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Våren 2017

Språkröret
Årsmöte 2017

Ny ordförande i SSU!

I mars gick årets årsmöte
av stapeln. Riksdagsledamot Tomas Eneroth höll
ett inspirerande tal.
Läs mer på sid 8.

Middagsbjudning
Vår medlem Ingalill Hallgren fick äran att dinera
med statsminister Stefan
Löfven.
Läs mer på sid 7.

Partikongressen
Vårt ombud Johan Tolinsson rapporterar.
Läs mer på sid 10.

Region Halland
Jonas Strand funderar om
framtidens vård i Halland.
Läs mer på sid 7.

Första maj
Måndagen den 1 maj
klockan 11:30 firar vi i
Badhusparken.
Läs mer på sid 11.

Läs mer om Shabnam Zamani på sidan 6!

Noggrannhet viktigast
för vår nyvalda kassör
-Kassörens viktigaste uppgift är att
vara noggrann och se till att allt stämmer.
Det säger Sara Heikkinen Breitholtz
som valdes till ny kassör på arbetarekommunens årsmöte.
Vi intervjuar Sara på sidan 5.

www.facebook.com/socialdemokraterna/Kungsbacka
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Nu startar
valrörelsen
och en lista för regionfullmäktige – eller som det
fortfarande kallas i valet: landstingsfullmäktige –
ska tas fram under hösten. Mer om detta kommer
att redovisas efter distriktskongressen.

är du läser detta har partikongressen
fattat en rad beslut som styr vår politik inför valet. Några frågor som vår
delegation från Halland planerar driva
gäller vinster i välfärden, fråga om religiösa friskolor, ta hem tolkar mm. Du känner igen detta från
våra motioner från Kungsbacka. Hur det går, ja det
vet jag inte i skrivande stund.

- En fråga som jag tog upp i början av hösten
på en AK-ordförandeträff på Bommersvik för
Halland var hur vi skulle kunna effektivisera vårt
arbete i arbetarekommunerna framförallt gällande
administrativa uppgifter. Detta har nu blivit en
återkommande fråga vid våra ordförandeträffar på
plats och vid telefonmöten. Det ska bli intressant
att diskutera detta vid en VU-träff för alla arbetarekommuner i Halland i maj. Många klagar på att
vi har så mycket administrativa uppgifter som stjäl
tid från det politiska arbetet. Idéer finns men det
kan ta tid att förverkliga dessa.

- Årsmötet, som du kan se reportage om på annan
plats, tog en del beslut som styr vår verksamhet. Vi
är fyra nya ledamöter och suppleanter i styrelsen.
Vi startar omedelbart planeringen för valarbetet.
Vi ska t ex ta fram en valledning som startar sitt
arbete i höst. Den nya valberedningen startar sitt
arbete med att ta fram en ny kommunfullmäktigelista efter sommaren. Och du som medlem kan
föreslå kandidater till denna lista. Vi kommer inom
kort med tider för detta.

- Inom kort kommer du att få se vår nya hemsida
som är utvecklad efter det att partiet beslutat att
lägga ner sin hemsida som vi i arbetarekommunen
har kopplingar till. Ser ut att bli väldigt bra.

- Den 22 april är det distriktskongress i Laholm.
Där tas också beslut som ger underlag för regionens politik inför valrörelsen. En riksdagslista

”

Vi startar omedelbart planeringen
för valarbetet

Alf Olofsson
Ordförande
070-5202221
alf.olofsson@swipnet.se
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Bostäder för alla och
rätt till heltid

Ä

ntligen vår! Nyligen var det dags för
kommunfullmäktige att behandla årsredovisningen för förra året.
Allmänheten hade möjlighet att skicka
in frågor men inte en enda fråga kom in. Men vi
ledamöter i KF var på hugget och pratade ganska
länge om året som gått. Jag är lite stolt över att vi
som parti tog initiativet till att skriva under ”Borgmästareavtalet” som de styrande i Kungsbacka
sedan stöttade. Avtalet omnämndes från flera av
de borgerliga politikerna under kvällen som något
de var stolta och glada över. Kul!

Forsberg (M) hur man tänkte använda dessa pengar. Han svarade då ”att de går in i det svarta hålet”.
På senaste KF-mötet ställde jag frågan till honom
igen men fick tyvärr inget svar.
Med ökat bostadsbyggande krävs ju också större
resurser för att möjliggöra 700-800 nya bostäder
per år. Varför då inte använda en del av dessa
miljoner till konsulter som kan underlätta för vår
personal på bland annat Plan & Bygg? Statsbidraget på 1,8 miljarder kronor finns att söka även för
i år 2017 och därefter är bidraget på 1,3 miljarder
årligen. Förra året blev 580 bostäder färdigställda i
Kungsbacka. Nästa år hoppas vi att den siffran är
ännu högre.

