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Denna politiska plattform sammanfattar 
förhandlingar, vallöften och årsplaneskrivningar för 
Samarbetspartierna. Plattformen är en politisk vägvisare 
för mandatperioden. Den ekonomiska utvecklingen och 
kommunens interna förändringsarbete, är avgörande för 
ett genomförande av plattformen.  

Plattformen har godkänts av samtliga fem partier. 
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Samarbetspartiernas 
programförklaring 

Med hjärtat i historien lyfter vi blicken och börjar resan mot ett nytt 
framtida Kungälv, ett ”Möjligheternas Kungälv”, ett Kungälv där det är gott 
att leva för alla.

Kungälvs medborgare har röstat för en ny politisk inriktning. Folkpartiet 
Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Utvecklingspartiet och 
Vänsterpartiet är fem partier som ska ta ansvar och med en stark majoritet 
styra och utveckla Kungälv den kommande mandatperioden. 

Samarbetspartierna är fem partier med egna identiteter som vill ta 
ansvar för en god samhällsutveckling för alla grupper i vårt samhälle. Detta 
är vår gemensamma politiska plattform för vad Samarbetspartierna anser 
vara viktigt och de förändringar som vi tillsammans vill arbeta för att 
genomföra.

•	 En politisk styrning där det råder balans mellan ekonomi, kvalitet 
och behov

•	 Satsa mer på jobben, skapa attraktiva boenden, bygg mer bostäder
•	 Utveckla kommunen utifrån ledorden; medborgarfokus, ordning och 

reda samt respekt och öppenhet
•	 Minska segregationen, skapa ett mer jämlikt samhälle, minska miljö- 

och klimatpåverkan

Detta är hörnstenarna i den politiska plattformen för perioden 2015‑2018, 
där Samarbetspartiernas mål hänger ihop från början till slut.
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En ny politik för Kungälv 
kräver nytänkande och 
handlingskraft

Politiken strävar efter att bygga broar mellan verksamheter och ta ett ansvar 
för att se varje medborgare.

Samarbetspartierna satsar på att föra en långsiktig politik som inte 
konserverar verksamheter i stuprör i de traditionella områdena som skola, 
vård och omsorg, samhällsbyggnad, fritid, kultur med flera. Politiken ska ta 
långsiktigt ansvar för människors vardag och utgå från verkligheten, hur den 
ser ut här och nu.

För att uppnå de strategiska målen kring arbete, det attraktiva boendet, 
minskad segregation, miljö och kollektivtrafik samt att göra rätt från början, 
krävs politiskt ledarskap, nytänkande och handlingskraft de kommande fyra 
åren.

Skola är inte alltid bara skola, kultur och fritid är inte bara bibliotek, 
fritidsgårdar och kulturskola. De är också medel för att bygga det framtida 
samhället. Politikens uppgift är att skapa förutsättningar för ett gott liv som 
sträcker sig långt efter det att skolan tagit slut och fritidsgården stängt.

Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov 2015-2018

Samarbetspartierna vill verka för en god kvalitet i våra verksamheter 
och balansera behoven som finns, personalens arbetssituation och en god 
ekonomisk hushållning. Detta uppnås genom att arbeta med målstyrning, 
uppföljning och en långsiktig politik för Kungälv.

Redan år 2015 startar Samarbetspartierna och satsar på politiska reformer 
som går i linje med Rambudgetens långsiktiga strategiska mål, för att skapa 
balans mellan ekonomi, kvalitet och behov;

•	 Kompetensutveckling för lärare i grundskolan
•	 Minskade barngrupper i förskolan
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•	 Påbörja återställandet av kollektivtrafiken på landet
•	 Förstärka grundbemanning på våra vård- och omsorgsboenden

Samarbetspartierna vill att Kungälvs Kommun ska erbjuda kvalitativ 
verksamhet som skapar välfärd, minskad segregation, arbete, attraktivt 
boende och bevarar höga naturvärden och ekologisk hållbarhet för 
kommande generationer. 

