det 
arbetsliv man skolas till. Vi vill att alla gym-
nasieungdomar i Kungsbacka erbjuds ett 
feriejobb genom Kungsbacka kommun och 
näringsliv.

Nyanländas etablering
Vi vill se ökade ansträngningar i att etablera 
nyanlända i arbetslivet. Extra fokus på att 
ge nyanlända kvinnor snabbare vägar för att 
komma in i yrkeslivet och ges större möjlig-
heter att bli integrerade i samhället. Språk 
och arbete är en nyckel till samhörighet 
aktivt deltagande i samhället.



En trygg kommun för våra äldre
De som varit med och byggt upp vårt land har 
rätt till trygghet under ålderdomen. Idén och 
tanken om folkhemmet börjar i barndomen 
och fortsätter genom hela livet till ålderdo-
men. Känslan av gemenskap ska genomsyra 
vår vård- och omsorgspolitik. Det samhäll-
skontrakt vi socialdemokrater vill ge till de äld-
re är löftet om en trygg och säker ålderdom. 
Vårt mål är att de äldre ska få bestämma själva 
över sitt liv och sin vardag. Vi vill att de ska få 
ett stöd som utgår ifrån de äldres mål, vad de 
behöver och tycker är viktigt. En viktig för-
utsättning är god och näringsrik kost - gärna 
med social samvaro, bra boenden och insatser 
som bidrar till god hälsa och livskvalitet. Det 
är ett sådant samhälle vi vill ha, ett folkhem. 
Det tycker vi är ett samhällskontrakt värt nam-
net för våra äldre.

Ett anpassat och tryggt boende för våra 
äldre
I Socialdemokraternas Kungsbacka verkar vi 
för att boendeformerna för de äldre skapas 
utifrån det behov som uppstår. De äldre ska 
ha möjlighet att få en anpassad bostad utifrån 
de behov som de har under ålderdomen. De 
ska känna en trygghet i att kunna leva ett bra 
liv där boendet utgör ett centralt behov som 
ska uppfyllas.

Särskilda boenden
Vi vill verka för att våra vård- och omsorgs-
boenden, som tilldelas efter ett biståndsbeslut, 
ska hålla en mycket hög kvalitet och de äldre 
som beviljas ett så kallat särskilt boende, ska få 
ett tryggt och bra boende utan att behöva stå i 
kö under en längre tid. Den vård och omsorg 
man får ska vara jämlik i hela kommunen.

Trygghetsboenden
Våra trygghetsboenden för de äldre ska vara 
anpassade för de som har omsorgsinsatser och 
är i behov av en boendeform som möjliggör 
ett enklare liv för de äldre. Boendeformen ska 
vända sig till dem som är 70 år eller äldre.

Seniorboenden
Vi vill utveckla vanliga bostäder med god 

tillgänglighet som ska vara till för dig som 
har fyllt 55–65 år. Målet är att det ska finnas 
gemensamhetslokaler i närheten av bostaden 
för socialt umgänge och aktiviteter.

En anpassad välfärdsteknik som främjar 
trygghet och den nationella värdegrunden
Vi vill nyttja den tekniska utvecklingen inom 
äldreomsorgen för att öka tryggheten och stär-
ka integriteten för de äldre. Vi vill till exempel 
utöka möjligheten till nattlig tillsyn digitalt 
istället för hembesök mitt i natten. Genom 
att använda välfärdstekniken på rätt sätt kan 
vi frigöra personal som därigenom får mer tid 
för de äldre. Det är ett enkelt sätt att utveckla 
och förbättra välfärden, utan att behöva tillfö-
ra ökade resurser. Genom välfärdsteknik vill vi 
verka för att skapa mer trygghet vid hembesök 
och hemtjänst genom tillförlitlig information 
om besök och insatser, som sker automatiskt. 
Ingen ska behöva känna sig otrygg i sitt hem, i 
vårt fria samhälle.

De äldre ska inte vara kunder på en mark-
nad med vinstjagande företag

Vi värnar om våra äldre och ser dem som 
samhällsbyggets hjältar. Deras vård och om-
sorg ska vara av högsta möjliga kvalitet och 
den ska alltid vara värdig och respektfull. Vi 
tänker verka för att alla vård- och omsorgsbo-
enden drivs i kommunal regi för att säkerställa 
en god kvalitet och att skattemedel som inves-
teras i verksamheten går till de äldres vård och 
omsorg och inte till vinst. Detta innebär att 
boenden inte ska upphandlas via LOU (Lagen 
om offentlig upphandling) och LOV (Lagen 
om valfrihetssystem).

Utveckla särskilda boenden

Vi vill utveckla våra vård- och omsorgsbo-
enden genom att skapa möjligheter till intra-
prenader i kommunal regi. På det sättet får 
den kommunala verksamheten, som även 
fortsättningsvis är inom kommunal regi, en 
möjlighet att utveckla och profilera olika vård- 
och omsorgsboenden med olika inriktningar. 
De äldres livsstil och intressen ska styra vilket 
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• Fler undersköterskor och legitimerad personal ska anställas inom vård- och om-
sorg samt hemsjukvården för att förbättra arbetsmiljön och värna om de äldre

• Kraftigt minska beroendet av timvikarier inom vård- och omsorgssektorn  
genom	att	erbjuda	personalen	heltid	som	norm,	men	självklart	även	deltid,	 
om så önskas

• Verka för en särskild lönesatsning för personalgrupperna inom vård- och om-
sorg

• Höja kompetensnivån genom att satsa på personalen och fortbilda efter behov 
för att verksamheten ska vara av högsta kvalitet

• Stoppa vinstjakten inom vård- och omsorg

• Bygga olika boendeformer som ska underlätta för våra äldre att få rätt boende

• Fri	kollektivtrafik	för	våra	pensionärer	till	såväl	Göteborg	som	inom	Halland	
under dagtid

• Se till att en god och näringsrik kost alltid serveras på våra vård- och omsorgs-
boenden

• Utveckla intraprenader för våra vård- och omsorgsboenden

• Utveckla	arbetet	med	att	tillämpa	välfärdsteknik	för	att	höja	kvaliteten,	skydda	
integriteten för våra äldre och främja effektivitet inom vård- och omsorg

• Förbättra personalkontinuiteten i hemtjänsten så att man möter färre personer

• Integrera vård- och omsorgsboende med förskola för att människor ska kunna 
mötas över generationsgränserna och förgylla varandras tillvaro

Vår politik

boende som är önskvärt. Vi vill införa bo-
endeönskemål i kommunen så att de äldres be-
hov styr i större utsträckning. Vi vill se att det 
byggs vård- och omsorgsboenden tillsammans 
med förskoleverksamhet för att generationer 
ska kunna mötas.

God vård och omsorg i det egna boendet
Så länge våra äldre kan bo kvar i sina ordinära 
boenden, sina hem, ska den hemtjänst och 
hemsjukvård som ges, vara trygg och säker. Vi 
vill förbättra personalkontinuiteten genom att 
minska antalet personer som våra äldre träffar 
varje dag, så att det känns tryggare då man får 
besök av bekanta ansikten.

