
FÖR ETT ÄNNU 
BÄTTRE KUNGÄLV

DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN ALLIANSEN I KUNGÄLVANNONS ANNONS

TILLSAMMANS I FYRA ÅR
Vi har blivit utskällda i tidningarna och av våra politiska kollegor. Allt vi gjorde, 
sa man, blev helt fel. Nu rullar bollen vår väg. Stadshuset reser sig snabbt. 
Sandbackaskolans pedagogiska resultat är TV:s goda exempel. Titta på 
bilderna. Ytterby har snabbt blivit en stad, med många hyreslägenheter 
dessutom. Vi började mandatperioden med att på Marstrand få till stånd 
Havshotellet utan överklagan. Vi avslutar med första spadtaget på Vita 
fläcken, utmärkelsen Sveriges bästa äldrevård och rekordlåg arbetslöshet. 
Låt det här bara bli början.

Vi är tre partier som satt samarbete högre än prestige. Med bara 22 av 
59 röster i fullmäktige, har vi fullföljt även det fjärde året av mandatperioden. 
Den samlade oppositionen har haft majoritet men inte velat ta makten. Det 
verkar bekvämare att kritisera och satsa på att vinna detta val. Det har varit 
rörigt, tagit onödig tid men vi har vunnit i fullmäktige genom att alltid ha det 
bästa förslaget till omröstningarna. 

DET KAN BLI SOM NU
- FAST ÄNNU BÄTTRE! 
På mittuppslaget ser ni vad 
de tre olika partierna i står 
för. Läs noga, se vad som 
skiljer och vad som är 
gemensamt.

Ni väljer, vi kan vara 
överens och leverera. Vi 
är Alliansen för ett ännu 
bättre Kungälv. Vi kan sprida 
den goda pedagogiken. 
Ytterligare förbättra äldres 
trygghet. Fatta ekonomiskt 
kloka beslut. Modernisera 
ort för ort. Bli en bra plats 
för människor att leva och 
för företag att verka på. 

URSÄKTA RÖRAN! VI BYGGER STAD
Det finns mängder av människor som vill bosätta sig 
i vår kommun. I Ytterby har vi byggt ett helt nytt centrum.  
Först spadtaget på gamla Kungahällatomten tar vi den 
3:e september i år . 

TRYGG
Många behöver ett annat boende och 
därför bygger vi trygghetsboenden i
Kungälv där äldre får möjlighet till service 
och aktiviteter. Här blir också kontinuiteten 
på personal för de som har hemtjänst 
bättre eftersom det blir många hem-
tjänsttagare på en och samma plats.

Nya Stadshuset är klart i vinter. Mängder med planer är framme eller på väg fram. 
När vi bygger tänker vi långsiktigt hållbart, högsta miljöklass, ekonomiskt och ändå 
modernt om 40 år. Det gör att vi har en strid ström av besökare som vill se de goda 
exemplen.

INFRASTRUKTUR
Tågperrongerna förlängs för att öka kapacitet med 
65% till låg kostnad. I Kode behövs en ny lösning för 
att ta bort köerna, vid tågen.  På landsbygden och i 
kustzon bygger vi VA för att ge alla en möjlighet att få 
bygglov/ plantillstånd. Frivilligheten i anslutning i de 
områden ledningen passerar är ett sätt att få fler som 
delar kostnaden och bidrar till kontrollerade anslut-
ningskostnader.

EN LYCKAD START
Vi visste att det var en utmaning att slå 
samman två skolor. Nu skall Sandbacka- 
skolans goda pedagogik spridas och nya 
bra metoder tas fram.



När vi säger att 
Alla behövs menar vi att:                           
• Du och din mamma behövs - socialtjänsten ska hjälpa  
 er när hon dricker.
• Du behövs - även när du inte orkar med ditt föräldraskap.
•  Du är behövd och ”anställningsbar” - fastän du mår  
 skit ett par månader om året.
•  Du är behövd - därför ska kommunen hjälpa dig att  
 avsluta din kriminella karriär.
•  Du räknas och ska ha en fritidsaktivitet - fastän pappa  
 aldrig har pengar.
•  Din vanmakt över din son som knarkar ska kommunen  
 minska med en god missbruksvård - för ni behövs.
• I Kungälv gläds vi över de som kommer igen.
•  I Kungälv är varje människas lilla framsteg en del i vår  
 stora framgång.

