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Den svenska modellen
ska utvecklas, inte avvecklas! Men vad innebär egentligen den
svenska modellen?
Helen Ung Le från LO
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och Jennie Nilsson,
riksdagsledamot och
ordförande i näringsutskottet svarar på
sidorna 11 respektive
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Allt har sin början
och sitt slut

D

för en fritidspolitiker att sätta sig in i alla ärenden
som hanteras i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Fler ärenden avgörs också numera i nämnderna. Här behövs enligt min mening ett nytt sätt att
arbeta. De politiska uppgifterna måste fördelas på
ett processorienterat arbetssätt. Det går inte att alla
i KS och KF läser in sig på alla ärenden. Detta nya
arbetssätt har socialdemokraterna börjat använda i
andra kommuner.

etta får bli min sista ”ledare” i Språkröret. Det har blivit många år i Arbetarekommunens styrelse: 1976-1993 och
2014-2017/18. Har dessutom suttit
som ordförande 1986-1993 och nu senast 20142017/18. Mycket har förändrats under dessa år: föreningarnas situation och aktiviteter och den politiska
rollen har blivit mycket mer krävande.
Det som har blivit mycket tydligt sedan jag inledde
arbetet i styrelsen är föreningarnas förändrade situation. Idag är aktiviteten ganska låg i föreningarna
medan däremot AK:s medlemsmöten är välbesökta. Våra nya medlemmar vill gärna delta i politiska
grupper och diskussioner där föreningstillhörigheten
spelar mindre roll. Den nya styrelsen får fortsätta
arbetet efter valet med att förnya vårt sätt att arbeta.
Jag tror att det kommer att bli en nystart för Framtidspartiet!

Nu står vi inför ett viktigt val. Alla krafter - politiker
och medlemmar - måste mobiliseras på ett effektivt
sätt. Valledningen har tagit fram en valplan som jag
måste säga är den bästa jag sett. Kan vi genomföra
planen borde vi kunna gå framåt i kommunen och
givetvis hjälpa till att ha kvar vår socialdemokratiska
regering!
Alf Olofsson
Ordförande Kungsbacka AK

Politikerrollen har också förändrats sedan jag kom in
i kommunfullmäktige i slutet av 1970-talet. Kommunens åtaganden har ökat väsentligt. Det gör det svårt

”

De politiska uppgifterna måste
fördelas på ett processorienterat
arbetssätt.

Alf Olofsson
Ordförande
070-5202221
alf.olofsson@swipnet.se
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Nytänkande (S) i Kungsbacka
med frukostmöte och idékafé

N

u har det varit årsmöten ute i föreningarna. S-Kvinnor i Kungsbacka
hade i år anordnat ett ”frukostmöte”.
En tredjedel av medlemmarna var på
plats. Vi inledde med att äta en frukost i klass med
de bästa hotellfrukostarna. Det var ett uppskattat
möte.

i debatten, i inlägg på Facebook och i insändare.
Det ska vi möta med kunskap och värderingar
från oss. Ett bra initiativ, en rolig mötesform som
uppskattas av medlemmarna. Mer sådant!
Vid senaste mötet med Kommunfullmäktige (KF)
besvarade Kommunstyrelsens ordförande Hans
Forsberg (M) en interpellation, som handlade om
hur kommunen ska klara uppgiften att se till att
vår andel nyanlända får värdiga bostäder. Det var
en bra debatt. Där tog KS-ordföranden klar ställning och uttryckte bland annat att de nyanlända
skulle flytta till avflyttningskommuner, där det
skulle behövas folk och där finns bostäder.

Efter årsmötesförhandlingarna sjöng vi vårvisor.
Om ni visste så fint det lät! Vi hade lätt gått vidare
till finalen i Melodifestivalen, om inte så i alla fall
till ”andra chansen.” Vi satt i rummet Esteten, i
markplan på ABF. Det var perfekt akustik där. Om
ni vill, så tror jag gärna S-Kvinnors sångkör ställer
upp och underhåller på ert nästa föreningsmöte.
Hör gärna av er!

Att vara så naiv som politiker och tro att dessa
människor då lyckas komma in i vårt samhälle. Det
är i tillväxtkommuner som till exempel Kungsbacka, som jobben och möjligheterna finns för de
nyanlända att integreras och bidra precis som vi
andra gör. Jobba och betalar skatt. Har funderat
mycket sedan KF-mötet på vilken syn vi har på
våra medmänniskor.

Jag tycker partiets föreningsverksamhet är viktig.
Det förutsätter dock att medlemmarna vill komma. På S-Kvinnors möte provade vi med frukostmöte, ett annorlunda möte. Det kan vara det som
gör att fler medlemmar deltar. Årsmöten i sig är
kanske inte så roliga men de behövs ändå i en
demokratisk organisation. Lite ordning och reda
behöver det ju vara, var det en känd politiker som
sa en gång.
Nu arrangeras ”Idékafé med temadiskussioner”
inom partiet och redan på första träffen var det
stor uppslutning av diskussionsglada medlemmar.
På andra träffen diskuterades svagheter och styrkor
i förslaget från regeringen om att begränsa vinster
i välfärden. De borgerliga partierna tar till överord

”

Att vara så naiv som politiker och
tro att dessa människor då lyckas
komma in i vårt samhälle.

