Vi vill framåt!
Vi vill ha ett samhälle som genomsyras av rättvisa, jämställdhet, välfärd och trygghet. Detta ska vi
kämpa för i alla lägen!
I vår kommun arbetar vi med de dagsnära frågorna, men hela tiden sker det i skuggan av vad som
händer i vår omvärld. Detta påverkar vårt handlande oavsett om vi vill eller inte. Men vi ska visa
att det är vi här i Trelleborgs kommun som bäst vet hur politiken ska bedrivas i Trelleborg. Det
gör vi genom att vara tydliga med våra mål, före valet under mandatperioden och i framtiden.

Den svenska modellen
Det är arbetet som skapar värdet. Därför är arbetet också grunden för vår gemensamma välfärd.
Resurserna ska fördelas rättvist och ge varje människa möjlighet till självförsörjning. Med den
svenska modellen som grund arbetar vi mot minskad arbetslöshet och ökad sysselsättning.
Vi vill fortsätta att skapa attraktiva miljöer för näringslivet. För såväl väletablerade ”gamla” som
nystartade eller företag som nyligen etablerade sig inom kommunen. Genom att bland annat
erbjuda företags- och industrihotell kan vi skapa möjligheter för fler mindre företag att växa.
Som en framåtsträvande kommun ska vi också se till att det finns lämplig mark att bygga och
expandera på så att investerare ser Trelleborgs kommun som ett alternativt område att etablera
sig i.
Vi socialdemokrater vill
• Utveckla digitala nätverk, hamnen, järnvägen och vägnät så att vi får en högklassig
infrastruktur för ett samhälle i utveckling
• Satsa på god och tidsenlig kunskap i skolorna så att ungdomens förmågor utvecklas
och skapar mening och lust att vilja arbeta och bo i vår kommun
• Fortsätta att utveckla samarbetet med universitet och högskolor för att höja
kompetensen hos medborgarna och underlätta rekrytering för företagen
• Skapa attraktiva boenden och givande kulturaktiviteter för att underlätta för företagen
att locka rätt medarbetare och möjligheter att satsa på Trelleborgs kommun som en
fruktbar plats att bygga upp sin verksamhet i

Småföretagen – en viktig tillväxt i vår kommun
Vi måste underlätta för kommunens småföretag att anställa personal. Ett sätt är att göra det
lättare för dessa att vara med i kommunala upphandlingar. Vid sådana upphandlingar bör företag
med justa avtal (kollektivavtal) och som följer arbetsmarknadens regler premieras.

Ungdomen – framtidsbyggarna
Utöver betyg spelar ett välbyggt kontaktnät en stor roll för framtida jobb och karriär. En ung
människa har ju inte så mycket av detta. Därför är det viktigt att de så tidigt som möjligt påbörjar
byggandet av sitt kontaktnät. Redan under praktikveckorna i årskurs åtta på grundskolan har de
sin kanske första möjlighet. I nästa steg ska de mellan 16 och 19 år erbjudas sommarjobb via

kommunen. Arbetsplatserna kan till exempel vara förlagda inom kommunen eller föreningslivet.
Naturligtvis ska tillsättandet av dessa sommarjobb ske i samråd med fackliga organisationer och
följa lagstiftning och gällande avtal på arbetsmarknaden.

Arbete och försörjning
Arbetet är en central del i de flesta människors liv. Man får sin ekonomi tryggad och känner att
man gör en insats för samhället. Det sociala sammanhang man blir en del av är oerhört viktigt för
de flesta människor.

Vi socialdemokrater vill
• få ut fler i självförsörjning
• att alla ungdomar som vill ha ett sommarjobb ska ges möjlighet till detta
• stärka kontakterna med det lokala näringslivet
• öka stödet till besöksnäringen
• avveckla delade turer
• verka för stegvis kortare arbetstid
• verka för karriärutvecklingsprogram
• utveckla omvårdnadsläger för unga för att få fler att söka vårdutbildningar

En skola i positiv utveckling!
Elevernas kunskaper och trivsel står i centrum för oss Socialdemokrater. Vi vill ha en skola här i
Trelleborgs kommun där alla berörda, såväl elever och föräldrar som personal, ska kunna
förvänta sig en utvecklande kunskapsrik miljö där eleverna ska känna sig trygga och sedda.
Vi Socialdemokrater i Trelleborg vill investera i skola och utbildning. Detta är nyckeln till
människors frihet och till en gynnsam ekonomisk utveckling för hela samhället. På så sätt kan
Sverige bli väl rustat inför morgondagens utmaningar. Genom att kommuns skolor är öppna mot
hela omvärlden kan vi också erbjuda medborgarna ett livslångt lärande. Därför vill vi investera
inför framtiden genom utbildning och kompetens.