God	hemsjukvård	i	ditt	eget	hem,	i	det	
särskilda boendet och i det nya hemmet
Många äldre får mer omfattande hemsjukvård 
ju äldre de blir. Vi vill stärka förutsättningarna 
för legitimerad personal att utföra den bästa 
möjliga hemsjukvården, oavsett om den sker i 
det ordinära boendet, det vill säga personens 
hemmiljö, eller på vård- och omsorgsboende 
efter korttidsvistelse eller liknande. Vi kommer 
att verka för att samverkan mellan berörda 
professioner ska ha sin utgångspunkt i de äld-
res trygghet och patientsäkerhet i alla led. 
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Välfärdsteknik
Välfärdsteknik är en växande och viktig 
del i morgondagens välfärd. Den kan 
skapa	förutsättningar	för	bättre	arbetsmiljö,	
högre integritet samt bättre effektivitet 
och kvalitet. Att ta tillvara de tekniska 
lösningar,	som	erbjuds	och	tillgängliggörs	
bidrar till att utveckla välfärdens huvud- 
syfte	–	vård	och	omsorg,	efter	behov.	

Den digitala utvecklingen har haft stor in-
verkan på människans livskvalitet. Med hjälp 
av tekniska lösningar har vi kunnat skapa en 
bättre tillvaro i vårt samhälle. 

Välfärdsteknik är den digitala utveckling som 
skapar lösningar inom välfärden och bidrar 
till ökad livskvalitet. Välfärdsteknik främjar 
lösningar som vänder sig till bland andra äldre 
personer och personer med funktionsvariatio-
ner av varierande grad. 

Exempel på bra välfärdsteknik är nattillsyn via 
kamera och digitala trygghetslarm, men det 

finns så många fler. Välfärdsteknik kan skapa 
bättre förutsättningar för vår personal att klara 
av sitt välfärdsuppdrag, men också möjlig- 
göra bättre vård och omsorg eftersom det kan 
främja den enskildes integritet och trygghet.

Socialdemokraterna vill se en stor satsning på 
välfärdsteknik genom en aktiv verksamhets-
utveckling med fokus på att främja integritet, 
trygghet och livskvalitet. Vi vill säkerställa att 
den beprövade erfarenheten inom välfärdstek-
nik tas tillvara för att nå vårt mål; en välfärd i 
världsklass. 

Vi vill se ett systematiskt jämförelsearbete 
med fokus på kvalitet mellan olika kommuner. 
Socialdemokraterna vill skapa förutsättningar 
för kommunsamverkan för att lära av varandra 
och utveckla välfärden genom goda erfaren-
heter, utbyte av erfarenheter och kunskap, 
vilket ger en högre kunskapsutveckling.

• Verksamhetsutveckling med fokus på bland annat välfärdsteknik  
och nya metoder inom fältet

• Samarbete med framstående kommuner som arbetar med välfärdsteknik

• Samverkan med högskole- och universitetssektorn för nya välfärdsteknologiska 
lösningar på kort och lång sikt

Vår politik
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Individ och familjeomsorg
Detta område omfattar bl a social barn- och 
ungdomsvård, missbruks- och beroendevård, 
familjestöd av olika slag, stöd vid hemlöshet 
mm

Socialdemokraterna anser att det är viktigt 
att skapa möjligheter till barn och vuxna med 
funktionsnedsättning att leva självständiga 
liv och vara delaktiga i samhällslivet utifrån 
de möjligheter som de själva har. Vi vill att 
Kungsbacka kommun tar sitt ansvar och ska-
par boende med särskild service, BMSS-boen-
de, utifrån behovet som finns. Föräldrar och 
familjemedlemmar ska inte behöva se sina 
unga vuxna lämna kommunen för att hitta 
anpassade boenden långt ifrån sina hem bara 
för att kommunen inte förmår att planera i tid 
och agera på det behovs som finns. Ansvaret 
enligt gällande lagstiftning vilar på kommunen 
att ombesörja det behov som uppstår. 

Socialdemokraterna vill också se att grupp-
bostäder och servicebostäder finns tillgäng-
liga inom kommunen i den omfattning som 
behovet är. 

Idag betalar Kungsbacka kommun vite för att 
kommunen inte bygger ut det antal boenden 
som behövs vilket vi anser är ett stort slöseri 
med skattemedel. Detta bidrar till ett stort 
lidande för en utsatt grupp och deras anhöriga 
som befinner sig i osäkerhet då besked om 
boende kan utebli under en lång tid. 

Samtliga boendeformer ska ha rätt bemanning 
utifrån det behov som finns enligt lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, 

LSS, och fastställs utifrån den enskildes behov 
i samband med utredningens gång och efter-
följande beslut. Personalbehovet ska bedömas 
juridiskt och är en del av myndighetsutövning-
en som vilar på rättspraxis inom LSS. 

Tid för olika insatser som beviljas ska utgå 
ifrån den enskildes behov och följa strikt 
den rättspraxis som finns på området när det 
gäller goda levnadsvillkor enligt LSS. Kommunen 
får aldrig och ska aldrig lägga sig under den 
juridiska normen. Därför vill Socialdemokra-
terna säkerställa att de uppförda riktlinjerna 
stämmer väl överens med den rättspraxis som 
råder i ett led att säkerställa att den enskilde 
får rätt stöd från första början, dvs det initiala 
beslutet. 

Barn- och ungdomsvård samt missbruks- och 
beroendevård utifrån lagen med särskilda be-
stämmelser om vård av unga, LVU och lagen 
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM be-
höver stärkas genom en långsiktig strategi som 
främjar tidiga insatser i samverkan med andra 
aktörer i samhället.

Äldre som behöver hemtjänst och personlig 
assistans ska ha en bra väg in till kommunen 
trots att ansvaret om hemtjänststöd/verkstäl-
lighet vilar på två nämnder inom kommunen. 
Den enskilde ska inte drabbas av eventuella 
otydligheter och ska han möjlighet att få rätt 
stöd i tid.
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• Kungsbacka kommun prioriterar planering och byggstart av det antal 
BMSS-boenden,	gruppboenden,	serviceboenden	och	andra	sorts	anpassade	
boenden	som	behövs	i	relation	till	det	behov	som	finns	i	enlighet	med	lagstöd	
inom LSS 

• Säkerställa att boendeformerna är bemannade efter det behov som den enskilde 
har och att den bedömningen endast vilar på juridisk grund från myndighets- 
utövningen för att möta behovet på bästa möjliga sätt 

• Se	till	att	verksamheterna	inom	Individ	och	familjeomsorg,	som	omfattar	LSS	
och	socialtjänstlagen,	SoL,	inte	omfattas	av	budgeteffektiviseringar	eftersom	
dessa	lagområden	omfattar	specifika	rättigheter	om	stöd	till	enskilda	där	den	
kommunala huvudmannen har ett krav på sig att tillgodose om behov uppstår

Vår politik
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Kultur och fritid
I ett rikt samhälle har kultur och idrott en 
framträdande plats. Men för att det ska 
komma hela samhället till del behöver den 
vara	fri,	demokratisk	och	tillgänglig	för	
alla.

Kultur öppnar våra sinnen för nya intryck och 
möjligheter. Det ger oss verktyg att förstå och 
tolka vår omvärld och den väcker nyfikenhet. 
En lika viktig plats har idrotten, oavsett om 
den är spontan eller i organiserad form. Att 
vi rör på oss har enorma positiva effekter, 
inte bara för den egna kroppen utan för hela 
samhället. 
Vi socialdemokrater vill att kulturlivet i 
Kungsbacka ska vara öppet för nya uttryck 
och sätt att möta publiken där alla invånare 
har möjligheter att ta del av icke-kommersiell 
kultur. Förutsättningen för detta är en starkt 
offentligt finansierad kultursektor. Likväl är 
det viktigt att ge goda förutsättningar för 
kommersiella inslag av kultur.