Alla behövs när vi utvecklar Kungälv!

Vi utvecklar kommunen 
genom:
•  Bättre skola med höjda lärarlöner.
•  En trevlig stadskärna med affärer, bostäder, 
 matställen och ett rikt kulturliv.
•  Nya Skolor i Ytterby och Kode.
•  Ett nytt tråkigt vattenverk för 250 mkr.
•  Höjd kapacitet på Bohusbanan.
•  En oas med kvalificerad hjälp för familjer i svårigheter.
•  Idrottscentrum i centrum.
•  Nytt centrum i Diseröd och på Koön.
•  Anpassade bostäder för äldre.
•  Cykelbana från Kärna till Ytterby.
•  En av Sveriges starkaste kommunala ekonomier.

Utbildning är grunden för 
framtidens välfärd
Vi Nya Moderater vill skapa en bra grund för barnens
utbildning genom att sätta fokus på sista året i förskolan,
året i förskoleklassen och första året i grundskolan.
Målet är att alla barn skall kunna läsa efter åk 1.
Vi vill också att skolan ska stärka samarbetet med
näringslivet för att bl.a göra det lättare att få fram bra
praktikplatser och arbete efter avslutad skolgång.

Vi vill att lärarlönerna ska höjas.

Generationsansvar
Med ett generationsansvar som gemensam nämnare
vill vi i Nya Moderaterna fortsätta att utveckla vår kommun 
till en allt bättre plats att leva, arbeta och växa upp i. 

Det innebär att barnen som växer upp i Kungälv skall 
få en bättre utbildning och en bättre miljö. Det innebär 
att de äldre kan välja service- och boendeform med hög 
kvalitet. Det innebär också att vår generation ska bära 
sina egna kostnader och inte skuldsätta nästa
generation. 

Vad vi vill göra med generationsansvaret som grund 
kan du läsa i vår kommunfolder som du finner på  
www.facebook.com/NyaModeraternaKungalv

Vi klarar av att fatta de svåra 
besluten så välfärden når alla! 
Var med och ta Generations-
ansvar tillsammans med oss!

Ju fler vi blir - oavsett var man kommer 
från – desto roligare får vi det! 

TILLSAMMANS
DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN ALLIANSEN I KUNGÄLVANNONS ANNONSDETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN ALLIANSEN I KUNGÄLVANNONS ANNONS

Miljömässig, ekonomisk och 
mänsklig  hållbarhet
1)  Samhälle i harmoni med ekosystemets kretslopp. 
 Vi använder mer än en jords resurser. Det är helt  
 klart inte hållbart. Det behövs stora förändringar.  
2)  God ekonomi ger möjlighet att förändra - Öka 
 tillväxten av hållbarhet. Cirkulär ekonomi.
3)  Frihet är till för alla, oavsett bakgrund, ålder, kön  
 och härkomst. När vi stärker möjligheterna för dem  
 som har det sämst så lyfter vi hela samhället. Ett fredligt  
 samhälle kräver en respektfull resursfördelning. 

Våra rötter gör det lätt för oss att tänka hållbart. För 
oss börjar det med sådd för att kunna skörda. Vi vill 
ha mycket att fördela. Traditionell fördelningspolitik 
börjar med skörd och missar hur man skapar mer att 
fördela.

Vi satsar på småföretagen. 4 av 5 nya jobb kommer i 
små företag.  Vi satsar på unga och på de företag som 
vågar anställa unga. De ungas miljömedvetenhet, energi, 
nytänk, vetskap om att kunskap i dag förändras snabbt, 
kommer att ge dessa företag extra växtkraft. Center-
partiet vill ha en entreprenörsdriven ekonomi. Där 
människor kan förverkliga sina drömmar...

Alla behövs – tillsammans bygger 
vi ett ännu bättre Kungälv!

