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1 Inledning
Rättvisa, jämlikhet och solidaritet är de tre viktigaste hörnpelarna i en socialdemokratisk politik!
Detta genomsyrar alla våra yrkanden och vi arbetar för att det även skall genomsyra alla kommunala
beslut. Det betyder: Rättvisa för alla att kunna utveckla och realisera alla de väsentliga livsmål som
varje individ har; Jämlika villkor för att kunna utveckla förmågor till att nå sina livsmål; Solidaritet
med de marginaliserade och utsatta människorna, de som drabbats av arbetslöshet, sjukdom,
ålderssvaghet eller på annat sätt hamnat i en utsatt position.
Vi lever i en demokrati! Denna demokrati måste vårdas och återerövras varje dag och av varje ny
generation. En demokrati förutsätter människors delaktighet och öppenhet i samhällsdebatten. Det
är vår politiska uppgift att skapa denna öppenhet och delaktighet genom en ständigt pågående dialog
mellan beslutsfattare och medborgare. Medborgarna och deras behov skall stå i centrum för
politiken, inte systemen eller organisationen. Dessa är bara medel för att sätta människan i centrum.
Varje kommuninnevånare ska känna sig trygg i kommunen. Vi kommer att arbeta för en ökad polisiär
närvaro i kommunen som ett led i arbetet för att alla invånare skall känna att de bor i en trygg
kommun där man kan vistas utomhus på alla dygnets timmar. Det kräver lokalkännedom hos
polisiära befattningshavare och detta förutsätter en kontinuitet i bemanningen i vår kommun.
Våra skolor i kommunen ska ha högsta kvalitet i varje led och vara närvarande i varje kommundel. En
nödvändig förutsättning för att våra ungdomar ska prestera bra i skolan är att de aldrig får gå
hungriga och orkeslösa till sina studier. Vi vill att skollunchen skall vara avgiftsfri för våra
gymnasieelever, precis som den är för elever i förskola och grundskola.
Vår kommun behöver knytas samman. Vi kommer att arbeta för en ökad kollektivtrafik mellan
kommunens alla delar, bland annat till och från de östra kommundelarna och Pågatågen som knyter
an till hela regionen.
Vi socialdemokrater vill att Vellinge ska vara en mönsterkommun att bo och åldras i. För att detta
skall kunna bli verklighet måste kvaliteten på omvårdnaden i kommunen säkerställas på ett
tillförlitligt sätt. Kommunala alternativ ska finnas både för hemtjänst och vårdboenden, samt
möjlighet till att bilda korporativ verksamhet. Brukarundersökningar ska uppdateras kontinuerligt,
måste vara objektiva, likartade och jämförbara för att säkerställa hög kvalitet i välfärden. Par ska
också alltid ges en möjlighet att få fortsätta bo tillsammans oavsett boendeform.
Vi socialdemokrater är ett småföretagarvänligt parti. Vi kommer att arbeta för en förbättring vad
gäller bredband, infrastruktur, kommunikationer, samt tillgång till industrimark för att attrahera nya
företag till kommunen. Bra kommunikationer på alla nivåer är en förutsättning för ett framgångsrikt
näringsliv. Kommunen ska ha ett näringslivspolitiskt program.
Miljöarbete enligt kommunens Miljöprogram ska finnas med som en röd tråd i alla kommunala
beslut. Likaså att uppfylla de krav som FN:s Agenda 22 framför om funktionshindrades rätt i
samhället. Vi kommer också att fortsätta stå upp för FN:s konvention angående flyktingars rättsliga
ställning. Samverkan med övriga kommuner i Skåne vad gäller möjligheten av att fullfölja
mottagandet av flyktingar och ensamkommande. Kommunens integrationsplan för nyanlända måste
utvecklas.
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2 Vellinge – en kommun med närdemokrati och delaktighet
När vi får mandat för vår politik kommer vi att skapa förutsättningar för en bred och allsidig dialog
och samhällsdebatt. Vi arbetar för allas möjlighet till inflytande, delaktighet och ansvar för
samhällsutvecklingen. Vi arbetar för att skapa ett tryggt och jämlikt samhälle i Vellinge.
För oss socialdemokrater är alla människor lika värda. Alla ska kunna umgås och mötas på likvärdiga
villkor. Vi är övertygade om att problem löses bäst om vi hjälps åt. Plånboken ska aldrig få avgöra
vem som får bra utbildning eller trygg vård och omsorg. Det ska alla få! Alla behövs.
Kommunens service ska i huvudsak drivas i kommunal regi. Privata, kooperativa och andra
driftsformer kan utgöra ett komplement. Vinstintresse och ekonomisk lönsamhet får aldrig bli
drivande i kommunal verksamhet. Ledorden bör istället vara medmänsklighet och solidaritet. I de
verksamheter som kommunen driver i egen regi ska möjligheter till olika inriktningar i verksamheten
skapas utifrån de behov och den efterfrågan som finns hos den enskilde och dennes eventuelle
företrädare.
Privata aktörer ska följa samma högt ställda krav på kvalitet, insyn och tillgänglighet som de
kommunala verksamheterna. De företag som kommunen ger uppdrag till ska ha svenska
kollektivavtal och garantera offentlighetsprincip och meddelarfrihet motsvarande det som gäller i
offentlig verksamhet.

