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Socialdemokraternas skuggbudget 2019:

En välfärd för alla

I

mitten av juni beslutar Kommunfullmäktige om kommunbudgeten för år 2019. Vilka
extrasatsningar vill vi socialdemokrater då göra lokalt i kommunen
nästa år?
Alla ska bidra och alla ska få ta del
av välfärden. Vi socialdemokrater
är övertygade om att detta ger bäst
förutsättningar för alla att växa och
förverkliga sina livsdrömmar.
Socialdemokraterna vill stärka den
generella välfärdsmodellen. Den
offentligt finansierade välfärden ska
hålla hög kvalitet och omfatta alla.
60,5 miljoner mer
Vi väljer att använda ordet investeringar i vårt budgetförslag. För gör
vi dessa investeringar redan nu hos
bland annat barn och ungdomar, så
har vi alla tillsammans nytta och glädje av dessa investeringar i framtiden.
Sammanlagt satsar vi 60.5 miljoner
mer än alliansen!
Busskort till alla ungdomar i årskurs
6 till 9. Att ge alla ungdomar i denna
ålder samma möjlighet att ta sig till
idrottsaktiviteter, kulturella begivenheter eller sociala sammankomster
kommer ge förutsättningar och en
grund för bättre folkhälsa. Det är
också av högsta vikt att vi ger ALLA
ungdomar samma förutsättningar. 15
miljoner kronor går till detta.

”

Den psykiska ohälsan ökar och
många barn och ungdomar mår dåligt
redan i grundskolan. Vi ska förebygga
och tidigt fånga dem. För att detta ska
fungera bra måste vi ha en stark elevhälsa med bland annat skolsköterskor,
kuratorer, psykologer, skolläkare och
en delaktig ledning. 10 miljoner kronor läggs för att förstärka elevhälsan
för Kungsbackas barn och unga.
Vi vill investera 15 miljoner kronor
för att minska antalet barn i förskolegrupperna, på fritidshemmen och på
lågstadiet.
För den som har sin sysselsättning
inom daglig verksamhet utgår en
habiliteringsersättning som idag är 56
kr per dag vid heldagssysselsättning.
Vi föreslår att ersättningen höjs till 72
kronor per dag. Till detta avsätter vi
525 000 kronor.
Vi står inför stora utmaningar när
det gäller att rekrytera och behålla
personal till den kommunala verksamheten. Därför går 5 miljoner kronor
till strategiska lönesatsningar.

Arbetsmiljön förbättras

Alla Kungsbackas kommuns anställda
ska ha bra arbetsförhållanden och
känna att de har möjlighet att utföra
sina arbetsuppgifter med god kvalitet.
Våra medarbetare ska vara delaktiga
i utvecklingen av verksamheten och

Vi vill investera 15 miljoner kronor
för att minska antalet barn i förskolegrupperna, på fritidshemmen
och på lågstadiet.
Eva Borg (S)
Kommunalråd
0300-834273, 070-8113956
eva.borg@kungsbacka.se
Twitter: @EvaBorg
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erbjudas god kompetensutveckling
och få möjlighet att bidra till både sin
egen och till verksamhetens ständiga
utveckling. Vi ser bland annat gärna
ett projekt om sex timmars arbetsdag.
Vi vill investera 15 miljoner kronor i
arbetsmiljön.
Våra totala investeringar blir då 60
525 000 miljoner kronor. Vi finansierar samtliga förslag genom att delvis
använda 2019 års beräknade resultat
på Alliansens budgetförslag på 94,6
miljoner kronor.
Socialdemokraterna står vidare bakom förslaget till investeringsvolym.
Vi ser gärna en kombination av
bostäder för äldre och studenter när
kommande äldreboenden byggs.
Ökade kontakter och gemenskap
mellan dessa grupper är positivt.
Att kombinera äldreboende med
förskola vore också något att prova
på. Det handlar både om att erbjuda
mötesplatser mellan äldre och yngre
människor och få minskade lokalkostnader.

...fortsättning från sida 1

Rapport från årets första maj-firande
Det gäller alltså att ta fasta på framtidstron
samt stoppa populismen med reformism
och fortsätta att utveckla den svenska modellen. Hon pekade särskilt på tre reformområden: ökad jämlikhet, ökad trygghet
samt stärkt arbetsmarknadspolitik.
-Ökad jämlikhet är den bästa framtidsinvesteringen av alla, det handlar om anständighet. Dessutom är jämlikhet en vinstaffär för hela samhället. En mängd studier
visar att ökad jämlikhet ger högre tillväxt,
bättre folkhälsa, ökad medellivslängd,
stärkt tillit
och mindre
missbruk för
att ta några
exempel.
Hermansson
pekade på
flera insatser
för att öka
jämlikheten i
Göteborg och
tog även upp
regeringens
reformer.
När det gäller tryggheten pekade hon på
två delar. Man måste agera hårt och rättvist i brottsbekämpningen samt mycket
aktivt agera förebyggande för att komma
åt brottslighetens orsaker.
Här tar Socialdemokraterna
ett helhetsgrepp
till skillnad från
högern och
yttersta vänstern
vilket också visat
sig i regeringens
politik. Lagstiftningen har
skärpts, polisen
har fått större
resurser och
regeringen har satt fart på det förebyggande arbetet vilket den borgerliga regeringen
struntade i.
Ann-Sofie Hermansson framhöll att grunden för en starkare arbetsmarknadspolitik
är att hålla ordning och reda i ett föränder-

ligt arbetliv. Vi får aldrig låta otrygghet
och lönedumpning ta över.
Bland åtgärder som behövs pekade
hon på att matchningen måste bli
mycket bättre så att arbetslösa får det
stöd som behövs för att kunna ta alla
lediga jobb som faktiskt finns. Och för
nyanlända måste vi göra mycket mer
när det gäller språkutbildning, validering och lärande på arbetsplatsen.
-Det gäller även att ta ett ordentligt
grepp om
arbetsmiljön.
Vi måste –
med både
klassiska
och innovativa
åtgärder – se till
att folk mår och
trivs bättre på
jobbet.
Avslutningsvis framhöll
Ann-Sofie att
det fortfarande finns mycket kvar att göra
för att bygga vidare på samhället. För att
det ska lyckas måste den svenska modellen
utvecklas så att den ligger i framkant.

de bästa dagarna framför oss.