Kungälv där människor och företag 
hållbart växer och blommar 

Kristdemokraterna 
- när du vill välja själv!
Att det är bra att leva i Kungälv, det visste du väl redan?! 
Men vi kan bli ännu bättre! Visste du att det finns 
politiker som på fullt allvar vill ta ifrån dig rätten att 
besluta själv över din egen vardag? Du kan alltid lita på 
oss kristdemokrater, du har makten att själv besluta över 
ditt eget liv! Låt ingen klåfingrig politiker få ta den rätten 
ifrån dig. Kristdemokraterna - när du vill välja själv!

Gun-Marie Daun, Niklas Bidestedt, Anton Nyblom,
Stig Jarlby, Ann-Christine Engvall, Benny Strandberg

Trygghet på äldre dar!
Den enskilde känner bäst sina egna behov. Livskvalitet 
med delaktighet, inflytande och valfrihet ska därför vara 
centrala begrepp inom äldreomsorgen. 

Därför vill vi Kristdemokrater i Kungälv arbeta för
• Kontinuitet inom hemtjänsten, max 5 olika personal/ 
 vecka.
• Trygghetsboenden i alla kommundelar.
• Antal äldreomsorgsplatser skall motsvara behovet.
• Valfrihet med möjlighet att bo kvar där man önskar.
• Förenklad biståndsbedömning, alla över 85 år skall ha
 möjlighet till ett äldreboende utan biståndsbedömning.

Det är lättare att bygga trygga 
barn, än att laga trasiga vuxna
Vår tids kanske viktigaste utmaning är att barn och unga 
ska få en god uppväxt. Kungälvs kommun ska erbjuda 
bra barnomsorg och en skola där varje barn får utvecklas 
utifrån sina egna förutsättningar. 

Därför vill vi Kristdemokrater i Kungälv arbeta för
• Färre barn i barngrupperna, börja med de minsta 
 barnen. Personaltätheten skall öka!
• Ytterligare en familjecentral.
• Införa barnomsorgspeng för alla barn, oavsett vilken  
 barnomsorgsform man valt.
• Barnsamariter som kommer hem till barn i det egna  
 hemmet vid sjukdom alt. vid obekväm arbetstid såsom  
 kvällar eller helger.

Makt över sitt eget liv
I vårt gemensamma Kungälv ska det vara gott att leva 
hela livet. Alla som vill bo och leva i Kungälv ska känna 
sig välkomna, delaktiga och trygga, oavsett vem man 
är. Med fler sysselsatta kan fler försörja sig själva och 
därmed få mer makt över sina liv. 

Därför vill vi Kristdemokrater i Kungälv arbeta för
• Jobbgaranti för unga.
• Utbildningsgaranti för unga.
• Fler praktikplatser för en fot in på arbetsmarknaden.
• Att kommunen föregår med gott exempel då det 
 gäller att anställa personer med funktionsnedsättning,  
 språk svårigheter till följd av utländsk  bakgrund,  
 sociala skäl eller personer som är i behov av rehabilitering.

Lära för livet - hela livet
Alla barn och ungdomar ska garanteras en bra start i 
livet, ges förutsättningar till egen försörjning och möjlig-
het att leva i hälsosamma och hållbara miljöer. Skolan 
ska möta varje elevs förutsättningar i lärandet för att 
kunna uppnå kunskapsmålen i sin egen takt. En aktiv 
Vuxenutbildning ger möjlighet att både ”komma igen” 
och finna nya vägar.

Därför vill vi Kristdemokrater i Kungälv arbeta för
• Elevvårdens behov av resurser skall tillgodoses.
• Minskad administration för lärare.
• Minskade gruppstorlekar, börja med de minsta.
• Mångfald av teoretiska och praktiska Gy-program.
• Möjlighet att välja fristående eller kommunal skola.
• Vuxenutbildning som erbjuder såväl breda allmänna  
 som individuellt anpassade utbildningar.
• Lärlingsutbildningar i olika former ska erbjudas och  
 utvecklas i nära samarbete med Näringslivet.