Eva Borg (S)
Kommunalråd
0300-834273, 070-8113956
eva.borg@kungsbacka.se
Twitter: @EvaBorg
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...fortsättning från sida 1

Intensiv diskussion om Trelleborgsmodellen
på första ”Fokus (S)”
”Fokus (S)” - Idékafé för temadiskussioner har startat.
Tanken är att (s) medlemmar ska få
möjlighet att diskutera frågor med politisk
laddning eller intressanta teman. Vi ska
träna debatteknik och argumentation med
våra värderingar som grund. Vi ska möta
meningsmotståndare och väljare med ökad
kunskap, nya insikter, skärpta argument!
Den 6 februari var temat ”Alla som kan
jobba skall jobba”. Femton medlemmar
hade anmält sig, flera relativt nya i partiet.
Thomas Johansson från Kungsbacka-Onsala (s) förening och anställd på kommunen inledde. Han är just nu engagerad i
arbetet med att etablera ”Trelleborgsmodellen”.
Effekten som vi kunnat läsa om i lokalpressen är att tolv av sexton socialsekreterare sagt upp sig. Tanken bakom
modellen är att många som idag ansöker
om försörjningsstöd med rätt insatser
relativt snabbt kan komma i arbete.
Tesen i Trelleborgsmodellen är ”närmaste
vägen till egen försörjning”. En kort inskrivning och därefter snabb kontakt med
en handläggare som föreslår lämpligt program eller åtgärder. Man flyttar insatserna
från socialt- till arbetsmarknadsperspektiv
för individen.

Lars Eriksson, Jan Byvik och Ingemar Ingemarsson från Fokus(S)
Diskussionen blev intensiv. Synpunkter om ”robotisering” av ansökan och
individer som kan ta skada av samhällets
insatser om humanism inte får styra bröts
mot minskade kostnader för kommunen.
Insatserna får kosta och ska ses som en
investering i individens möjlighet till egen
försörjning.

kommentar och diskussionerna fortsatte
hela vägen ut på parkeringen.

Att döma av diskussionsviljan kommer
alla deltagare tillbaka minst en gång. ”Det
bästa partiarrangemanget hittills” var en

Åke Eliasson och Ingemar Ingemarsson
samtalsledare och kaféansvariga

Följande datum är bokade för Fokus (s):
6/3, 20/3, 3/4 och 17/4. Temaförslag
som dök upp under kvällen: Robotisering
inom vården, Det goda arbetet, Ökade
klyftor i samhället och Vinster i välfärden.

Årsmöte 2018-03-25 på ABF
Söndagen den 25 mars är det dags för
årsmöte i Kungsbacka Arbetarekommun.
Plats: ABF i Kungsbacka
Tid: 12:30
Gäst: Jennie Nilsson - Riksdagsledamot
Vi bjuder på smörgåstårta och fika.
Varmt välkomna!
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-Den svenska modellen
står inför stora utmaningar
Hallå där Jennie Nilsson, vårdbiträde
från Hylte, riksdagsledamot (S) för
Socialdemokraterna i Halland och ordförande i riksdagens näringsutskott!
Att slå vakt om och utveckla den svenska modellen är en huvudfråga för oss socialdemokrater.
Hur skulle du vilja definiera denna modell?
-Den svenska modellen är det sätt som vi
organiserar oss i Sverige. Det handlar om
arbetsmarknadsparternas sätt att avtalsförhandla, en pragmatisk samarbetsanda
mellan stat, arbetsgivare och fack och ett
samhällskontrakt där en stark och generell
välfärd bidrar till hög tillit från medborgarna.
-Genom den svenska modellen har vi
kunnat klara av att både ha öppenhet mot
vår omvärld samtidigt som vi klarar av de
omställningar som kommer av att verka i
en globaliserad värld.
Du är ju ordförande i näringsutskottet, och ett
viktigt ben i den svenska modellen är öppenhet för
handel samt en positiv inställning till internationell konkurrens. Detta bl a. eftersom vi är ett litet
exportberoende land. Kan du utveckla detta?
-För Sverige har handel och utbyte internationellt alltid varit en förutsättning för vår
egen tillväxt och välfärd. Vi har ett särskilt
behov av stabila spelregler och öppenhet
mot omvärlden. Den svenska modellen
har varit en garant för stabilitet eftersom

en nyckelkomponent är att underlätta
och understödja strukturförändringar på
arbetsmarknaden. Detta tar sig i utryck att
när jobb förändras så finns det ett system
som kan hjälpa människor att snabbt komma tillbaka till arbete.
-Genom den svenska modellen har vi som
land kunnat ligga i framkant, snabbt ta till
oss ny teknik och vara bättre rustade för
morgondagens arbetsmarknad.
Vilka inre och yttre hot ser du idag mot den
svenska modellen?
-Den svenska modellen står inför stora ut

maningar. Det handlar om hur samhället
kommer att klara av att integrera trender som digitaliseringen/robotiseringen,
globaliseringen och den demografiska
utvecklingen.
- Men den svenska modellen står inför än
större utmaningar som dessvärre kommer
från inhemskt håll. Borgerlighetens förslag
om att lagstifta om lägre löner för vanligt
folk och borttagandet av LAS (lagen om
anställningsskydd) hotar vår samhällsmodell. Ökad politisk inblandning är ett hot
mot omställning och tillväxt. Det är rent ut
sagt en väg mot att avveckla den svenska
modellen – vi vill istället utveckla den.
Hur kan vi socialdemokrater förstärka och
utveckla den svenska modellen så att den blir
bärkraftig även framöver?
-Jag tror att det handlar om att vara lyhörd
till de förändringar som sker i vår omvärld.
Vi har just nu en internationellt sett stark
arbetsmarknad som efterfrågar arbetskraft.
För att den svenska modellen ska vara bärkraftig framöver behöver vi se till att fler
kan komma till arbete. På så sätt stärker vi
välfärden och svarar upp mot de orosmoln
som finns ute i samhället.
// Per Hellstrand
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Maj-Britt kämpar fortfarande på barrikaderna:

Partiet måste bli tydligare
med att få fram vår politik
Hon känner större engagemang än
någonsin när det gäller att kämpa för
våra idéer antingen det gäller att debattera med borgarna i fullmäktige, skriva
insändare eller knacka dörr i valtider.
Nog passar uttrycket att slåss på barrikaderna ovanligt väl in på politiska
veteranen Maj-Britt Rane-Andersson,
78.
När vi träffas på partiexpeditionen i
ABF-huset en snålkall dag med snöflingor
i luften slår hon omedelbart fast att det blir
en tuff valrörelse. Här får
ingen dra benen efter sig,
alla partimedlemmar måste
göra sitt yttersta.

1976. Då gick socionomen Maj-Britt med i
partiet vilket var naturligt. Barndomshemmet i Falkenberg präglades av socialdemokratiska värderingar och just 1976 kändes
det rätt att bli medlem. Partiet kämpade i
motvind och förlorade regeringsmakten
det året samtidigt som miljöfrågorna kändes alltmer angelägna.
-Jag och min man hade flyttat till Vallda
åtta år tidigare och 1976 gick vi med i
Särö-Vallda socialdemokratiska förening.
Tore var mest aktiv och i samband med

-Visst kan man skylla på media som gett
oss stryk i nästan alla frågor. Men det räcker inte med att klaga utan vi måste själva
bli bättre på att formulera vad vi vill och
vad regeringen lyckats genomföra! Där har
bland andra partistyrelsen ett stort ansvar.
Vi backar bandet från dagspolitiken till

-Och just därför behövs mer engagemang! En gång i tiden hade vi majoritet
i kommunfullmäktige tillsammans med
centerpartiet och därmed betydligt större
inflytande än nu. Vad vi kan göra är att
föra fram vilken skillnad våra politiska förslag innebär jämfört med alliansens. Och
för att vi ska få gehör hos kommuninvånarna krävs att alla våra förtroendevalda är
engagerade.
-Ser vi på 2017 lade
vi 50 miljoner kronor
extra jämfört med
alliansen. De pengarna
hade bl a räckt till strategiska lönesatsningar,
ökad habiliteringsersättning, satsningar
på elevhälsan samt
busskort för eleverna i
årskurserna 6-9.

Maj-Britt brukar tala
klarspråk och uttrycka
sig rakt på sak. Hon är
en vass debattör antingen
det handlar om politiska
fighter i fullmäktige, talrika
insändare och intervjuer i
lokalpressen eller sociala
medier. Och i den här
intervjun tar hon upp vårt
partis förmåga att synas
och höras i rikspolitiken.
-Vi är lite för dåliga med
att få fram vårt budskap på riksplanet. Det
känns bekymmersamt när vi trots en bra
politik inte når ut i media. Visst har regeringen svåra frågor att behandla som integration, sjukförsäkringen, lag och ordning
samt LSS. Men samtidigt har den storsatsat
på skolan, sjukvården och polisen för att
bara ta några exempel. Det har inte riktigt
kommit fram och jag tror det beror på att
vi inte varit tillräckligt tydliga.

den borgerliga övervikten i Kungsbacka är
större än tidigare.

valet 1979 ville flera medlemmar nominera
honom till politiska uppdrag.
- Men då sa han att ”jag har en bättre
kandidat, min fru”, och så blev det! 1980
tog jag plats i dåvarande socialnämnden
och sedan dess har det blivit åtskilliga
uppdrag. Under denna mandatperiod är
jag vice ordförande i nämnden för förskola
och grundskola samt ledamot av nämnden
för vård och omsorg. Dessutom med i
kommunfullmäktige där jag både gillar att
debattera med våra politiska motståndare
samt ha respekt för dem!
Hur är det då med den politiska kämpaglöden efter så många år i politiken? Maj-Britt
säger att hon inte känner någon skillnad
mot förr, snarare tvärtom. Det beror på att
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Maj-Britt försöker
också vara ute på fältet
så mycket som möjligt
för att träffa anställda
inom hennes båda
nämndområden. Det
kan t ex handla om att följa lärare i jobbet
eller träffa vård-och omsorgspersonal.
Många anställda jobbar idag under tuffa
villkor och det är angeläget att föra deras
synpunkter vidare i politiken. Det behövs
mer pengar till personal, högre löner och
förbättringar av arbetsmiljön.
-Vi måste helt enkelt bli en bättre arbetsgivare, ta vara på den personal som redan
finns samt bli så attraktiva att folk längtar
efter att jobba hos oss!
Det är valår och en lång valrörelse står för
dörren. Vi diskuterade inledningsvis MajBritts bekymmer för hur vi når ut med vår
politik och hon återkommer med förslag
på vad som måste göras.

