Socialdemokraterna i
framkant för Bromölla!

En kommun att leva och verka i med stolthet, en plats för våra barn
att växa upp i, ett samhälle med förutsättningar till ett liv med kvalitet
där möjlighet för rekreation, hälsosamt åldrande och förverkligande
av drömmar är verklighet. Samtliga delar av kommunens verksamheter ska genomsyras av trivsel, trygghet, jämlikhet och skötas i egen
regi.

Välfärd ger trygghet!

Föräldrar ska känna sig trygga med att det finns en plats på
förskolan och att barnen får en lugn och trygg miljö där de kan
utvecklas positivt. Trycket på förskolan är stort vilket kan leda
till platsbrist och stora barngrupper.
Vi Socialdemokrater väljer därför att satsa på:
• att renovera befintliga lokaler och bygga till/		
		 bygga nytt
• minska storleken på förskolans barngrupper
• ge möjlighet till minst 15 timmar/vecka i 			
		 förskolan för barn vars föräldrar blir sjukskrivna,
		 arbetslösa eller föräldralediga
• bibehållen hög utbildningsnivå och kompetens
		 hos våra pedagoger
• satsa på utemiljöer som stimulerar 			
		 rörelseglädje och lärande på förskolorna

I Bromölla kommun ska vårdnadshavare och barn känna
sig trygga med att det finns en bra kvalitativ skola.
Alla elever ska bli behöriga till gymnasiet och därmed
ges möjlighet att välja sin väg i yrkeslivet. Skolan ska ha
de resurser som krävs för att möta alla elevers behov.
För oss Socialdemokrater är det viktigt att arbeta för en
bra lärmiljö med möjlighet till studiero samt skapa ett
klimat där våra barn och ungdomar mår bra.
Vi Socialdemokrater väljer därför att satsa på:
• Personalens kompetens ska användas för att 		
		 möta elevernas behov
• Öka antalet vuxna i skolan
• Verka för att anställa personal som kan avlasta 		
		 läraren, så att denne kan fokusera på 			
		 det pedagogiska arbetet
• Elevhälsovården, tidiga insatser och ökad 		
		 samverkan mellan skolan och andra verksam		
		heter

Kommuninvånare i behov av stöd och omsorg och deras anhöriga
ska känna sig trygga med att det finns en plats på ett boende när
behovet uppstår och att kvaliteten på omvårdnaden är hög. Bromölla ska fortsätta ha en hemtjänst med toppbetyg, där individen alltid
är i fokus.
Miljön och måltidssituationen för våra äldre ska vara trivsam och
tillfredställande.
Vi Socialdemokrater väljer därför att satsa på:
• Att maten som serveras är av hög kvalitet det vill säga
		 vällagad, näringsrik och välsmakande
• Att antalet platser inom särskilt boende motsvarar det
		 faktiska behovet.
• Att personal har tid för samtal och aktiviteter med de
		boende
• Anställa fler så att vårdpersonal kan ägna sig åt vård

Ett rikt utbud av kultur, turism och
fritidsaktiviter för alla!
Bromölla är södra Sveriges bästa friluftskommun med ett unikt
läge mellan hav och sjö. Vi vill att alla ska uppleva kommunen
som en vacker plats för rekreation och naturupplevelser,
Bromölla ska vara ett naturligt utflyktsmål både för våra
kommuninvånare men även för vår viktiga besöksnäring. I
Bromölla finns ett rikt föreningsliv som hela tiden utvecklas
med hjälp av ideella krafter. Vi Socialdemokrater vill skapa de
bästa förutsättningarna för att så många som möjligt ska kunna
ta del utav detta.

Vi Socialdemokrater väljer därför att satsa på:
• Ökat stöd till föreningar
• Fortsätta vår upprustning och underhåll av 		
		 vandrings- och cykelleder samt bad- och 		
		 grillplatser
• Skapa belysta motionsspår i alla delar av 		
		 kommunen
• Erbjuda avgiftsfria fritidsaktiviteter i
		 kommunal regi
• Skapa fler avgiftsfria kulturella aktiviteter 		
		 och evenemang