Kommunen fattade 2016 beslut om att öka bostadsbyggandet under fem år. Också en fråga som
vårt parti drivit hårt. Och då pratar vi om bostäder
för alla! Jag har besökt modulhusen i Åsa där både
nyanlända och andra kan bo. Små ettor och en del
tvåor, nära stationen och cykelavstånd till centrum.
Ser jättebra ut!

Kommunen har fortfarande en stor andel personal som inte har rätten att få arbeta heltid. Det är
flest kvinnor som deltidsarbetar och en stor del
av dem arbetar inom ”omsorgen”. Att man inte
vill arbeta heltid är en sak men att ha rätten att få
arbeta heltid är en annan. Att kunna försörja sig
på sin lön är rimligt eller hur? Att få en pension
som går att leva på när det är så dags är lika viktigt.
En partiföreträdare från (KD) sa i talarstolen på
KF att han inte tycker att alla måste arbeta heltid.
Nej, det behöver inte alla göra men att ha rätten
att kunna få göra det måste väl ända anses som
rimligt, eller hur?

Framöver kommer vi att ha en ganska stor grupp
äldre invånare. Vissa kommer att klara sig bra
hemma högt upp i åldern men vi vet också att
många behöver flytta in på äldreboende. Så det
behöver byggas en hel del boenden framöver. Och
då måste Kungsbacka kommun starta upp planeringen för detta nu. Eksta bygger Trygghetsbostäder i Kolla Parkstad. Jättebra! Som vi har väntat på
Trygghetsbostäder i Kungsbacka.

”

Nu är det dags att plantera lite i mina krukor
utomhus. Älskar blommor och älskar nu att solen
och värmen är på väg!

Vår regering har beslutat införa statsbidrag till
kommuner som bygger bostäder. Förra året fick
Kungsbacka 15 miljoner kronor. När bidraget kom
frågade vi kommunstyrelsens ordförande Hans

Vi syns under de röda fanorna på Första Maj!

Kommunen har fortfarande en stor
andel av personalen som inte har
rätten att få arbeta heltid.

Eva Borg (S)
Kommunalråd
0300-834273, 070-8113956
eva.borg@kungsbacka.se
Twitter: @EvaBorg
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Noggrannhet viktigast
för vår nyvalda kassör

Hallå där Sara Heikkinen Breitholtz, nyvald
kassör i Kungsbacka arbetarekommun. Hur
känns det att bli vald till detta viktiga uppdrag?

-Det känns ansvarsfullt. Vi har haft svårt
att hitta någon som är villig att vara kassör,
just för att det är ett stort ansvar tror jag.
Kan du berätta lite om din bakgrund – vad
jobbar du med, vilka andra uppdrag har du och
när blev du politiskt aktiv?
-Jag jobbar idag som regional ombudsman, tillika regionalt arbetsmiljöombud på
Unionen. I grund och botten är jag jurist
och har studerat juridik i både Sverige
och Skottland. Jag är vice ordförande i
byggnadsnämnden, ledamot i kommunfullmäktige och har även en del andra lite
mindre styrelseuppdrag såsom ersättare i
S-kvinnor och ersättare i Fjärås S-förening
där jag varit ledamot länge. Är också vald
ersättare till riksdagen för Halland men det
innebär i praktiken ingenting idag.
-Just nu har jag inga fackliga förtroendeuppdrag men arbetar å andra sidan heltid
med fackliga frågor, något jag brinner för.
-Jag blev politiskt aktiv 2009 när jag flyttade tillbaka till Sverige efter mina juridikstudier i Skottland. Satt då med i Fjärås
S-förening och var ersättare i kommunfullmäktige samt ersättare i nämnden för Föroch grundskola efter valet 2010. Men i och
med att jag flyttade till USA 2011 avsade
jag mig alla uppdrag. Efter återkomsten till
Sverige arbetade jag 2012-2015 på Hyresgästföreningen i Växjö som processjurist
men fick barn 2013 och beslutade mig då
för att flytta tillbaka till Kungsbacka. Efter
det har jag engagerat mig i väldigt stor
utsträckning.
Vad tycker du själv det är som gör dig lämpad att
vara kassör?
Jag är noggrann och ansvarstagande, jag
vet vikten av uppdraget.
Som medlem ser man resultat- och balansräkning
samt revisionsberättelse flimra förbi på årsmötet.
Men man kan ana att det ligger mycket arbete
bakom. Kan du berätta vad som är viktigast i
kassörens arbete?