- Fortsätning från föregående sida.
I handen håller hon trycksak med som
inleds med texten ”Svenska modellen ska
utvecklas, inte avvecklas. Reformer för ett
tryggare Sverige”.

sorg, vård och äldreomsorg. Klasskillnader
finns även här! Ökade statsbidrag behövs
och dessutom måste det naturligtvis till en
annan politik i kommunen!

- Den som läser igenom broschyren ser snabbt att regeringen har
genomfört en hel del och att mer
är på gång. Inför valet gäller det att
sprida både denna broschyr och
allt annat material till väljarna. Alla
alltifrån vår statsminister till den
enskilda medlemmen måste ställa
upp i valrörelsen. Och det gäller
att inte bara prata för vår sak utan
också kunna vårt valbudskap utan
och innan.
När vi träffar Maj-Britt har partiet
just lagt fram valstrategin. Trygghet och säkerhet tillsammans med bättre
välfärd för vanligt folk i hela landet samt
snabbare integration är huvudbudskapet.
-Jag sätter välfärdsreformer i främsta
rummet, alltså klassiska socialdemokratiska frågor som bra och jämlik sjukvård,
barnomsorg, äldreomsorg och skola för
alla. Alla äldre har rätt till bra bostad och
äldreomsorg. Men så är det inte idag i rika
Kungsbacka där exempelvis hemtjänsten
går på knäna. Och se på de geografiska variationerna i kvaliteten på skola, barnom-

rättigheter och skyldigheter var man än
bor.
-En annan bit i den svenska modellen är
att alla som kan jobba ska jobba. Men hur
når vi dem som står utanför arbetsmarknaden och då särskilt våra nyanlända?
Där tror jag inte på diverse projekt
utan på en beprövad modell som
funnits länge där socialtjänst och
arbetsförmedling jobbar ihop. Då
får arbetslösa arbete!
Och hur går då valet?

- Det gäller att visa att vi kan göra skillnad,
detta kan inte nog betonas och där håller
jag med LO som vill att det satsas 70
miljarder på välfärden under kommande
mandatperiod.

-Det blir en hård valrörelse men jag
tror vi klarar det så att en socialdemokratiskt ledd regering kan
fortsätta. Men då måste vi som jag
nämnt tidigare ha mycket tydliga
budskap och en fast egen politik.
Och det gäller att komma igång
nu och inte vänta till 14 dagar före
valet. Vi får helt enkelt skärpa till oss och
tala om hur bra vi är, att vi värnar om
välfärden och även satsar på lag och ordning. Människans vardag måste präglas av
omsorg om varandra, inte brottslighet.

Detta nummer av Språkröret har Den
svenska modellen som tema. Vad betyder
den för Maj-Britt Rane Andersson?

-När det gäller kommunvalet i Kungsbacka
blir det också tufft- men visst ska vi gå
fram några mandat!

-Just välfärd för alla! Det handlar om hur
vi behandlar barn, gamla och varandra!
Samt om ett enat Sverige där alla har lika

//Per Hellstrand

Det är vår S-regering som säkerställer LSS!
Liberalerna går ut och lägger i princip hela
problemet med den urholkade LSS-lagstiftningen på nuvarande regering. Lite
historielöst kan vi tycka, då historien började med ett prejudikat 2009 som fastslog
att hjälp med mat inte ingår i grundläggande behov. Detta följdes av ytterligare
två domar som blev prejudicerande.
Alliansregeringen hade kunnat stoppa
genomförandet av de nya prejudikaten och
ändra lagstiftningen så att de ursprungliga
intentionerna stod kvar. Men det gjordes
inte.
LSS är en rättighetslag och som med alla
beslut fattade via lagstiftning kan de överprövas helt till Högsta Förvaltningsdomstolen. 13 juni 2017 kom den senaste domen som fastslog att väntetid inte ingick i
assistanstiden. Detta skulle innebära stora
konsekvenser för den enskilde och syftet
med personlig assistans skulle tillsammans
med tidigare prejudikat fullständigt raseras.

Vår socialdemokratiska regering insåg detta och drog i nödbromsen. Redan 8 januari
i år lade man fram en lagrådsremiss som
upphäver prejudikatet 1 april 2018.
De liberala skribenterna försöker hävda
att ”jakten på välfärdsföretag” skymmer
sikten för ett mer aktivt agerande. ISF
(inspektionen för socialförsäkringar)
gjorde en rapport ”Assistansmarknaden –
lönsamhet och konkurrensförhållanden”
(rapport 2017:16). Den visar att det finns
många aktörer, där de 100 största bolagen
står för hälften av marknaden. Över tusen
bolag har tillstånd att bedriva personlig assistans. Man konstaterar att tillståndskrav
och tillsyn behöver skärpas för att stoppa
oseriösa anordnare så att inte felaktiga
utbetalningar sker. I en del fall har vi sett
medvetet fusk som innebär att pengar tas
från dem som behöver stödet mest. Så vill
vi inte använda våra skattepengar!
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Nuvarande lagstiftning är ihålig. Det
visar all rättspraxis som beslutats de sista
tio åren. Förvånande är att den tidigare
alliansregeringen blundade för problematiken. Vi genomför därför en bred
utredning i syfte att förstärka kvaliteten,
modernisera och göra lagstiftningen mer
träffsäker och likvärdig över hela landet.
Vårt mål är att värna LSS intentionerna
som är en viktig frihetsreform. De som
har behov av stöd och hjälp skall få det.
Översynen ska vara klar senast 1 oktober
2018.
Den socialdemokratiska partikongressen
fastställde 2017 att samhället ska ge stöd
till de individer som behöver det mest.
Intentionerna bakom LSS-lagstiftningen
ska gälla!
Johan Tolinsson ( S)
Ledamot i Kommunfullmäktige

Kungsbackamotioner
till distriktskongressen
Fler billiga hyreslägenheter och bättre
möjligheter till bostadslån. Stopp för
omflyttning av ensamkommande barn
som fyller 18 år. Förbud mot reklam
för internetbaserade spel om pengar
i svenska medier. Dessa förslag förs
fram i motioner från Kungsbacka
arbetarekommun till årets distriktskongress.