Socialdemokraterna i Vellinge vill under mandatperioden verka för:


att svenska kollektivavtal alltid ska gälla i kommunal verksamhet



att offentlighetsprincip och meddelarfrihet ska vara krav för all skattefinansierad
verksamhet, dvs. även den utomkommunala verksamheten

Socialdemokraterna i Vellinge kommer på sikt att verka för:


att det alltid inom alla verksamheter finns ett kommunalt alternativ



att möjlighet till olika inriktningar ska finnas inom den kommunala verksamheten

2.1 En levande representativ närdemokrati
Alla kommunala beslut ska handläggas utifrån ett demokratiskt och rättvist värderingssystem. De
ekonomiska villkoren ska vara underställda dessa kriterier.
När vi får mandat för vår politik kommer den offentliga verksamheten att öppnas upp och
kommuninvånarnas insynsmöjligheter att stärkas. Vi kommer att göra sammanträden i
Kommunstyrelse och nämnder offentliga via Internet samt förlägga dem så mycket som möjligt på
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tidpunkter som passar även den arbetande delen av kommuninvånarna. (Kommunallagen kap 6,
paragraf 19a).
Det är viktigt att kommuninvånarna ges reella möjligheter till deltagande och möjligheter för
påverkan och utveckling av demokratin. Medborgarförslag är ett sätt för medborgarna att delta och
föra fram förslag till förbättringar. När vi får mandat för vår politik kommer vi att etablera rutiner för
att ge kommuninvånarna möjlighet att ställa ett medborgarförslag till Kommunfullmäktige (enligt
Svedala modellen).
En demokrati kan endast överleva om invånarna har kunskap om vad en demokrati är och arbetar för
att fördjupa den. Vikten av och kunskapen om demokrati finns i skolans styrdokument. Vi politiker
måste ge skola och barnomsorg förutsättningarna för att kunna arbeta med detta.
Socialdemokraterna i Vellinge vill under mandatperioden verka för:


öka öppenheten i den kommunala verksamheten



öka kommuninvånarnas inflytande i den politiska processen



öka medborgarnas inflytande genom medborgarförslag



öka barns och ungdomars kunskap om demokrati och dess förutsättningar

2.2 Vi står upp för alla med funktionsnedsättning
För de flesta av oss är det en självklarhet att göra egna livsval och själva välja de aktiviteter vi vill ta
del av. Men ännu har vi inte ett samhälle där personer med funktionsnedsättning har lika möjligheter
som andra. Många gånger ses personer med funktionsnedsättning i första hand som personer med
vård- och omsorgsbehov och man glömmer bort allas rätt till delaktighet på lika villkor. Skador och
sjukdomar kan leda till funktionsnedsättningar men det blir inte till handikapp förrän i mötet med en
otillgänglig omgivning.
Vi vill, med utgångspunkt i FN:s Agenda 22 om rätten i samhället för personer med
funktionsnedsättning, betona rätten att forma ett samhälle som i verklig mening är tillgängligt för
alla. Verksamheter finansierade med skattemedel får inte utestänga personer med
funktionsnedsättning!
Socialdemokraterna i Vellinge vill under mandatperioden verka för:


forma ett samhälle som är tillgängligt för alla



ge alla människor tillräckliga förutsättningar för att kunna bli fullt delaktiga i samhället



bevaka så att FN:s Agenda 22 beaktas i alla kommunala beslut
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2.3 Vi står upp för FN:s flyktingkonvention
Vi står upp för FN:s konvention angående flyktingars rättsliga ställning. Socialdemokraterna i Vellinge
har under många mandatperioder stått upp för flyktingars rättigheter. Vi menar att flyktingar är
välkomna till HELA Sverige, således även till Vellinge. Vi ser detta som en absolut självklarhet helt i
enlighet med socialdemokratins mest grundläggande hörnsten: solidariteten.
Vellinge kommun måste arbeta förebyggande samt med kraft motverka främlingsfientlighet. Skola
och barnomsorg har i sammanhanget ett särskilt stort ansvar och kommunen måste arbeta aktivt
med dessa frågor. Vi arbetar för att en positiv attityd ska råda i synen på mångfald i Vellinge.
Socialdemokraterna i Vellinge vill under mandatperioden verka för:


att Vellinge fortsätter ta emot ensamkommande flyktingbarn



att Vellinge tar emot ett ökat proportionerligt antal ensamkommande flickor



att Vellinge även skall ta emot vuxna flyktingar



att samarbete initieras med samtliga kommuner i Skåne med syfte att ta ett solidariskt
ansvar för flyktingmottagandet i kommunen