Kungälvs kommun 
– världens bästa kommun att växa upp i

Benny Strandberg
Ordförande 
Tel- 0767 84 15 29

Gun-Marie Daun
Gruppledare
tel. 0703 80 59 56  www.wp.kristdemokraterna.se/kungalv

Mål: 2015-2018
lätt att få ett nytt jobb 
i Kungälv 
1% av Kungälvsborna är arbetslösa. I sommar har arbets-
förmedlingen haft nästan lika många nya jobb som 
arbetslösa. Kungälv som kommun behöver bli bra på att 
hjälpa företag och jobbsökande att hitta varandra. För 
de som står utan jobb eller utanför samhället skall vi se 
till att det ständigt finns många vägar in, sommarjobb, 
praktikplatser, YA, lärling och specialkurser mm. Vi vill 
dessutom utveckla Kungälv till att bli en inpendlingsort 
i norra Göteborgsområdet.  En plats där man får jobb. 
Det skall vara lätt att få ett nytt jobb i Kungälv.   

Trygg på ”Gamla dar”
Begränsat antal hemvårdare per vecka. Det skall alltid 
finnas trygga och sociala boenden dit gamla kan flytta, 
utan myndighets beslut. Vi vill verka för sådana boenden 
i alla kommundelar och alla plånböcker. 

Nya bostäder i lagom stora områden
Många nya bostäder behövs, ungefär 400 per år. En 
blandning med hyresrätter, ungdomsbostäder, höga hus 
i  intensiva stadsmiljöer i centrala Kungälv, nya kvarter 
i småorterna.  Centerpartiet vill möjliggöra en småskalig 
exploatering på landsbygden.   

Respekt för lärandet 
Centerpartiet vill hålla fokus vid pedagogisk utveckling. 
Minska antalet administrativa timmar för lärarna. Ett 
förstatligande av skolan, skulle ta kraft i från att snabbt 
få en bättre skola. Läsförståelsen & mattekunskaperna 
behöver öka. Kungälv har unika pedagogiska projekt-
resultat där läsförståelsen är lika bra för pojkar som för 
flickor. Barn från alla typer av hem, når höga resultat. 
Det vill vi bygga vidare på. Vi politiker skall lämna över 
klassrummet till den verkliga experten, läraren. 

Målet är att alla elever ska få rätt stimulans, som får dem 
att tänja sina gränser, utvecklas och känna att de lyckas.  

Jämlik lön
Idag styr offentliga arbetsgivare löneutvecklingen bland 
kvinnor.  Det går inte an att kvinnor har 10% lägre lön 
för likvärdiga arbeten. Offentliga arbetsgivare styr löne-
nivån för kvinnor. Centerpartiet vill ha jämlik lön.

Under 2015 vill vi att Kungälv antar en plan för att 
höja de av oss anställda kvinnornas lön med 10%. 

RUT är också en jämställdhetsfråga. Enkla starter som 
leder till fler kvinnliga chefer, ända längst upp i toppen.

Miljö
Offentliga maten skall vara giftfri och i huvudsak eko-
logisk eller närodlad. Ingen dubbelmoral, köttet skall 
vara med svenska djurskyddskrav. Inköpen skall vara 
schyssta Fair Trade. Samhällsplaneringen måste värna 
vår åkermark och våra vatten. Kungälv skall ha miljö-
ledningssystem 2015 och certifierad 2016. Klimatneutral 
verksamhet 2018.

Öka andelen förnyelsebar energi: Fortsatt vindkraft- 
satsning. Nu vill vi få fart på  solceller, biogas ur gödsel. 
Inget saltvatten i brunnarna. VA i kustzon klar 2018 
med god ekonomi.

Läs mer på:  Facebook Centerpartiet Kungälv 
www.centerpartiet.se/kungalv

Närodlade topp kandidater från vänster Hans Torwald, 
Rose-Marie Stenman, Ove Wiktorsson, Lena Bjurström, 
Patrik Renström.

Kontakt: Anders Holmensköld, 
Kommunalråd 0702 71 89 09 
Anna Vedin Gruppledare 0709 26 18 75
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DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN ALLIANSEN I KUNGÄLVANNONS ANNONS

ALDRIG HAR SÅ MÅNGA 
KUNGÄLVBOR HAFT ETT 
ARBETE ATT GÅ TILL!
Mellan åren 2007-2014 har Kungälvs 
befolkning ökat med ca 4000 personer.
De allra flesta har idag ett arbete att gå 
till medan arbetslösheten sjunkit till en 
historiskt låg nivå.