Det var under medlemsmötet i december
som motionerna till distriktskongressen
behandlades.
”Varför vill ingen bygga hyresrätter längre
till rimliga priser?” Det är rubriken på en
motion som ursprungligen kommer från

Renée Sylvan, Tölö Älvsåker och som
medlemsmötet biföll. I motionen framhålls att alltför få hyresrätter byggs. Samtidigt är hyrorna för höga i de lägenheter
som ändå produceras. Marknaden styr och
klasskillnaden gör sig påmind.
I motionen vill arbetarekommunen ha
svar på frågan hur man kan få ner de höga
månadsavgifterna för
nybyggda hyresrätter. Vidare föreslås
en ökning av antalet
nybyggda hyresrätter
med enklare basstandard utifrån godkända myndighetskrav.
I en annan bostadspolitisk motion som
också skrivits av
Renée Sylvan och
som medlemsmötet
ställde sig bakom tas
de höga priserna på
insatslägenheter upp.
Detta drabbar både
ungdomar och andra som behöver en egen
lägenhet när livssituationen förändras. Eftersom många har svårt att få lån föreslås
att en översyn görs av förutsättningarna
för ett nytt och säkert lån. Vidare att staten
återskapar ett ungdomsalternativ och
seniorlån.

Magdalena Sundkvist, Tölö Älvsåker vill
ha stopp för omflyttningar av ensamkommande barn som fyller 18 år eller bedöms
vara det. Barnen som är omhändertagna i
kommunal regi drabbas hårt av åldersgränsen. Den innebär att de rycks upp ur sitt
sociala sammanhang och tvingas flytta till
migrationsverkets boenden. Ibland väljer
ungdomarna istället hemlöshet och alldeles
för många har tagit sitt eget liv på grund
av den enorma pressen.
I motionen som antogs som arbetarekommunens egen föreslås att den aktuella
gruppen ska ha rättighet att stanna i den
kommun där de vid 18-årsdagen bor och
verkar. Kommunerna ska också kompenseras för detta.
Reklamförbud för internetbaserade spel
om pengar i svenska medier begärs i en
motion som skrivits av Anders Törnberg,
Tölö-Älvsåker. Motionen tar upp ökningen av dessa lättillgängliga spelformer samt
den intensiva marknadsföring som sker
i media. Många människor drabbas av
spelberoende och tragiska exempel finns
där fleråriga besparingar spelats bort. Motionen mynnar ut i att riksdagsgruppen ska
verka för att förbudet införs. Medlemsmötet biföll även denna motion.
// Per Hellstrand

Nu är våren kommen!
Det tänkte jag när jag läste S-KVINNORS program!!
Vad var det som var märkvärdigt med detta?
Jo,vi ställer krav:

*mer forskning och kunskap om äldre kvinnors psykiska
ohälsa
*införa en nollvision mot mäns våld mot kvinnor

* samhällsekonomin skall ta hänsyn till både ekologiska,
ekonomiska och sociala aspekter

Detta och mycket mer blir vår sak i hela
landet och i Kungsbacka för S-KVINNOR
att försöka genomföra.

* avskaffa osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män
*avskaffa allmän visstidsanställning och delade turer

Vill Du vara med?

*hårdare krav på en god arbetsmiljö

Maj-Britt Rane Andersson
Ordförande S-KVINNOR
I Kungsbacka

*pensionssystemet skall ses över
*säkra tillgången till förlossningsvård
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Tillsammans med Ingela
– På Tillsammanskafeet finns chans
att träffa nya intressanta vänner av alla
slag, säger Ingela Hansson. Jag hoppas få se fler partikamrater där i år!
Ingela är en lojal och trogen partiräv
sedan många år. Sedan 80-talet har hon
suttit i först Fritidsnämnden och sedan
Socialnämnden, Nämnden för Individ och
Familj, Gymnasienämnden och nu Nämnden för Teknik. Hon har dessutom suttit
20-talet år i fullmäktige. Hennes politiska
hemvist är Kungsbacka socialdemokratiska
förening. Som hotellanställd har hon varit
fackligt engagerad i Hotell och Restaurang.
Nu arbetar hon som personlig assistent.
Trots hennes starka intensiva politiska engagemang gick hon också med i nätverket
Tillsammans för två år sedan.
– Jag var med i en manifestation i Badhusparken och hängde med till Tillsammanskafeet efteråt och det har blivit en
vana sedan dess, säger hon. Det känns
viktigt att ha kontakter utanför partiet oh
träffa människor från andra grupper och
samhällsklasser man kanske annars inte
skulle lära känna.
Det religiöst och politiskt obundna nätverket Tillsammans - idag ett förbund men
lokalt organiserat som ett nätverk – syftar
till breddade kontakter mellan kommuninvånare. Man vill påverka kommunen
att bygga fler bostäder och skapa fler
mötesplatser som inte kostar pengar att
besöka. En stor del av verksamheten har
också handlat om att jobba för integration
och att skapa kontaktnät för de nyanlända
kommuninvånarna.