Det är Samarbetspartiernas övertygelse att kommunen ska utvecklas i 
en hållbar riktning. Hållbar utveckling brukar delas in i tre dimensioner 
– ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Alla tre delarna är lika viktiga. 
Utbildningen är en av grundpelarna i samhället. En bra och kvalitativ 
utbildning är förutsättningen för Kungälvs växande välfärd och spelar en 
avgörande roll för människors chanser att få arbete och försörjning.

En god ekonomisk hushållning  

God ekonomisk hushållning råder när de verksamhetsinriktade målen visar 
god måluppfyllelse och de finansiella målen är uppfyllda. Den politiska 
styrningens viktigaste uppgift är att balansera ekonomi, kvalitet och behov.

En god ekonomi och hushållande med våra gemensamma resurser är 
en förutsättning för att trygga framtidens välfärd. Samarbetspartiernas 
gemensamma politik stärker välfärden och lämnar goda förutsättningar 

En god ekonomi och 
hushållande med våra 
gemensamma resurser 
är en förutsättning för 
att trygga framtidens 
välfärd.
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för kommande generationer att tillgodose sina behov och önskningar. Inte 
minst ett ökat politiskt fokus på socioekonomiska investeringar. 

Samarbetspartierna ser ett överskottsmål på 3 % av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Målet nås i följande steg; 2 % år 2016, samt 3 % 2017-19. 
Soliditeten skall under perioden hålla sig inom intervallet 9 ‑12 %. 

Välfärdssektorns utveckling styrs av kvalitet och öppenhet

All samhällsservice skall ges på lika villkor och med likvärdig kvalitet 
för alla medborgare. Olika utförare är positivt och gagnar nytänkande, 
utveckling och ger ökade valmöjligheter för såväl medborgare som personal. 
Vid framtida upphandling inom välfärdssektorn bör följande beaktas:

•	 Oavsett utförare skall enkelhet och likvärdig kvalitetsnivå/service 
råda för medborgaren.

•	 Intraprenad och icke vinstdrivande alternativ inom välfärdssektorn 
ska utvecklas. Vid upphandling av privata aktörer skall långsiktigt 
ägande/åtagande vara vägledande. Genom avtal, strävar Kungälvs 
Kommun i samarbete med utförare av välfärd, mot att säkerställa 
offentlighetsprincipen, meddelarfrihet, meddelarskydd, jävsregler och 
revisionsinsyn.

Samarbetspartiernas 
gemensamma politik 
stärker välfärden 
och lämnar goda 
förutsättningar för 
kommande generationer 
att tillgodose sina behov 
och önskningar.
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•	 Kollektivavtal och andra för personal viktiga aspekter skall 
värderas och viktas vid upphandling av välfärdstjänster. Fackliga 
organisationer skall ses som en resurs i uppföljning av avvikelser 
/kvalitetsarbete.

•	 I Kungälv har vi en sund och tydlig fastighetsstrategi som skall vara 
vägledande i investeringar inom skola, vård och omsorg. Kommunen 
äger och sköter de fastigheter där kärnverksamheter bedrivs.

I Kungälv finns arbete för alla

Kungälv har inte råd med arbetslöshet. Tillsammans med företag och 
föreningar ska Kungälvs Kommun utveckla en lokal arbetsmarknadspolitik 
med sikte på att ge alla unga sommarjobb och en väg in på arbetsmark-
naden. Genom att hjälpa människor till jobb genom stödanställningar, 
praktikplatser, utbildning skapas ett kunskapslyft för fler jobb i Kungälv.

Fler i arbete

Arbetslöshet är alltid ett slöseri. Kungälv skall ha den lägsta arbetslösheten 
i Sverige. För att skapa framtidstro krävs en aktiv vuxenutbildning, som i 
dialog med andra aktörer skapar en utveckling i det lokala näringslivet och 
med det en fungerande arbetsmarknad.

Unga i Kungälv ska ges möjlighet till jobb, utbildning eller praktik. 
Unga människor ska inte behöva starta sitt vuxenliv i arbetslöshet. 
Ungdomsarbetslöshet motverkas genom att tidigt skapa förutsättningar att 
hitta en väg in på arbetsmarknaden. Kungälv har unika möjligheter inom 
besök-, restaurang- och turistnäringen som ses som nyckelområden där det 
finns möjligheter för många unga att få sitt första arbete.

