
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 

 

Emmy Hansson 

SSU  Kungälv Ordförande 

E-post: emmy.hansson@ssukungalv.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  

SSU Kungälv är ungdomsförbundet för dig som vill ha 
ett jämlikt samhälle! Som vill att alla ska ha samma 
möjligheter oavsett bakgrund, vart man har växt upp 
eller storleken på föräldrarnas plånböcker. Vi kämpar 
för ett jämlikare samhälle i Kungälv och hela Sverige, 
kom med!  
 
Våra viktigaste frågor i Kungälv är: 

• Avgiftsfri kollektivtrafik till gymnasieelever  

• Alla barn och elever ska möjlighet att lyckas i  

skolan 

• Inför jobb- och utbildningsgaranti för unga 

• Inför elevhälsa via mobilen 

• NPF säkra alla kommunala förskolor/skolor  

• Öka öppethållanden av fritidsgårdar i bred sam-

verkan 

• Alla unga ska erbjudas ett feriejobb 

• Kommunen ska arbeta aktiv mot fördomar och 

normer som utestänger människor 

• Alla Kungälvs orter ska ha fungerande lokal fritids-

verksamhet  och organiserad mötesplats för      
fordonsburen ungdom 

• Korta köerna på kulturskolan 

 

 

Barn och Unga 

Agenda 2030 
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Idrottens Kungälv, Arena Kungälv  

Socialdemokraterna i Kungälv är garanten för 

att Kungälv fortsätter bygga mer tak över is, 

fler hallar för idrotten med fokus på Arena 

Kungälv. Vi sviker inte, vi är uthålliga och det 

kommer en ny arena som är attraktiv för alla. 

Arena Kungälv ska vara attraktiv för såväl 

familjer, barn, unga och pensionärer. Det ska 

du lita på.  

Vi kommer dessutom fortsätta driva på med 

vårt vallöfte om fullstora idrottshallar i alla 

kommundelar såsom Marstrand, Kode och nu 

lägger vi till Kareby för nästa mandatperiod.  

Idrott är vägen till folkhälsa, social hållbarhet 

byggt på demokratins grund. Därför vill vi 

också säkerställa att det är enkelt för alla och 

vill pröva behov av fritidsbank/fritidsbibliotek, 

där du kan låna den utrustning du behöver för 

att träna eller testa på. 

 

• Bygg klart Arena Kungälv  

• Pröva fritidsbank/fritidsbibliotek så alla 

kan testa och har råd med all sorts idrott 

Fler mötesplatser för unga - öppna fritidsgårdar 

Det ska vara kul att vara ung och växa upp i 

Kungälv – för alla. . Vi saknar exempelvis bra 

kvarters- eller fritidsgårdar för unga i orter som 

Kärna, Diseröd och Marstrand och vi behöver en 

ny fritidsverksamhet vid Yttern. 

Vår fritidsverksamhet är genomtänkt, men 

platserna, sammanhangen och öppettiderna är 

för få för att ge unga den tid de behöver för 

trygghet, glädje och lärande. Det är bra att vi har 

fordonsburen ungdom i Kungälv, men de måste 

ha platser. 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 där barn bötar barn, där barn själ eller säljer 

droger. Alla unga ska känna en fristad för egen 

frihet på demokratins grund på de mötesplatser 

som finns i vår kommun.  

 

• Alla Kungälvs orter ska ha fungerande lokal 

fritidsverksamhet  

• Organiserad mötesplats för fordonsburen 

ungdom 

• Pröva lov- och sommarläger för barn och 

unga  

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 jämställdhet och kvinnors och flickors 

egenmakt samt att säkerställa ett varaktigt skydd 

för planeten och dess naturresurser. Sverige och 

Kungälv ska vara ledande i genomförandet av 

Agendan 2030, på hemmaplan och globalt. 

Genomförandet innebär en successiv omställning 

till en modern välfärdsstat.  

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. 