Avgiftsfri kulturskola
Kulturskolan är en viktig del i att göra kultu-
ren tillgänglig för barn. Den ger barn möjlig-
het att utveckla sitt eget skapande och att se 
potential att i framtiden kunna utöva kultur, 
oavsett om det sker på en amatör- eller pro-
fessionell nivå. Därför vill vi socialdemokrater 
göra Kulturskolan avgiftsfri.

Studieförbunden 
Socialdemokraterna i Kungsbacka vill stärka 
stödet till studieförbunden så de har goda eko-
nomiska förutsättningar att fortsätta sin verk-
samhet. Kommunens ska ge studieförbunden 
möjligheter till att under demokratiska former 
bedriva och främja folkbildning av god kvalitet 
i kommunen. Stödet ska också syfta till att ge-
nom studieförbundens verksamhet främja och 
fördjupa demokrati och jämlikhet, att stimu-
lera folkligt förankrat bildnings- och kulturar-
bete och att ge förutsättningar för mångfald i 
kunskapsutveckling och kulturarbete.
Studieförbunden är Sveriges största mötes-
plats för bildning och kultur. Hit söker sig 

människor i alla åldrar för att lära och utveck-
las tillsammans med andra. Syftet med folk-
bildning är att på ett demokratiskt och jämlikt 
sätt få medborgarna i samhället att ta till sig ny 
kunskap och nya värderingar.

Verka för allas möjlighet till kultur- 
upplevelser och eget skapande
Stöd till kulturverksamhet, föreningar och 
intresseorganisationer fyller en viktig funk-
tion i att ge barn tillgång till sagor, teater och 
musik i tidig ålder, vilket har en mycket positiv 
effekt på barns utveckling och inlärningsför-
måga. Vi socialdemokrater vill att kulturen blir 
närvarande och syresättande i alla människors 
vardag. Vuxna ska kunna ta del av kulturupp-
levelser både som deltagare och betraktare. 
Biblioteken har en stor betydelse för alla åldrar 
och ska ha en central roll i att ge människor 
möjlighet att ta del av kultur på olika sätt.

Främja	kulturell	mångfald,	konstnärlig	
förnyelse och kvalitet
Kungsbackas kulturliv består av människor 
med olika bakgrund och sätt att uttrycka sig, 
och det skall synas. Kultur berikar oavsett om 
det är den vi är vana vid, eller om vi får ta del 
av nya influenser. Förståelse för och kunskap 
om andra kulturer motverkar intolerans. I 
Kungsbacka finns ett rikt kulturutbud, men 
den är i behov av att utvecklas och stödjas 
ytterligare.

Tillgängliga mötesplatser
Det är viktigt att forma mötesplatser där såväl 
halländska, nationella och internationella 
konstnärer får utrymme för utställningar och 
installationer. 

Bevara och utveckla kulturarvet  
i kommunen
Kulturmiljöer och kulturarv har en viktig roll, 
både för turismen och i pedagogiskt syfte. 
Dessa ger kunskap och perspektiv på oss själ-
va, vår historia och vår samtid. Vi socialdemo-
krater vill fortsatt värna om och satsa på våra 
stora kulturvärden som Fjärås bräcka, Hune-
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hals borg, klapperstensfälten i Näsbokrok, 
Stättared, Tjolöholms slott och Äskhults by. Vi 
socialdemokrater vill också öka antalet natur-
reservat för att tillgängliggöra orörd natur för 
invånare och besökare i Kungsbacka.

Möjliggöra för kulturjobb för gymnasie-
ungdomar i kommunen
Vi socialdemokrater vill utveckla Kungs-
backa som besöksort. Kultursatsningar ska-
par säsongsarbeten, vilket är viktigt för våra 
ungdomar och kan även resultera i en hel del 
helårsarbeten. 

Tillgång till aktiv fritid för alla i hela  
kommunen.
Föräldrars inkomst ska inte påverka barns 
möjlighet till att delta i ett rikt föreningsliv. För 
att det inte ska bli en klassfråga är det viktigt 
att avgifterna är låga. Oavsett kön, könsidenti-
tet, ålder, etnicitet, religion, funktionsvariation 
eller sexuell läggning, ska alla kunna delta. I 
Kungsbacka ska alla ha möjlighet att delta i 
idrottsrörelsen på sina villkor. Att barn och 
vuxna är aktiva inom idrottsrörelsen skapar 
en bättre folkhälsa och ger gemenskap. Detta 
stärker sammanhållningen i samhället. Vi so-
cialdemokrater vill ha ett föreningsliv där alla 
får plats utan fördomar och diskriminering, 
där barn och unga kan växa och utvecklas i en 
trygg miljö och där idrottsutövandet bygger på 
lust och glädje, där det är roligt att träna, tävla 
och röra på sig. Idrotten ska få oss att må bra.

Bevara Alléskolan
Det är viktigt att de få riktigt gamla byggna 
derna i vår stad tas om hand och bevaras. De  
enda riktigt gamla husen är Röda stugan på  
Norra Torggatan och Borgmästarbostaden på  
Östergatan, men även Alléskolan är viktig att  
bevara som en av de äldre byggnader som är i  
gott skick och ska bevaras. Det tycker vi är ett  
hållbart byggande. De äldre, vackra byggna 

derna möter de nutida, moderna. Likväl som  
att blandad upplåtelseform är viktig så är olika  
byggnadsstilar och husens olika epoker viktiga  
för en levande och vacker stad. Det är ett stort  
område som ska bebyggas vid gamla Allé 
skolan. Skickliga arkitekter kan rita hus med  
bostäder eller något annat och samtidigt se till  
att den gamla Alléskolan passar in bland den  
nya bebyggelsen. 

Socialdemokraterna i Kungsbacka ser gärna  
att det kan bli ett Föreningshus där generatio 
ner möts, fullt med olika aktiviteter. Allétea 
terns verksamhet får plats i vårt Kungsbacka,  
tillsammans med café, konstnärer och mycket  
annat. 

Konsthall
Nu är det dags för en inbjudande och utma-
nande konsthall i Kungsbacka! En konsthall 
eller konstsalong för installationer, upplevel-
ser och intryck. En konsthall har oftast inte 
permanenta utställningar likt ett museum, 
utan visar tillfälliga utställningar och inrikt-
ningen är vanligtvis samtida konst. Här skulle 
kunna visas både internationell och nationell 
konst från modernismens klassiker till aktuella 
experiment. En konsthall kan öppnas upp för 
att fungera som mötesplats och brobyggare 
mellan konst, kultur och samhället. Den kan 
ge möjligheter utanför konsthallens vägg-
ar, exempelvis genom samarbete med andra 
kommunala verksamheter liksom med exter-
na aktörer. Vi socialdemokrater ser gärna en 
konsthall med höga arkitektoniska kvaliteter, 
centralt i Kungsbacka.

