
Mer information 
För mer information och uppdateringar kring 
vår politik se vår hemsida eller följ oss på 
sociala medier. 
Hemsida: www.socialdemokraternakungalv.se 
Facebook: www.facebook.com/skungalv  
 

Kontakta oss 
 
Camilla Haag 
Ordförande Kungälvs Socialdemokratiska 
arbetarekommun 
Telefon: 073-322 59 83 
E-post: camilla.haag@kungalv.se 

 
Nalle Johansson  
Vice Ordförande Kungälvs 
socialdemokratiska arbetarekommun 
E-post: nalle@socialdemokraternakungalv.se 
 
Bli medlem 
För varje ny medlem blir vi en 
starkare kraft i svensk politik som 
tillsammans kan arbeta för ett 
starkare, mer jämlikt, samhälle.  
Hemsida: 
www.socialdemokraterna.se/bli-
medlem/bli-medlem-nu  

Agenda 2030 

Kungälvs kommun arbetar framgångsrikt 

med att genomföra Förenta Nationernas 17 

hållbarhetsmål, nedbrutet med nyckeltal 

rakt in i Kungälvs kommuns politiska mål och 

budget. 

Världens länder har åtagit sig att fram till år 

2030 leda världen mot en hållbar och rättvis 

framtid, att bekämpa ojämlikheter inom och 

mellan länder, att bygga fredliga, rättvisa och 

inkluderande samhällen, att förverkliga de 

mänskliga rättigheterna och främja jäm-

ställdhet och kvinnors och flickors egenmakt 

samt att säkerställa ett varaktigt skydd för 

planeten och dess naturresurser. 

Sverige och Kungälv ska vara ledande i ge-

nomförandet av Agendan 2030, på hemma-

plan och globalt. Genomförandet innebär en 

successiv omställning till en modern väl-

färdsstat. Sverige och därmed Kungälv ska 

transformeras till världens första fossilfria 

välfärdsland. Vi ska vara en internationell 

förebild när det gäller ekonomisk, social och 

miljömässig hållbarhet. Alla ska vara med 

och ingen ska lämnas utanför. Vi vill fortsatt 

vara i framkant i arbetet för en bättre värld 

med FN:s med Agenda 2030. Detta kräver ett 

fortsatt arbete med mål för 2050 och delmål 

för 2030. 
Komarken 
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Välfärd och trygghet 
I skolan läggs grunden för resten av våra liv. 
Den som gör sitt bästa och anstränger sig i 
skolan ska ha alla möjligheter att lyckas, 
oavsett var du bor, vilka föräldrar du har 
eller vilken skola du går på. Allas lika värde 
och rätt är en socialdemokratisk kärnfråga 
och det innebär nolltolerans mot all form av 
förtryck, förnedring eller våld oavsett ålder, 
ursprung, kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, sexualitet, religion eller 
funktionsvariation. Kungälvs kommun ska 
vara en plats där alla känner sig välkomna. 
Därför behövs kunskaper och aktiva åtgärder 
för att motverka fördomar, diskriminering 
och kränkningar. Genom smart och ny teknik 
ska otrygga platser bli trygga, det ska kännas 
lugnt att gå ut efter mörkrets inbrott.  
 
Jobb och ekonomi 
För Socialdemokraterna är jobben nyckeln 
till frihet och integration. Vi har fokus på att 
skapa fler jobb och minska klyftorna, skapa 
ett starkare och tryggare Kungälv. När 
många arbetar och betalar skatt har vi råd 
med en god välfärd. Därför prioriterar vi 
jobben och välfärden. Alla behövs, ingen ska 
lämnas utanför. Så bygger vi Kungälv 
starkare tillsammans.  

Klimat och hållbarhet 
Klimatfrågan är en trygghetsfråga. 
Klimatomställningen innebär att vi måste 
anpassa samhället till de förändringar 
samhället redan står inför. Ökande skyfall, 
torka och ökande temperaturer är 
klimatförändringar som kan drabba Kungälv.  
 
Kommunens krisberedskap 
Kommunens roll och ansvar utgår från 
ansvarsprincipen och områdesansvaret. 
Under mandatperioden ska kommunens 
beredskap och robusthet stärkas. 
För att kommunen ska kunna upprätthålla sin 
verksamhet under höjd beredskap behövs 
planering så att kommunens organisation och 
bemanning fungerar och kan verka i kris, krig 
eller andra extrema eller oförutsedda 
situationer. Kommunen ska ha en förmåga att 
fortsätta bedriva sin verksamhet på en 
acceptabel nivå oavsett vilken typ av störning 
som kommunen utsätts för. 
 
Hav och kust 
Kusten, älv och hav tillhör oss alla. 
Allemansrätten är unik och ska värnas. Det 
ska alltid finnas fri passage till vattnet för alla 
längs kommunens vattendrag. Det vi har 
tillsammans, får vi sköta tillsammans. 
 
 
 

Barn och unga 

För skapa framtidstro och bygga ett mer 
socialt hållbart Kungälv krävs öppenhet, 
samordnade och ökade insatser i 
kommunens ungdomsverksamhet. Vi ska 
bryta unga barns ensamhet i tid, unga ska 
inte hamna snett eller i gäng. Alla unga ska 
känna en fristad för egen frihet på 
demokratins grund på de mötesplatser 
som finns i vår kommun. Därför vill vi se 
ökade öppettider på våra fritidsgårdar. 
Kungälv behöver fler insatser kring barn– 
och ungdomars psykiska hälsa med fortsatt 
integrerade satsningar som 
familjecentrerat arbetssätt. Därför vill vi ha 
en familjecentral i Komarken.   
 
Stad och land 
Bostaden är en social rättighet. Vi vill att 
bostaden ska vara den trygga punkten i 
varje människas liv.  
Den demokratiska kontrollen på vad, var 
och hur det byggs bostäder måste öka. 
Vårt mål är bra bostäder för alla och inte 
en marknad för några få. Därför ska det 
finnas bostäder för alla plånböcker, oavsett 
var i livet du befinner dig. Vi vill se ett 
nytänk med fruktlundar som har 
blommande växter, bärbuskar och 
fruktträd. Att kunna plocka bär och frukter 
i offentlig miljö är till glädje för all inte bara 
barnen.   
 