Manar och Ayham Alsanji är två av Ingelas nya vänner från Tillsammanskafeet.
– Det är viktigt att alla nyanlända från
olika länder och kulturer hittar vägar in i
det svenska samhället så de kan känna sig
hemma här, säger Ingela.
Ingela har lärt sig mycket av sina nya internationella vänner.
– Många är från Syrien, Afghanistan, Somalia och Eritrea. De flesta ha permanent
uppehållstillstånd förutom de ensamkommande flyktingbarnen. Det är intressant att
höra om deras länder och erfarenheter och
inse att de är precis som vi – en del lär sig
snabbt, andra långsamt, en del är spontana,
andra blyga, en del har mycket energi, andra är mer passiva. De är alltså som vilken
slumpvis utvald grupp kungsbackabor
som helst.

Från tillsammansskapets hemsida:
Förbundet Tillsammansskapet verkar för en rättvis och jämlik
värld, där människor lever tillsammans i frihet och på lika
villkor. Det gör vi genom organisering. Organisering är att
människor, demokratiskt, bygger jämlika relationer, och på så
vis tillsammans stöttar varandra i vardagen, samt formulerar
politiska krav och lösningar.
Tillsammansskapet samlar föreningar, nätverk och aktivistgrupper, som genom organisering bygger sammanhållning
och utmanar sociala och ekonomiska orättvisor i lokalsamhället. Förbundet Tillsammansskapets syfte är att stödja
medlemsgruppernas organisering, och sprida organisering till
lokalsamhällen där
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Tillsammansgruppen träffas varje söndag
klockan 1700 på ABF-huset. Det är först
fika och sedan olika aktiviteter – träning
i svenska, sång och musik eller något
gemensamt projekt.
Ingela ser gärna att fler partikamrater
kommer till Tillsammanskafeet.
– Kom och hälsa på oss! Kanske träffar
ni nya trevliga vänner och kanske kan nu
hjälpa någon nyanländ hitta vägen in i det
svenska samhället.
// Birgitta Tingdal

rörelsen ännu inte är etablerad. Förbundet Tillsammansskapet är religiöst och partipolitiskt obundet.
Vi består av vanligt folk i lokalsamhällen från Burlöv i söder
till Luleå i norr. Besök gärna vår sida på Facebook för dagliga
uppdateringar.

Valseger avgörande för
svenska modellen
-Jag ser den svenska modellen främst
ur det fackliga perspektivet där arbetsmarknadens parter förhandlar och
sluter avtal om löner och arbetsvillkor.
Alla som kan ska ha ett jobb man
försörjer sig på och det ska inte gå att
spela ut löntagarna mot varandra. Vidare handlar den naturligtvis även om
bra välfärd där alla har social trygghet
och ett bra liv.

Sänkta löner är ett annat krav som hörs
av och till. Och alla borgerliga förslag om
skattesänkningar kommer om de genomförs att leda till sämre välfärd, understryker
Helen.
-Allt detta är viktigt att fokusera på. Därför blir jag lite besviken när den dagsaktuella debatten kommit att handla så mycket
om kriminalitet. Jag förstår bakgrunden

Det framhåller Helen
Ung Le som
är ordförande
i LO-fackens
Socialdemokratiska förening. Temat
för denna
intervju är just
den svenska
modellen, ett
begrepp som
formats under
många år och
som känns
kanske mer
aktuellt än någonsin valåret
2018.
För ett år sedan slog Stefan Löfven fast att
den politiska huvudkonflikten nu handlar
om den svenska modellen. På ena står
de som vill förstöra den, på den andra
arbetarrörelsen som vill bygga vidare och
utveckla allt det som gör Sverige starkt.
Helen Ung Le har många exempel på
hur mycket det är som står på spel både
för hennes medlemsgrupper och löntagarkollektivet i stort. Hon jobbar i det
dagliga som undersköterska i Kungsbackas
hemtjänst, är fackligt aktiv i Kommunals
sektion samt ordförande i LO-facken i
Kungsbacka-Varberg. Vidare är hon en av
arbetarekommunens två valledare inför
höstens val!
Svenska modellen hotas
-Både från Svenskt Näringsliv och borgerligt håll vill man försämra arbetsrätten
genom att luckra upp turordningsreglerna.