14



• Avgiften till kulturskolan ska hållas så låg att inget barn stängs ute på grund av 
höga avgifter eller bristande tillgänglighet

• Stärka stödet till studieförbunden

• Verka för allas möjligheter till kulturupplevelser och eget skapande

• Kulturperspektiv	ska	finnas	med	i	alla	delar	av	kommunens	utvecklingsplaner

• Främja	kulturell	mångfald,	konstnärlig	förnyelse	och	kvalitet

• Utveckla samarbetet mellan förvaltningarna och med näringslivet i syfte att 
förstärka turistnäringen

• Bygg ut idrotts- och fritidsanläggningar och kulturell verksamhet i den takt som 
kommunen växer. t.ex. en bandyhall i de södra kommundelarna

• Ta	fram	och	utveckla	fler	strandpromenader	och	vandringsleder

• Göra våra naturreservat än mer tillgängliga

• Alla ska kunna utöva idrott på lika villkor oavsett kön

• Öka fritidsgårdarnas tillgänglighet samt utveckla verksamheten så att de blir en 
mer attraktiv mötesplats för unga

• När nya skolor och andra kommunala lokaler planeras ska man ta hänsyn till att 
föreningar ska kunna använda lokalerna på kvällstid då de står tomma

• Bevara och utveckla kulturarvet i kommunen

• Bygga	en	konsthall	som	fungerar	som	mötesplats	och	brobyggare	mellan	kultur,	
natur och samhälle.

• Bevara Alléskolan

Vår politik
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Tryggheten ska öka i hela Kungsbacka
Att samhällsmedborgare känner att sam-
hället är tryggt och säkert för dem själva 
och deras omgivning är utgångspunkten 
för ett fritt samhälle. Trygghetsskapande 
och brottsförebyggande arbete innefattar 
allt det som vi kan göra för att förhindra 
att brott sker och otrygghet ökar. Socialde-
mokraterna vill säkerställa att dessa sam-
hällsfrågor ligger högt upp på den politis-
ka dagordningen. 

Socialdemokraterna vill se en stor satsning på 
sociala insatsgrupper där socialtjänsten tillsam-
mans med polisen och övriga berörda myn-
digheter, samarbetar och använder sin samlade 
kompetens i arbetet med unga som riskerar 
att hamna i en kriminell bana. Vi ser också att 
den samlade kompetensen kan användas till 
att hjälpa de som vill hoppa av ett kriminellt 
nätverk. Detta arbete ska på ett tydligt sätt 
kompletteras av kommunens KAA-arbete 
(kommunernas aktivitetsansvar) i ett led att 
identifiera ungdomar som inte börjar, inte 
fullföljer sin utbildning eller inte avslutar sin 
utbildning med en gymnasieexamen. 

Socialdemokraterna vill också stödja införan-
det av fältassistenter som är ute och möter 
unga och unga vuxna. Skälet är att vi ser att 

de behövs för att skapa en relation och för att 
visa närvaro i samhället och finnas där ungdo-
marna finns och bedriva uppsökande verk-
samhet, inte minst genom KAA-uppdraget.

Det etablerade samarbete som finns genom 
”Brottsförebyggande Rådet” (BRÅ), ”Grann-
samverkan” och ”Medborgarlöften samt 
”Samverkansavtalet” mellan Kungsbacka 
kommun och Lokalpolisområde Kungsbacka 
skall fördjupas och utvecklas. ”Samverkansav-
talet” bygger på nära samverkan mellan skola, 
socialtjänst, fritid och polis. Det samarbetet 
kan på sikt även omfatta arbetsförmedling och 
försäkringskassa. Den faktiska och upplevda 
tryggheten i kommunens alla delar kan och 
skall förbättras.  

Mäns våld mot kvinnor måste upphöra
För Socialdemokraterna i Kungsbacka har 
arbetet att få slut på mäns våld mot kvinnor 
sedan länge varit högt prioriterad fråga. Ett 
stort antal åtgärder har genomförts, såväl fler 
poliser och högre straff, som förebyggande 
åtgärder. I slutändan handlar det om att män 
måste sluta att att fysiskt och psykiskt miss-
handla kvinnor och barn.

• Utveckla kommunens samarbete med lokalpolisområde Kungsbacka genom 
BRÅ,	Grannsamverkan	och	Medborgarlöften	samt	årligt	”Samverkansavtal”	 
för ökad faktisk trygghet. 

• Införa fältassistenter i den kommunala verksamheten för att arbeta med  
uppsökande verksamhet samt KAA-ansvaret. 

• Att aktivt stödja kvinnojouren i Kungsbacka

• I planeringsprocessen ska trygga miljöer skapas

• I områden med upplevda otrygga miljöer ska kommunen med moderna  
insatser förbättra tryggheten.

Vår politik
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Integration
Integration är en mycket viktig fråga för 
hela samhället. Många människor har 
flytt	krig,	svält	och	förtryck.		För	att	inte-
grationen ska lyckas på ett bra sätt krävs 
det i grunden en vilja att ta emot nya 
människor i vårt samhälle. Vi måste börja 
i det som förenar oss och inte i det som 
skiljer oss åt. 

I ett led att skapa ett samhälle som håller ihop 
måste det i grunden finnas en vilja till ett 
gemensamt samhällskontrakt. Integration, där 
nya svenskar ges en möjlighet att komma in i 
samhället, hänger ihop med ambitionen om ett 
befintligt samhällskontrakt som omfattar alla. 
Vi socialdemokrater anser att en grundläggan-
de faktor för att integration ska lyckas är att 
korta vägen till arbete genom språk, utbildning 
och bostad samt genom att skapa förutsätt-
ningar för samhällsorientering med fokus på 
rådande normer och värderingar i Sverige. Alla 
ska ges en chans att förstå och komma in i 
samhällsgemenskapen på ett bra sätt. 

För att öka graden av integration vill vi att 
kommunen, i samverkan med det lokala nä-
ringslivet, arbetar för att skapa fler praktikplat-
ser för att möjliggöra för nyanlända att prova 
på ett arbete. Detta möjliggör för kommuner-
na att, utifrån ett tydligt regelverk, utgå ifrån 

störst behov av utbildning som ska prioriteras 
när ett urval måste göras inom vuxenutbild-
ningen. Vi kan nu helt enkelt göra en bättre 
matchning utifrån de behov vi ser behöver 
uppfyllas.

Människor behöver också mötas på olika sätt. 
Här ser vi en stor möjlighet i att involvera 
civilsamhället och idrottsrörelsen som ett led i 
att skapa gemenskap och vägar till nya möten. 
Barn och unga som kommer med sina för-
äldrar får en möjlighet att träffa andra barn 
och unga genom sport och aktiviteter, vilket 
främjar socialt umgänge och språkutveckling. 
Samma behov finns för de vuxna och här 
måste vi också uppmuntra vägar in för att 
främja en integration.

• Utveckla arbetet med att skapa arbetspraktik inom kommun och lokalt  
näringsliv

• Säkerställa bostäder genom en realistisk etableringsplan  

• Förbättra arbetet med samhällsorientering med fokus på rådande normer  
och värderingar

• Stödja den lokala idrottsrörelsen och civilsamhället med olika projekt som  
främjar	inkludering	och	integration	av	barn,	unga	och	vuxna

Vår politik
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Fossilfri energianvändning
Människans sätt genom historien att 
tillskansa och använda sig av energi har 
haft en avgörande påverkan på samhällets 
utveckling och hur våra samhällen har 
formats. Grunden för framtidens energi- 
användning vilar på att tillgången på  
energi	ska	vara	stabil,	jämlik	och	utvinnas	
med största respekt för hur den påverkar 
vårt	klimat	och	vår	natur,	så	väl	lokalt	som	
globalt. Vi ska följa FNs Agenda 2030 
inom detta område.