När människor flyttar sprids arbetskraft, kunskap, kreativitet och 
idéer. Nätverk växer och nya möjligheter uppstår. Kungälvs kommun ska 
medverka till att göra det möjligt för flyktingar att själva försörja sig och 
bidra till tillväxten i kommunen.

Vuxenutbildningens uppdrag är att medverka till ökad tillväxt och fler 
jobb och en väl fungerande arbetsmarknad. Vuxenutbildningen bör utveck-
la uppdragsutbildningar i samverkan med det lokala näringslivet. Vuxenut-
bildningen skall även bidra till att minska beroendet av försörjningsstöd.
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•	 I samarbete med förenings- och näringslivet ska alla ungdomar erbju-
das ett sommarjobb, som ett första steg in i arbetslivet. Detta arbete 
ska vara genomfört innan 2018.

•	 Satsa på en friskare personal i Kungälvs Kommun. Personalen är en 
kommuns viktigaste resurs och kompetens som ska användas för att 
skapa en bättre arbetsmiljö, en bättre och effektivare verksamhet och 
med det högre kvalitet. Detta personalpolitiska arbete påbörjas 2015 
med t.ex. med att minska barngrupperna inom förskolan och minska 
ensamarbete nattetid inom äldreomsorgen.

•	 Ett ”Innovationsråd” eller motsvarande införs i Kungälv för att få en 
plattform för dialog och samverkan med det lokala näringslivet och 
övriga aktörer i Kungälv.

Kungälv skall aktivt delta 
i arbetet med att utveckla 
Bohuslän till en av 
landets mest välbesökta 
turistdestinationer.
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•	 Skapa en aktiv lokal och regional arbetsmarknadspolitik för att få 
fler i arbete. Allt för att skapa fler vägar in på arbetsmarknad för 
unga och de som idag är fast i arbetslöshet.

•	 Kungälv skall aktivt delta i arbetet med att utveckla Bohuslän 
till en av landets mest välbesökta turistdestinationer. Ett fokus på 
Marstrandsområdet samt centrala Kungälv med Bohus Fästning 
är avgörande för ökad lönsamhet, tillväxt och sysselsättningen 
inom den växande besöksnäringen. För Samarbetspartierna är 
utvecklingen av Fästningsholmen, Bohusporten/museum ett 
långsiktigt centralt utvecklingsprojekt som vi aktivt skall arbeta med 
under mandatperioden.
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I Kungälv finns det 
attraktiva boendet

I Kungälv finns det mest attraktiva boendet i Västsverige. Förutsättningar 
för det attraktiva boendet är trivsamma boende- och fritidsmiljöer, en 
fungerande arbetsmarknad och en god service, allt detta inbjuder till en 
ökad inflyttning och skapar tillväxt. Det är självklart att alla i Kungälv ska 
ha rätt till en bra bostad till en kostnad man har råd med, såväl i staden, 
som i kommundelen, som på landet och vid kusten. 

För att klara jobben och bostadsbyggandet så krävs det en aktiv 
bostadspolitik som skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle. En 
bostadspolitik med tydliga lokala mål för bostadsbyggande, en variation av 
upplåtelseformer samt åtgärder för att minska bygg- och hyreskostnader.

Det attraktiva boendet

Det attraktiva boendet är långt mer än bara ett boende och hur detta 
gestaltas. Ett attraktivt boende präglas av en kombination av olika faktorer 
såsom arbets- och karriärmöjligheter, boendemiljö, närhet till familj och 
vänner, fritidsmöjligheter, goda kommunikationer samt ett rikt utbud av 
kultur och nöje. Upplevelsen av det attraktiva boendet skiljer sig också åt 
beroende på var man befinner sig i livet.

Bostadspolitikens betydelse för att bryta segregationen.

