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En sommarhälsning från ordföranden

N

u är sommaren
äntligen här, den
kom trots det
eländiga Coronaviruset! Men inget coronavirus
stoppar oss socialdemokrater
vi hittar alltid nya vägar att få
fram vårt budskap, allas lika
värde.
Möten där vi planerar hur vi
vill att Kungsbacka skall se ut
och styras har vi haft via zoom,
vi har skrivit motioner till våra
nämnder, vi har varit flitiga i
massmedia. Tyvärr får vi inte
alltid stöd för detta av övriga
partier men vi ger inte upp, det
vi vill är ju för allas vårt bästa!

Nu ser alla hur viktig vården
är och hur de är som jobbar
i dessa verksamheter har fått
slita, de jobbar alla dygnets
timmar alla dagar i veckan.
Detta är något vi lyft i regionen
samt i nämnden för vård och
omsorg och i nämnden för individ och Familj i Kungsbacka
kommun men tyvärr inte fått
något gehör från övriga partier.
Vi kommer fortsätta lyfta dessa
områden.
Viktigt! Nästa år har vi ett kyrkoval! Så ingen rast och ingen
vila!
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Nu får jag önska alla en fin
sommar och efter den hoppas
jag alla är redo för nya tag!
// Ann-Louise Lundqvist

Ordförande

ann-louise.lundqvist@hotmail.com

En rapport från regionen

D

å är det åter semester för många och
vädret i skrivande
stund visar sig från
sin bästa sida. Men även om
jag älskar sommaren med allt
vad det innebär är det absolut läge att stanna upp för en
reflektion. För samtidigt som
våra stränder börjar bli allt fullare har vi ännu inte blåst faran
över gällande Covid-19.
Jag kunde nyligen läsa i DN om
att i USA som nu börjat lätta på
sina restriktioner ökar antalet
smittade återigen i hela 30 delstater. I Sverige ser vi hur människor
tenderar glömma det där med att
hålla avstånd och flera krogar har
fått kritik för att det varit för tätt
mellan gästerna.
I juni tog Region Halland sin
budget för 2021. Debatten var
inte särskilt livlig eftersom alla
församlade var väl medvetna om
att förutsättningarna kan komma
att förändras ganska mycket under
året. Bland annat tappar Halland-

”

strafiken för närvarande stora
delar av sina intäkter. Kommer
inte resandet igång under slutet
av året kommer detta slå hårt mot
regionens ekonomi även under
nästa år. Detta tillsammans med
nya skatteprognoser som visar på
minskade skatteintäkter har redan
ätit upp de närmare 500 miljonerna som var resultatet av 2020 års
skattehöjning om 58 öre. Samtidigt har vi under pandemin skjutit
på bland annat många operationer.
Så vi har en så kallad ”vårdskuld”
att ta tag i när pandemin klingar
av. Men som tur är har vår socialdemokratiskt ledda regering skjutit
till stora belopp i form av statsbidrag. Jag vågar inte tänka på hur
det sett ut med en borgerligt styrd
regering i dessa tider..!
För en tid sedan fick ni ett mail
från distriktet med uppmaning
om att svara på en enkät gällande framtidens nära vård. Mycket
händer inom hälso- och sjukvården just nu. Regeringens utredare
släppte nyligen ett betänkande
om hur man ser på primärvården

Som tur är så har vår Socialdemokratiskt ledda regering skjutit till
stora belopp i form av statsbidrag.

Jonas Strand (S)
Ledamot Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott
0701-481952
jonas.strand@regionhalland.se
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i framtiden. Så svara på enkäten
och hjälp oss regionpolitiker att
skapa en bild av hur vi vill rigga
vården i framtiden.
Ha nu en trevlig sommar och
fortsätt följa myndigheternas
rekommendationer! Dock en
sommar med viss besk eftersmak
med tanke på alla som drabbats av
pandemin, alla som varslats i dessa
oroliga tider samt de som kämpar
inom vård och omsorg.

-Vår skuggbudget:

En välfärd för hela Kungsbacka
Hallå där Eva Borg, S-kommunalråd i
Kungsbacka! I mitten av juni beslutade
kommunfullmäktige om budgeten för nästa
år. Alliansens förslag gick som väntat igenom
och vår skuggbudget med rubriken En välfärd för hela Kungsbacka röstades ner. Vad
vill du lyfta fram i vårt förslag?
- Först vill jag nämna att vi ville skjuta
på budgetbeslutet till slutet av året.
Så har man gjort i Halmstad. Läget
är osäkert i coronapandemins spår,
de ekonomiska förutsättningarna
kan ändras mycket. Hur går det med
arbetslösheten och vad
kommer det i så fall att
innebära för kommunens kostnader? Men
alliansen ville fatta beslut
nu och det beklagar vi.
- Vårt budgetförslag
har samma ekonomiska ramar som alliansens, men vi har ändå
tydliggjort vår inriktning, en välfärd för
hela Kungsbacka. Vi
ville satsa 10 miljoner
kronor till elevhälsan
eftersom alla elever
ska kunna få det stöd
de behöver. Pengarna
skulle ha gjort det möjligt att anställa en till skolsköterska, kurator
eller specialpedagog vid de större
skolorna.
-Tidiga insatser lönar sig inte minst i
ett läge där stressen går allt längre ner
i åldrarna. Satsar vi inte på barnens
hälsa minskar möjligheterna att hjälpa
den enskilde till ett gott liv.
- När det gäller underskotten inom
Individ och familjeomsorg står vi i
huvudsak bakom nämndens åtgärdsplan. Men vi betonar att vi inte är
främmande för att framöver skjuta till

mer pengar.

områden.