-Vi behöver
räta på
ryggen
och fästa
blicken vid
horisonten
och få fatt
i den där
attityden
Palme så
träffsäkert
satte ord
på:Vi äger
vårt ödeoch vi har

Därefter talade vårt kommunalråd Eva
Borg om socialdemokraternas alternativ
för att Kungsbacka ska fungera mycket
bättre. Bland annat nämnde hon att det
behövs 10 års framförhållning när det
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Ann-Sofie Hermansson, årets huvudtalare
gäller kommunens markinnehav.
För SSU talade ordföranden Shabnam
Zamani. Hon framhöll att valet handlar
om att satsa på de unga som Socialdemokraterna vill eller sänka skatten för de rika
som de borgerliga förespråkar.
LO:s Helen Ung Le pekade på att valet
får avgörande betydelse för tryggheten
för vanligt folk. Det gäller särskilt jobbet,
skolan och äldreboendet. Samtidigt varnade hon för en borgerlig politik som ökar
klyftorna och raserar vår svenska modell.
1 maj i Badhusparken både inleddes och
avslutades av Arbetarekommunens nya
ordförande Ann-Louise Lundqvist. Hon
tog bland annat upp några av de förslag
Socialdemokraterna lägger inför valet. Ett
par exempel är framförhållningen när det
gäller markinnehav samt bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö för de anställda i
kommunen.
// Per Hellstrand

-Arbetarekommunens nya ordförande:

Alla ska kunna leva ett tryggt liv
-Alla människors lika värde är kärnan i
vår ideologi, det som för mig är partiet.
Vi ska ha ett jämställt samhälle där alla
behövs och där den som föds rik inte
ska ha några fördelar. Därför måste
vi ta krafttag mot de ökade klyftorna,
fortsätta satsningarna på välfärden och
vara beredda att skärpa beskattningen
av dem som har mest.
Det säger Ann-Louise Lundqvist,66 som
valdes till ny ordförande för Socialdemokraterna i Kungsbacka på årsmötet i slutet
av mars. Vi träffar henne på partiexpeditionen för att ta reda på vem hon är och
hur hon ser på de mest brännande politiska frågorna valåret 2018.
Ann-Louise ser fram emot att hålla i ordförandeklubban och tycker det ska bli både
intressant och roligt att företräda Socialdemokraterna i Kungsbacka samtidigt som
det är en stor utmaning.
-Det mesta jag gett mig in på har jag trivts
med. Av de många olika jobb jag haft var
det faktiskt bara ett som var tråkigt!
Vår nya ordförande växte upp i ett arbetarhem i Majorna. Pappan som jobbade i
hamnen var kommunist, mamman socialdemokrat. Redan i skolan stod begreppet
alla människors lika värde klart för henne.
-Själv var jag en ganska populär elev men
blev upprörd när flera av mina kamrater
mobbades. Jag tog mig an och försvarade
dem, det kändes så rätt. Och på den vägen
är det, jag reagerar fortfarande lika starkt
på orättvisor som drabbar de svagare i
samhället.
Att i detalj beskriva Ann-Louise Lundqvist
yrkesbana skulle föra för långt, men några
hållpunkter är telefonist på dåvarande
Televerket bland annat som Fröken väder,
spedition, redovisningskonsult samt vård
av patienter med autism och psykoser.
Och så har hon varit ordförande för Kommunal i Kungsbacka i 21 år. Just nu och
fram till pensioneringen i september har
hon förhandlingsuppdrag för sitt fackförbund.

Det politiska arbetet är dock inte främ
mande, Ann-Louise var aktiv i partiet på
1990-talet innan det fackliga arbetet tog
över. Men vad ser hon för utmaningar nu
för Socialdemokraterna i Kungsbacka och
hur ska vi agera för att gå fram i valet?
Ute bland väljarna
-Vi måste synas och höras mer. Det gäller
att finnas ute bland väljarna, prata med
dem och berätta vad vi står för. En del
kungsbackabor tror att det är vi som styr
i Kungsbacka så vi måste också informera
om att det är de borgerliga som har makten och att vår politik är mycket bättre!
- Jag tror mycket på det personliga mötet
med väljarna. Det kan vara något så enkelt
som att man sitter på en bänk och börjar
småprata med någon. När det gäller mer
organiserat valarbete tror jag vi har en stor
potential, men det gäller att få ut vårt folk
på olika aktiviteter så att våra tankar och
idéer når väljarna.
Viktigaste frågorna
Vi kommer in på några av de aktuella
politiska frågor Ann-Louise Lundqvist
brinner för. Först nämner hon arbetslivets
villkor. Idag går personalen på knäna inte
minst inom vård och omsorg. Ett exempel är hemtjänsten i Kungsbacka, men
arbetsmiljön brister även på många andra
arbetsplatser. Ann-Louise framhåller att
många anställda känner sig som robotar
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och att det gäller att snabbt vända den
negativa utvecklingen. Här är det viktigt att
Socialdemokraterna driver på den politiska
vägen och föreslår åtgärder som leder till
förbättringar.
-Bostadspolitiken är ett annat angeläget
område med stora brister i Kungsbacka.
Vi måste få fler billiga bostäder som vanligt folk har råd att bo i. Inte minst är det
viktigt att våra ungdomar kan få lägenheter
i kommunen så att de inte tvingas flytta.
- Men för att detta ska bli verklighet krävs
en helt annan framförhållning när det
gäller kommunens markinnehav. Annars
blir det inga billiga bostäder. Även för
näringslivet är det angeläget att kommunen
har en bra markreserv så att företagen kan
växa.
Ann-Louise tar också upp miljön som en
av de politiska frågor hon anser viktigast
i Kungsbacka. Miljön ska finnas med vid
all samhällsplanering och det gäller att slå
vakt om de stora naturvärden Kungsbacka
har. Mer kollektivtrafik, fler cykelbanor
och bilfriare innerstad är andra insatser för
bättre miljö.
Fortsättning nästa sida.