3. Vellinge – en kommun att vilja växa upp i
3.1 Förskola och grundskola
När vi får mandat för vår politik kommer vi att fortsätta utveckla förskolan och grundskolan, både vad
det gäller barnens möjligheter till utveckling och att skapa god arbetsmiljö där barn och elever
känner trygghet. Allt vad kommunen gör ska präglas av hög kvalitet. Såväl kommunal förskola som
kommunala skolor ska vara attraktiva att välja för elever och föräldrar samt för personalen att arbeta
i. Det ska finnas möjlighet att få omsorg även för de föräldrar som arbetar på obekväma arbetstider.
De kommunala alternativen ska vara huvudalternativet och föräldrars självklara val för sina barn. Alla
barn ska ha rätt till plats på fritidshem med kommunikationsmöjligheter.
I Vellinge kommun skall det finnas en bra och likvärdig skola med samma höga standard på
undervisningen för alla barn och ungdomar. Vi ser positivt på utveckling och ny pedagogik samt nya
inriktningar inom såväl skola som barnomsorg. Alla elever skall kunna lämna grundskolan med
godkända betyg i samtliga ämnen. Alla lärare ska vara behöriga i de ämnen de undervisar i. Skolan
skall vara tydlig med kraven och förväntningarna samt ge det stöd och den hjälp som man som elev
behöver för att nå målen. En bra undervisningssituation kräver hög personaltäthet och tillgång till
specialpedagoger för barn med inlärningsproblem och/eller speciella behov. Samverkan med
rektorerna ska ske för dimensionering och resursplanering.
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All förskola och utbildning i Vellinge kommun ska se till barnets/elevens bästa och vara en mötesplats
kring kunskap, kultur och miljöarbete. Utemiljön ska vara en naturlig undervisningsplats i såväl det
pedagogiska arbetet som i ett hälsoperspektiv. Vi vill utöka den nuvarande kulturgarantin till att alla
skolungdomar ska ha rätt till minst en kulturupplevelse per läsår av teater, film och musik. Alla barn
som är 3 år och 6 år, samt alla årskurser i grundskola och gymnasium i Vellinge, ska således ha
tillgång till kultur genom att ett professionellt kulturutbud erbjuds inom ramen för förskola och
skolverksamhet. Idag gäller 1g/år för 3 och 6 åringar, samt ungdomar i åk 3, 6 och 9. Skolan ska
kunna anlita kulturarbetare för att ge barn och ungdomar kulturella upplevelser i sin närhet.
Kulturskolans avgift ska vara maximalt 300:-/termin. Idag gäller avgifter för dessa aktiviteter
kopplade till Kulturskolan från 1400:-/termin till 740:-/termin. Syskonrabatt ska införas. Kulturskolan
är bra och populär. Genom en sänkning av avgifterna ges fler elever möjlighet att utnyttja den. Att
detta behövs visar den kostnadsranking som gjorts nationellt och där Vellinge kom långt ner i ranking
med ett dåligt resultat.
All verksamhet i skolan ska ha en öppen attityd till omvärlden och präglas av omsorg om individen
och sätta kunskap i centrum. Barn och vuxna inom förskola och skola ska kunna känna arbetsglädje
och tillsammans med föräldrarna ha inflytande på verksamheten. Barn och elever ska möta
engagerad personal med rätt utbildning och kompetens och som känner att de utvecklas i sitt arbete.
Miljö och en ekologisk grundsyn ska vara vägledande för verksamheten och den ska präglas av
internationell solidaritet, jämlikhet och ha ett genusperspektiv. En demokratisk värdegrund är
självklar i all undervisning och skolan och dess personal ska arbeta förebyggande i frågor om
mobbing, intolerans och rasistiska uttryck. Personalen ska säkras en fullgod psykosocial arbetsmiljö.
En välsmakande och näringsriktig skollunch krävs för att inlärningen skall fungera och det är också
viktigt att börja skoldagen med en bra frukost. En bra kosthållning är av stor vikt för individens hälsa
då överviktiga barn och ungdomar blir allt vanligare. Vid utflykter ska skolan ansvara för lunchmat
och andra kostnader.
Fritidsgårdar är ett viktigt inslag i arbetet med barn och ungdomar. Det är viktigt att barn och
ungdomar i kommunens alla delar har tillgång till meningsfulla aktiviteter. Frivilliga insatser t.ex. i
form av föräldramedverkan ska uppmuntras och stödjas.
Socialdemokraterna i Vellinge vill under mandatperioden verka för:


verka för att huvuddelen av våra förskolor och grundskolor bedrivs i kommunal regi



arbeta för hög personaltäthet samt en bra balans mellan antal barn och lokalutrymme



att etablering av nya friskolor inte äventyrar den kommunala skolverksamheten



att det ska finnas alternativa pedagogiska inriktningar i såväl förskolan som grundskolan



att samarbete med det omgivande samhället och näringslivet ska öka i utbildningen via
arbetsplatsförlagd praktik



att samtliga grundskolor kan erbjuda eleverna frukost
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att utemiljön används som pedagogiskt redskap



att närproducerade och ekologiska inslag i skolmaten ska öka



att miljö och ekologisk grundsyn ska vara vägledande för verksamheten



att alla elever ska garanteras lektion ledda av lärare som är behöriga i alla ämnen som de
undervisar i



att elever i grundskolan årskurs 6-9 som riskerar att inte uppfylla undervisningsmål, ska
erbjudas sommarskola



att lokaler ska vara funktionsdugliga, flexibla, tillgängliga och vara en god arbetsmiljö för
elever och personal



att skolbussar ska köras på miljövänligt bränsle



att alla skolungdomar ska ha rätt till minst en kulturupplevelse per läsår av teater, film och
musik



att nuvarande Musikskola och Kulturskola utvecklas och att nivån på avgifterna inte
utestänger någon. Avgiften ska vara maximalt 300:-/termin för Kulturskolans aktiviteter

Socialdemokraterna i Vellinge kommer på sikt att verka för:


att huvuddelen av våra förskolor och grundskolor bedrivs i kommunal regi



att kommunala fritidsgårdar finns i samtliga kommundelar och ska ge utrymme för
meningsfull och avgiftsfri verksamhet

3.2 Gymnasieskola
I Skåne råder fritt sökande till skola, vilket gör det möjligt för elever att själva välja den gymnasieskola
i Skåne de vill gå på. Elevkullarna minskar dessutom drastiskt vilket ställer nya krav på kommunerna. I
den konkurrenssituation som råder är det viktigt att satsningar görs för att gymnasieutbildningarna i
Vellinge ska vara attraktiva både för elever i den egna kommunen, men också för elever från andra
kommuner i Skåne och Sverige som söker sig till Vellinge. Vi vill skapa möjligheter att höja kvalitén i
skolan genom att undervisningsgrupperna bli mindre och lärartätheten ökar. Alla gymnasieelever ska
kunna fullfölja sin utbildning inom fyra år.
Socialdemokraterna i Vellinge vill under mandatperioden verka för:


att kommunens gymnasieskolor ligger i framkant vad gäller pedagogisk utveckling



att alla gymnasieelever har rätt till minst en kulturupplevelse per läsår
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att skolmaten ska vara kostnadsfri för gymnasieeleverna



att satsningar görs för att öka andelen behöriga lärare

3.3 Unga mellan 18-25 år
Vellinge ska vara en kommun där man har möjlighet att stanna kvar under hela livet.
Förutsättningarna för ungdomar mellan 18 och 25 år att etablera sig i Vellinge kommun måste därför
förbättras. Det ska finnas möjligheter för ungdomar som vill både arbeta eller studera, samt bostäder
som gör att man som ung kan flytta hemifrån.
Socialdemokraterna vill driva en aktiv arbetsmarknadspolitik som gör det möjligt för ungdomar att
komma ut i arbetslivet. Det ska finnas tillsvidareanställningar, praktikplatser, lärlingsplatser och goda
möjligheter att starta eget företag också för ungdomar.
Socialdemokraterna i Vellinge kommun vill satsa på nybyggnation av hyresrätter som bidrar till ett
boende för olika generationer.
Många av våra ungdomar väljer att fortsätta att studera. Oavsett om studierna sker på distans eller i
närområdet Malmö/Lund/Köpenhamn ska möjligheten att bo kvar i Vellinge finnas. För detta krävs
goda kollektiva transportförbindelser med högskole- och universitetsorterna i regionen.
Socialdemokraterna i Vellinge vill under mandatperioden verka för:


att det bedrivs en aktiv arbetsmarknads- och bostads-politik för unga

4 Vellinge – en kommun att vilja bo i
4.1 Vellinge en attraktiv kommun
Vi socialdemokrater vill att kommunen skall ha en god framförhållning gällande tillgången till privat
och offentligt ägd mark. Planeringen skall även gälla investering i ny mark.
Bostadsbyggandet är en grundsten i den svenska välfärdspolitiken. Det skall finnas bostäder med
olika upplåtelseformer. En viss boendeform ska inte koncentreras till ett visst område, utan
bostadsbeståndet och dess placering ska motverka segregation. Bostäder skall byggas i tillräckligt
antal och vara anpassade, så att alla ska ha råd att hyra en bostad.
Det ska finnas bra kommunikationer i och mellan alla delar av kommunen. Miljöaspekter måste vara
vägledande för planering av nybyggnationer, så att de får minimal påverkan på klimatet.
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4.2 Ett boende anpassat till alla åldergrupper
Tillgången till mindre och billigare bostäder för att tillgodose alla människors behov i livets olika
situationer och skeenden måste öka i Vellinge kommun. Det gäller både ungdomar, ensamstående
och äldre. Ett integrerat boende för alla åldrar är oftast att föredra, men ibland fordrar olika
åldersgrupper eller olika livssituationer särskilda boendeformer.
Vi socialdemokrater vill genom bra utformning av olika boendeformer ge alla möjlighet att leva ett
värdigt liv.
Hög livskvalitet kräver förutsättningar som trygghet i boende och social samvaro över
generationsgränser. I Vellinge kommun skall det finnas boendeformer där äldre känner trygghet,
social samhörighet med andra samt möjlighet att upprätthålla sina sociala närverk. Det kan t.ex. vara
boendeformer där hemtjänsten utgör ett stöd och hjälp för de boende. Vi ser därmed mycket positivt
på att olika former av trygghetsboenden utvecklas.
Socialdemokraterna i Vellinge vill under mandatperioden verka för:


att det planläggs för ett blandat utbud av boende- och upplåtelseformer i de olika
kommundelarna



att möjliggöra för de boende att få inflytande på sin boendemiljö



att det produceras hyreslägenheter till lägre kostnader



att klimatsmarta energilösningar prioriteras vid nybyggnation



att det projekteras för källsortering i såväl nya som etablerade områden



att den planerade bebyggelsen runt Falsterbokanalen får ett varierat inslag av bostadsrätter
och hyresrätter, där allmänhetens tillgång till kanal och hav i området säkerställs

4.3 Vellingebostäder
Det kommunala bostadsbolaget ska vara en aktiv part som tar initiativ till nya bostäder i egen
kommunal regi. Tillgång till mindre lägenheter skall beaktas. Vellingebostäder ska förbli ett
kommunalt allmännyttigt bostadsbolag och bidra till en positiv utveckling i kommunen genom att
erbjuda prisvärda hyresrätter med god kvalité. Verksamheten ska bedrivas i samverkan med de
boende så att de har inflytande på sin boendemiljö.
För att fastighetsbeståndet som tillhör kommunen inte ska minska i värde genom förfall, ska avsatta
medel för underhåll användas fullt ut. Vellingebostäder ska ha en miljö- och energibesparande profil i
hela sitt bostadsbestånd.
Socialdemokraterna i Vellinge vill under mandatperioden verka för:


att Vellingebostäder ska förbli ett kommunalt bostadsbolag
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att Vellingebostäder ska ha en miljö- och energisparande profil



att Vellingebostäder får i uppdrag att öka nybyggnationen i egen regi



att Vellingebostäder håller rimliga hyresnivåer



att produktionen av små och prisvärda lägenheter i flerfamiljshus ökar



att det utreds och utvecklas för alternativ klimatvänlig energiförsörjning, bl.a. fjärrvärme
och/eller andra effektiva lösningar

4.4 Samfälligheter/vägföreningar
Vägföreningar är ett otidsenligt instrument. Möjligheten bör finnas kvar men idag ges inte
möjligheten att välja. Den som flyttar in till vissa områden i kommunen, såväl i etablerade som i nya
bostads- och villaområden, möts av överraskningen att man tvångsansluts till en
samfällighet/vägförening. Inte nog med att man ska betala skatt till kommunen, man ska dessutom
betala vägunderhåll plus diverse andra kostnader för underhåll och förvaltning av markområden som
man inte själv äger, vilka dessutom även allmänheten har tillgång till.
I de flesta svenska kommuner är det självklart att sådant underhåll ska bekostas av det
gemensamma, d.v.s. via skatten. Varför ska t.ex. en bostadsrättsinnehavare eller villaägare i vissa av
våra kommundelar dubbelbeskattas? De ofrivilliga samfälligheterna ska kunna upplösas och ansvaret
överföras till kommunal regi. Inga nya samfälligheter ska bildas innan de boende i respektive område
fått möjlighet att ta ställning till hur vägar m.m. ska organiseras. Det måste råda valfrihet även inom
detta område. Samfälligheter ska vara en möjlighet, inte ett tvång.
Vi vill avsätta medel i den kommunala budgeten, vilket skulle möjliggöra att ett antal ofrivilliga
samfälligheter/vägföreningar skulle kunna upplösas under mandatperioden. Ett sammanhållet
perspektiv behöver anläggas på privata vägföreningar, skydd mot havsnivåhöjningar och
grundvattenhöjningar.
Socialdemokraterna i Vellinge vill under mandatperioden verka för:


påbörja överförandet till kommunen genom frivillig upplösning av befintliga
samfälligheter/vägföreningar

