
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 

 

Pia Gillerstedt 

Social- och Omsorgsråd 

E-post: pia.gillerstedt@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  

Jämlikhet och social hållbarhet 

Att ökad jämlikheten är vårt viktigaste mål. Alla ska få 
samma möjligheter att leva ett gott liv.  
Vad varje enskild individ som räddas undan utanförskap 
innebär i vinster för såväl individ som samhälle, företag 
och föreningar. 
Allas lika värde och rätt är en socialdemokratisk kärn-
fråga och det innebär nolltolerans mot trakasserier av 
alla slag. Kungälvs kommun ska vara en plats där alla 
känner sig välkomna. 
 

• Öka jämlikheten, den sociala hållbarheten och bryt 
segregationen 

• Kommunen ska arbeta aktivt mot fördomar och 
normer som utestänger människor 

• Ta fram en handlingsplan för att öka HBTQ+ 
kompetensen inom de egna verksamheterna 

• Påbörja arbetet mot att HBTQ+ certifiera den 

Folkhälsa och psykisk ohälsa 

Kungälv ska ha en god jämlik och jämställd hälsa i hela 
kommunen. Vi vill se riktade folkhälsoinsatser för unga, 
äldre och medborgare med funktionsnedsättning. Kom-
munen måste främja seniorhälsa, ett aktivt liv utan 
ofrivillig ensamhet och främja hälsa för personer med 
funktionsnedsättning. 

•Inför en familjecentral i Komarken 

•Inför ett aktivitetsstöd för äldre för att minska den 
ofrivilliga ensamheten 

•Alla förebyggande insatser ska samordnas mellan 
kommun, myndighet och civilsamhälle 

•Kungälv ska ligga i nationell framkant i arbetet för 
social hållbarhet 

•Riktade folkhälsoinsatser för unga, äldre och  
medborgare med funktionsnedsättning 
 

Välfärd och trygghet  
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Kungälvs äldreomsorg ska vara trygg och trivsam.  

Som senior, lite äldre och kanske skröplig ska det vara 
tryggt, bra och trivsamt att får vård och omsorg. 
Genom att lyfta våra medarbetare och säkerställa att 
dom har bra arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö, kan vi 
också säkerställa en god kvalitet i den kommunala 
omsorgen.   
 

• Fler anställda, bättre arbetsvillkor & arbetsmiljö 

• Starkare stöd till den som vårdar anhörig i 
hemmet 

• Säkerställ kompetens inom vård och omsorg 

• Förenklad biståndsprocess, fler förebyggande 
insatser utan biståndsbeslut 

• Säkra en värdig vård vid livets slut 

• Inför en trygghetsombudsman för äldre och 
medborgare med funktionsnedsättning 

Förskola och Skola 

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. Inga elever 
ska lämnas efter eller hållas tillbaka. 
Vi vill att varje barn och elev i Kungälv ska ha rätt resurs 
vid rätt tillfälle. 

• Barnomsorg tillgängligt dygnet runt för de som 
behöver 

• Alla barn och elever ska ha möjlighet att lyckas i 
skolan 

• Mer stödpersonal och specialpedagoger/
speciallärare i både förskola och skola 

• Inför skolvärdar i kommunens skolor 

• Inför elevhälsa via mobilen 

• NPF säkra alla kommunala förskolor/skolor 

Nolltolerans mot brott, gäng och narkotika 

Samhället ska vara starkare än de kriminella. 
Kampen mot brotten och brottens orsaker är 
kompromisslös. Brottsligheten utgör ett hot mot 
hela det demokratiska samhället och ska 
bekämpas. Socialtjänsten behöver en ökad 
vuxennärvaro och skarpare sociala insatser, som 
särskilda enheter som motverkar nyrekrytering och 
understödjer avhopp från gängmiljöer. 
 

• Öka öppethållande av fritidsgårdar i 
samverkan 

• Öka kunskapen om de tidiga signalerna kring 
kriminalitet och missbruk. 

• Ökad efterlevnad av knivförbud i samverkan 
med polis och handel 

• Knäck de kriminella klanerna/familjerna. 
Fokusera på barnen och upprätta en samkörd 
plan med bostadsbolag, polis, skatteverk, 
socialtjänst, försäkringskassan och skola 

• Förstärk samhällskontraktet med 
bostadsföretag, föreningsliv och företag. 

• Nollvision mot mäns våld mot kvinnor och 
våld i nära relation 

 
Trygg efter mörkrets inbrott 
Genom smart och ny teknik ska otrygga platser bli 
trygga, det ska kännas lugnt att gå ut efter 
mörkrets inbrott. En ökad belysning på rätt ställe 
på rätt sätt skapar inte bara en ökad trygghet utan 
också en vackrare stad och kommun. 
Vi vill öka tryggheten på kvällar och nätter. Det 
handlar om att utveckla samarbetet med 
föreningar. 
 

• Bra och trygg belysning där de behövs 

• Trygghetskameror där medborgarna vill ha 
dem 

• Ökad trygghet på natten i samarbete med 

• föreningar, polis och företag  

• Förstärk lokal polis och fältarbetare med 
kommunala ordningsvakter som genomgått 
värdegrundsutbildning. Stärk fältarbetarna 
med utbildning och befogenhet 

Bättre funktionsstöd och tredubblad ersättning inom 
daglig verksamhet 

En förutsättning för jämlikhet är att personer med en 
funktionsnedsättning har samma möjligheter att som 
andra att leva ett gott och meningsfullt liv. Kungälv 
ska vara en tillgänglig kommun för alla.  
Vi vill i samarbete med företag och föreningsliv 
utveckla nya mötes- och arbetsplatser för 
medborgare med funktionsvariation. 
 

• Tredubbla habiliteringsersättningen för de som 
deltar i daglig verksamhet  

• Inför en trygghetsombudsman för äldre och 
medborgare med funktionsvariation 

• Utveckla daglig verksamhet i samarbete med 
företag och föreningar i kommunen relationer 

 
Inga vinster i välfärden 
 
Vinstjakten hör inte hemma i svensk välfärd. Resurser 
avsatta för välfärden ska användas till att förbättra 
skolresultaten och ge våra äldre och sjuka en trygg 
omsorg och vård. Inte till stora vinstuttag. När vi 
växer som kommun väljer vi helst gemensamma 
effektiva lösningar före privata aktörer. Vi är också 
positivt inställda till intraprenad, låt medarbetarna 
vara med och utveckla verksamheten. 
 

• Ta tillbaka den demokratiska kontrollen, vård, 
skola och omsorg ska ges efter behov.  

• Nej till privatisering och utförsäljning av vård, 
skola och omsorg i Kungälv 

• Bekämpa välfärdsfusk och arbetslivskriminalitet  

• Vi vill driva kommunens planerade vård och 
omsorgsplatser i egen regi 