... Fortsättning från föregående sida

nomför en stor satsning på fler poliser.

Bättre välfärd först
Inför höstens val har partiet centralt lagt
fram en valstrategi som består av trygghet
och säkerhet, bättre välfärd för vanligt folk
i hela landet samt snabbare integration.
Vår nya ordförande anser att alla delarna är
viktiga men nämner bättre välfärd först.

Nu gäller det!
Vi lämnar intervjufrågorna och Ann-Louise Lundqvist funderar fritt kring parti,
politik och ideologi. Hon är besviken över
att 1 majfirandet på många håll drog så få
deltagare även om det var bra uppslutning
i Kungsbacka. Och opinionssiffrornavarför lyfter det inte trots att vi har en
regering som genomfört en mängd goda
reformer. Men opinionssiffror är en sak,
valet en annan. Nu gäller det att mobilisera
och att alla medlemmar verkligen går in i
valrörelsen med entusiasm!

- Alla ska må gott och kunna leva ett
tryggt liv. Det är därför det är så viktigt
med exempelvis bra sjukvård och omsorg samt stöd från samhällets sida när
det behövs.
- Detta gäller naturligtvis också våra
invandrare som flytt från krig och elände.
Här är det särskilt angeläget att integrationen underlättas genom svenskundervisning, kompetenslyft och bättre möjligheter
att få jobb. Ett arbete är alltid bättre än bidrag. Och vi behöver de nyanlända, bristen
på personal är ju stor på många områden.
- När det gäller trygghet och säkerhet där
brottsbekämpningen ingår måste vi även
fånga upp brottets orsaker. Samtidigt måste jag säga att polisen gör ett fantastiskt
arbete men att den behöver mer resurser.
Därför är det bra att vår regering nu ge-

En fråga hon spontant tar upp är ensamheten bland många äldre som är isolerade
i sina lägenheter. Här måste vi ge bättre
möjligheter till gemensamhetsboende i
servicehus där alla har råd att bo.

förbisedda städarna gör. Skulle chefen på
kontoret vara borta några dagar fungerar
nog verksamheten ändå. Men försvinner
städarna-ja då går verksamheten snart på
knäna…
Att klyftorna nu ökar i samhället reagerar
vår nya ordförande starkt emot och hon är
inte främmande för skattehöjningar som
inriktas mot de som tjänar mest och har
stora kapitalinkomster.
-Under det borgerliga regeringsinnehavet
togs förmögenhets-, arvs- och fastighetsskatterna bort. Jag tror vi får tänka om där
för att uppnå ett jämlikare samhälle med
mindre klyftor.
// Per Hellstrand

Ideologiskt tvekar inte Ann-Louise när
hon slår fast att alla människors lika värde
är det som för henne är partiet. Alla behövs i vårt samhälle och den som föds rik
ska inte ha några fördelar.
Hon har själv varit med om att lyfta
städpersonal som grupp genom utbildning och pekar på de insatser de ibland så

Vad gör vår nya ordförande på fritiden?

Umgås med: Gillar att gå ut och äta med vänner eller träffas över en grillkväll. Vill ha vänner runt mig
som jag känner mig trygg med! Att få åka med ut på havet en fin dag är fantastiskt. Att resa tycker jag
också om både själv och i sällskap med andra. Att umgås med barn och barnbarn är också fantastiskt!
Andra uppdrag:
Sitter i styrelsen för min bostadsrättsförening och på dess expedition.
Lyssnar på:
Har bred musiksmak alltifrån Bach till Clash.
Läser:
Gärna deckare, är lösningsinriktad. Senaste bok Läckbergs
Sjöjungfrun.
Ser på TV:
Inte så mycket, brukar ha svårt att hålla mig vaken då.
Sociala medier:
Är med på Facebook och börjar lära mig använda Instagram.
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Ett tydligt handlingsprogram
utifrån våra S-värderingar
Hallå där Alf Olofsson, sammankallande i
arbetsgruppen för vårt nya kommunalpolitiska handlingsprogram 2018-2022. Hur har
arbetet med att ta fram handlingsprogrammet
bedrivits fram till och med att det klubbades
på medlemsmötet i slutet av maj?
-Det är många som kommit med
förslag. Redan i höstas kom idéer från
gruppledarna. Sedan har det varit en
workshop vid ett medlemsmöte. Jag,
Eva Borg, Susann Petrusson, Helén
Ung Le och Magdalena Sundqvist har
skrivit olika avsnitt i flera versioner
innan ett slutligt förslag lämnades till
medlemsmötet i maj.
-Jag har gjort ytterligare versioner för
att språket inte ska bli olika eftersom
vi är flera författare. Nya och gamla
medlemmar har tittat på vissa delar i
förslaget inför detta medlemsmöte.
Så det fanns en hel del nya förslag att
hantera på mötet.
-Sedan har jag gått igenom alla förslag
som klubbades på medlemsmötet
och gjort de ändringar som behövdes.
Slutligen blev det en genomläsning
så att eventuella stavfel eller oklarheter i formuleringarna kunde justeras.
Men lagt kort ligger efter beslutet på
medlemsmötet så någon ändring av
innehållet har inte kunnat göras även
om vi kanske skulle ha velat det på
några punkter.