Socialdemokraterna i Vellinge kommer på sikt att verka för:


att inga ofrivilliga samfälligheter/vägföreningar ska finnas i kommunen

4.5 Säkra, bra och miljövänliga kommunikationer
Boende, näringsliv och goda kommunikationer hör ihop. Hela vår kommun ska leva. Samtidigt är vi
medvetna om att vi till stora delar är en pendlingskommun. Socialdemokraterna anser att
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kommunen ska gå i bräschen för miljövänliga och lättillgängliga kommunikationer. Bilen som
transportmedel är oumbärlig för många men ju fler alternativ som erbjuds desto fler kommer att
välja andra färdmedel.
Kollektivtrafiken mellan Vellinge och de östra kommundelarna är eftersatt. Med den planerade
tillväxten i dessa kommundelar måste också kollektivtrafiken utökas. Det är en obligatorisk och
gemensam uppgift för alla landsting och kommuner att säkerställa ändamålsenlig kollektivtrafik i en
kommun.
Vi ska i vårt miljöarbete verka för att tankställen för olika typer av alternativa miljövänliga drivmedel
etableras i kommunen.
Socialdemokraterna i Vellinge vill under mandatperioden verka för:


bygga ut pendlarparkeringarna där behov finns



att kollektivtrafiken till och från de östra kommundelarna förbättras



att det etableras tankställen för olika alternativ av miljövänliga drivmedel i kommunen

Socialdemokraterna i Vellinge kommer på sikt att verka för:


att Vellinge kommun blir en föregångskommun i miljövänligt resande

5 Vellinge – en kommun att vilja arbeta, driva företag och turista i
5.1 Arbete för alla - en självklarhet för socialdemokraterna
Socialdemokraterna anser att människors möjlighet till full sysselsättning är en grundläggande
rättighet. Nya företag måste erbjudas goda möjligheter och förutsättningar för etablering och
utveckling. Tillgång till industrimark är en primär förutsättning som måste prioriteras för detta.
Kommun och företag ska ha ett nära samarbete för att utveckla näringslivet och skapa fler
arbetstillfällen.
Socialdemokraterna vill satsa mer resurser så att unga och nyanlända får ökat stöd för att komma in
på arbetsmarknaden, till exempel genom utbildning, praktik och lärlingssystem. Vi vill att ansvariga
inom kommunen prioriterar och medverkar till meningsfulla arbetsmarknadsprojekt. Via en
förtroendeingivande näringslivspolitik och ett kontinuerligt samtal med företagen i kommunen vill
socialdemokraterna hitta strategier för att näringsidkare ska känna trygghet i att vilja utveckla sin
befintliga verksamhet eller nyetablera sig i kommunen. Kommunen som arbetsgivare ska vara ett
föredöme vad gäller till exempel praktikplatser, arbetsträning och möjlighet till heltidssysselsättning.
Socialdemokraterna ser gärna att de utomkommunala företrädarna ansluter sig till en sådan praxis.
Socialdemokraterna i Vellinge vill verka för att:
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kommunen satsar mer resurser för att medverka till förbättring, utökning och skapandet av
nya arbetsplatser



skapa fler meningsfulla arbetsmarknadsprojekt



lärlingsprojekt uppmuntras och utvecklas



sommarjobb ska erbjudas alla ungdomar som är 15-19 år

5.2 Vuxenutbildning – en del av kommunens utveckling
Vuxenutbildningen är en del av det livslånga lärandet. När någon under livets olika skeenden vill öka
sin kompetens ska möjlighet ges för att bättre rusta individen för framtiden och för
arbetsmarknadens behov. Forskning visar att kombinationen av utbildning och praktik är speciellt
relevant för nyanländas möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. Kompetens i det svenska språket
är ett sådant tydligt exempel.
Socialdemokraterna i Vellinge vill verka föra att:


det finns en god framförhållning i rekrytering och utbildning av relevanta personalkategorier
(främst inom kommunal vård, skola, omsorg)



kommunen skapar en plattform för samverkan med högskolor och näringsliv



vuxenutbildningen och studieförbunden ges ekonomiska förutsättningar att bedriva en god
utbildning, också med placering inom kommunen och på kvällstid

5.3 Kommunen som arbetsgivare
Kommunen är en stor arbetsgivare. Socialdemokraterna ser de anställda som den största tillgången
och resursen för utveckling av all verksamhet inom kommunen. För att trygghet och engagemang ska
råda måste tillsvidareanställning alltid vara en rättighet. De anställda ska ha ett stort inflytande över
arbetstiden och dess förläggning. Genom inflytande över arbetstidsförläggning och
sysselsättningsgrad kan nya arbetstidsmodeller utvecklas och personalresurserna dimensioneras på
bästa möjliga sätt, både vad det gäller behov och kompetens. Kommunen ska vid offentliga
upphandlingar kräva att svenska kollektivavtal ska gälla. Fritidspolitikers arbetssituation måste
likställas med övriga kommunanställda vad gäller psykosocial arbetsmiljö och hantering av extern
hotbild.
De anställdas kompetens och arbetsinsatser är de viktigaste resurserna i kommunen.
Kompetensutveckling av de anställda är därför både viktig och nödvändig. Satsningar på de anställdas
hälsa och bättre villkor är goda investeringar för båda parter. De anställda ska uppmuntras att
ständigt pröva nya lösningar som kan vara bättre ur ekonomisk och kvalitativ synpunkt vilket
förutsätter att verksamheterna ges möjlighet till kvalitetsutveckling och alternativa arbetsformer.
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Förändringar ska ske i samråd med förvaltningarna, de anställda och deras fackliga organisationer.
Befogenheter och ansvar måste föras ut i verksamheterna för att alla ska känna delaktighet. En god
fysisk och psykisk arbetsmiljö får alla att må bättre på arbetsplatsen.
Socialdemokraterna i Vellinge vill under mandatperioden verka för:


att satsningar görs på kompetensutveckling



minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron



utveckla rehabiliteringsåtgärder och det förebyggande arbetet



att de anställda har tillgång till en bra friskvård



att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet



att de anställda uppmuntras till okonventionella, nya och utvecklande lösningar



att kommunen vid offentlig upphandling ska kräva att svenska kollektivavtal ska gälla