 2007  2014
Folkmängd 38900  42800
Antal arbetslösa 475  425
% av folkmängden 1.23  0.99

RUT OCH ROT
Människor som jobbar svart står utanför flera 
av våra viktiga skyddsnät och samhällets trygg-
hetsförsäkringar. RUT- och ROT-avdrag har 
tillsammans med sänkt restaurangmoms gjort 
att efterfrågan på vita tjänster har ökat. Fler 
människor har fått riktiga anställningar med fast 
lön, bra arbetsvillkor och pensionsgrundande 
inkomst. RUT-avdraget har fört med sig fler 
tjänsteföretag i hemservicesektorn, som ofta 
startas och drivs av kvinnor och utrikesfödda. 
ROT-avdraget har minskat fusket bland hant-
verkare och i byggbranschen. Med sänkt moms 
för restaurang- och catering-branschen har 
tusentals unga fått sitt viktiga första jobb.

Skatteverkets utvärderingar visar att RUT- 
och ROT-reformerna har minskat svenskarnas 
acceptans för alla former av svart arbetskraft. 
Viljan att göra rätt för sig har ökat, liksom förtro-
endet och legitimiteten för vårt skatte-system. 
Detta är bra. Socialdemokraternas förslag om 
ett försämrat RUT kommer leda till färre vita 
jobb, mer otrygghet och fler ofrivilliga deltids-
anställningar. Vänsterpartiet vill gå ännu längre 
och helt avskaffa RUT. Om S hamnar i regerings-
ställning tillsammans med V är framtiden för 
hela RUT-avdraget högst osäker och det riskerar 
att försvinna helt.

LOV OCH VALFRIHET INOM 
ÄLDREOMSORGEN
Alliansen har skapat möjligheter för de äldre 
att själva vara med och bestämma över sin 
omsorg. Inom hemtjänsten kan du idag välja 
mellan flera olika aktörer. Du kan också välja 
vad du vill ha utfört inom serviceinsatserna 
och när du blir biståndsbedömd ett boende får 
du själv välja vilket boende du vill komma till. 
Dessutom har vi utformat en värdighetsgaranti 
som tydligt beskriver kommunens åtagande för 
ett äldreboende, hemtjänst och trygghetslarm.

JOBBEN
Vi är stolta över att ha regionens lägsta arbets-
löshet. I Kungälv finns ett nära samarbete mellan 
näringslivet, ideella sektorn, arbetsförmedlingen 
och kommunen.  Genom detta samarbete har 
mer än 120 ungdomar fått sommarjobb. För-
modligen många fler då många ordnar jobb på 
egen hand. I arbetsförmedlingens statistik finns 
alla arbetssökande. Här räknar man också in 
de som studerar på heltid.

ANHÖRIGSTÖDET HAR 
UTVECKLATS
Många vårdar sina anhöriga själva. Detta blir 
ofta en allt för stor börda eftersom man blir 
avskärmad och ensam. I Kungälv har det funnits 
anhörigstöd inom äldreomsorgen under en lång 
tid. Under Alliansens ledning har vi utvecklat 
anhörigstödet till att också gälla de som vårdar 
en anhörig som har ett funktionshinder. Inom 
anhörigstödet kan man få avlastning, gemen-
skap, utbildning, råd och hjälp.

UTVECKLA VALFRIHETEN 
I KUNGÄLV
Politikens roll är att skapa förutsättningar för 
valmöjligheter inom såväl förskola, skola som 
vård och omsorg. Föräldrar ska kunna välja 
mellan olika barnomsorgsformer och den skola 
som är mest lämpad för just deras barn. Äldre 
ska själva vara med och påverka sin omsorg. 
Välja vilket boende man vill komma till, vilken 
hemtjänstleverantör man vill ha och vad man 
vill ha utfört i hemmet. Genom att möjliggöra för 
fler alternativa utförare skapar vi förutsättningar 
för bättre kvalitet och större valmöjligheter.