-Som samordnare har det gått åt åtskilliga timmar under arbetets gång. Men
det har varit en intressant resa.
Hur vill du karakterisera programmet- på
vilket sätt kommer våra socialdemokratiska
värderingar fram i de olika avsnitten?
-Jag tycker att det finns tydliga socialdemokratiska värderingar i programmet. Brödtexten handlar om vad vi
vill utifrån våra värderingar liksom i
punkterna under ”Vår politik”.
Vad är de viktigaste nyheterna när det gäller
den politik vi vill föra jämfört med det tidigare programmet?
-En del av programmet tar upp bristen
som råder när det gäller långsiktig
planering i kommunen jämfört med
tidigare program. Avsnittet om landsbygden har utvecklats. Vidare finns
en ny rubrik om nyanlända och deras
behov. Jag tycker att en hel del av det
vi vill blivit tydligare förklarat både i
text och punkter.
Hur skiljer det sig i stort från de borgerliga
partiernas kommunalpolitiska riktlinjer?
-Frågan är intressant för det går att se
liknande formuleringar i de borgerliga
partiernas annonser. I verkligheten
syns detta dock inte i deras agerande i
den moderatstyrda majoritetens beslut.
En del punkter i vårt nya program är
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redan formulerade i socialdemokraternas kommunbudget för 2019 och är
dessutom prissatta. Alltså är det inte
bara tomma ord vi kommer med.
Du har ju varit med länge i politiken! Är
vårt nya program en valvinnare i Kungsbacka
och hur känns läget såhär tre månader före
valet?
-Det är svårt att få ut det viktigaste till
väljarna ur ett program. Det ser vi när
partiet centralt gör program eller redovisar de många beslut som regeringen
fattat inte minst i välfärdsfrågor. Vi
sätter ju inte agendan själva helt och
hållet. Men kan vi vara tydliga i det
personliga mötet med väljarna och i
vår annonsering tror jag nog att vi kan
visa vad vi står för.
-Det gäller bara att titta utifrån och in
och hitta vad som intresserar väljarna
och kunna förmedla detta på ett bra
sätt. Det är pedagogiskt svårt men inte
omöjligt. Jag tycker nog att vårt nya
handlingsprogram står sig väl jämfört
med tidigare program!
FOTNOT: Handlingsprogrammet kommer
att sändas ut via e-post till medlemmarna och
finns även tillgängligt på expeditionen samt
på vår hemsida.
Utfrågare Per Hellstrand

Tre val - tre möjligheter!
Debattartikel införd i Norra Halland 2018-06-05
Du kanske hör till dem som röstar på
samma parti i alla tre valen utan att tänka
så mycket på varför? För vad gör egentligen en region/landsting för något? Jo, vår
region ansvarar för hälso- och sjukvården
i hela Halland. Sjukhusen, primärvården,
psykiatrin för att ta några exempel. Genom sitt bolag Hallandstrafiken ansvarar
regionen dessutom för kollektivtrafiken.
Utöver detta har man även uppdraget att
verka för regional utveckling och tillväxt.
Vad många inte känner till är att Halland styrs av de borgerliga partierna med
Moderaterna i spetsen, tillsammans med
Miljöpartiet. Och hur går det då? Jovars,
om man jämför nationellt funkar mycket
ganska bra i Region Halland. Men det
finns en hel del ytterligare att önska.
Största problemet är ekonomin. Region
Halland gör av med betydligt mer pengar
än man har råd med. Sista åren har gett ett
blygsamt plusresultat vilket man lyckades
uppnå genom ökade skatteintäkter samt
generösa bidrag från den socialdemokratiskt ledda regeringen. För 2018 och

framåt ser det betydligt mörkare ut. Redan
i år riskerar regionen gå back med närmare
200 miljoner kronor.
Att regionen skulle hamna i denna knepiga
situation, har varit känt för de ledande politikerna under flera år. Åtgärdsplan efter
åtgärdsplan har tagits fram. Problemet är
att de borgerliga partierna har svårt att tillsammans hålla i och leda detta arbete. På
sista regionfullmäktige slog sig de borgerliga partierna för bröstet och berättade om
allt bra i regionen. När vi socialdemokrater
lyfte de kommande ekonomiska problemen, fick vi höra att vi var negativa och
pessimistiska…! Jag måste säga att detta
gör mig djupt oroad. Lyssna gärna själva
på debatten från april. Ni hittar den på
regionens hemsida.
Vi socialdemokrater är beredda att kavla
upp ärmarna och börja jobba om ni väljare
ger oss förtroendet i höstens val till region/landsting. Vi vill bland mycket annat
satsa på arbetsmiljön för vår personal för
att bli en mer attraktiv arbetsgivare och

på så sätt göra
oss oberoende
av bemanningspersonal
vilket kommer
spara pengar för regionen. Vidare prioritera ökad psykisk hälsa för våra invånare. Vi
vill också öka tillgängligheten till vårdcentralerna så att du som invånare får träffa
läkare snabbare än idag.
Slutligen måste jag nämna något om kommande omröstning i riksdagen gällande
vinstbegränsningar i välfärden. Trots att en
klar majoritet av befolkningen tycker att
detta är en bra idé kommer tyvärr förslaget
falla då borgarna tillsammans med SD
sätter riskkapitalbolagens vinster framför
välfärd till invånarna i Sverige.
Låt alla tre valen i höst betyda något!
// Jonas Strand
Vice Ordförande Hallands Sjukhus

Öka tryggheten för äldre
Insändare till lokalpressen
Vi Socialdemokrater i Kungsbacka anser
det är en självklarhet att öka tryggheten
för äldre och inte tvärtom. Därför var vi
emot att stänga Träffpunkten Rosengatan 2017 av besparingsskäl. Vi ansåg
och anser fortfarande att det finns andra
effektiviseringar som kan göras utan att
minska tryggheten för äldre inom Vård &
Omsorg. De borgliga partierna inklusive
SD tycker tvärtom.

arbeta med målgruppen samt se över hur
vi organiserar, göra en stor skillnad för
äldre medborgare i kommunen.