5.4 Vellinge - det självklara valet för småföretagande och näringsliv
Vi socialdemokrater är ett småföretagarvänligt parti och vill att kommunen ska vara det självklara
valet för småföretagare. Vi har historiskt sett ett internationellt föredömligt samarbete mellan
staten/samhället och näringslivet, initierat med Saltsjöbadsavtalet så långt tillbaka som 1938. Ett
livskraftigt näringsliv är en förutsättning för byggandet av det goda samhället. Vellinges geografiska
läge med närhet till kontinenten, framför allt de nya EU-länderna, ger en särställning som rätt
utnyttjad innebär stora möjligheter. Samarbete med grannkommunerna är särskilt värdefullt. För att
attrahera nya företag till kommunen krävs att kommunen underlättar företagsetableringar bl.a.
genom god infrastruktur, kommunikationer, industrimark och bredband. Vi vill hitta en långsiktig
lösning för modern spårbunden trafik.
Samarbetet mellan kommun och näringsliv måste utvecklas ytterligare. Den internationella
kompetensen ska stärkas hos anställda och förtroendevalda i kommunen. Kommunen ska aktivt söka
och delta i samarbetsprojekt med stöd av t.ex. EU, vilket ska leda till att bl.a. näringslivet utvecklas. Vi
ser det som viktigt att företagen prioriterar sitt miljö- och klimatarbete.
Socialdemokraterna i Vellinge vill verka för att:


kommunen avsätter resurser som förenklar nyetablering av företag



öka tillgången på industrimark



internationella samarbetsprojekt ökar



kommunen främjar miljövänligt företagande
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kommunen satsar på modern spårbunden trafik



en utredning tillsätts för möjligheten att skapa en fast förbindelse över Falsterbokanalen

5.5 Vellinge - en turist- och kulturkommun
Det är viktigt att kommunen är öppen för olika initiativ och stimulerar till engagemang som syftar till
att främja turismens utveckling på ett hållbart sätt. Kommunen ska kunna erbjuda service av god
kvalité som svarar upp mot ökade krav från både inhemska och utländska turister. Vi vill utveckla
småbåtshamnen i nordvästra pirarmen vid Falsterbokanalen för att öka förutsättningar för
båtturismen. Socialdemokraterna vill att Falsterbokanalens Båtklubb, Sjöscouterna och
Sjöräddningen ges långsiktiga garantier för sina verksamheter, så att dessa kan göra nödvändiga
investeringar i sina verksamheter. Etablering av bostäder parallellt med dessa verksamheter ska
undvikas, varför bostadsbyggande bör undantas från den nordvästra delen av kanalområdet. Vi vill
också att alla kommundelar genom naturrum ska kunna vårda, bevara och visa upp sin unika flora
och fauna. I enlighet med detta ser vi gärna etablerandet att ett marint forskningscentrum eller filial
till Lunds universitet etableras vid Falsterbokanalen. Forskningen ska fokusera på de marinbiologiska
förutsättningarna på och omkring Falsterbonäset, både till havs och till lands.
Vi socialdemokrater vet att kulturell verksamhet föder gemenskap och inspirerar till eget skapande.
En god kulturpolitik innebär att utbudet är skiftande och ger identitet åt kommunen. Att kunna välja
mellan många aktiviteter ger en möjlighet till en rikare och aktivare fritid. Kulturen är ett medel för
marknadsföringen av kommunen för bland annat inflyttning, turism och näringslivsetablering.
Kommunens uppgift är även att ge alla kommuninvånare möjlighet att få delta i ett brett
kulturutbud. Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande, och obunden kraft i samhället för alla.
Kommunen ska även skapa förutsättningar för ett samarbete med kulturella föreningar och aktörer.
Kultur förhöjer livskvalitén. Människor stimuleras av att ta del av det kulturella utbudet. För äldre kan
kultur fylla en viktig funktion. Det har gett även äldre med demens möjligheter att uttrycka sin tankar
och känslor igen. Kulturmöjligheterna ska inte bara vara begränsade till äldreboendena utan äldre
ska även kunna ta del av kulturinstitutioner och kulturmiljöer i kommunen.

Socialdemokraterna i Vellinge vill verka för att:


utveckla gränsöverskridande projekt mellan kultur, näringsliv, turism och forskning



utveckla småbåtshamnen i Falsterbokanalen



skapa naturrum i kommunen



öka kulturanslagen



att de äldre får möjlighet att ta del av det kulturella livet i kommunen



att kommunen ska vara ett föredöme även för turister med funktionsnedsättning
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att det inrättas ett särskilt kultur och fritidsutskott

6 Vellinge – en kommun för alla generationer
6.1 Vellinge – en trygg kommun
Trygghet är ett begrepp med olika innebörd beroende på var i livet man befinner sig. I den bästa av
världar ska naturligtvis alla våra kommuninnevånare alltid känna trygghet, ung som gammal.
Otryggheten är demokratins värsta fiende och bidrar även till att urholka välfärdens kärna. På det
individuella planet skapar rädsla och osäkerhet ett hinder för utveckling och delaktighet. Framförallt
utsätts våra barn och ungdomar för påtryckningar och negativ inverkan utifrån. Vi ser det bl.a. när
det gäller droger, främlingsfientlighet och våld. Socialdemokraterna vill att medborgarna ska känna
trygghet i bemärkelsen av att vi har en bra skola, vård och omsorg (våra kommunala åtaganden), att
vi kan känna oss säkra på gator och torg (fysisk trygghet) och att vi har goda möjligheter till social
samvaro över generationsgränser (psykosocial trygghet).
Barn och ungdomar är vår framtid. Vi vill verka för en bättre samordning och resursanvändning där
kommun, region och stat samlas kring en gemensam strategi. Här krävs också aktiv samverkan med
kringliggande kommuner. Arbetet avser bl.a. insatser mot alkohol- och drogmissbruk, våld i hemmet,
mobbning, kriminella ungdomsgäng och främlingsfientliga tendenser.
Både skolan och samhället i övrigt måste medverka till att stärka de goda krafterna och motverka
utanförskap. Kommunen måste ha en fortsatt god kontakt med polisen. Vi vill se en ökad
polisnärvaro i kommunen med hög grad av kontinuitet och lokalkännedom. Det är viktigt att polisen
syns, t.ex. genom ökad patrullering.
Socialdemokraterna i Vellinge vill verka för att:


öka resurserna för det förebyggande arbetet med utsatta grupper



minska missbruksproblemen i kommunen



polisen blir synligare i kommunen med god lokalkännedom och kontinuitet

6.2 Vellinge – en kommun att vilja åldras i
Vi socialdemokrater vill att Vellinge ska vara en mönsterkommun att bo och åldras i. Det ska vara
möjligt för kommunens alla äldre att leva ett aktivt liv, känna trygghet och oberoende, bemötas med
respekt och värdighet. Kvaliteten på omvårdnaden måste säkerställas på ett tillförlitligt sätt.
Brukarundersökningar måste vara objektiva, likartade och jämförbara för att säkerställa detta.
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De äldres behov av hjälp och stöd ska vara styrande för äldreomsorgens bemanning. Nyckeln till en
god omsorg och en god arbetsmiljö är kontinuitet i verksamheten, vilket bäst skapas med rätt
bemanning, rätt utbildad personal och hög andel heltidsanställda utan delade turer. Bemanning
handlar inte bara om att det finns tillräckligt med personal, utan också om personalens kompetens,
om arbetets planering och organisation. Rätt bemanning innebär att personalen har tid att
utföra arbetsuppgifterna professionellt, säkert och har tid för ett individuellt bemötande. Varje
anställd ska erbjudas en möjlighet till personlig kompetensutveckling.
Socialdemokraterna i Vellinge kommer att arbeta för en valfrihet som innebär att medborgarna ska
kunna välja även kommunal vård och omsorg och inte som nu, enbart utomkommunal.
Även som äldre ska vi känna oss trygga i kommunen. De äldres önskemål ska vara styrande.
Självständighet och delaktighet ökar på detta sätt. Vi vill att det ska bli lättare för äldre att välja om
man vill bo kvar i sitt ordinära boende eller flytta till annan form av boende. Det gäller att kommunen
som helhet kan erbjuda stor variation av boende som passar individens behov. Det ska finnas
möjlighet för äldre par att bo tillsammans oavsett boendeform.
Socialdemokraterna vill utreda vilka behov som finns rörande boende för äldre. Vi vill bland annat att
uppförandet av bostäder för denna grupp prioriteras. Det är viktigt att det finns tillgång till prisvärda
och bra bostäder.
Att bryta social isolering är viktigt för att kunna vara frisk längre och åldras med värdighet.
Socialdemokraterna vill stärka den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och meningsfullt liv
men ändå ha tillgång till samvaro när det behovet uppstår. En väl utvecklad dagverksamhet och
friskvård för äldre i vår kommun är en viktig del av arbetet för att åstadkomma detta. Möjligheter ska
skapas för äldre funktionsnedsatta personer att få tillgång till kulturupplevelser även kvällstid.
Vi socialdemokrater ser att anhörigstödet är en viktig del i omsorgen om äldre och vill därför att
detta stöd utvecklas ytterligare. Stödet ger par möjlighet att bo kvar tillsammans så länge man vill,
kan och orkar. Anhörigstödet hjälper människor att behålla egenmakten och den individuella
friheten. Det ger också en välbehövlig avlastning för resten av familjen.
Korttidsboende fyller en viktig funktion för både äldre och anhöriga. Det är en avlastning där äldre
kommer in och får korttidsvård för att få möjlighet att träna upp och/eller behålla sina funktioner.
Det är också en plats människor kommer till efter sjukvård när man inte kan komma hem till eget
boende direkt. Korttidsboenden ska ge en stimulerande miljö för alla och vid vistelse där ska det
finnas en meningsfull daglig sysselsättning. Vi anser att det inom en snar framtid kommer att
behövas fler korttidsplatser och att frågan således är prioriterad.
En god och näringsriktig kost är en förutsättning för en väl bibehållen och god hälsa. Det är viktigt att
äldres måltidsituation utgår från den enskilda individens önskemål och behov.
Socialdemokraterna i Vellinge vill verka för att:


en god omvårdnad säkerställs genom full insyn i verksamheterna



kvalitetssäkrad utvärdering av verksamheterna sker kontinuerligt
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par ska kunna bo tillsammans oavsett boendeform



kommunen ska erbjuda äldre individanpassad dagverksamhet



äldre funktionsnedsatta får möjlighet till kulturupplevelser även kvällstid



kommunen ska ge äldre möjlighet till rekreation, promenader och friskvård



det skall byggas hyreslägenheter för äldre med skälig hyreskostnad



anhörigstödet utvecklas och utökas



antalet platser på korttidsboende utökas



våra äldre erbjuds varma och näringsriktiga måltider minst en gång om dagen

6.3 Vellinge – en kommun med miljöutmaningar
Det finns ett allvarligt klimathot hängande över Vellinge kommun, med dess exceptionella
exponering för havsnivåhöjningar. Dagvattenutredningen har pekat på stora brister i infrastrukturen
för dagvattenavrinning, grundvattenhantering och övrig infrastruktur. En investeringskostnad på 56
miljoner för nästa 10 års period har beräknats, på 100 års sikt närmare en kvarts miljard, en siffra
behäftad med stor osäkerhet. Fastighetsvärden för många 10-tals miljarder står på spel. Vi menar att
ett sammanhållet, tvärpolitiskt arbete måste hantera både hoten från höjda havsnivåer, ökande
grundvattennivåer och infrastruktur.
En naturanpassad översvämningshantering enligt rekommendationer från EU-kommissionen måste
etableras. En sådan hantering beaktar de hydrologiska processerna över hela avrinningsområdet för
ett vattendrag eller längs en kuststräcka för att identifiera de åtgärder är effektivast för att öka den
vattenhållande kapaciteten i landskapet.
Socialdemokraterna i Vellinge vill verka för att:


nederbörd ska hanteras vid primärkällan, dvs. vid de enskilda fastigheterna. Andelen
hårdgjorda ytor vid fastigheterna ska minimeras.