-Jag tror att kassörens viktigaste uppgift
just är att vara noggrann och se till att allt
stämmer. Det måste finnas kvitto för varje
transaktion och att pengarna räcker till allt
som de ska räcka till. Kassören ska hålla
koll på hur verksamheten fungerar och att
ekonomin går ihop på sista raden.
Du är ju också politiker, hur ser det ut för vårt
parti inför riksdagsvalet nästa år? Vår regering
har ju påbörjat restaureringen av samhällsbygget
med satsningar på bl a jobb, välfärd, bostäder och
nu senast brottsbekämpning. Samtidigt har det
skett 16 blocköverskridande överenskommelser.
Ändå vill opinionssiffrorna inte riktigt lyfta, vi
ligger kvar på historiskt låga nivåer och det talas
mycket om medborgarnas oro…

-Statsminister Stefan Löfven talade om
samarbete i Ekots lördagsintervju 1 april
och han beskrev hur samarbete mellan alla
politiska partier, förutom Sverigedemokraterna, är av yttersta vikt just nu. Men
som de flesta vet så innebär samarbete
inte alltid att det är vi själva som får alla
”poäng”för jobbet. Jag upplever att det är
lite så det har blivit här.
-Stefan har genom sitt fackliga engagemang en gedigen förhandlingsbakgrund och han kan också påvisa resultat.
Reinfeldt lyckades inte sy ihop en enda
överenskommelse och vi har alltså redan
lyckats få ihop 16 men det vet inte folk
om. Folk tror att det är alliansen eller delar
av den som gjort något bra genom att ”gå
med på… för Sveriges bästa...” Jimmie
Åkesson pekar på de saker som regeringen
inte får igenom och säger ”titta nu så svag
regeringen är”.
- Samarbete innebär att jobbet blir gjort,
Sverige mår idag bättre än när vi tog över
för tre år sedan men vi får inte äran för allt
arbete som görs. Kanske är det så att vår
statsminister tycker det är viktigare att göra
jobbet än att tala om allt han gör.
- Jag tror alltså att vi måste bli bättre på att
ännu tydligare berätta vad vi vill inför 2018
– berätta för väljarna vad vi åstadkommit
men även vad vi vill göra om vi får sitta
kvar. Vi måste berätta att vi vänt ett stort
budgetunderskott till budgetöverskott
samtidigt som arbetslösheten är den lägsta
på 13 år. Vidare att vi har en betygsöver5

enskommelse på plats som gör att barnen
inte längre behöver oroa sig över om ett
nytt system kommer så fort vi haft val.
Vi har börjat höras och synas mer i Kungsbacka
och profilerar oss i ett antal frågor som t ex skola,
barnomsorg och bostäder. Hur ser det ut för oss i
kommunvalet?
-Jag tror att vi måste synas ännu mer och
tala om vad vi vill göra. Vi ska fokusera
på vår politik och vår vision för ett bättre
Kungsbacka.
-Kungsbacka är en fin kommun och vi ska
tala om det men samtidigt väntar nu några
år som är investeringstunga vilket innebär
att det blir tuffare ur ett budgetperspektiv.
Alliansen får själv berätta vad den gör och
vad den vill göra så berättar vi socialdemokrater vad vi vill göra. Detta står ofta
i skarp kontrast till vad alliansen vill och
det ser väljarna som sen själva kan avgöra
vilken typ av samhälle de vill ha. Jag tror
det är bästa sättet att få väljarna att förstå
skillnaden på vår och alliansens politik.
-Själv vill jag berätta om ett hållbart
samhällsbyggnadsarbete där jag i tre år
nu drivit frågan om att skapa en enhetlig
och stark samhällsbyggnadsfunktion i
Kungsbacka. Jag är helt övertygad om att
det är absolut nödvändigt för att skapa ett
hållbart Kungsbacka som dessutom växer
fram i den takt som vi vill.
- Jag menar att det inte bara är bostäder vi
ska fokusera på utan hela samhällsbygget
inklusive omsorg samt vatten, vägar och
avlopp. Vi kan inte fatta beslut om det
ena utan en plan för det andra. Det har
kommunen tidigare gjort och det blev
verkligen inte bra. Här är det viktigt att vi
socialdemokrater tar täten!
Per Hellstrand