med alla skjutningar och den otrygghet
många upplever. Men det är som att andra
sätter agendan för oss med allt tal om fler
poliser.
-Jag menar att ingen väljer att bli kriminell
utan att det handlar om ren desperation
när man inte ser någon annan utväg.
Därför måste vi bli tydligare med att
betona hur viktigt det är att alla även i
socialt utsatta områden får bra möjlighet
att utvecklas från det de är små, utbilda sig
och skaffa jobb.
När det gäller migration och integration
vill Helen också se en mer nyanserad diskussion för att möta Sverigedemokraternas
retorik.
-Vi behöver de nyanlända för att fylla
luckorna i alla bristyrken. Rätt många är
unga och inte minst inom välfärdsjobben
är personalbristen stor. Och visst ska vi
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ställa krav på att man ska ta ett jobb, det
hör också till den svenska modellen!
S-budgeten stärker svenska modellen
För övrigt är Helen Ung Le rätt nöjd med
hur vår socialdemokratiskt ledda regering har agerat i ett svårt parlamentariskt
läge inte minst med tanke på den senaste
budgeten.
-40 miljarder för att
stärka välfärden innebär
att den svenska modellen byggs ut! Barn-och
studiebidragen höjs, två
miljarder går till mer
personal i vården, taken
i sjukförsäkringen höjs,
tandvårdsbidraget fördubblas, det blir 90 000
fler utbildningsmöjligheter och pensionärsskatten sänks för att ta några
exempel. Tidigare har
man bland annat höjt
taket i a-kassan vilket
var ett starkt fackligt
önskemål. 250 000 nya
jobb har tillkommit sedan regeringen tillträdde
2014, bostadsbyggandet
har ökat kraftigt och ungdomsarbetslösheten har fallit kraftigt.
- Det är också glädjande att regeringen nu
lagt fram förslag på hur vi ska få stopp
på vinstjakten i välfärden. Det blir en bra
fråga att driva i valrörelsen.
-Men utöver allt detta längtar man ändå
efter en riktigt stor välfärdsreform typ fri
tandvård för alla. Fast det är svårt att driva
i minoritet och därför är det så viktigt att
vi går framåt i höstens val!
Vi kommer in på hur angeläget det är med
minskande klyftor i samhället, något som
allt fler forskare pekar på. Jämlikheten är
en viktig del av den svenska modellen,
förutom att ökad sammanhållning är solidarisk innebär den även att ekonomin går
bättre. Och ett väldigt viktigt steg på vägen
till mindre klyftor är att öka ansträngningarna för att fler nyanlända får jobb.

- Fortsätning från föregående sida.
Facklig-politisk samverkan
För att vårt parti ska få valframgång både
lokalt, regionalt och i hela landet och därmed kunna utveckla den svenska modellen
är det naturligtvis viktigt att arbetarrörelsens båda grenar samarbetar. Helen pekar
på facklig-politisk samverkan som en
grund för detta.
-Här i Kungsbacka tycker jag att vi fått
tillstånd ett betydligt bättre samarbete med
arbetarekommunen. Vi är några fler i styrelsen med LO-bakgrund än tidigare och
därmed kan vi föra fram synpunkter och
önskemål från LO-kollektivet. Det är ju så
att om LO-folket saknas blir det inte deras
frågor som drivs i första hand.

- Och i kommande
valrörelse räknar
jag med att åtskilliga LO-medlemmar
engagerar sig. Redan i
kyrkovalet hade vi ett
bra fackligt-politiskt
samarbete som nu ska
utvecklas vidare.
- När det gäller välfärden är det ju ute i
kommuner och regioner/landsting som
den förverkligas.

Dan Gabrielsson - ordförande i LO-distriktet 1:a maj 2017
Ser vi på Kungsbacka finns stora brister
Så för att få större möjligheter att slå vakt
i vår ”välmående” kommun som måste
om och utveckla den svenska modellen
rättas till. Många unga har problem och
måste vi socialdemokrater gå fram i både
köerna till äldreomsorgen är långa för att
i kommunen, regionen och på riksplanet.
ta ett par exempel.
Visst ska vi klara det!

En liten rapport från valledarna...!
I skrivande stund pågår förberedelserna
inför höstens val för fullt. Vi valledare
har varit vid flertalet tillfällen på valledarutbildning på Viskadalens folkhögskola
tillsammans med valledare från hela
västsverige där vi fyllt på våra verktyglådor
genom utbildning i bl.a. projektledning.
Vi har också fått möjligheten att lyssna
på Socialdemokraternas valledare John
Zanchi som berättade om den nationella
valplanen.
I februari bar det av till Viskadalen igen.
Denna gången på facklig-politisk val-kickoff. Inför valet 2018 har ju LO men även
Kommunal tydligt satt ner foten att man
stöder oss socialdemokrater i valet. Jag
tror att tillsammans kan vi åtsadkomma
betydligt mer och ökar chanserna för ett
framgångrikt val i höst.
I slutet av februari deltog vi i den nationella valkonferensen som hölls i Solna.
Valledare från hela Sverige träffades då för
att knyta kontakter, utöka verktygslådan
och inspireras.
1 mars har vi i Arbetarekommunen
valkonferens och vi skall då besluta om
namnen på listan till kommunfullmäktige.
Oavsett hur beslutet blir, är jag övertygad
om att vi kommer få ett riktigt framgångsrikt lag.

Gällande listorna till riksdag och region så
har nu valberedningarna presenterat sina
förslag till listor. Listorna har även passerat
distriktsstyrelsen och kommer slutligen tas
på distriktskongressen i april som denna
gången går av stapeln i Halmstad.