Arbete i Bromölla

Att ha ett arbete att gå till skapar trygghet för både individen
och för vår gemensamma välfärd. Alla som kan jobba, ska jobba! För oss Socialdemokrater är det viktigt att Bromölla kommun är en attraktiv arbetsgivare med jämställda och jämlika
arbetsförhållanden, vi ska vara Sveriges bästa arbetsgivare!
Sysselsättningsgraden i kommunen ska vara hög och ungdomsarbetslösheten ska fortsätta sjunka.
Vi Socialdemokrater väljer därför att satsa på:
• Att en anställning inom Bromölla kommun är en trygg
		 anställning, heltid och tillsvidareanställning som norm
• Minska sjukfrånvaron
• Möjliggöra återhämtning och utveckling för personal
• Ge människor som står långt ifrån arbetsmarknaden
		 en väg in genom att satsa på och utveckla insatserna
		 vid vår arbetsmarknadsenhet, genomlysa
		 verksamheterna och via validering, praktik och
		 lärlingsplatser skapa nya tjänster

I Bromölla kommun ska vårdnadshavare och barn känna
sig trygga med att det finns en bra kvalitativ skola.
Alla elever ska bli behöriga till gymnasiet och därmed
ges möjlighet att välja sin väg i yrkeslivet. Skolan ska ha
de resurser som krävs för att möta alla elevers behov.
För oss Socialdemokrater är det viktigt att arbeta för en
bra lärmiljö med möjlighet till studiero samt skapa ett
klimat där våra barn och ungdomar mår bra.
Vi Socialdemokrater väljer därför att satsa på:
• Personalens kompetens ska användas för att 		
		 möta elevernas behov
• Öka antalet vuxna i skolan
• Verka för att anställa personal som kan avlasta 		
		 läraren, så att denne kan fokusera på 			
		 det pedagogiska arbetet
• Elevhälsovården, tidiga insatser och ökad 		
		 samverkan mellan skolan och andra verksam		
		heter

Näringsliv

Ett bra näringsliv gynnar hela kommunen och skapar fler arbetstillfällen. Vi Socialdemokrater vill att Bromölla kommun ska ligga i
framkant för att främja företagsamhet gällande både befintliga och
nya företag och därmed behålla vår höga ranking i olika nationella
undersökningar.
Vi Socialdemokrater väljer därför att satsa på:
• Färdig industri- och handelsmark att bygga på
• Arbeta aktivt för att attrahera företagsetableringar
• Stötta det lokala näringslivet

Leva och bo i Bromölla kommun
För oss Socialdemokrater är det viktigt att människor känner
sig trygga och säkra med att vistas ute oavsett tid på dygnet.
Det är tillsammans vi skapar en trivsam kommun med människor som värnar om varandra. En viktig pusselbit för känslan av
trygghet är en välfungerande och närvarande polis, räddningstjänst och ambulans.

Vi Socialdemokrater väljer därför att satsa på:
• Fortsatt utbyggnad av det offentliga rummet i 		
		 alla kommundelar för att skapa trygga och trivsamma
		 mötesplatser som är tillgängliga för alla
• Ökad polisnärvaro
• Utöka antalet övervakningskameror i förbyggande
		 syfte
• Vid behov satsa på kommunala ordningsvakter

Bostäder åt alla
Det ska finnas tillgång till olika typer av boende i hela kommunen, för oss Socialdemokrater är det viktigt att det finns
bostäder i olika storlekar och prisklasser. Vi ska bygga medvetet, genomtänkt och framtidsinriktat.

Vi Socialdemokrater väljer därför att satsa på:
• erbjuda mark för byggnation av flerbostadshus och
		 villor
• se till att det i kommunen finns ett varierat utbud av
		 upplåtelseformer, ex. hyresrätter och bostadsrätter

Kommundelar
och tätort
Vi Socialdemokrater tycker det är viktigt med en levande kommun där alla känner sig
delaktiga. Vi vill fortsätta utveckla och förbättra attraktiviteten i alla våra orter och
göra satsningar som kommer många människor till del.
Vi väljer därför att satsa på:
Näsum
• Bygga ett utegym
• Skapa en mötesplats i form av en storlekplats
• Säkerställa lämplig mark för byggnation av bostäder
• samt företagsetableringar.
Gualöv/Nymölla
• Verka för att anordna en offentlig badplats
• Ny- och tillbyggnation av förskolan och skolan
• Satsa på utemiljön

Valje/Edenryd
• Verka för att öka turtäten i kollektivtrafiken
• Rusta upp och bygga ut skolan samt göra vid utemiljön på
		 skolgården
Håkanryd/Grödby/Råby
• Synliggöra kulturhistoriska platser
• Undersöka möjligheten att anlägga gång- och cykelväg mellan
		 Råby och Valje
Bromölla tätort
• Undersöka möjligheten att anlägga en strandpromenad
		 mellan Småbåtshamnen och Strandängens badplats
• Fortsätta utveckla området vid Ivöstrand

Rösta klokt!

Socialdemokraterna
i Bromölla