Shabnam ny ordförande för SSU i Kungsbacka
Nu har SSU Kungsbacka fått ny ordförande! Det är 15-åriga Shabnam Zamani som snart går ur nian på Varlaskolan. Bland de frågor hon och klubben
driver märks antirasism, flyktingstöd,
internationell politik, jämställdhet och
bättre arbetsförhållanden i skolan.
Grunden för all aktivitet är solidaritet
och alla människors lika värde.
Shabnams föräldrar flydde till Sverige från
förtrycket i Iran men själv är hon
född i Göteborg. Politiskt aktiv
blev hon i mars förra året efter
att ha hört ett anförande om
flyktingkrisen som civilminister
Ardalan Shekarabi höll i Göteborg.

tanke på vår ideologi borde ha handlat mer
om mänskliga rättigheter och mindre om
exportinkomster.
Längre fram i år kommer man att diskutera fördelar och nackdelar med NATO
samt dess framtid.
SSU Kungsbacka har som framgått en tydlig inriktning på internationella relationer

samhället.
Shabnam Zamani tar upp en pågående
SSU-kampanj kallad ”Elevlöftet” där förbundet efterlyser ökade resurser till skolan
för att förbättra skolsystemet. Det gäller
då särskilt att stoppa den psykiska ohälsan
som drabbar alltfler unga samt att ge alla
samma chans för att lyckas.
-Skolan behöver mer pengar, och dessa
pengar måste fördelas efter
behov, påpekar Shabnam.
Förra året deltog klubben med
ett bord på 1 maj i Badhusparken och så blir det även i
år. Här kommer SSU-arna att
informera om sin verksamhet
och då med särskilt fokus på
åtgärder mot rasism.

-Socialdemokraterna och SSU
blev en självklarhet för mig! Så
jag gick in som medlem direkt.

SSU-arnas nya unga ordföranVi träffar den nya SSU-ordföde ser fram mot kommande
randen tillsammans med Dannie
politiska arbetet i klubben och
Schulz som är vice ordförande
ska även satsa på att stärka
och även har uppdrag i SSU
banden med arbetarkom-		
Halland. SSU-arna i Kungsbacka
munen. Det gör hon bland
Dannie och Shabnam, vice ordförande samt ordförande i SSU. annat som adjungerad medlem
har medvind och är nu uppe i 43
medlemmar främst tack vare
i arbetarekommunens styrelse.
framgångsrik värvning bland skolungdooch frågor men det innebär inte att man är
Men det finns även ett liv utanför
men.
passiv när det gäller aktiviteter och politis- politiken.
ka frågor på hemmaplan. Dannie framhålDen medvinden tänker man ta vara på –
ler att rasismen sprider sig i Kungsbacka
-Närmast siktar jag på naturvetenskapsen rad aktiviteter står på dagordningen.
och att det är en viktig opinionsbildande
programmet vid Hvitfeldska gymnasiet
Shabnam och Dannie berättar att man
uppgift för SSU att motverka dessa ström- i Göteborg. Och mitt mål, ja det är att
bland annat satsar på föreläsningar och
ningar. I fokus står vidare kontakter med
studera till läkare. Det är svårt att komma
studiecirklar för medlemmarna. Israensamkommande för att underlätta deras
in på läkarprogrammet men jag hoppas
el-palestinakonflikten och det svenska
integration i det svenska samhället. SSU
det går!
ministerbesöket i Iran är ett par färska
Kungsbacka arbetar mycket med detta
exempel på ämnen som behandlats. Om
och gör allt för att de ensamkommande
Per Hellstrand
det senare säger Shabnam att besöket med ska få fler kontakter och kunna påverka

Inför trafikutbildning i grundskolan
I några av tidningarna och i TV har jag
uppmärksammat att kunskapen om trafikreglerna bland våra ungdomar är bristfällig!
Det är färre som tar körkort och i skolan
har vi inte någon trafikutbildning och därför saknar fler än någonsin trafikvett.
Är det dags för trafikundervisning i skolan? Det var länge sedan vi hörde talas om
skolpoliser och Herr Gårman!!!