- Vi slår även fast att det är när välfärden omfattas av alla som människans
frihet kan växa. Det är därför Socialdemokraterna i IF-nämnden röstade
emot den uppmärksammade nerläggningen av Jyckens hunddagis.

-Så brukar de skriva. Allt är bra och
man håller tillbaka brister. Men det
finns stora brister vilket inte sägs rakt
ut. Ta t ex företagsklimatet där vi går
åt helt fel håll trots de bästa förutsättningar. Och de problem vi tar upp i
vår skuggbudget visar tydligt att allt
inte är bra ställt i Kungsbacka.

-I skuggbudgeten pekar S vidare på hur viktigt det är att kommunens personal har goda
arbetsförhållanden, något som uppmärksammats inte minst under coronapandemin.

-Du har ju varit aktiv länge i kungsbackapolitiken. Känns det inte tråkigt i längden att
alliansen ständigt röstar ner exempelvis våra
budgetförslag?
-Nja, så illa är det faktiskt
inte. Det händer ibland
att våra förslag tas upp
av alliansen efter en tid.
Ett exempel är att vi ska
minimera byggande på
jordbruksmark. På så sätt
påverkar vi trots allt utvecklingen i vår kommun
till det bättre.

-Ja, det krävs bra arbetsmiljö och
löpande fortbildning för att vår välfärd
ska hålla hög kvalitet. Tyvärr har vår
kommun särskilt inom vård och omsorg alltför många otrygga timanställningar där de negativa konsekvenserna
visat sig särskilt nu under pandemin.
Otrygga jobb har lett till ökad smittspridning även i Kungsbacka. Vårt mål
är trygga tillsvidareanställningar för
alla.
-Läser man alliansens budget får man
nästan intrycket av att en reklambyrå skrivit
delar av texten! Stora framtidssatsningar
görs, kvaliten är god inom snart sagt alla
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Om vi lyfter blicken men
ändå behåller kopplingen till
Kungsbacka diskuteras nu
inom partiet hur vi ska få
hela samhället på fötter efter
coronapandemin. Tidigare
socialministern Lars Engqvist efterlyser i
Aktuellt i Politiken nr 16 ett arbetarrörelsens efterkrisprogram. Några hörnstenar
är bättre krisberedskap, kraftigt upprustad
äldreomsorg med mer personal och väsentligt
bättre arbetsvillkor, omprövningar av privatiseringarna samt åtgärder för att stärka välfärden i stort. Kommunernas dåliga ekonomi,
växande behov i välfärden och klimathotet är
samhällsproblem som var uppenbara redan
innan coronan slog till. Hur ser du på dessa
tankegångar?
fortsättning nästa sida..

... Fortsättning från föregående sida
-Det är kloka ord och ligger ju bra i
linje med vad vi själva tar upp i vår
skuggbudget. Jag tror mycket på en
rejäl satsning inom vård och omsorg
och då särskilt på fler utbildade undersköterskor.

-Jag är övertygad om att alltfler inser
att offentliga sektorn måste få nya
medarbetare. Vi blir många fler äldre
äldre och behoven ökar. Egentligen
behövs en fortsatt arbetskraftsinvandring för att vi ska kunna täcka alla
luckor.

-Folk inser nu vilka problem det finns
och att opinionen talar för att vi måste
ta krafttag för att lösa problemen. Vår
personal gör ett fantastiskt jobb men
vi måste förbättra arbetsvillkoren avsevärt om vi vill ha några som utbildar
sig!

-Och när det gäller klimathotet måste
vi intensifiera ansträngningarna på att
minska växthusgaserna så att klimatmålen kan nås. För att återknyta till
Kungsbacka har vi en bra hållbarhets-och klimatstrategi med duktiga
medarbetare vilket är helt nödvändigt!

Telefonutfrågare: Per Hellstrand

Nytt försök med Årsmöte för 2020..
Efter att ha blivit inspirerade av upplägget av distriktskongressen ska vi försöka få till ett digitalt årsmöte.
Vi håller på att se över hur det ska kunna gå till med eventuella både öppna och slutna omröstningar. Vi har
bokat lokaler på ABF för att de som kommer vara på plats ska kunna sprida ut sig.
När det gäller upplägget i detalj så får vi be att få återkomma när det har utkristalliserat sig mer tydligt om hur vi
kan gå tillväga.
Men skriv upp 19 augusti klockan 18:00 i Era kalendrar!
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- Kyrkoval 2021:

Nu är det snart dags för val!
2021 är det åter valår! Denna
gången är det kyrkovalet som
även det sker med val till tre olika
nivåer. Överst är motsvarigheten
till riksdagen vilket kallas kyrkomötet. På regional nivå kallas det stift.
Kungsbacka tillhör Göteborgs stift.
På lokalnivå är det kyrkofullmäktige som gäller. I Kungsbacka har
vi sex olika pastorat/församlingar
som har ett kyrkofullmäktige med
vallistor. Dessa är:
•
•
•
•
•
•

Tölö Älvsåker
Kungsbacka Hanhals
Löftadalen
Onsala
Särö
Fjärås Förlanda

I valet 2017 hade vi namn på en
av dessa listor, nämligen Tölö
Älvsåker. Vi hoppas kunna ha
fler listor i olika församlingar till
valet 2021. Arbetet är inte särskilt
betungande, men ack så viktigt!
Många av de som jobbar inom kyrkan tillhör t.ex. Kommunal.
Efter sommaren kommer vi skicka
ut information om hur du anmäler ditt intresse att vara med på
våra listor till kyrkovalet. Självklart
måste du vara medlem samt tillhöra
den församlingen vars lista du vill
stå på.
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Du ställer väl upp!?
// Jonas Strand