Samarbetspartierna vill se ett växande Kungälv som skapar attraktiva 
boende i alla våra kommundelar för människor i alla faser i livet. Ett 
växande Kungälv där det skapas fler arbeten, med en ökande inflyttning. 
Ett växande Kungälv som genererar resurser till vård, omsorg och skola. 
Förutsättningarna för denna utveckling är att Kungälvs Kommun har 
en bra skola och omsorg, utvecklade kommunikationer, är attraktiva för 
besökare, näringsliv samt har en god lokal/regional arbetsmarknad.
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•	 Samarbetspartierna står för en aktiv bostadspolitik med idén om 
det attraktiva boendet, ett hållbart samhälle, där förutsättningarna 
ökas för att fler skall kunna bo, arbeta och leva i Kungälv. Samtidigt 
prioriteras och säkerställs att tillgången till vår vackra natur och vår 
vackra kust inte begränsas.

•	 Samarbetspartierna verkar för en effektivare arbetsmodell med 
kortare ledtider, en öppnare och tydligare samrådsprocess vid 
handläggningen av bygglov- och detaljplaner.

•	 En aktiv bostadspolitik skapar förutsättningar för ett hållbart 
samhälle och ett ökat bostadsbyggande. Målet är att det ska 
färdigställas 2000 nya bostäder denna mandatperiod, varav hälften är 
hyresrätter. 

•	 Skapa möjligheter för funktionella och billiga bostäder med rimliga 
hyror. Detta kan göras genom tillbyggnader, förtätning eller genom 
att bygga nytt enligt nya metoder och koncept. Omvandling av vinds-
utrymmen till billiga små hyreslägenheter för ungdomar, bör utredas 
eftersom det finns ett akut behov av lägenheter för denna målgrupp. 

•	 Vid planering av nya bostadsområden strävas efter att få en 
blandning av olika upplåtelseformer och på detta sätt minska 
segregationen.

•	 Att under mandatperioden påbörja arbetet med att säkerställa full 
behovstäckning när det gäller vård och omsorgsboenden. 

•	 Alla äldre skall bemötas med respekt och ha ett gott liv. 
Äldreomsorgen skall ha en hög kvalitet och vara likvärdig i hela 
kommunen. Kvaliteten i äldreomsorgen ska höjas och möta det 
ökande behovet av vård, omsorg och personal. Ett mål är att äldre 
inte blir beroende av att köpa tilläggstjänster eller att deras anhöriga 
ska behöva gå ner i arbetstid för att hjälpa sina föräldrar.
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I Kungälv arbetar vi för  
en minskad segregation

Målet är ett jämlikt samhälle. Segregationen mellan människor skall 
minska. Sociala investeringar ska minska utanförskapet och jämna ut 
förutsättningarna för alla barn och unga oavsett vilket del i Kungälv de 
växer upp i. Barnfattigdomen skall minska.

Ett starkt samhälle förmår varje individ att odla sin särart, och samtidigt 
ge trygghet och gemenskap åt grupper och enskilda. 

Samhällets styrka bygger på det sociala- och kulturella kapital som 
uppstår där människor möts, utvecklar tillit och känner ett gemensamt 
ansvar för varandra.

En minskad segregation

Den viktigaste nyckeln för att nå en minskad segregation är en skola som 
är inkluderande och tillåtande. En skola där man utifrån sina behov eller 
egenskaper får de verktyg man behöver. Kungälvs Kommun ska ha en 

skola som skapar trygga individer där alla, 
oavsett klass, kön, hudfärg, sexuell läggning, 
etnicitet, funktionsskillnader, religion med 
flera egenskaper, får ingå i ett sammanhang 
där de inte diskrimineras eller segregeras.

I dag finns barn, unga och vuxna, som på 
grund av sina olika behov och egenskaper är 
föremål för segregation eller diskriminering 
i alla delar av vårt samhälle. I ett tillåtande 
samhälle är det allas ansvar att skapa 
förutsättningar som gör att människor inte 
sorteras bort, segregeras.

Att fly till ett främmande land är aldrig 
lätt, särskilt svårt är det för de barn som flyr 
utan sina föräldrar eller andra anhöriga. 