FLER BOENDEN FÖR ÄLDRE
Den demografiska utvecklingen med fler äldre i 
Kungälv skapar utmaningar där vi måste tänka 
nytt.  Många äldre håller sig friska, är mer aktiva 
och lever längre. Många behöver ett annat 
boende och därför bygger vi trygghetsboenden 
i Kungälv där äldre får möjlighet till service 
och aktiviteter. Här blir också kontinuiteten 
på personal för de som har hemtjänst bättre 
eftersom det blir många hemtjänsttagare på en 
och samma plats. Alliansen planerar för 100 
trygghetsbostäder per år i våra kommundelar, 
samtidigt som vi vill bygga fler äldreomsorgs-
platser för att klara behovet inför framtiden. 

SOCIOEKONOMI FÖR LIKA 
FÖRUTSÄTTNINGAR
Vi vill fortsätta det förebyggande arbetet för ett 
minskat utanförskap.

Fokus ska vara gemenskap och inkludering i 
alla kommunens verksamheter.

Genom etablering av ytterligare en familje-

central ser vi att basen utökas för ett hälso-
främjande, generellt tidigt förebyggande och 
stödjande arbete riktat till föräldrar och barn. 
Kommunen måste arbeta tillsammans med 
sjukvården så att barn och föräldrar med psykisk 
ohälsa får bästa hjälp och fångas upp tidigt. 
Alla skolaktiviteter ska vara avgiftsfria.

GAMLA STRUKTURER OCH 
LÖFTEN STYR KOLLEKTIV-
TRAFIKEN
Den styrande ledningen i regionen (S, V och 
MP) har haft fyra år på sig att ta bort de obe-
gripliga taxegränserna inom kollektivtrafiken. 
Håll med om att det är märkligt att man först 
inrättar motorvägshållplats i centrala Kungälv, 
men behåller zongraänsen. Det är fullständigt 
obegripligt att det skall va dubbelt så dyrt att 
åka därifrån,  jämfört med att resa från Eriksdal. 
Förklaringen ligger i att man valt att behålla en 
ålderdomlig struktur, sprungen ur ett löfte i det 
socialdemokratiskt styrda Göteborg då man på 
1970-talet byggde nordöstra Göteborg. Man 
lovade då samma taxa i hela stan. Ett löfte 
kranskommunerna fortfarande får betala för. 
Vi vill förändra zonindelningen och skapa ett 
lättbegripligt taxesystem NU! 

MINDRE BARNGRUPPER 
OCH ÖKAD LÄRARTÄTHET
Alla partier är överens om att antalet barn i 
förskolan skall minska. Vi vill att antalet barn 
skall bli färre och vi vill börja med de grupper där 
de minsta barnen vistas. Det finns en skillnad 
mellan vårt förslag och S förslag, skillnaden är 
inte obetydlig. Socialdemokraterna vill bibehålla 
lärartätheten och vi vill öka lärartätheten. 

Enkelt räkneexempel som inte är hämtat ur 
verkligen utan förenklat för att förklara: Idag har 
vi 18 barn och 3,0 tjänst (18/3=6) = lärartäthet 
6,0. S vill minska antalet barn till 15 och behålla 
lärarartätheten 6,0. Det blir då 15/2,5 = lärar-
täthet 6,0. En minskning med en halv tjänst i 
gruppen som nu visserligen är mindre.

Vi vill istället öka lärartätheten enligt följande 
exempel: 15 barn och 3,0 tjänst = lärartäthet 5,0. 
Vi behåller personalen och minskar antalet barn i 
grupperna, vilket ger en ökad lärartäthet.

ORDNING OCH REDA I FINANSERNA GYNNAR ALLA!
 2007 2014
Folkmängd 38.900 42.800
Skattesats 21.87 21.87
Skatteintäkter 1.490 mkr 2.074 mkr +584 mkr
Kostnader 1.480 mkr 1.980 mkr +500 mkr
Antalet anställda 3.106 3.171 +65
Eget kapital 192 mkr 370 mkr
Arbetslöshet 478 personer 425 personer

Med oförändrad skattesats i 8 år har skatteintäkterna tack vare 
befolkningsökningen ökat med nästan 600 mkr mellan åren 2007-
2014. Merparten av dessa , eller en halv miljard, har därmed kunnat 
tillföras den kommunala verksamheten innebärande bl.a. att 
antalet kommunalt anställda ökat med 65 personer. 

FÖR ETT ÄNNU 
BÄTTRE KUNGÄLV