På arbetsutskottet den 30/5 kommer beslut genomföras, förslag att Nämnden för
Vård & Omsorg beslutar att genomföra
en verksamhetövergång för Träffpunktsverksamheten till nämnden för Fritid &
Folkhälsa.

Dessa risker vet borgliga partier om, men
trots det har de borgliga partierna en
övertro på att civilsamhället skall ta över
ansvaret. Läsare, det fungerar inte ens
idag. Ett tydlig bevis är Kyviks Träffpunkt.
Där begär kyrkan som frivillig organisation
stöd av kommunen.

Tjänstemännen har gjort en kartläggning
och identifiering om vilka insatser som
målgruppen har idag samt tittat på hur
kommunen kan samarbeta med civilsamhället. Man ser att det finns en stor
potential att genom att förändra sättet att

Det finns en risk för oro med en förändring av verksamheten i Träffpunkten
så snart efter den senaste förändringen
som genomfördes 2017. Risk att förlora
besökare vid förändringar i verksamheten.
Precis som på Rosengatan’s Träffpunkt.

När jag, Johan Tolinsson och Maj- Britt
Rane- Andersson besökte Annebergs
träffpunkt var de äldre så tydliga. De vill
behålla verksamheten i egen regi ( Vård&
Omsorg) och behålla närheten till sin
8

lokal. Med andra ord behålla tryggheten
med en alldeles utmärkt verksamhet och
underbar personal.
Detta vill de borgliga partierna rasera. Det
finns stora risker med en ökad otrygghet
för våra äldre i Kungsbacka kommun
beträffande hantering av träffpunkter
verksamhet. Socialdemokraterna vill
öka tryggheten för våra äldre – vi vill att
Träffpunkterna skall vara kvar inom Vård
& Omsorg.
Johan Tolinsson ( S).
2:e vice ordf. Nämnden för Vård& Omsorg
Maj- Britt Rane- Andersson ( S)
Ledamot Nämnden för Vård& Omsorg
Magdalena Sundqvist ( S)
Ledamot Fritid& Folkhälsa
Gert Svensson. ( S)
Ledamot Kultur& Turism

Lars, 66 går in i politiken:

Efterlyser rejäla rättvisereformer
-Vi måste ha bättre förmåga att tänka
nytt och inrikta oss mer på rejäla rättvisereformer som gör folks vardag bättre.
Steg har tagits i rätt riktning, men ofta
är det lite för mycket ”mellanmjölk”
över vårt parti.
Lars Eriksson, 66 låter otålig när vi möter
honom för att diskutera politik. Lars är
företagaren från Frillesås som gick med i
partiet för två år sedan och nu är fyra på
listan till kommunfullmäktige!
Men arbetarrörelsens värderingar kom
långt tidigare, dem har han haft med sig
från hemmet i Backa. Pappan var
metallare och morfadern en socialdemokrat av den gamla stammen.
Fackliga uppdrag har Lars också haft
bland annat som klubbordförande på
Bostadsbolaget i Göteborg under 8 år.
För närvarande arbetar han med
utbildning inom vård och omsorg för
yrkeshögskolan. På den långa cv:n
återfinns byggnadsarbetare, fastighetsskötare, reklamare, bankanställd
samt operativ chef för ett företag
inom äldrevården. Under resans gång
utbildade han sig till civilekonom på
Handelshögskolan i Göteborg.
Efter att ha gått med i partiet och deltagit
i Åke Eliassons introduktion för nya medlemmar dröjde det inte länge innan Lars
blev suppleant i servicenämnden.
-Sedan uppstod frågan om jag skulle förbli
en relativt passiv medlem eller en mera
aktiv sådan. Jag har ju bra erfarenheter att
dela med mig så valet var inte så svårt!
Att vara företagare och socialdemokrat
upplever Lars inte som något problem,
tvärtom. Under s-regeringens tid har det
blivit allt enklare att driva företag, det
mesta krånglet är borta.
-Under alliansregeringens var det mest
snack om förenklingar. Och vi får inte
glömma att samhället måste fungera bra
för näringslivet vilket ju inte var fallet
under borgarnas regeringsinnehav. De
rustade ju ner välfärdssamhället.
Eftersom Lars Eriksson jobbat i ett privat

äldrevårdsföretag ligger det nära tillhands
att fråga hur han ser på vinster i välfärden.
-Det beror på vilken del av välfärden det
handlar om. Det dummaste som gjorts
är det fria skolvalet som bara är till nytta
för ägarna men till nackdel för eleverna. I
andra ändan har vi primärvården och där
tycker jag det är lättare att acceptera privat
ägande förutsatt att verksamheten styrs
upp bättre av samhället.
Vad är det Lars Eriksson brinner för mest
i politiken? Han pekar utan tvekan på
skolan, äldreomsorgen och skattesystemet.

sett lägst skatt. Därför behövs en helt annan progressivitet i skattesystemet där de
rika får betala mer och här får partiet inte
tveka. Detta i synnerhet som moderaterna
nu bland annat föreslår höjd matmoms
vilket drabbar de fattigaste hårdast.
Vad hoppas du kunna uträtta i kommunfullmäktige tillsammans med dina partikamrater?
- I konsekvens med vad jag har sagt
förbättringar av skola och äldreomsorg. För skolans del arbeta för större
andel behöriga lärare samt satsningar på
specialpedagogiken. Vi får aldrig glömma
barn och unga som har det
svårt. För äldreomsorgen
fler platser i särskilt boende,
större personaltäthet, mer
utbildad personal och bättre
arbetsvillkor.
Vårt partis valstrategi är trygghet
och säkerhet, bättre välfärd för
vanligt folk i hela landet samt
snabbare integration. Hur ser du
på den strategin?

