Socialdemokraterna i Vellinge

Socialdemokraterna yrkar på följande tilläggssatsningar i
budget 2018, utöver den budget som Moderaterna
presenterat.
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
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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.
Socialdemokraterna 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 ska ske med övriga
kommuner i Skåne vad gäller möjligheten av fullfölja mottagandet av flyktingar och
ensamkommande. Kommunens integrationsplan för nyanlända måste utvecklas.

Ekonomiska yrkanden
Allmän satsning
Kompetens för utveckling av underlag till samtliga nämnder: tjänst som Statistiker
(300 tkr).
Kompetens som stöd för korrekt användning av det svenska språket i upprättande
av offentliga dokument utgående från Vellinge kommun, samt bevaka att
kommunen följer Språklagen (2009:600) i sin verksamhet (300 tkr).
Kommunstyrelsen
Räddningstjänsten: inköp/hyra av Räddningsinsatsbil med bårfunktion, med primär
placering Skanörs Räddningstjänst (1 mkr).
Tilläggsbudget: Allmän satsning + KS: 1,6 mkr
Utbildningsnämnden
Pedagogisk omsorg och utveckling: en långsiktig förbättring av löner och en allmän
satsning utöver det centrala avtalet. I detta ingår ökad lärartäthet och att alla lärare
ska ha behörighet, det gäller för alla skolformer (5 mkr).
Det pedagogiska området: öka mångfalden för att stimulera till pedagogiska
utvecklingsprojekt. Ett antal seminarieserier genomförs med föreläsare för olika
pedagogiska inriktningar (50 tkr).
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Prao-verksamheten: en förstärkning genom att tillföra tjänsteutrymme, deltid som
praktiksamordnare (200 tkr).
Gymnasieskolan: utökade anslag för en avgiftsfri skollunch (2,3 mkr).
Elevhälsan, inklusive drogförebyggande arbete: ökade anslag (6,3 mkr).
Tilläggsbudget: 16,4 mkr. Budgetpropositionen 2,6 mkr

Nämnden för gemensam medborgarservice
Feriepraktikplatser för ungdomar: utökade anslag (700 tkr).
Allaktivitetshus i Vellinge tätort: utreda behovet av en samlingsplats med möjlighet
till generationsöverskridande möten (150 tkr).
Kulturskolan: sänkning av avgifterna så att fler ges möjlighet att delta i
verksamheten; 300:-/termin, idag 1400 – 750:-/termin som finansierar 760 elever
(600 tkr).
Kultur och Fritid: utöka möjligheterna till kulturupplevelser för alla 3 och 6-åringar
i förskolan, elever i grundskolans alla årskurser samt gymnasium (850 tkr).
Inköp av musikinstrument: nya anslag för uthyrning av musikinstrument de första
två åren av elevens studier (650 tkr).
Studieförbunden: nya anslag (300 tkr).
Vägföreningsbidraget: utredning av fördelning av vägföreningsbidraget (200 tkr).
Föreningslokaler och samlingslokaler: en ökad satsning på utökad tillgänglighet till
låga avgifter för invånare i alla kommundelar (450 tkr).
Flyttcoach äldre (200 tkr)
Kollo äldre (200 tkr)
Gratis kollektivtrafik inom kommunen 75+ (200 tkr)
Tilläggsbudget: 4,5 mkr
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Omsorgsnämnden
Dagverksamheten för vårdtagare inom LSS och äldrevården: utökade anslag. Dessa
personer ska därmed få ökade möjligheter att få sina önskemål om individuella
aktiviteter tillgodosedda. Exempelvis olika typer av utflykter, biblioteksbesök och
fritidsaktiviteter (350 tkr).
Långtidsarbetslösa ungdomar och ungdomar med särskilda behov får utökade
anslag (1,655 mkr): Behov av ytterligare två jourlägenheter (350 tkr); Insatser
öppenvård feriepraktikplatser ungdomar med särskilda behov (150 tkr);
Arbetscentrum 1,0 tjänst ungdomscoach, utvecklingsstrategi/ ungdomsarbetslöshet
(580 tkr); Arbete med stöd, ökade prestationer (575 tkr).
Individ och familjeomsorgen: utökade anslag. Dessa resurser behövs
också för att förbättra och utöka verksamheten med bl.a. drogförebyggande
verksamhet (500 tkr).
Kommunalisera verksamheten vid vård- och omsorgsboendet Eskilsgården för att
öka valfriheten på området (800 tkr).
Säkra vårdavtalet med Region Skåne för avancerad hemsjukvård (2,25 mkr).
Rekrytering av handledare för integration av personer som står långt från
arbetsmarknaden in i arbetslivet: handledning av extratjänster (1,5 mkr).
Tilläggsbudget: 5,975 mkr. Budgetpropositionen extratjänster 1,5 mkr.
Miljö och Byggnadsnämnden
Tvärsektoriell infrastruktur: en satsning på utbyggnad av infrastruktur för kollektivtrafik
och GC-väg mellan kommunens östra och västra delar, dvs. mellan Hököpinge Kyrkby,
Vellinge tätort och Månstorps området (1 mkr).
Vattenvårdsarbete: (250tkr).
Tilläggsbudget: 1,25 mkr
Finansiering
Totalt 29,725 mkr
I Budgetpropositionen kommer kommunerna att erhålla 18,2 mkr i riktade
statsbidrag, ej inräknat välfärdsmiljonerna på 13.3 mkr.
Kvar att finansiera: 11,525 mkr. Summan bedöms kunna hanteras inom löpande
budget.
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171007: för S-gruppen i Kommunfullmäktige, Björn Axtelius, gruppledare
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