Vad vill vi och varför?
Energianvändning är viktig för människor och 
verksamheter i deras vardag. En pålitlig till-
gång på energi skapar förutsättningar för vårt 
välfärdssamhälle. Men på samma gång är det 
viktigt att ha förståelse för att oavsett vilket val 
och inriktning av energislag vi väljer, har den 
en negativ påverkan på vår miljö. Kommunen 
har en viktig roll i att vara drivande för att 
skapa en framtida energianvändning som både 
går att lita på och som har minsta möjliga 
påverkan på vår miljö. Detta innebär att ställa 
krav på, men också att skapa förutsättningar 
och underlätta för medborgare, näringsliv och 
verksamheter att göra kloka val.

Minska energianvändandet
Kungsbacka kommun ligger i dag i framkant 
när det kommer till energisnåla byggnader 
och infrastruktur. Eksta Bostads AB är ett bra 
exempel på detta. 

Energisnålhet är en viktig parameter vid byg-
gandet av nya offentliga och icke offentliga 
byggnader, eller infrastruktur, och kommunen 
ska vara behjälplig så att det finns förutsätt-
ningar att kunna leva upp till dessa krav. Detta 
gäller även verksamheter, i kommunal regi, 
inom näringslivet eller ideella verksamheter. 
Energisnålhet gäller även kommunala fordon 

och maskiner. Detta innebär att de används 
på ett sparsamt sätt och i den omfattning som 
överensstämmer med deras syfte. Kommunen 
ska även underlätta och hjälpa medborgare, 
föreningar och näringsliv att såväl minska 
användandet av fordon och maskiner som att 
när de används hjälpa till och underlätta valet 
av energi.

Avveckla beroendet av fossila bränslen
Målet för kommunens ska vara oberoende av 
fossilproducerad energi när det kommer till 
energianvändning. Då krävs såväl en minsk-
ning av energianvändningen som att den en-
ergi som används inom kommunen är klimat-
neutral och förnyelsebar. Vi ser att den privata 
sektorn tar ett ansvar att följa med utveckling-
en nationellt. Kungsbacka kommun ska stötta 
våra lokala företag att vara framgångsrika i den 
gröna omställningen.

Förnyelsebar energi utgör en viktig del i att 
ersätta fossila bränslen. Vindkraften har haft 
en bidragande roll, men har också en stor 
påverkan på sitt närområde och måste miljöp-
rövas. Solenergi har en enorm utvecklingspo-
tential, inte bara i att få ut mer effekt ur varje 
enhet, utan också inom vilka områden det går 
att bygga ut användandet. Här ska kommunen 
stötta medborgare och verksamheter i att bli 
egenproducenter av energi och hur de kan 
bli effektivare vad gäller besparing och för-
brukning. Kommunens ambition ska vara en 
koldioxidneutral och fossilfri kommun senast 
2035.. Fossilfri tillverkad vätgas är ett annat 
energislag som förväntas ha en betydande roll 
i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Tack 
vare att vätgasen är mångsidig kan den ersätta 
fossila bränslen inom ett flertal områden.
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• Energiförbrukningen i kommunala lokaler ska minskas och i synnerhet vid 
nybyggnation

• När privata byggbolag bygger bostäder och verksamhetslokaler av olika slag 
ska krav på minskad energiförbrukning ingå i avtalen

• Verka för att bygga ett område med bostäder som lokalt kan producera mer en-
ergi än vad som förbrukas. Det kommunala bolaget Eksta kan till exempel vara 
en lämplig aktör

• Kommunalt stöd till privatpersoner vid byggande av villor och boende i form av 
kostnadsfri rådgivning för att vi ska bygga klimatsmart i Kungsbacka

• Solenergin ska utnyttjas bättre med utvecklad teknik och lagringsmöjligheter

• Stötta	medborgare,	verksamheter	och	företag	att	producera	egen	energi

• Se över vilken roll en fossilfri tillverkad vätgas kan ha i kommunen

Vår politik
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Full sysselsättning
För oss socialdemokrater är målet full sys-
selsättning. Alla som kan jobba ska jobba 
och den som jobbar ska kunna leva på sin 
lön och ha trygga arbetsvillkor. Vi socialde-
mokrater menar att om rätt förutsättningar 
ges för företag att etablera och växa, så kan 
efterfrågan mötas med tillgång och på så sätt 
skapas arbetstillfällen. Dock hävdar vi social-
demokrater att marknaden vare sig kan, eller 
ens strävar åt, att skapa full sysselsättning. Här 
är kommunen den enskilt viktigaste parten. 
Kommunen kan, genom aktiv näringspolitik 
och ett positivt och kreativt förhållningssätt till 
kommunens möjligheter att utvecklas, skapa 
arbeten. Arbetslöshet ska bekämpas med aktiv 
arbetsmarknadspolitik och investeringar i väl-
färd, grön omställning och företagande.

Kommunen
Kommunens näringslivsarbete handlar om att 
skapa förutsättningar för tillväxt och arbete. 
Den långsiktiga planeringen när det gäller 
markinnehav hos kommunen är för låg. Vi 
socialdemokrater vill ha en god planberedskap 
med tillgång på mark för företagsetableringar 
och utveckling av befintliga företag. Ett gott 
bemötande och ett såväl kreativt som drivande 
förhållningssätt i den kommunala organisa-
tionen är för oss en självklarhet. Kommunen 
bidrar till sysselsättning genom att hålla så hög 
investeringstakt som ekonomin tillåter.  
Vi socialdemokrater vill hålla en offensiv 
investeringstakt.

Vikten av små företag
Många av de nya arbetena skapas just i de 
mindre företagen, inte minst i Kungsbacka. 
Dessa företag är viktiga för tillväxten i Kungs-
backa, och vi vill därför utveckla stödet till 
dem. Nätverk och mentorskap är två exempel 
på metoder som kan vara särskilt viktiga för 
mindre företag. Ungdomars vilja att starta 
företag ska stödjas och generationsskiften 
inom företag möjliggöras. Vi socialdemokrater 
vill se en utveckling och satsning från kommu-
nens sida på kooperativa företagsformer där 

de anställda gemensamt kan ta över driften 
och ägandet av företag, som ett alternativ till 
att företaget läggs ner. På så sätt kan vi behål-
la såväl kompetens som livskraftiga företag i 
kommunen. Vi ser det som en viktig uppgift 
för kommunen, att bidra med kompetens och 
samordning.

Grön omställning leder till nya arbets- 
tillfällen
Sverige ska bli världens första fossilfria väl-
färdsland. För att öka takten i klimatomställ-
ningen och samtidigt skapa framtidens jobb 
måste det bli  lättare för näringslivet och in-
dustrin att ställa om och bli mer miljövänliga. 
Här måste kommunen tar ett större ansvar för 
att stötta våra lokala företag och lantbruk.