Ett starkt samhälle 
förmår varje individ att 
odla sin särart, och 
samtidigt ge trygghet 
och gemenskap åt 
grupper och enskilda. 
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Kungälvs Kommun ska vara med och ta ansvar för de flyktingar som 
kommer till Sverige. Tillsammans med alla andra kommuner i Sverige, 
solidariskt se till att hjälpa de som kommer till Sverige i nöd. 

•	 Skolan är det viktigaste instrumentet för att motverka och 
minska segregationen i Kungälv. En fortbildningspeng införs till 
specialpedagoger och grundskolelärare som ett första steg för att 
skapa bättre förutsättningar för eleverna. Denna satsning startas 2015 
med en riktad kompetensutveckling för grundskolan. 

•	 Sociala och ekonomiska faktorer får inte bli en anledning till att 
man som barn/ung inte klarar skolan. Kungälvs Kommun ska 
säkerställa att det finns rätt resurser. Det första steget blir att se till 
att alla elever får rätt till en kostnadsfri läxhjälp inom ramen för 
skolans uppdrag.

•	 För att leva ett aktivt och rikt liv måste det finnas förutsättningar 
att röra sig fritt inom den region där man bor. I Kungälv finns goda 
förutsättningar för ett utvecklat kollektivt resande. 

•	 Samarbetspartierna förstärker kollektivtrafiken på landsbygden och 
inför fri kollektivtrafik inom kommunen för pensionärer vissa tider 
på dygnet. Inom mandatperioden satsas på en motorvägs-hållplats 
med samma taxa som på hållplatsen ”Eriksdal” (s.k ”Göteborgstaxa). 
Detta för att skapa ökade valmöjligheter för de som idag pendlar 
kollektivt till sina arbeten. På sikt ska gratis busskort erbjudas till 
ungdomar inom kommunen, men först när ekonomin tillåter.

•	 En del i segregering är indelningen i olika socioekonomiska 
grupperingar. Utifrån detta skapas ett ekonomiskt, socialt och 
kulturellt underskott för vissa individer. Denna utveckling ska 
motverkas. Samarbetspartierna vill aktivt under mandatperioden 
arbeta med att förhindra och motverka barnfattigdom och de 
konsekvenser detta medför för barnen i skolan. Dolda kostnader/
avgifter inom skolan får inte förekomma i någon form.

•	 Satsa på socioekonomiska insatser för att öka den ekonomisk och 
sociala jämlikheten. Satsningar ska riktas till barn och unga i tidig 
ålder för att där igenom uppnå det bästa resultatet. 

•	 Ett arbete ska påbörjas om att ta fram en preventionsplan mot 
narkotikaanvändandet bland unga i Kungälv.
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I Kungälv arbetar vi 
aktivt för minskad miljö- 
och klimatpåverkan

Kungälv skall ligga i framkant som miljökommun och bedriva ett 
aktivt och systematiskt miljöarbete. Kungälv skall bidra till en minskad 
övergödning och en förbättrad ekologisk status i sjöar, hav och vattendrag. 
Miljöarbetet skall bidra till en minskning av koldioxidutsläppen och till en 
förbättrad luft- och vattenmiljön i Kungälv. 

Ett miljöledningssystem är beslutat och skall införas i Kungälv 
och ett miljöpolitiskt program skall tas fram och beslutas om i 
kommunfullmäktige.

Människor rör sig idag över större områden för att ta sig till arbete, 
utbildning och fritidsaktiviteter. Kommungränser varken skall eller bör 
vara ett hinder för att utnyttja kollektivtrafiken. Kungälv är en del av 
en växande region och en god kollektivtrafik är en förutsättning för att 
klara den framtida utvecklingen. Kollektivt resande ska vara enkelt, 
smidigt, billigt och det smartaste sättet för resande i vår region. En bra 
kollektivtrafik är en förutsättning för en god arbetsmarknad och ett 
attraktivt boende.

En bättre miljö

Kungälv har en gränslös skatt av naturtillgångar; skogar, öppna landskap, 
kusten och ett levande hav. En skatt som ska förvaltas för kommande 
generationer.