Vi sätter målet högt!
Trelleborgs kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige!
För att nå detta viktiga mål krävs en demokratisk skola, där alla är delaktiga i sin utveckling. Detta
kräver att eleverna får rätt handledning och undervisning samt tillgång till lämpliga pedagogiska
verktyg.

När våra skolor anpassas till en värld i förändring måste kunskaperna ligga i framkant. Detta för
att elevernas förmågor ska ges bästa möjliga förutsättningar att utveckla all verksamhet och att
den präglas av tillgänglighet, trygghet, inkludering, integration och arbetsro.

Vi socialdemokrater vill
• Att alla, såväl personal som elever, alltid ska känna trygghet och arbetsro!
• ha en skola som ger en god hälsa i en sund miljö fri från gifter
• att all personal fungerar som tydliga ledare och har hög tilltro till varje elevs/barns
förmåga och att man arbetar för att dessa ska nå de nationellt och lokalt fastställda målen
• att kommunen aktivt bedriver ett arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare
• att andelen vuxna i skolan ökar till förmån för elevernas trygghet och vägledning, men
också för att frigöra tid för lärarna att förbereda, genomföra, följa upp och utveckla sin
pedagogik
• Att alla elever ska kunna läsa i slutet av årskurs 1
• Att andelen elever i årskurs 3 som uppnått kravnivåerna i svenska och matematik ska
vara bland de bästa i riket
• Att andelen elever i årskurs 6 med godkända betyg i alla ämnen ska vara bland de bästa
i riket
• Att meritvärdet (genomsnittliga betygen för kommunens skolor) i årskurs 9 ska vara
bland de bästa i riket
• Att samtliga elever på yrkesprogram i gymnasieskolan och Komvux ska nå yrkesexamen
samt vara anställningsbara
• Att samtliga elever på högskoleförberedande program ska nå gymnasieexamen.

Vård och omsorg - medmänsklighet
Andelen äldre medborgare ökar i Trelleborgs kommun. Vi ser också att den psykiska ohälsan
ökar hos unga människor. Detta tillsammans ställer nya och tuffare krav på kommunen för
vården och omsorgen till Trelleborgaren

Det är personalen som är navet i verksamheten
Det krävs mer personal till verksamheterna, som dessutom har rätt till heltid och som slipper
delade turer. Detta är några faktorer för att personalen ska känna tillfredsställelse i sitt arbete. De
måste även erbjudas kompetenshöjning, dels för att bibehålla och utveckla kvaliteten, dels för att
ges en möjlighet till en stimulerande yrkeskarriär samt fylla vakanser inom omsorgen.

Vi vill säkra att varje skattekrona används på bästa sätt! Det gör vi bland annat genom att hålla
verksamheten i kommunal regi. Vår prioritering är att skattepengarna ska gå till personal och
bättre omsorg än som vinster till omsorgsföretagen. Dessutom stärker vi också möjligheten till
kvalitativ styrning av både miljö och trygghet för såväl personal som brukare.

LSS
LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga
funktionshinder goda levnadsvillkor möjligheten att leva som andra . Man ska till exempel kunna
vara med i samhällslivet i kultur- och fritidssysselsättningar och annat utbud på samma villkor
som alla andra. Det är kommunerna som först och främst har ansvaret för att detta kan
uppnås.Vi arbetar för att dessa personer vid behov ska få möjlighet till rådgivning och personligt
stöd, personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, avlösare i hemmet, korttidsvistelse utanför
hemmet, korttidstillsyn (skolungdom över 12 år), familjehem och bostad med särskild service och
anpassningar, möjlighet till daglig verksamhet samt tekniska hjälpmedel och IT-stöd.

Våra äldre - de som byggde landet!
De äldres behov måste stå i centrum. Vi strävar mot att Trelleborgs kommun ska ha bland
Sveriges bästa äldreomsorg. Eftersom fler blir äldre måste vi kunna möta detta utan att
verksamheten ska förlora i kvalitet. Bostäder är en annan fråga som har stor betydelse för äldres
livskvalitet. De ska vara anpassade för rullstolar, rullatorer och andra nödvändiga tekniska
hjälpmedel.

Vi socialdemokrater vill
• Skapa fler äldreboenden.
• Att det erbjuds olika boendeformer för olika behov. Boendet ska kunna anpassas efter
förändrade behov.
• Att alla har möjligheten att bo bra när man blir äldre,
• Att arbetslag utvecklas och specialiseras med syfte att öka kontinuiteten och tryggheten
för vårdtagarna.
• Att personalen ges regelbunden kompetensutveckling inom bland annat teknikområdet
• Fortsätta utveckla omsorgsarbetet för dementa och äldre.