Sociala företag
Alla Kungsbackabor ska ges möjlighet att 
arbeta utifrån sin förmåga. Många med 
funktionsvariation har det extra tufft på ar-
betsmarknaden, oavsett konjunkturläge eller 
bransch. Individuellt anpassade insatser och 
matchningar till lämpliga arbeten och utbild-
ningar behöver användas i större utsträckning 
som metoder för att fler ska få en meningsfull 
sysselsättning. Likaså är ett nära samarbete 
mellan arbetsmarknad och utbildning nödvän-
digt. Vi socialdemokrater stödjer etablering 
av arbetsintegrerade sociala företag och att 
kommunen anställer fler med funktionsvaria-
tioner vilket ökar möjligheten till arbete för de 
Kungsbackabor som står en bit från arbets-
marknaden.
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Nyanländas situation på arbetsmarknaden
Genom att tillvarata de kunskaper och er-
farenheter som nyanlända har med sig kan 
vi göra Kungsbacka starkare. Personer med 
utländsk bakgrund utgör en betydande del av 
företagen och de har också en avgörande roll 
för sysselsättningen.
För många nyanlända finns behovet av att 
både lära känna branschen och att bygga nät-
verk. Genom att träffa branschorganisationer, 
experter inom branschen och erfarna företa-
gare, kan man tillgodogöra sig viktig kunskap. 
Det finns behov av särskilda och riktade 
insatser för att främja nyanlända kvinnors eta-

blering på arbetsmarknaden. Flera utredningar 
visar att det är färre kvinnor än män som tar 
del tar del av arbetsmarknadsinsatser både när 
de söker asyl och när de etablerar sig i Sverige.

• Ha god planberedskap med tillgång till mark för företagsetableringar och  
utveckling	av	befintliga	företag

• Att Kungsbacka kommun ska ha Västsveriges bästa företagsklimat 

• Arbeta för att vi ska ha så hög kommunal investeringstakt som ekonomin tillåter

• Att företagare ska ha snabb och kompetent service

• Ge stöd åt ungdomar som startar företag

• Utveckla och satsa på kooperativt drivande och ägande av företag

• Stödja och driva på klimatanpassning av jord- och naturbruk

• Stödja etableringen av sociala företag

• Att	kommunen	anställer	fler	människor	med	funktionsvariationer

• Företagare i kommunen uppmuntras att anställa människor med funktions- 
variationer

• Att nyanlända med företagarbakgrund ska stimuleras till fortsatt företagande  
i Kungsbacka.

• Införa särskilda och riktade insatser som främjar nyanlända kvinnors företag- 
ande och möjlighet att komma ut i arbete

Vår politik
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Näringslivets och företagens förutsättningar
Tillgång till jobb och ett blomstrande närings-
liv är viktigt för att skapa tillväxt men det är 
minst lika viktigt för kommunens identitet och 
själ. Fler jobb kan skapas i små och medelsto-
ra företag. Socialdemokraterna i Kungsbacka 
ska bedriva en aktiv politik för nyföretagande 
och entreprenörskap för att ge de befintliga 
företagen rätt förutsättningar att växa och ut-
vecklas. För att lyckas nå detta handlar det om 
alltifrån att utveckla kvaliteten på den kommu-
nala servicen till alla företag, att ha bra och att-
raktiva forum för dialog mellan kommunled-
ning och företagare samt att kommunen gör 
aktiva markinköp som gör det möjligt företag 
att expandera eller etablera sig. Kommunen 
ska upplevas som en naturlig, kompetent och 
samarbetsinriktad samtalspartner för alla typer 
av företag. Vi vill att både befintliga och nya 
företag ska trivas och vilja etablera sig i vår 
kommun. Vi vill satsa mer på marknadsföring 
av Kungsbacka som attraktiv företagskom-
mun. Vi vill också fördjupa samarbetet med 
våra företag och arbetsgivare för att skapa 
möjligheter till arbete för de som står långt 
ifrån arbetsmarknaden. 

I alla kommundelar ska näringsliv och verk-
samhetsmark utvecklas på ett sätt som stödjer 
kommundelens identitet och utveckling. Det 
underlättar om kommunen för en aktiv mark-
politik och har en god strategi för framtida 
markförvärv, både för bostäder och företag. 

Det är en fråga som vi socialdemokrater kom-
mer att fortsätta driva.

Kommunens ansvar är att bidra till att stärka 
Kungsbacka kommun som en attraktiv och 
företagarvänlig kommun för män och kvinnor 
att starta och driva företag i. Kungsbacka skall 
vara en attraktiv stad att leva och stanna kvar 
i för både flickor, pojkar, män och kvinnor 
genom bra bostäder, goda utbildningsmöj-
ligheter, attraktiva fritidsmöjligheter (kultur, 
idrott, natur, evenemang, shopping) och goda 
kommunikationer.

Ett väl utvecklat näringsliv är centralt för ett 
levande och hållbart Kungsbacka. Skattein-
täkterna från män och kvinnor i näringslivet 
bidrar till vår välfärd.

Tillgång till personal med rätt kompetens är en 
viktig förutsättning för näringslivets möjlighet 
att växa, utvecklas och skapa hållbar tillväxt. 
Konkurrensen om kompetensen ökar i takt 
med bland annat stora pensionsavgångar, allt 
fler yngre och äldre, och en brist på personer 
med ”rätt” utbildning och erfarenhet. Kom-
munens dialog med företagen för att identifie-
ra behov och hur de kan mötas är viktig. Det 
är också viktigt att få till en bättre matchning 
mellan utbildningar och företagens behov av 
kompetens. Socialdemokraterna ser gärna att 
kommunen är aktiv och angelägen om hög-
skolesamarbete.

• Utveckla kvaliteten på kommunens service till företagen.

• Arbeta	för	fler	företagsetableringar	och	nya	arbetsplatser	i	Kungsbacka.

• Ge möjligheter till näringslivet att etablera sig och växa genom att erbjuda  
verksamhetsmark i attraktiva lägen.

• Driva en aktiv markpolitik.

• Arbeta för en utvecklad samverkan med högskolor och universitet.

• Verka för att även bygga studentbostäder i Kungsbacka.

Vår politik
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Landsbygdsprogram
En levande landsbygd är en viktig del av 
Kungsbacka. Många längtar efter ett liv i 
balans	mellan	arbetsliv	och	privatliv,	att	få	
komma nära naturen. Vi socialdemokrater 
vill värna landsbygden kring Kungsbacka 
och låta naturnära delar av kommunen 
och jordbruket få frodas. För många är 
landsbygden ett ställe man vill och har valt 
att leva på. Vilket innebär att avstånd till 
affärer	och	det	utbud	som	finns	mer	cen-
tralt	inte	nödvändigtvis	är	ett	bekymmer,	
men oavsett detta är goda kommunikatio-
ner viktigt.

Kommunikationer
Kollektivtrafik är ofta eftersatt på landsbygden 
och behöver täcka de behov som finns för att 
kunna ta sig till skola, arbete, fritid och nöjen, 
såväl under vardagar som helger, morgnar som 
kvällar. En god kollektivtrafik ger också de 
mer centrala delarna av Kungsbacka en bättre 
möjlighet att ta del av vad landsbygden har att 
erbjuda. God kommunikation innebär också 
att tillgång till fiber finns för alla invånare. Här 
behöver kommunen driva på utbyggnaden och 
vara behjälplig i de fall där det faller på enskil-
da eller föreningar att bygga ut och förvalta 
fibernät Detta är viktigt för att både hushåll 
och verksamheter ska kunna följa med den 
övriga utvecklingen.
Det finns ett behov av gång och cykelvägar på 
landsbygden. En lösning kan vara gång och 
cykelvägar utmed större vägar för att kunna 
ta sig till och från serviceorter och till Kungs-
backa.