På TV fanns otaliga program för barn om
trafiken men det blev tydligen fel påverkan och programmen lades ner. I skolans
läroplan regleras undervisningen om
trafik och det är rektorn som ansvar för
att kunskapsområdet blir integrerat,görs
detta? Kanske skulle jag kolla upp med vår
förvaltning Förskola och Grundskola om
det finns ordentlig kontroll av kunskaperna om trafikvett!
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Vi måste göra något så att de unga inte
riskerar sina liv.
Maj-Britt Rane Andersson(S)
Vice ordförande Nämnden för Förskola och
Grundskola

– Det tackar vi för, sa Ingalill till Stefan
Ingalill Hallgren i Älvsåker trodde
först det var ett aprilskämt. Men det
var det inte. Hon var faktiskt inbjuden
på middag med Stefan Löfven tillsammans med ett stort gäng västsvenska
socialdemokrater onsdagen den 5 april
i Folkets Hus i Göteborg.
– När jag kollade med Britt Tönnberg på
expeditionen förstod jag att det var sant.
Jag kände mig förstås oerhört hedrad.
Förutom Ingalill, 76 år, var ytterligare fyra
hallänningar inbjudna, en blandning av nya
och gamla medlemmar, tillsammans med
omkring 100-talet socialdemokrater från
övriga göteborgsregionen.
Väl i Folkets Hus fick Ingalill sitta vid
samma bord som Stefan.
– När han höll tal stod han alldeles bakom
mig. Han pratade bland annat om förbättringar av pensionerna och då kunde jag
inte låta bli att säga: Det tackar vi för! Det
blev varma skratt från de andra middagsgästerna.
– Stefan klappade mig på axeln och sa att
det var roligt att höra!
Ingalill är imponerad av mötet med Stefan.
– Han hade varit hela dagen på Hisingen
och i Nordstan innan han träffade partikamraterna. Ändå var han väldigt avslappnad och lugn och lät alla som ville ta bilder

Ingalill Hallgren och Nina Djärf poserar tillsammans med Stefan Löfven.
göra det utan att visa ett uns av stress.
Trots Ingalills förvåning var hon väl värd
att bli bjuden till statsministern. Hon har i
drygt 45 år arbetat för personer med funktionshinder, både inom partiet, inom RBU
(Rörelsehindrade Barn och Ungdomar)
och Neuroförbundet. En motion till
kongressen från Hallands socialdemokrater lyfte villkoren för personer som har rätt

till LSS (Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade) vilket gör att
hennes livsgärning är minst sagt aktuell.
Birgitta Tingdal

Effektivare vård i framtiden?
Svensk vård är bland den bästa i världen. Halländsk vård är bland den bästa i
Sverige. Vi hallänningar kan alltså känna
oss trygga med att vi får vård i världsklass.
Tyvärr kostar denna vården allt mer för
varje år som går. Kostnadsökningstakten
överstiger med råge ökningen av skatteintäkterna. Av denna anledning har ett
arbete påbörjats i Halland, för att nyttja
våra resurser mer effektivt samtidigt som
vi minskar ökningen av våra kostnader.
Men Halland är inte unikt på något sätt.
Mer eller mindre samtliga regioner och
landsting i Sverige brottas med samma
problem. En anledning till ökade kostnader för vår sjukvård i Sverige, är att så
mycket av vården är koncentrerad till vår
specialistsjukvård. I övriga världen sker
betydligt mer vård nära patienter på mot-

svarande vårdcentraler eller i patienternas
hem. Så för att bryta denna negativa trend
måste betydligt mer vård ske i primärvården samt i kommunernas hemsjukvård i
framtiden.
Idag pågår ett arbete med att se över
utskrivningsprocesserna från våra sjukhus
samt hur kommunerna ska ta hand om
patienterna när dom lämnat sjukhusen. Att
patienterna blir liggande kvar på sjukhusen upp till fem dagar i väntan på att
deras hemkommun ska ta hand om dom,
är varken bra för samhället eller patientens hälsa. Vi socialdemokrater i Region
Halland hade tillsammans med politiker
från samtliga halländska kommuner en
insändare i flera av regionens tidningar nyligen, där vi tydligt visar att vi som parti är
beredda att kavla upp ärmarna och börja
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jobba med dessa frågor.
Om inte annat får vi lösa detta tillsammans efter valvinsten 2018...!
Jonas Strand
Vice ordförande Hallands Sjukhus

Ett årsmöte i optimismens tecken
Optimism och framtidstro präglade
arbetarekommunens årsmöte i slutet
av mars. Riksdagsledamot Tomas
Eneroth höll ett ideologisk inspirerande tal för de 50-talet deltagarna där
han lovade kraftfulla nya S-reformer
inför valet och högre temperatur i den
politiska debatten. Bland de många
årsmötesbesluten kan nämnas utredning för bättre aktivitet i föreningarna,
sammanslagning av fyra valberedningar till en samt verksamhetsplan för
innevarande år.
Årsmötet öppnades av vår ordförande Alf
Olofsson och medlemmarna sjöng unisont
”Arbetets söner”. Åke Eliasson valdes till
mötesordförande och sedan var det dags
för gästtalaren Tomas Eneroth från Växjö.
Han är gruppledare för partiets riksdagsgrupp och som sådan mycket väl insatt i
rikspolitiken.

