
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 

 

Jonas Andersson 

Ekonomiråd 

E-post: jonas.andersson(S) - @kungalv.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  

Attraktivt att jobba i vår kommun 

För att kunna ge bästa service och kvalitet till 
medborgarna dygnet runt måste kommunens 
anställda kunna göra ett gott jobb varje dag. Det 
ska vara attraktivt att jobba i Kungälv. 
Alla ska kunna leva på sin lön, har rätt till heltids-
jobb med en god arbetsmiljö som ger dig förut-
sättningar att arbeta ett helt arbetsliv. Vi vill satsa 
på den egna personalen och ta tillvara på medar-
betarnas befintliga kompetens.  
All personal ska känna sig trygg och skyddad. 
För oss det är en självklarhet att anställda har fria 
bra arbetskläder och skor både ute och inne om 
jobbet kräver det. Att medarbetare inom äldre-
omsorgen och skolan inte har tillräckligt bra kun-
skaper i svenska språket minskar tryggheten för 
äldre och barnen i skolan. Därför behövs rele-
vanta språktest vid alla nyanställningar och språk-
lyft utifrån redan anställdas behov. 
 

• Fria arbetskläder och skor både ute och 
inne om jobbet kräver det 

•Satsa på medarbetarnas kompetens med 
ständig vidareutbildning  

•Språktest vid nyanställning och språklyft 
utifrån redan anställdas behov.  

•All personal ska känna sig trygg och skyddad 
när de anmäler våld, brott, droger, hot eller 
annat i samband med utövande av sitt jobb.  

Jobb och ekonomi,  

Kommunens Krisberedskap 
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Företagande och entreprenörskap  

Det ska vara kul och uppskattat att driva företag i 
Kungälv. Vi ser företagande och entreprenörskap som 
en del av att bygga Kungälv starkt, tryggt och modernt. 
Företagandet stöds bäst genom att kommunen är bäst 
på att vara kommun.  
Upphandlingen ska främja konkurrens, bra kvalitet till 
medborgarna, till rätt pris. 
Samtidigt som kommun och samhälle stödjer 
företagande och entreprenörskap, förväntar vi oss att 
företagare också tar ansvar för att utforma samhället 
på ett socialt och hållbart sätt, i ett gemensamt 
samhällskontrakt.  
Vi vill att alla ungdomar som vill, erbjudas möjlighet att 
prova på att driva sitt eget företag genom exempelvis 
programmen på Mimers. 
 

•Stötta småföretag så att de vågar investera och 
anställa i Kungälv 

•Fler lokala upphandlingar 

•Alla unga ska erbjudas möjlighet att prova på att 
driva eget företag  

•Förenkla de kommunala regelverken så att fler 
företag kan växa och anställa 

•Erbjud de YH-utbildningar som näringslivet 
efterfrågar 

Kommunens krisberedskap 

De krig vi nu ser i Europa och det förändrade 

säkerhetspolitiska läget, som det medför, 

förändrar även den politiska dagordningen 

lokalt.  

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 kontinuitetshantering, 

dvs en förmåga att fortsätta bedriva sin 

verksamhet på en acceptabel nivå oavsett 

vilken typ av störning som kommunen utsätts 

för. 

 

• Säkerställ bemanning av viktiga 

funktioner i kris och krig 

• Säkerställ leveranser eller lagerhållning av 

nödvändig utrustning eller materiel 

• Stöd till Frivilliga resursgruppen samt 

frivilliga försvarsorganisationer 

• Öka samverkan med hemvärnet 

Ekonomi, skatt och välskötta kommunala fastigheter 

Kungälvs kommun har en stark ekonomi, vi står för 
ordning och reda i den kommunala ekonomin. En 
svag kommunal ekonomi drabbar alltid dem med 
störst behov. Därför behövs överskott för att klara 
investeringar. Långsiktigt är det ekonomiskt klokt att 
äga fastigheter, att äga sin fastighet förpliktigar att 
den är trivsam, välskött och klimatsmart. 
Kommunen måste bättre sköta om sina skolgårdar, 
lekplatser och anläggningar än vad som görs idag. Vi 
har utmaningarna framför oss, vi har långt till ett 
jämlikt, rättvist och hållbart Kungälv. 
 

•Ordning och reda i kommunens ekonomi 

•Nej till kommunala skattesänkningar, pengarna 
ska gå till vård, skola och omsorg  

•Sköt om kommunens hus, rusta upp skolor, 
boende och anläggningar  

•Andelen egenägda fastigheter med kommunal 
verksamhet ska öka under mandatperioden 

Alla som kan, ska jobba och bidra  

Alla som kan jobba ska jobba och bidra, oavsett vem 
man är. Folk ska kunna leva på sin lön och det ska 
kännas tryggt på jobbet. Alla ska klara att kombinera 
familjeliv med arbetsliv. 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. Utbildning och arbete 
är bästa vägen för integration. Kungälv fortsätta satsa 
på kommunal vuxenutbildning. . 
 

•Alla som kan, ska jobba och bidra  

•Alla unga ska erbjudas ett feriejobb  

•Inför en jobb- och utbildningsgaranti för unga  

•Andelen nya medborgare som efter två år är i 
jobb eller utbildning ska öka  