Ett hållbart Trelleborg
Många vill bo i Trelleborg. Ökningen av befolkningen har varit relativt stor de senaste åren. En
aktiv markpolitik är viktig för kommunens utveckling. Att köpa, sälja och byta mark är
betydelsefulla verktyg för att tillgodose en optimal markanvändning där bostadsbyggandet går

hand i hand med utveckling av kommunal service som skolor, förskolor och anläggningar för
näringslivet.
Vi vill ha en attraktiv och levande stadskärna med väl fungerande offentliga ytor. Här ska
trelleborgare kunna mötas, trivas samt känna trygghet och gemenskap.

Det gröna Trelleborg
Vi vill att Trelleborgs kommun ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Invånarnas
livskvalitet ska kunna ökas utan att det drabbar miljön. Idag har vi mer kunskap än någonsin
tidigare om hur miljön påverkar våra liv och hur vår livsstil i sin tur påverkar miljön. Som
ansvarstagande medborgare vill vi med gott samvete kunna lämna över ett hållbart samhälle till
våra barn och barnbarn.
Omställning till ett mera hållbart samhälle ställer krav på oss. Vi behöver minska
energianvändningen samt använda nya miljövänligare och effektiva bränslen och tekniker. Vi
måste återvinna mer istället för att förbruka. Vi måste var och en fundera över hur vi reser, bor
och handlar.
Grundvattnet i Trelleborgs kommun håller hög kvalitet och detta måste vi vara rädda om.
Genom att utöka skyddsområden kan vi se till att kvaliteten bibehålls trots fortsatt utbyggnad.
Vi Socialdemokrater ska genom aktivt arbete inom Trelleborgs kommun driva på utvecklingen
för en bättre miljö.

Bostaden är ofta den viktigaste restaurangen, arbetsplatsen, skolan,
hotellet och rekreationsplatsen
För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och en viktig del av välfärden, precis som
skolan och vården. Alla trelleborgare ska kunna hitta en bostad som passar sitt behov och
plånbok.
Det är också viktigt att vi bättre anpassar boendet för äldre. Behoven av närhet till service och
vård, anpassningar av bostaden, sociala knutpunkter och mötesplatser är viktigt att ta med i
planeringsarbetet.

Trafik ska binda samman människor – inte dela upp!
Trafikfrågornas betydelse i kommunen blir allt större. Vi vill binda ihop stadsdelar inom tätorten
Trelleborg. På något längre sikt ska detta även gälla för hela kommunen. Målsättningen med vår
trafikpolitik är både att binda samman kommunen och att förbättra miljön. Det långsiktiga
arbetet med att anlägga en väg runt staden främjar utvecklingen av en stad i förvandling; där
service, säkerhet och miljö är viktiga faktorer.

Östra Trelleborg
Vi vill satsa extra på Trelleborgs östra stadsdelar. Till exempel vill vi bygga bostäder på Brosjödal
och utveckla Dalköpingeåns dalgång till ett större naturområde, från Åhus till Dalköpinge.

Vi socialdemokrater vill
• Öka bostadsbyggandet, bland annat med studentbostäder.
• Att det finns bostäder åt alla, oavsett plånbokens storlek.
• Bygga och förtäta i hela kommunen.
• Ta fram fler fribyggartomter.
• Skapa ytterligare flerfamiljsbostäder utanför stadskärnan.
• Gång- och cykelvägar ska vara bra och säkra. Det ska vara lättare och mindre riskfyllt
att ta sig fram gående eller med cykel.
• Att kollektivtrafiken inom kommunen behöver utökas, såväl i stad som på landsbygd.
Ett viktigt steg är att införa pensionärsrabatt i kollektivtrafiken.
• Ställa krav på bästa möjliga miljöteknik vid inköp och upphandlingar av arbetsfordon,
färdtjänst och andra transporter.
• Vid all offentlig upphandling ställa krav som minskar utsläpp, växthusgaser och
förbättrar miljön.
• Främja teknikutvecklingen av alternativ energi, till exempel vindkraft till havs.
• Förse alla hus som kommunen bygger och äger med solceller.
• På sikt satsa på en kommun som är fri från fossilt bränsle.
• Att renoveringar och underhåll av fastigheter görs med miljötänkandet i fokus.

Vår närmiljö är till för gemenskap och trivsel
Parker och stränder är betydelsefulla platser för avkoppling och fritid. Stränderna och
badplatserna måste skötas på ett sätt så att de är attraktiva för invånarna i kommunen och för
turisterna som kommer hit.

Vi socialdemokrater vill
• Att det byggs ett kallbadhus som ligger centralt i Trelleborg
• Se över alternativa driftsformer för småbåtshamnarna.