Renée, Ingela och M

aj-Britt förberedde

Det blev också en bred redogörelse för
vad regeringen uppnått, hur det fortsatta reformarbetet ser ut och sist men
inte minst socialdemokratins ideologiska
värdegrund. Tomas erinrade först om
att regeringen har en högerdominerad
majoritet emot sig. Men likväl har en hel
del reformer kunnat genomföras som
exempelvis sänkt skatt för pensionärer.
-Vi har fått ordning och reda i finanserna,
Sverige har den högsta sysselsättningen någonsin och ungdomsarbetslösheten är den
lägsta på 13 år. En betydande majoritet
av de nya jobben tillfaller arbetssökande
med utländsk bakgrund. Därför är vi i ett
läge där vi kan känna framtidshopp och
framtidstro trots alla svartmålningar från
populisterna. Vi bygger ett Sverige som vi
känner till utifrån den socialdemokratiska
modellen framhöll Eneroth.

-Det viktiga är ju att människorna i sin
vardag märker att vi levererar och får
ökad tilltro till demokratin och politiken.
Här gäller det även att vi är tydliga i våra
grundvärderingar.
-Det ska därför bli roligt att nästa år få gå
till val med kraftfulla socialdemokratiska
reformer som kommer dig till del i din
vardag!
Eneroth tog upp skolan, sjukvården och
äldreomsorgen som viktiga reformområden och blåste till strid mot vinsterna i
välfärden. Han satte ett starkt solidariskt
jämställt och jämlikt socialdemokratiskt
samhälle mot ett nyliberalt borgerligt
där individen reduceras till köpare på en
marknad. På en sådan marknad finns ingen
valfrihet och trygghet för den som saknar
pengar.

Vackra rosor delades ut till avgående ur styrelsen.

maten.

ar.
Tomas Eneroth uppmärksammade nya medlemm
Hans
outh,
Plym
a
Sandr
at,
Kudr
Från vänster: Ullah
isoki.
El-D
Mai
och
do
Lulen
a
Olof Werner, Raiss

Uppslutningen var
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god till årsmötet.

När det gäller jobben underströk Tomas
hur angeläget det är att få fler i sysselsättning bland annat genom utbildningsinsatser. Och han såg positiva effekter av
flyktinginvandringen eftersom den innebär
att vi kan klara av kommande stora arbetskraftsbehov.
Inför valrörelsen utlovade Tomas Eneroth
att Socialdemokraterna
ska höja temperaturen
ordentligt i den politiska
debatten. Och den ska
för partiets del gälla allas
lika värde, solidaritet och
välfärd för alla. Som huvudmotståndare ställde
han Sverigedemokraterna med deras nazistiska
bakgrund samt Moderaterna som genom sitt
närmande till detta parti
bidrar till att normalisera
rasismen.
Efter Eneroths tal som flera gånger avbröts av applåder vidtog årsmötesförhandlingarna. Till ny kassör på två år valdes
Sara Heikkinen Breitholtz. Ny studieledare
är Birgitta Litsegård och ny facklig ledare
Johan Tolinsson. Bland övriga styrelseval
kan nämnas nyval av Magdalena Sundqvist

och Jonas Strand som ordinarie ledamöter
på två år.
Årsmötet beslöt på styrelsens förslag
att tillsätta en utredning för att få bättre
verksamhet i föreningarna inom arbetarekommunen. Vidare beslöts att slå samman

fyra valberedningar till en som får 10
ledamöter. Styrelsen hade föreslagit sju
ledamöter men årsmötet fastnade efter en
livlig debatt och votering för 10.
I verksamhetsplanen för 2017 som antogs
nämns bland annat nya metoder för att nå
kommuninvånarna samt att utveckla den

interna och externa kommunikationen.
Samtal ska hållas med väljarna vid olika
aktiviteter som exempelvis torgmöten och
andra träffpunkter. Vidare ska de fackliga
kontakterna förbättras.
Från årsmötet kan vidare
noteras att en rad nya medlemmar hälsades välkomna
samt att styrelseledamöterna Åsa Andersson, Börje
Börjesson, Jonas Hjelte och
Renee Sylvan avtackades.
Ordföranden Alf Olofsson tog i samband med
årsmötets avslutning upp
den kommande valrörelsen.
För att Socialdemokraterna
ska vinna riksdagsvalet samt
gå fram i kommun och
region krävs hårt arbete av
alla medlemmar. Det gäller
att komma ut på fältet och
möta väljarna för att berätta
vad vi uppnått och vad vi vill framöver.
Ett bra kommunalt handlingsprogram ska
tas fram utifrån våra värderingar.
-Tillsammans är vi starka, nu kör vi!
Per Hellstrand