Jämlik tillgång
Oavsett var du bor i kommunen skall du ha 
tillgång till konst och litteratur och fysiska 
mötesplatser för människor att samlas och för 
att demokratin ska kunna verka och utveck-
las. Samlingslokaler för både gamla och unga 
behövs ute i kommundelarna. Civilsamhällets 
organisationer måste ha råd med lokalerna och 
ha en närhet att ta sig dit.

Byggande
När det byggs ska det byggas på ytor som 
inte är av god jordbruksmark. Vid byggande 
av bostäder har även hyresrätter sin plats på 
landsbygden. Det finns såväl äldre som unga 
som vill ha möjligheten att bo kvar i sina 
områden och ska ha möjligheten att göra så. 
Det är dock viktigt att det lantliga bevaras. Låt 
landsbygden få vara just landsbygd och när det 
byggs tar man just en sådan hänsyn både till 
gestaltning, placering, funktion och antal hus. 
Tanken är skapa byar och inte villakvarter. Här 
är Eksta Bostads AB en aktör som kan bidra 
mycket.

Näringsliv
Likaså finns det finns många företag som är 
baserade på landsbygden. Därför ska kommu-
nen om möjligt prioritera lokala företag vid 
upphandlingar. Något som vi menar skulle 
kunna hjälpa företag på landsbygden. Vi vill 
även att kommunen använder sig av lokalt 
producerad mat när möjlighet ges för att gyn-
na våra lokala bönder.

23



• Möjliggöra	byggande/upplåtande	av	fler	samlingslokaler

• Landsbygden	ska	ha	en	kollektivtrafik	som	täcker	dess	behov

• Utveckla gång- och cykelvägar utmed större vägar på landsbygden

• Ej bygga på god jordbruksmark

• Underlätta för lokala företag att delta i upphandlingar

• Serviceorter på landsbygden ska ha både kommersiell och offentlig service

Vår politik
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Trafik, parker, parkering och infrastruktur
Kungsbacka är en vacker kommun och den 
har en vacker stadskärna. Men lite för ofta är 
det delar som skaver, som inte hänger sam-
man tillräckligt eller som inte har tagits om 
hand bra nog. I utvecklingen av trafik, par-
ker, parkering och infrastruktur är det därför 
viktigt att fokusera på det grundläggande och 
basala, nämligen att ha fungerande trafikflö-
den, trygga väl upplysta gång och cykelvägar. 
Alla ska tillgång till staden, kultur- och fri-
tidsupplevelser, jobb och bostäder. Den som 
är äldre, har en funktionsnedsättning eller till 
exempel använder barnvagn, ska kunna röra 
sig i samhället på samma villkor som andra. 
Trottoarer och gångvägar ska vara anpassade 
när det gäller framkomlighet. Det ska finnas 
trygga och säkra cykel och gångvägar med bra 
belysning till alla våra skolor i hela kommu-
nen. bra belysning i gångtunnlar och områden 
som kan kännas otrygga. Kungsbacka behöver 
dessutom sammanhållna cykelstråk inom och 
mellan tätorterna i kommunen.

Kungsbacka kommun ska ha väl fungerande 
möjligheter till trafik och parkering. Vi vill 
skapa en trafikmiljö som tar hänsyn till de som 
bor i innerstaden genom att erbjuda en gratis 
busslinga som binder ihop våra köpcenter, 
knutpunkter för kollektivtrafiken, parkerings-
hus och aktivitetscentran. Allt för att skapa en 
bra boendemiljö.Vi vill verka för ett effektivt 
arbete med infrastruktur för elbilar. Kungs-
backa ska också skapa och bibehålla parker 
och grönområden. Det är viktigt att skapa 
förutsättningar för biologisk mångfald. I detta 
arbete ingår att bevara och utveckla våra våt-

marker, värna vår kust och Kungsbackafjor-
den.

Färdtjänst
Färdtjänst som kollektivtrafik är viktig för 
äldre och personer med funktionsnedsättning. 
Regelsystemet ska vara enkelt och ekonomin 
inte en begränsning.

Vårt dricksvatten
Kungsbacka har ett av Sveriges bästa dricks-
vatten. Vi vill värna vattnet och skydda det 
på ett bra sätt. Vatten och avloppsfrågor är 
viktiga och vill se till att bygga ut fler hållbara 
VA-lösningar utanför tätorterna.

Långsiktig planering för infrastrukturen

Kungsbackas nya Översiktsplan tar upp vik-
tigheten av att bygga kring Västkustbanans 
stationer. Vidare finns ett markerat område för 
att på sikt få rälsbunden trafik från Göteborg 
längs väg 158 med anknytning med anslutning 
till Västkustbanan söder om Kungsbacka. 
Behovet av fyrspår från Göteborg/Mölndal till 
Kungsbacka är dessutom stort. Från förslag 
till färdigställande av sådana investeringar kan 
tiden vara lång, 20-40 år. Vi socialdemokrater 
menar att kommunen måste agera på ett bättre 
sätt i dessa frågor. För att förslagen i översikts-
planen ska bli verklighet behövs ett aktivt sam-
arbete mellan Kungsbacka kommun, Region 
Halland, Mölndals och Göteborgs kommuner 
samt Västra Götalandsregionen.

fortsättning nästa sida
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• Se	Innerstaden	som	ett	gångfartsområde	som	skapar	nya	fysiska	mötesplatser,	
bättre	luftkvalitet,	anpassad	tillgänglighet	för	kommuninvånarna	och	stärker	
butikernas	möjligheter	att	utveckla	sin	handel	samt	möjliggöra	för	fler	uteserve-
ringar	och	restauranger,	caféer	med	mera

• Utveckla en gratis (fossilfri) busslinga för att binda ihop innerstaden och på 
detta sätt minska bilkörandet i innerstaden 

• Påskynda utbyggnaden av gång och cykelvägar i hela kommunen.

• Påskynda utbyggnad och nyinstallation av gatubelysning 

• Verka för en utbyggnad av infrastruktur för elfordon

• Verka för ett skyddande av vår kust och fjord. Bevara och utveckla våtmarker

• Att	färdtjänsttaxan	ska	motsvara	kollektivtrafiktaxan.

• Förbättra och förenkla möjligheten till Riksfärdtjänst

• För att förverkliga förslagen om ny infrastruktur för Västkustbanan och nytt 
spår från Göteborg längs väg 158 med anknytning till Västkustbanan söder om  
Kungsbacka måste praktiskt och långsiktigt samarbete omgående ske med be-
rörda	kommuner,	Region	Halland	och	Västra	Götalandsregionen.

Vår politik
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Demokratin i centrum
Vår demokrati är en grundbult för vårt sätt 
att leva. Den försäkrar oss alla en jämlik 
röst	i	fria	val,	yttrandefrihet	samt	tryckfri-
het. Den garanterar varje individs fri- och 
rättigheter. 

För över ett hundra år sedan, den 26 januari 
1921, togs beslutet som innebar att kvinnor 
och män nu kunde rösta tillsammans för 
första gången. Vi kan idag glädja oss åt att vårt 
demokratiska styrelseskick fyller ett sekel, men 
det är en kort tid i vår känsliga världshistoria. 
Demokratin är ung och skör, och den måste 
vårdas.

Vi behöver engagera hela samhället i det de-
mokratiska arbetet. Vi behöver ge alla en röst 
oavsett om den kommer från gammal, ung, 
offentliga sektorn eller civilsamhället. Det är 
engagemanget och möten mellan människor 
som i sig är en del av målet. Våra förtroende-

valda måste också kliva fram och tala om de 
demokratiska värden som vårt samhälle vilar 
på. 