Samarbetspartierna ser miljöarbetet som ett prioriterat område i 
Kungälv, både när det gäller att skapa förutsättningar för det hållbara 
samhället, för nya gröna arbetstillfällen samt för att bevaka miljöaspekterna 
i den politik vi bedriver för det goda samhället
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Kungälv skall ses som en kommun som går före och sätter en standard för 
hur man kan implementera ett aktivt och systematiskt miljötänkande i 
både det korta och långa perspektivet. Detta är grunden för en livskraftig 
samhällsutveckling där vi tar ansvar för nuvarande och kommande 
generationer.

•	 Skapa förutsättningar för ett gott vardagsliv för medborgarna och 
minska beroendet av vardagsresor med bil i kommunen. En del 
i detta arbete är en utvecklad bra kollektivtrafik. Ett första steg 
2015 är att återställa kollektivtrafiken i kommundelarna och en 
riktad satsning på att ta fram fler pendelparkeringar för de som åker 
kollektivt. Ett mål är ett ökat kollektivt resande i Kungälvs kommun

•	 Under kommande mandatperiod ska användningen av 
förnyelsebar energi öka i Kungälv. Detta ska åstadkommas genom 
att vid kommunala nybyggnationer kräva att man undersöker 
möjligheterna att använda sig av förnybara energikällor. I 
kommunala nybyggnationer säkerställs att upphandling sker med 
höga krav på avtalsenliga löner och miljövänliga metoder (som 
passivhus, gröna tak och mycket trämaterial). En uppföljning av 
självförsörjningsgraden av förnyelsebar energi införs under 2015.

•	 Säkerställa att Kungälv bevarar sin identitet genom att se till att 
bevara brukbar åkermark, att ängar hålls betade, att tillvarata unika 
skyddsvärda naturområden och hav och kust för att hålla dessa 
tillgängliga för framtida generationer.

•	 Genom ett förändrat upphandlingsförfarande under mandatperioden 
främja det lokala näringslivet, samt styra så att social och ekologisk 
hållbarhet blir viktiga parametrar i avtal Kungälvs Kommun tecknar 
med externa parter.

•	 Energiförbrukningen ska minska, medborgarnas delaktighet ska öka i 
energieffektiviseringen.

•	 Olika typer av buller från motorvägsbron är en allvarlig olägenhet 
för många av våra invånare. Samarbetspartierna skall aktivt påverka 
Trafikverket för att reducera bullret från motorvägsbron. 
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Kungälv har en gränslös 
skatt av naturtillgångar; 
skogar, öppna landskap, 
kusten och ett levande hav. 
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I Kungälv gör vi rätt från 
början och investerar i 
barn och unga

Kungälv ska göra rätt från början. Rätt från början innebär att prioritera 
mindre barngrupper i förskolan och fler vuxna i skolan. Lika chanser 
kräver olika resurser beroende på förutsättningar. Investeringar i det 
pedagogiska innehållet, i kombination med förmågan att sätta barnens 
behov i centrum och minskade barngrupper, förstärker kommunens 
varumärke. Detta är en framgångsfaktor när barnfamiljer väljer att bosätta 
sig i Kungälv och främjar tillväxten för hela Kungälv, och stöder de 
långsiktiga strategiska målet om ett attraktivt boende.

Stimulerande kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter är en viktig del 
av ungas liv, och en förutsättning för ett rikt liv och en god start i livet. 
Kultur- och fritidspolitiken skall bidra till spännande möten, stimulera 
nyfikenhet, kreativitet och tolerans. Den skall även motverka segregation, 
främlingsfientlighet och rasism.

Samarbetspartierna vill skapa mötesplatser i staden och på landet, 
där människor kan mötas och utvecklas. Mötesplatser där barn, lek och 
kulturarv står i centrum och där människor möts.

Att göra rätt från början

Att göra rätt ifrån början skapar goda och trygga uppväxtvillkor för 
barn och ungdomar. Kungälvs Kommun skall verka för en lyhörd 
verksamhet som kan se och uppfylla de behov som barn och unga har. 
Samarbetspartierna vill skapa goda livs- och arbetsmiljöer för såväl barn 
som personal i skola och förskola. Många har idag långa dagar, dålig 
arbetsmiljö och för stora grupper/klasser. Detta är en utveckling som måste 
brytas.