S visar vägen i samhällsbygget för alla
2016 mottog Kungsbacka kommun 15 miljoner kronor i riktat stöd från den S-ledda
regeringen för bostadsbyggande. Pengarna
ska alltså gå till att finansiera vårt högt
ställda mål som Kommunfullmäktige tog
efter en stor debatt. Socialdemokraterna
yrkade på ett ännu högre mål, 1000 bostäder sa vi att vi ville bygga. Så hur går det
nu med målet om 800 bostäder, och vad
innebär det i praktiken för oss invånare?
Det visar sig mycket svårt att nå målet om
800 bostäder då det saknas resurser på
alla nivåer. Resurser i det här fallet är inte
bara pengar utan personal som jobbar med
de olika frågorna som måste lösas för att
bostäder ska bli verklighet. När vi bestämmer oss för att bygga bostäder så ska all
samhällsservice därutöver till. Vi måste
samtidigt lösa frågor om vägar, vatten och
avlopp, skola och omsorg. Vi ska dessutom
bygga på ett sätt som är såväl miljövänligt

som socialt hållbart. Frågor som också kräver resurser för att utreda och möjliggöra.

saknas idag i Kungsbacka och här kan vi i
S göra skillnad.

Social mångfald ska vara bra för samhällen, det hör vi i debatten. Det är viktigt att
undvika att bygga in problem av segregation och utanförskap. I Kungsbacka kan vi
se en annan typ av segregation än den som
vi är vana vid. I ett av Aranäsprojekten ska
det byggas ”små och billiga hyresrätter”.
Jag jublade till dess att jag insåg vad vi i
detta fall menade med billiga hyresrätter.
Årshyran är 1680 kronor per kvadratmeter,
det innebär att en trea på 73 kvadratmeter
kostar 10 220 kronor i månaden. Jag tycker
att detta är stötande rent ut sagt. 10 220
kronor är inte billigt, det är inte prisvärt,
det är avskyvärt! Jag vet att det går att bygga billigare. Om man vill bygga billigare
så går det. För att kunna styra samhällsutvecklingen i en riktning som önskas krävs
en strategisk och aktiv markpolitik. Det

Idag saknas personal på plan- och byggförvaltningen i alla funktioner, såväl inom
planavdelningen som bygglovsavdelningen
och arbetsmarknaden är hårt ansatt vilket
innebär att vi har väldigt svårt att få kompetent personal till oss. Kungsbacka kommun måste skapa ett mervärde. Vi måste
visa tjänstemännen att det är roligare och
mer givande att arbeta i Kungsbacka än i
kringliggande stora kommuner som har
gigantiska projekt. Vi kan konkurrera om
det är samhällsbyggnad vi håller på med.
Inte endast bostadsförsörjning. Socialdemokraterna kan visa Kungsbackas invånare
vad det innebär att bygga samhällen, för
alla!
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Sara Heikkinen Breitholtz,

S-kongressrapport från Johan Tolinsson
I denna sammanfattning förmedlar
vårt kongressombud Johan Tolinsson sina intryck från S-kongressen i
Göteborg och redogör för de viktigaste
besluten.
Kongressen inleddes lördagen den 8
april med tal av partisekreterare Lena
Rådström-Baastad och en videohälsning
från Stefan Löfven. Stämningen på plats
präglas av fredagens terrordåd i Stockholm
och flaggorna vajade på halv stång.
I de politiska riktlinjerna ”En välfärd som
går att lita på, ekonomisk politik som säkrar en stark välfärd” beslöt kongressen om
en ny skrivning: ”Det behövs ett regelverk
som sätter stopp för vinstjakten i skola,
vård och omsorg.”
Denna skrivning togs in i arbetet med
Temagrupp välfärd, som är mitt ansvarsområde i Hallandsdelegationen. Vidare
beslöts att vi ska öka investeringarna i
välfärden.
I ”Trygg välfärd genom hela livet, samhället ska ge stöd till de individer som
behöver det mest” fick jag igenom att
intentionerna bakom LSS- lagstiftningen
ska gälla.
Här är en sammanställning av de första
kongressdagarnas viktigaste beslut.
* Det behövs regelverk som stoppar vinstjakten i skola, vård och omsorg.
*Skattemedel till äldreomsorgen ska gå till
de äldres välfärd, syftet med äldreomsorgen ska inte vara vinst.
*En jämställdhetskommission ska tillsättas.
*Reseavdragen ska utredas.
*Nej till sockerskatt.