Skolan inte minst därför att den avgör
vilken framtid du kan få.
-Det handlar om bra utbildade lärare samt
ordning och reda. Vi måste bygga system
så att alla får en chans att klättra, alltså socialdemokratins ideologiska rättvisetanke.
De som är i behov av stöd ska verkligen
få det!
- När det gäller äldreomsorgen har jag
sett rätt mycket från den branschen. Det
handlar om två delar. De äldres villkor
måste förbättras genom att det särskilda
boendet byggs ut. Under alliansregeringen
försvann tiotusentals platser samtidigt som
85+ blir allt fler. Och för det andra måste
personalen ges bättre arbetsvillkor. De
anställda inom vård och omsorg är hårt
pressade idag vilket vi har många exempel
på i Kungsbacka.
Lars Erikssons fokus på skatten handlar
om skattesystemets utjämnande effekter.
Idag betalar de med högst inkomst relativt
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-Välfärden är naturligtvis
viktig och regeringens
löfte om 14 000 fler vårdanställda till 2022 är bra. En hel del
andra förslag för att stärka välfärden
har också lagts. Men jag efterlyser en
större välfärdsreform, exempelvis inom
tandvården. Där borde det finnas ett
högkostnadsskydd modell sjukvården.
Det handlar om en rejäl rättvisereform
som gör vanligt folks vardag bättre.
- Trygghet för mig är när välfärdssystemet
går in och skyddar exempelvis sjuka och
arbetslösa. Däremot vill jag inte se en glidning av trygghetsbegreppet mot säkerhet.
Visst behövs fler poliser, men det får inte
vara den enda åtgärden. Vi måste även
adressera brottets orsaker.
Fortsättning nästa sida...

... Fortsättning från föregående sida
- Ser vi på integrationen brinner jag för
antirasism. Rasismen är det mest korkade
begrepp människan uppfunnit. Visst ska vi
ha ordning och reda i migration och integration. Men vi måste bli tydligare i kampen mot vardagsrasismen. Det är så djupt
orättvist när en invandrad person inte får
bostad eller jobb på grund av sitt namn.
Här handlar det om medmänsklighet!
Hur agerar vi på bästa sätt för att nå väljarna
och säkra socialdemokratiska framgångar i valet
den 9 september?
-Som väl framgått av mitt tidigare resonemang menar jag att vi är för luddiga
i vårt budskap. Vi borde bli klarare och
mer polemiska mot högern och placera
oss mer till vänster i den klassiska
vänster-högerskalan. Jag gillar inte att
vi ibland kallar oss ett mittenparti.
- Sett i stort måste vi ha bättre förmåga att
tänka nytt samt genomföra rejäla rättvisereformer som gör tillvaron bättre för vanligt folk. Det går heller inte an att drömma
sig tillbaka till gamla tider. Vi måste satsa

på sådant som gör din vardag bättre och
inte vara för teknokratiska.
Statsvetenskaparna talar nu om en vertikal
skala som mer omfattar värderingar och kultur
än höger-vänster. Högst upp finns då GAL
som står för globalism, alternativa och frihetliga
värderingar. I andra ändan TAN- traditionella,
auktoritära och nationalistiska värderingar.
-Jag har svårt att se att vi kan undvika det
internationella perspektivet. Folk flyttar på
sig, det kan gälla politiska eller ekonomiska
skäl. I framtiden säkert av miljöskäl till
följd av den globala uppvärmningen. Jag
gillar öppenhet som ju är en oerhörd vinst
för Sverige. Vi är ett litet, exportberoende land som är helt beroende av öppna
kontakter med omvärlden. Och av våra
invandrare.
-Ser vi på kanalerna för att få fram vårt
budskap tror jag mycket på sociala medier.
Vid ett tillfälle frågade jag en av mina
klasser om de läser någon morgontidning.
Av 30 elever i åldrarna 25 -40 år var svaret
ingen! Det reser frågan om hur mycket vi
ska annonsera i traditionella tidningar och
skriva insändare.

-Det är väl alltid bra att möta väljarna face
to face i samband med dörrknackning,
torgdagar, aktiviteter på tågstationer etc.
Men hur många når vi och hur många
övertygar vi? Kanske når vi bara de
redan frälsta? Jag tror att vi måste bli mer
proffsiga på att använda sociala medier för
att kommunicera med väljarna. Kanske
genom att få med ett gäng unga som verkligen kan sociala medier.
En sista fråga- vad gör du på fritiden?
-Det beror på årstiden. På sommaren
blir det ofta segling. Allmänt sett mycket
umgänge med familj och vänner. Huset tar
också sin tid. Jag läser också en del, senaste
boken är Jan Guillos Brobyggarna. Dessutom gillar jag musik alltifrån 60-talslåtar
till opera. Det har blivit mycket Puccini på
Operan i Göteborg som Göran Johansson
ska ha all heder av!
// Per Hellstrand

Taggade SSU-are inför valet:

-Vi gör allt för att sprida vår ideologi
Hallå där Shabnam Zamani, ordförande i SSU
Kungsbacka! Hur är aktiviteten inom SSU
Kungsbacka idag-är ni taggade inför valet?
-Vi i SSU Kungsbacka är mer taggade än
någonsin, det speglar sig nog i våra aktiviteter. I början av året fokuserade vi på att
skola våra medlemmar men nu satsar vi
mest på teambuilding och aktiviteter som
ska göra oss till en starkare organisation.
På vilket sätt medverkar SSU Kungsbacka i
valrörelsen? Vilka aktiviteter har genomförts och
vad planeras?
-Här i Kungsbacka har vi bland annat
representerat partiet på skoldebatter.
Utöver det lägger vi mycket fokus på
kompisvärvningar och skolkampanjer.
Det sker ju trots allt ett skolval också, och
det är viktigt att partiet får många röster
även där. Förbundet har anordnat ett antal
kurser och läger som SSU Kungsbacka har
fått ombud till. Exempelvis kommer fem
av oss att åka till ett valläger i Stockholm i

sommar.
Vilka frågor är viktigast för SSU att driva
lokalt, regionalt och riks?
-På riksnivå uppmärksammas framför allt
den rådande psykiska ohälsan. I dagens
samhälle där allt fler ungdomar blir
stressade på grund av osäkra anställningar, kursbetyg och dylikt är detta viktigare
än någonsin. Det är en fråga som vi har
drivit länge nu och det har även visat sig
ge resultat.
-På lokal och regional nivå kämpar vi för
samma ändamål. Gratis kollektivtrafik är
också något som står oss nära om hjärtat.
I många år har ungdomar genom ”Barbro
betalar” drivit motioner om gratis kollektivtrafik, men ännu har inget hänt.

-Medlemmarna är jättetaggade och gör
allt för att sprida vår socialdemokratiska
ideologi.
Och hur agerar ni på bästa sätt för att nå de unga
väljarna med vårt budskap?
-Vi ungdomar är en digital generation som
umgås mer på Instagram än på stranden.
Kanske sorgligt men så det är och därför
måste vi även anpassa våra kampanjmetoder. Förutom skolkampanjer bör vi satsa
mycket mer på sociala medier för att nå ut
till folk.

-Förutom det så brinner vi för miljön och
den internationella solidariteten.

-Vi må vara en digital generation, men vi
är också en medveten generation. Samhällets orättvisor som visar sig i form av
klassklyftor är något vi känner till, vi vet
att kvinnor exempelvis tjänar mindre än
män. Vårt budskap måste spegla exakt det
vi är, ett jämlikhetsparti!

Hur är engagemanget bland medlemmarna?

// Per Hellstrand
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Insändare till Språkröret:

Jag har gjort mitt val
Att få ett politiskt förtroende brukar vi
säga är S t o r t .Vi som fått detta förtroende via val har fått förmånen att jobba
inom politiken främst på vår fritid.Att få
förmånen att försöka forma vår politik
utifrån både den egna värdegrunden,
partiets handlingsprogram och lyfta lokala
frågor för en bättre vardag och tillvaro
för en större grupp av samhället där alla
skall få möjlighet att bo och verka i livets
olika skeden, det är stort, inspirerande och
viktigt.
Jag har i år gjort ett val vilket efter moget
övervägande och besvikelse där jag upplevelse att jag inte längre har fått något
framtida förtroende utifrån Valberedelsens och Arbetarkommunens förslag till
nomineringar av kandidater på KF-listan
på valbar plats.
Redan då jag blev uppringd av valberedningen sa jag ” stryk mej ” . Ta inga hastiga beslut, sov på saken blev uppmaningen
/ förslaget då jag efterfrågade aktuell
placering och ” varför/ vad har hänt” .Jag
har varken då eller senare fått någon rimlig
förklaring som kan accepteras.
Ingen är oumbärlig, nya krafter behövs
som ett komplement till erfarenhet av det
politiska livets demokratiska process som
genomförs i våra olika Nämnder. Här
gäller inga förhandlingar då den politiska
värderingen ,fakta och viljeyttringar skall
ske inom demokratins ramar utifrån bland
annat ett handlingsprogram.
Några utav er skall ha en eloge som backade upp mej den 1/3 vilket ni skall ha ett
stort och varmt tack för men förklaringen
saknas fortfarande liksom att inte en fått
frågan från ordförande om hur jag mår
eller ” hur jag tänkte” när jag lämnade min
plats.En kort sekund funderade jag på
att lämna samtliga uppdrag men att svika
mina kamrater och främst de uppdrag som
jag fått är inte riktigt min stil, så fortsättning följer om än med falnande låga, det
finns ju fortfarande så mycket som är
intressant och spännande.
Flertalet tiger och visst jag har gjort mitt
egna val .Jag vill inte sitta på ersättarplats
och vänta på att ev få tjänstgöra, om hade
detta varit en planering för att inför kom-

mande mandatperiod trappa ut och varva
ner skulle jag som några andra sagt ” sätt
mej längre ner på listan” -men så var inte
min ambition denna gång.
Jag vet nu efteråt att flera av våra kandidater ,de nominerade ,själva både är och var
besvikna på sina placeringar.Att inte få se
Kf- listan ,förslagen till nomineringarna
innan beslut skulle tas var inte tillfredställande, att få listan vid sittande bord utan
möjlighet till ” lobbing” är inte okej. Listor
till Riksdag och Region var ju tidigare
offentliga!
Hur de nya namnen och nomineringarna
gått till är för mej oklart. Visst har vi haft
trainee i några redan befintliga S- grupper
tex Teknik / Service/ skolan för de som
vill komma in i det politiska arbetet.Nya
medlemmar har visat sitt intresse men
kanske inte varit aktiva, vad vet jag.
Att genom våra olika föreningar lära sig
hur politiken formas,” läras upp” för att
både våga, kunna och vilja bli nominerad,
att ta steget ut i det offentliga ,att möta
vardagens synpunkter och krav från medborgarna tycks delvis
vara en onödig skola .
Givetvis kommer jag
att sakna många utav er
framemot hösten och
vintern. Mitt inrutade
och för - daterade datum
utifrån almanackans
olika dagar och tider att
passa. Många givande
och stimulerande möte,
många frågor och intressanta personer som möts
genom åren .Handlingar,
kommunala ( och regionalpolitiska )frågor som
skall läsas in, gruppmöten som skall planeras,
inlägg i debatten, yttranden samt motionerande
och förslagsställande
i Nämnderna, både i
mina egna och andras (!)
frågor som jag nu inte
behöver ta ställning till.
Hösten går fort och det
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politiska livet ännu fortare ,nu vill jag se
vilken kraft och energi som kan mobiliseras inför marknadsdagarna, studier hemma
och borta, att träskoposten fungerar ute i
föreningarna - nu gäller det att synas och
föra fram vårt budskap för att nå ut och
få de mandat som Ak önskar och att inte
minst era familjer stödjer och stöttar er alla
i ert kommande frivilligarbete som lokal
och regionpolitiker.
Jag har nu släppt besvikelsen och vill
avsluta med att tillönska alla er nya som
gamla partikamrater ett fortsatt arbete
både inför och efter valet 2018 .
Invald 1/3 1986 via
Tölö- Älvsåkers Socialdemokrater
Renée Sylvan
Ledamot i Nämnden för Teknik
Ledamot i Nämnden för Service.
Kommunfullmäktige.