kommunen verkar för skapandet av en urban grön infrastruktur, s.k. ”regn-trädgårdar”, som
är grönytor med hög absorptionsförmåga för nederbörd, kombinerat med öppna vattendrag.



kommunen verkar för återställande av naturliga flöden och restaurering av utdikade
våtmarker. Diken av meander-typ och fördröjningsmagasin understödjer fördröjning av
dagvattentömning med olämpligt innehåll ut i havsmiljön.



det måste ske en utökad provtagning av kvaliteten på dagvatten. Därefter ska en
handlingsplan upprättas för hantering av skadliga ämnen.
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kommunen skapar lagringskapacitet för vatten vid översvämningar, genom anläggande av
vattenmagasin.

6.4 Hur vi framgångsrikt integrerar nyanlända
De nyanlända som kommer till Vellinge kommun ska ses som en tillgång som vilken
kommuninnevånare som helst. Under etableringsperioden på 24 månader kommer kommunen att
investera i dessa människor främst i form av bostäder, utbildning och arbete.
Vi ser efter ca 15 månaders etablering att de nyanlända alltför ofta lämnar kommunen innan
etableringsperioden tagit slut. Detta sker främst pga. avsaknad av bostäder till rimliga priser och
korta hyreskontrakt och det saknas idag verktyg/planer för att ändra på det. Etableringsteamet har
en hög arbetsbelastning och långsam tillsättning av personal.
Bostäder
Vellinge kommun har dyra tillfälliga lösningar istället för prisvärda och permanenta lösningar.
Modulboenden och andrahandsuthyrningar byggs till överpriser istället för små prisvärda boenden
som sträcker sig över lång tid. En sådan ändrad bostadspolitik skulle också få ungdomar att vilja
stanna i kommunen och ge en bättre bostadsmarknad för alla kommuninnevånare.
Kommunen erbjuder idag 24 månader i olika bostadslösningar. Optimalt vore att erbjuda 36
månader.
Kommunen bör ta ett helhetsansvar över vardagsunderhållet (sophantering och städning av
gemensamhetsytor) på boendena tillsammans med de nyanlända. Idag agerar man reaktivt och
köper tjänsterna till dyra pengar eller lägger ansvaret lättvindigt på de nyanlända. Detta har idag
skapat slumliknande områden på många boenden. Avtal om boenden som kommunen har med
externa ägare måste kontrolleras regelbundet, bl.a. vad avser underhåll och reparationer av
boenden. Vellingebostäder måste föregå med ett gott exempel för sina bostäder.
Utbildning
Kommunen köper in utbildning från Malmö och Trelleborg för de nyanlända. Utbildningen bör istället
ske i kommunen, individanpassad kombinerat med praktik/arbete i kommunen. Utbildning i det
svenska språket och arbete skall inte stå emot varandra utan det skall vara både och.
Arbete/praktik
Forskning har visat att arbete och praktik varit en accelerator till integrering och svenska språket.
Därför ska vi inte vara beroende av Arbetsförmedlingens aktivitet utan istället satsa ännu hårdare på
att hitta fler arbeten och fler praktikplatser inom kommunen. Detta kan ske genom att anställa fler
etableringscoacher/rekryterare. Målet är att det skulle det finnas minst 3 rekryterare, istället för som
idag 1.
Vi ska också kunna erbjuda dem som kommit långt i svenska språket praktikplatser/arbete runt i
kommunen på skolor m.m. Idag försvinner de högutbildade direkt till andra kommuner.
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Föreningsliv
Generellt över landet är det föreningar och organisationer som blivit extra duktiga på integrering och
sysselsättning. Dessa organisationer och föreningar måste backas upp än tydligare av kommunen
med bättre tillgång till lokaler och information om praktikplatser som t.ex. Extratjänster som
Arbetsförmedlingen erbjuder.
Vi har sett att föreningslivet blomstrar i kommunen för unga och gamla. De nyanlända har varit det
nya samtalsämnet och engagemanget har varit stort, positivt men även negativt, från många
kommuninvånare. Det negativa samtalsklimatet i kommunen hade kunnat motarbetas med mer
information till kommuninvånarna om vem det är som faktisk flyttar in till kommunen. En informatör
skulle finnas som skulle vara en person som kunde möta alla de frågor som ställs från
kommuninvånarna på ett tydligt, enkelt och objektivt sätt. Idag förekommer så mycket
desinformation som bara kan motarbetas med fakta och öppenhet.
Kommunen ska bjuda på medlemsavgiften till föreningar för de personer och familjer som lever på
marginalen. Detta ska kombineras med ett takbelopp på avgiften. Föreningsfriheten (rätten att bilda
och tillhöra en organisation) är något som verkligen behöver försvaras och byggas ut.
Kvinnofällan
Genom att kommunen har haft mycket svårt att erbjuda förskola och fritids till de nyanlända har
kvinnorna haft mycket svårt att etablera sig. I många fall har föräldrapenning blivit en inkomstkälla
och mammorna blir hemma mycket längre tid än nödvändigt. Ett rikt föreningsliv har varit en bra
källa för integration för dessa kvinnor, det har vi sett många exempel på i media.
Det tar upp till 6 månader för att få en förskoleplats. En enkel och bra lösning på detta problem är att
driva en öppen förskola till dem som väntar på en permanent plats.
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