*Partikongressen
har sedan tidigare
tagit beslut om att
föräldraförsäkringen
ska individualiseras
och delas lika mellan
föräldrarna. Som ett
steg på vägen bör
försäkringen delas
i tre lika delar, har
det hetat hittills.
Nu ersätts den
formuleringen med
”ytterligare steg
ska tas under nästa
mandatperiod”.
Den tredje kongressdagen började
med att slå fast
vikten av arbete och
tillväxt för framtidstro. Alla som kan
jobba ska jobba.

Johan debatterade för Joakim Johanssons motion.

När det gäller den uppmärksammade
frågan om tiggeriförbud är vi i Halland
inte nöjda med kongressbeslutet. Utgångspunkt var att bekämpa fattigdomen. Ett
tiggeriförbud löser inte fattigdomen. Detta
fick vi inte in i de politiska riktlinjerna.
Inte heller skrivningarna om familjesammanföring/uppehållstillstånd blev tillfredsställande även om partistyrelsen ändrade
något i det ursprungliga utlåtandet.
Ska man sammanfatta kongressen är jag
däremot riktigt nöjd med att Hallandsdelegationen med politiska förslag varit med
och påverkat begränsningen av vinster i
välfärden inom vård, skola och omsorg.

Kongressombud från hela Sverige är samlade.

Hade vi inte lobbat med (S) i Väst och
andra partidistrikt samt skapat opinion
genom en artikel i Dagens samhälle skulle
vi inte lyckats.
Bra är också beslutet att 10 000 fler polisanställda ska rekryteras fram till 2024,
bland annat genom att höja lönerna och
starta två nya polishögskolor. Det har varit
efterfrågat länge. Nu levererar Socialdemokraterna! Ett positivt beslut på avslutningsdagen var att vi socialdemokrater antog en
nollvision mot mäns våld mot kvinnor.
Avslutningsvis är jag personligen stolt över
att LSS reformens intentioner från 1994
ska gälla.

Fredrik och Helen var på plats som åhörare.
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Välkommen till Första maj-firande
i Badhusparken i Kungsbacka
Vi samlas klockan 11:30 i Badhusparken. Det bjuds på fika och grillad korv med bröd samt
underhållning av Marcus Strandman med band. Poängpromenad för barnen.

Årets talare:

Daniel Suhonen
Författare, journalist och socialdemokratisk debattör. Chef på fackliga
idéinstitutet Katalysator.

Dan Gabrielsson
Agitator och ordförande i LO-distriktet Västsverige som också
omfattar Halland. Har idag politiska
uppdrag i kommun och landstingspolitiken. Yrke kyrkogårdsarbetare/
grävmaskinist.

Shabnam Zamani
Shabnam är sedan i februari SSU
Kungsbackas nyvalda ordförande.
Hon är femton år och går just nu
på sin sista termin på Varlaskolan i
Kungsbacka.

Första maj anno 1980:
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Partiexpeditionen är normalt öppen
måndagar 14-16 samt onsdagar 14-18.

Kungsbacka Arbetarekommun
434 42 Kungsbacka
Tel 0300-19800
Bankgiro 5595-7765
e-post sap.kbasoc@gmail.com
www.socialdemokraterna.se/kungsbacka
Språkröret
E-post: sap.kbasoc@gmail.com
Ansvarig utgivare för Språkröret
Alf Olofsson
Tel 070-5202221
E-post: alf.olofsson@swipnet.se
Fjärås Soc. dem. förening
Ordf. Ingemar Ingemarsson
Tel 0300-544352
E-post: ingemar.ingemarsson42@telia.com
Kungsbacka-Onsala Soc. dem. förening
Ordf. Mikael Delin
Tel 070-6554745
E-post: mikael64@live.se
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. Jonas Strand
Tel 072-3073705
E-post: jonas@injosoft.se
Åsa-Frillesås Soc. dem. förening
Ordf. Britt Tönnberg
Tel 076-3162449
E-post: be.tonnb@gmail.com
SSU
Ordf Shabnam Zamani
Tel 070-5247860
E-post: Shabnam.zamaniii@yahoo.se