Idékaféer med leenden och skratt
rustar oss inför framtiden
Hallå där Åke Eliasson och Ingemar
Ingemarsson, eldsjälar bakom Fokus
(S)-Idékafé för temadiskussioner! Ni
har hållit i sju kaféer på följande tema:
Alla som kan jobba ska jobba. Vinster i
välfärden. 6 timmars arbetsdag. Migration och integration. Lås in dom (brott
och straff). Ökande klyftor i samhället.
Det politiska språket.
-Hur vill ni beskriva den här formen av aktivitet
för medlemmarna? Det handlar ju om en ny friare
mötesform som inte är så formell, simulerar till
diskussioner och där man också har roligt!
-Tillåtande och glädjefyllt tror vi är en
bra beskrivning av diskussionsklimatet.
Man får provocera och ändra uppfattning.
Många leenden och skratt gör att deltagarna inte är så spända men ändå skärpta.
Den som vill gå vidare med en fråga uppmanas att skriva insändare eller ta kontakt
med våra förtroendevalda (s)-kamrater i
nämnd eller styrelse.
-Hur har intresset varit bland medlemmarna?
Har ni fått tillräckligt med deltagare till alla

träffarna?
-Totalt har mer än 35 medlemmar varit
med och det har varit 13 – 21 deltagare vid
de sju tillfällena. Flera har varit med varje
tillfälle och några endast någon gång. Lagom många för att alla ska komma till tals.
-Vilka är det som har deltagit-nya medlemmar,
gamla eller en blandning?
-Flera av våra nya medlemmar har funnit
vägen in i partiet men också några veteraner har känt att detta är en bra form för
utbyte av tankar.
-Vad har syftet med satsningen varit?
-Visa på skillnaden i mellan socialdemokratisk politik och övriga partiers. Främst
de borgerliga partierna men även det som
skiljer oss från vänstern och miljöpartiet.
Hitta våra bästa argument och motargument inför valrörelsen i höst och kommande insatser i opinionsbildning samt i
de styrelser och nämnder som vi kommer
att ha inflytande i efter valet.

-Och hur har resultatet blivit? Har exempelvis
den ideologiska medveten ökat bland medlemmarna, har Socialdemokraterna i Kungsbacka
fått kunnigare medlemmar i aktuella sakfrågor,
står vi bättre rustade att möta våra motståndare
i valet?
-Vi är övertygade om att fler känner trygghet i vår politik och kan föra samtal med
väljare och diskussioner med motståndare
genom hela valrörelsen och i framtiden.
-Får vi en fortsättning i höst?
-Efter valet förhoppningsvis. Vi vill engagera nya ”inledare” och ytterligare några
debattledare för de tema som deltagarna
väljer att diskutera. Idédiskussionerna är
det som förnyar men också fördjupar insikten om vår politik och våra värderingar.
// Per Hellstrand

Rapport från valledaren
Efter en period med högsommarvärme
börjar det nu mer likna en normal svensk
sommar. Valrörelsen för oss Socialdemokrater i Kungsbacka pågår för fullt och
vi har redan under den så kallade ”lilla
valrörelsen” i maj, genomfört en mängd
olika aktiviteter som dörrknackning,
ringkampanj, frukostpåse-utdelning, m.m.
m.m. Vi kommer fortsätta under juni och
juli men i något lägre tempo, så att vi alla
är väl utvilade inför slutspurten i augusti
och första veckan av september.
Om du som läser detta är sugen att hänga
på så finns det massor av olika aktiviteter
att delta i oavsett om du är erfaren eller ej.
Kontakta Britt på expeditionen så hjälper
hon dig med anmälan som numera sker
digitalt.
Vi har även redan i maj påbörjat kampanjer med annonser på biograf Facklan,
bowlinghallen och i våra lokala tidning-

ar. Mest stolta är vi över våra grymma
annonser bak på ett antal bussar som kör i
kommunen under sju veckor.
Vi håller på att ta fram en folder som även
våra lokala föreningar kommer köpa in.
Den ska berätta för invånarna i Kungsbacka om våra prioriterade frågor.
I augusti kommer det gå
ut en nationell folder till
samtliga hushåll i Kungsbacka som även innehåller
våra valsedlar.
Målet i vår valplan är optimistiskt satt. Vi hoppas
kunna öka från dagens
10 mandat i kommunfullmäktige till åtminstone
12. Detta är inte omöjligt
men kommer kräva att vi
tillsammans arbetar hårt
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ända in i kaklet med att samtala med invånarna, dela ut material och mycket mer!
// Jonas Strand

Bilder från årets valrörelse :)
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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@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