Samarbetspartierna är av åsikten att det förebyggande arbetet har en 
central roll i en långsiktig socioekonomisk tanke, som innebär att investera 
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tidigt för att slippa stora framtida kostnader för samhället, och ett stort 
mänskligt lidande senare i livet för individen.

Att våga se, uppmärksamma och adressera behov hos barn och unga, är 
en möjliggörare och framgångsfaktor för få trygga barn med förmågan att 
lyckas i livet. Detta oavsett de olikheter och möjligheter som våra barn har 
idag. Att se barn och utifrån deras behov är att se både de som är i behov 
av stöd, men även de som är högpresterande.

Att se barn som ligger i riskzonen tidigt, kräver ett aktivt förebyggande 
arbete, och samarbete med regionen och andra myndigheter som finns runt 
våra barn för bästa resultat.

•	 Samarbetspartierna vill skapa möjligheter för ett rikt föreningsliv. En 
aktiv fritid och ett rikt kulturliv för barn utvecklar det sociala och 
kulturella kapitalet i samhället. Detta är investeringar som ska göras 
i samverkan med föreningar och näringsliv i Kungälv för att förbättra 
för barn och ungas möjligheter till en hälsosammare, rikare och 
aktivare fritid. Det sociala och kulturella kapitalet avgör människors 
framtidsutsikter och dess sociala rörlighet.

Att göra rätt ifrån 
början skapar 
goda och trygga 
uppväxtvillkor för barn 
och ungdomar.

F
o

to
: N

am
n 

E
ft

er
na

m
n



22    Samarbetspartierna Kungälv | Politisk plattform 2015-2018

•	 Samarbetspartierna vill säkerställa att ingen elev i Kungälv kommer 
att lämna grundskolan utan godkända betyg i alla kärnämnen. En 
översyn ska göras hur man arbetar idag och främst frigöra resurser 
genom att minska på administrationen och öka den tid som används 
till undervisning. Räcker inte detta skall mer resurser tillföras. Insat-
ser skall sättas in vid behov och så tidigt som möjligt.

•	 Samarbetspartierna vill att barngrupperna i förskolan ska minska 
succesivt med det långsiktiga målet 15 barn i varje grupp med bi-
behållen personalstyrka. Ambitionen är också att finna en form att 
klasstorlekarna i de lägre årskurserna minskas. 

•	 Kultur och fritidsaktiviteter är viktiga verksamheter för att stärka det 
sociala och kulturella kapitalet i Kungälv. Det är en ständig process 
att utveckla och bevara kommunens natur- och kulturarv. Mimers 
Hus är ett levande kulturhus, en naturlig mötesplats som skapar lust 
till lärande och lockar fler att läsa. Kulturskolan skall utvecklas och 
ges möjligheter för att inkludera alla som vill vara med. Alla ska ha 
en möjlighet till en aktiv fritid.  

•	 Stärka de äldres, funktionshindrades och anhörigas situation i 
samhället. Samarbetspartierna vill säkerställa att det blir lättare för 
barn/unga/äldre och deras familjer att få hjälp. Tjänsten som funk-
tionshinderlots skall införas för att skapa en bättre situation för de i 
behov av hjälp.  

•	 Öka medvetenheten om, och förbättra de funktionshindrades situa-
tion. All personal ska utbildas i bemötande som arbetar med dessa 
barn/unga. 

•	 Öka tillgängligheten i samhället för de som är funktionshindrade. På 
sikt vill vi att alla kommunala badplatser utrustas med ramper för att 
alla skall kunna få tillgänglighet till alla Kungälvs Kommuns offent-
liga badplatser.

•	 Ett aktivt föreningsliv är viktigt för både vuxna, barn och ungdomar.  
Därför ska en översyn göras i hur det är möjligt att stärka och ut-
veckla föreningslivet i Kungälv. Inte bara idrotten, genom detta ska-
pas bättre förutsättningar för att fler barn/unga skall ha möjligheten 
att delta aktivt i de aktiviteter som erbjuds av Kungälvs föreningar.

// Samarbetspartierna i Kungälv
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