Demokratin bygger på kunskap, förståelse och 
tolerans. I detta arbete har skolan, folkbild-
ningen och våra kulturinstitutioner ett stort 
ansvar. Vi måste lyfta demokratins betydelse 
belysa den och föra en dialog kring hur vi 
stärker den och vårt gemensamma samhäll-
skontrakt.

Socialdemokraterna vill verka för att Kungs-
backas kommun ska göra sitt yttersta för att 
lyfta goda exempel kring hur vi jobbar, och 
kan jobba, med demokrati. Vi behöver berätta 
vad demokratin betyder för oss och vad den 
gör för oss som människor i ett fritt samhälle 
där vi tar ett gemensamt ansvar för vår sam-
hällsutveckling.

• Skapa	nya	mötesplatser	där	demokrati	och	åsiktsbildning	diskuteras,	exempelvis	
inom	kulturen,	skolan,	folkbildningen	och	civilsamhället	

• Fortsätta	driva	frågan	om	direkta	påverkansdialoger	mellan	grundskoleelever,	
gymnasieelever	och	folkvalda	politiker,	i	syfte	att	ge	ungas	rösten	större	möjlig-
heter att påverka.

• Samarbete	med	olika	föreningar,	förbund	och	andra	aktörer	i	civilsamhället	för	
att	långsiktigt	arbeta	förebyggande	mot	bland	annat	antisemitism,	islamofobi,	
rasism,	eller	andra	områden	som	berör	diskriminering	och	utsatthet	av	olika	
grupper. 

Vår politik
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Vi skall ta Kungsbacka in i framtiden
Socialdemokraterna ser en attraktiv stadskärna 
och en stark livskraftig utveckling i kommun-
delarna och på landsbygden går hand i hand. 
Det ska finnas bra bostäder, bra kommunika-
tioner och ett värnande om miljön.
Viljan att bygga och utveckla Kungsbacka ger 
oss en möjlighet att utveckla staden och skapa 
en mer attraktiv bebyggelse och stadsbild. 
Samtidigt måste vi ta oss an utmaningen med 
trångboddhet och det faktum att bostadsmark-
naden blivit allt tuffare för den som saknar 
kapital eller kontaktnät. Bostadssegregationen 
måste upphöra.

Kungsbacka är en populär kommun att bygga 
och bo i och kommunen växer kontinuerligt 
med cirka 1000 personer varje år. Socialde-
mokraterna i Kungsbacka vill fortsätta sam-
hällsplaneringen med sikte på cirka 1000 nya 
bostäder per år, varav hälften hyresrätter och 
resterande med annan upplåtelseform såsom 
bostadsrätter, villor, kooperativa hyresrätter, 
egnahem och med en blandad, hållbar stads-
miljö med butiker, samhällsservice, kollektiv-
trafik och grönområden. Vi ser gärna en ökad 
bostadsbyggnation i trä. Välfärden i form av 
förskola, skola samt vård och omsorg ska fin-
nas utlokaliserad och anpassad för den fram-
tida samhällsutvecklingen. Vi vill även skapa 
möjligheter för att bo kvar i sitt närområde när 
man kanske blir äldre, vill flytta hemifrån eller 
kanske skiljer sig. 

När kommunen växer är det kopplingarna 
mellan de olika kommundelarna som blir det 
viktiga. Vi vill bygga bort barriärer och förtäta 
staden. För att kommunen fortsatt ska kunna 
växa behövs en aktiv markpolitik där kommu-
nen i god tid köper in mark för kommande 
bebyggelse av bostäder och verksamheter.

I utvecklingen av Kungsbacka kommun 
kommer alla seriösa aktörer, såväl privata som 
Eksta Bostads AB att spela en viktig roll. När 
det gäller det kommunala bostadsbolaget vill 
vi att det ska spela en aktiv roll genom att byg-
ga nytt, renovera och utveckla stadsdelarna. Vi 

ska också ta vara på Eksta Bostads AB:s goda 
och framgångsrika miljöarbete. Det är viktigt 
att Eksta Bostads AB är en aktör i hela kom-
munen. Socialdemokraterna vill gärna bygga 
på höjden och tillvarata byggmöjligheter som 
möjliggör att befintliga grönytor finns kvar 
samtidigt som tätbebyggelse kan förebygga 
utnyttjande av jordbruksmark som behövs för 
att bevara en självförsörjningsgrad.

Utveckling i alla kommunens tätorter och 
på landsbygden 
Kungsbacka kommun spänner över ett stort 
geografiskt område som består dels av själva 
stadskärnan, dels av ett flertal olika tätorter 
och en del landsbygdsareal. I ett helt Kungs-
backa ska det finnas flera samhällsbildningar 
med både egna och olika identiteter, men som 
samverkar och understödjer varandra. Vi före-
språkar byggande av bostäder på landsbygden, 
men denna nybyggnation måste samtidigt ta 
hänsyn till landsbygdens karaktär. 



• Fortsätta	samhällsplaneringen	med	sikte	på	cirka	1000	nya	bostäder	per	år,	 
varav	hälften	hyresrätter	och	med	en	blandad,	hållbar	stadsmiljö	med	butiker,	
samhällsservice,	kollektivtrafik	och	grönområden

• Att kommunen för en aktiv markpolitik och köper in mark i god tid för kom-
mande bebyggelse av bostäder och verksamhetsområden.

• Att byggnation på jordbruksmark ska minimeras

• Att både Eksta Bostads AB och privata aktörer ska spela en aktiv roll i skapan-
det av blandade bostadsområden 

• Att ansvarstagande för miljö och framtida generationer ska vara ett perspektiv 
som håller samman kommunen 

• Utveckla	kollektivtrafiken	genom	bland	annat	bättre	busstrafik	på	landsbygden,	
få	fler	tågstopp	i	Åsa	och	verka	för	en	utveckling	kring	de	befintliga	pendeltågs-
stationerna

• Verka för en pendeltågstation i Frillesås och i Fjärås

• Att	Anneberg,	Fjärås,	Gällinge,	Åsa	och	Frillesås	ska	utvecklas	till	bärkraftiga	
orter som kan ge ett brett utbud av kommersiell service och samhällsservice

Vår politik

Alla delar av kommunen ska ha förutsätt-
ningar att växa och alla delar av kommunen 
ska kunna känna att den samlade kommunala 
organisationen stödjer och stärker varje dels 
förutsättningar för att utvecklas. Kommun- 
delarna är attraktiva platser i kommunen som 
har ytterligare stark potential. 

Levande	stadsmiljö	för	kulturutveckling,	
socialt umgänge och näringsliv 
En stad ska ha en stadskärna full av liv. 
Kungsbacka ska fortsätta att utvecklas till en 
sammanhållen kommun. Då behövs det fler 

som bor och verkar i centrum och som efter-
frågar service och upplevelser. En förutsätt-
ning för allt detta är att alla aktörer samverkar 
och samarbetar, oavsett om man är fastighets-
ägare, handlare eller tillhandahåller kommunal 
service. Vi vill också se ett samarbete och 
samverkan med andra aktörer som investerar 
i centrum. Konst och kultur ska användas 
strategiskt för att höja Kungsbacka centrums 
attraktivitet.

Handlingsprogrammet har antagits vid Kungsbacka Arbetarekommuns medlemsmöte 2022-05-19