Valberedningens förslag till riksdagslista:

1. Adnan Dibrani, Varberg
2. Jennie Nilsson, Halmstad
3. Hans Hoff, Falkenberg
4. Sara Heikkinen Breitholtz, KBA
5. Lars El Hayek, Halmstad
6. Marcelle Farjallah, Falkenberg
7. Jonas Påhlsson, Laholm
8. Lise-Lotte Bensköld Olsson, Varberg
9. Krister Matsson, Hylte
10.Matilda Rosander, Halmstad
11. Marcus Dufwa, Falkenberg
12. Annita Asplid, Laholm
13. Johan Tolinsson, Kungsbacka

Valberedningens förslag till regionlista för valkrets 4 (Kungsbacka)
1. Jonas Strand
2. Helen Ung Le
3. Mikael Delin
4. Maud Lanne
5. Martin Aronsson
6. Eva Borg
7. Johan Tolinsson
8. Åsa Andersson
9. Rasmus Petrusson
10. Susann Petrusson
11. Karl Olsson Tapper
12. Ann-Louise Lundqvist
13. Ingemar Ingemarsson
14. Magdalena Sundqvist
15. Åke Eliasson
16. Vanja Elsilä
17. Tore Andersson
18. Maj-Britt Rane Andersson
//Jonas Strand

Bild från valledarutbildningen på Viskadalens Folkhögskola
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Ny samverkan sätter
vårdtagaren i centrum
-Målet är att utveckla vård och
omsorg i hemmen genom att
primärvården och kommunens
vård och omsorg gifts samman.
Tillsammans ser vi då hela patienten vilket innebär att vården
blir bättre.

betande ska finnansiera vår gemensamma
välfärd. Om vi inte ställer om vården nu
kommer vi behöva höja skatten kännbart
inom kort alternativt göra stora nedskärningar inom sjukvården.
Jonas pekade även på att sjukvården går
mot en allt mer specialliserad vård. I framtiden kommer allt färre sjukhus göra allt
mer avancerad vård. Detta för att upprätthålla en kvalitet som motsvarar invånarnas
behov och förväntningar. Samtidigt ser
vi stora bekymmer med kompetensförsörjningen. Vi kommer behöva anställa
närmare en halv miljon personer till
välfärden i Sverige inom de närmsta tio
åren. I dagsläget är det framförallt stor nationell brist på allmänsjuksköterskor vilket
medför betydande kostnader för att istället
plocka in bemanningspersonal.

Det framhöll förvaltningschefen för Vårdoch Omsorg Lillemor Berglund när hon
deltog i Arbetarekommunens februarimöte
som hade just vård som tema. Mötet hölls
denna gång i den vackra Kungsbackasalen
i Stadshuset, där nämndens vice ordförande Johan Tolinsson (s) hälsade välkommen.
Vård och Omsorg är en stor och komplex
verksamhet med 1200 anställda plus
timanställda som kallas in när det behövs.
I verksamheten ingår bland annat hemtjänst, hemsjukvård, trygghetsjour och
olika boendeformer.
Lillemor Berglund slog fast att samhället
har bra koll när det gäller samarbete inom
infrastrukturen medan det är sämre på det
sociala området. Stuprör finns exempelvis
mellan kommunens vård-och omsorg och
regionens sjukvård. Därför måste det till
mycket mer samarbete utifrån vårdtagarens perspektiv.
Ett skäl varför detta är nödvändigt är att
vi blir fler äldre i Kungsbacka, behoven
växer för att kulminera vid en ”Age peak”
(ålderstopp) år 2024. Men ett problem
förutom de rent organisatoriska är personalrekryteringen.
Där gäller det att ta nya grepp genom att
informera om vårdyrkena redan i grundskolan. Dessutom måste man alltid se om
det finns potential i att använda pengarna
bättre. Och just det nämnda samarbetet
innebär en sådan möjlighet liksom när det
gäller hjälpmedel.
Johan Tolinsson underströk också betydelsen av samverkan.. Detta är helt nödvändigt när det gäller att utveckla verksamheten för invånarna i Kungsbacka.

Johan Tolinsson och Lillemor Berglund

Efter Lillemor tog Jonas Strand vid
och förflyttade fokus från kommunal
omsorg till regional sjukvård.

- Vad är då lösningen? Vi måste dels ställa
om mot en mer nära vård, där allt mer
sjukvård görs i hemmen tillsammans med
kommunerna. Vi måste också ta vara på de
möjligheter som digitaliseringen och den
medicinska utvecklingen medför.
// Per Hellstrand & Jonas Strand

- Halland har bland Sveriges bästa tillgänglighet jämfört med övriga regioner, men
det har en baksida framhåller
Jonas.
Resultatet för Region Halland
gällande Hälso- och sjukvården för 2017 slutade på hela
minus 258 miljoner kronor.
Men då skatteintäkterna
överstigit prognoserna samt
att vår Socialdemokratiskt
ledda regering skjutit till en hel
del pengar, klarar sig regionen
på totalen med ett blygsamt
överskott.
- Detta är dock inte hållbart över tid. Ser vi till den
demografiska utvecklingen
kommande år kommer vi bli allt fler äldre
i Sverige samtidigt som allt färre yrkesar-
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Jonas Strand pratar sjukvård

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@gmail.com
Kungsbacka-Onsala Soc. dem. förening
Ordf. Ingela Hansson
Tel 073-2006275
E-post: ingelahansson57@gmail.com
Kungsbacka Soc. dem. Kvinnoklubb
Ordf. Maj-Britt Rane-Andersson
Tel 0300-25585
E-post: maj.britt.rane.andersson@gmail.com

LO-fackens Soc. dem. förening
Ordf. Helen Ung Le
Tel 070-4831788
E-post: lillan_le_84@hotmail.com
Särö och Vallda Soc. dem. förening
Ordf. Maj-Britt Rane-Andersson
Tel 0300-25585
E-post: maj.britt.rane.andersson@gmail.com
Tölö-Älvsåker Soc. dem. förening
Ordf. 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