Ett meningsfullt liv kräver meningsfull kultur
Kulturliv i Trelleborg – en salva för själen!
De mötesplatser som skapas inom kulturen är viktiga för medborgarna, oavsett ålder, kön,
ekonomi, etnicitet eller funktionsvariant. Ett levande kulturliv bidrar till ökad kunskap och

förståelse för andra människor. Det gör Trelleborgs kommun attraktiv att bo i och besöka.
Därför vill vi att det kulturella utbudet ska vara stort och göras mer tillgängligt för alla.

Folkbildning och kultur
Socialdemokrater har sedan begynnelsen talat om vikten av folkbildning. Utan kunskap ingen
makt. Man tyckte inte att folkskolan räckte till, därför skapade man en egen folkbildningsrörelse.
Detta var oerhört viktigt för att lägga grunden för demokratin och att stärka dess utveckling.
Ett levande kulturliv bidrar till ökad kunskap och förståelse för andra människor. Det gör även
Trelleborgs kommun attraktiv att bo i. Föreningslivets betydelse för att främja friskhet och hälsa
för barn, ungdomar och vuxna och en meningsfull fritid.
Det moderna samhället med It är för många barn en självklarhet och intresset för e-böcker har
ökat. Vi vill säkerställa så att utbudet av e-böcker för unga utökas.

Vi socialdemokrater vill
• Att kulturgarantin för barn bibehålls och utvecklas.
• Att alla trelleborgare ges möjlighet att ta del av kulturutbudet och delta i kulturskapandet.
• Utöka kulturgarantin för äldre.
• Skapa ett kulturhus där olika sorters föreningar kan mötas oavsett ålder.
• Verka för en gemensam lokal där teaterverksamhet, körer, konserter och andra
kulturverksamheter kan vara. Lokalen skulle med fördel också kunna användas för andra
ändamål, till exempel fullmäktigesammanträden.
• Att Victoriasalongen byggs upp igen.
• Utveckla samarbetet mellan skolor och Kulturskolan för att samnyttja lokaler och bidra till att
fler ungdomar ges möjlighet att delta i musikundervisningen.
• att utbudet av e-böcker för barn och ungdomar på våra bibliotek utökas.
• att e-böcker också finnas på fler språk, för såväl barn som vuxna.

Fritiden måste få lov att vara till glädje och trivsel
Det är naturligtvis vars och ens ensak att göra vad man vill under sin fritid. Men vi vill göra det
möjligt att i stor utsträckning kunna välja den fritidsverksamhet som de olika invånarna trivs med.
Vi vill också stimulera så många som möjligt att hitta fram till bra och meningsfull
fritidssysselsättning.

Jämställdheten är en prioriterad del av idrottssatsningen
För att utveckla idrott och fritidsverksamhet så vill vi fortfarande utöka bidragen till flickidrott
samt för utövare med funktionsvarianter. Detta innebär att vill ha en jämlik satsning mellan pojkoch flickidrott.

Fritidsgårdar för fler
Alla är inte intresserade av idrott och föreningsliv. Där spelar fritidsgårdarna en viktig roll där kan
ungdomar träffas och skapa meningsfull fritid. Här har fritidsledarna en mycket viktig roll för
barnens och ungdomarnas utveckling och trivsel. Därför ser vi ett behov av att utveckla
fritidsgårdarna, inte bara i de centrala delarna av kommunen utan också på landsbygden.

Vi socialdemokrater vill
• Att fritidsgårdar utvecklas på väster, öster, norr och på landsbygden.
• Verka för jämlik satsning på både flick- och pojkidrott.
• Att lokaler inom hela kommunen anpassas för att användas av både unga och äldre .
• Gynna de föreningar som inte sysslar med idrott men ändå tillhör fritid och kultur.
• Utveckla flickidrott och utövare för funktionsvariationer genom att ge utökat bidrag till de
föreningar som arbetar med och satsar på dessa grupper.
• Utveckla våra naturliga slingor genom att märka upp dessa utifrån ett hälsoperspektiv, till
exempel Hälsostigen.
• Att Kultur och Fritid tillsammans med näringslivet samarbetar för att skapa någon typ av
multiarena.

Besöksnäringen är en del av Kultur och Fritid
Besöksnäringen är viktig för sysselsättningen i kommunen och är en framtidsbransch. Vi är
därför beredda att satsa mer för att skapa goda förutsättningar för tillväxt.
Vi vill fortsätta att utveckla Smygehuk, Sveriges sydligaste udde, till att bli ett ännu större
besöksmål än idag. För att klara detta måste vi skapa utrymme för fler aktiviteter inom området,
till exempel lekplats, evenemang, butiker och parkeringsplatser. Det ska finnas goda möjligheter
till övernattning för turister.

