Socialdemokraterna i
Tomelilla

Kommunalpolitiskt
handlingsprogram för 2019-2022

Vi socialdemokrater vill ha en välskött kommun, när det gäller miljö såväl som att på bästa sätt
förvalta och på ett klok sätt till nytta för alla invånare, ta hand om skattepengarna på ett ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbart sätt.
Gator, torg och parker ska skötas och underhållas. Det ska även skolor och andra byggnader som
kommunen äger.
Tomelilla kommun har höga naturvärlden, dessa vill vi underhålla och bevara.
Många invånare bor utanför byar och samhällen, utan tillgång till kommunalt vatten och avlopp.
För att bevara naturvärdena och en god miljö vill vi socialdemokrater att samtliga enskilda avlopp
är inventerade under mandatperioden samt att det finns en åtgärdsplan för de avlopp som inte är
godkända.
Vi vill att arbetsgivaren Tomelilla kommun ska vara ”det goda exemplet” som ser sina anställda
som en viktigt resurs värda att ta god hand om genom en bra personalpolitik och arbetsmiljö.
Tomelilla kommun har sedan ett antal år en (1) gemensam förvaltning. Vi tycker det är viktigt att
alla verksamheter inom kommunen nyttjar de kompetenser som finns inom förvaltningen för att
undvika felaktiga beräkningar, upphandlingar och beslut som kostar onödiga skattepengar.
Vi vill att förvaltningen och verksamheterna använder de EU- och andra statliga bidrag som finns
att söka för olika projekt som passar in i kommunens verksamheter.
Från den 1 januari 2018 börjar skolplikten vid 6 års ålder, det betyder att vi har 10-årig skolplikt i
Sverige. Låt oss tillsammans se till att alla barn i Tomelilla får den skola de har rätt till och vi
skyldighet att ge dom.
Alla invånare i Tomelilla ska må så bra som möjligt. Folkhälsoarbetet är viktigt och kan ske på
många olika sätt anpassat efter ålder och andra behov. Vi vill att skoleleverna under skoltid, ska få
möjlighet att prova olika aktiviteter för att hitta en fritidssysselsättning. En fritid som innehåller
fysisk aktivitet påverkar skolarbetet positivt.
Vi ser också behov av en familjecentral, ett ställe som har resurser att se hela familjen när en
familjemedlem har problem av något slag.
De flesta äldre sköter sig själva genom åren. Men även de behöver tillgång till fysiska aktiviteter för
att fortsätta må bra. När de behöver hjälp ska den ges på ett sätt som passar den enskilde.

Skola
•

Tomelillas elever ska ha tillgång till fler pedagoger och vuxna i skolan.

•

Tomelilla kommun ska erbjuda vuxenutbildning i Tomelilla.

•

Föräldrar känner sig delaktiga i barnens skolgång och deras utveckling.

•

Skolor och förskolor inom Tomelilla kommunen ska vara avgiftsfria.

•

Eleverna ska ha studie- och arbetsro, skoldagen ska vara sammanhängande och utan
håltimmar för bättre måluppfyllelse.

•

I Tomelilla kommun får alla barn plats i förskolan.

Alla barn har rätt till en bra start i livet. Därför vill vi att alla barn ska ha rätt till förskola oavsett
föräldrarnas livssituation. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande för att de ska lyckas
genom hela skoltiden. Våra skolor ska präglas av studie- och arbetsro, fria från mobbning och vara
välkomnande för alla. Skolan ska ha nolltollerans mot skolk. Det är viktigt att skolan är en
välorganiserad arbetsplats och att Tomelillas elever har en sammanhängande skoldag fri från
håltimmar.
För att eleverna ska känna sig trygga i skolan behövs fler vuxna som ser och möter barnen under
skoldagen. Pedagogerna ska vara välutbildade och kontinuerligt erbjudas bra fortbildning.
Det är viktigt att föräldrarna aktivt tar del av barnets skolgång och utveckling från dag ett i
förskolan tills barnet är myndigt. Samtidigt behöver skolan ge föräldrarna möjlighet och kunskap
så att de kan vara stöttande och engagerade.
Alla barn och elever ska kunna delta i undervisningen på lika villkor. Oavsett föräldrarnas förmåga
ska alla elever kunna vara med på skolutflykter och andra aktiviteter. Inga krav på matsäck eller
specialkläder får förekomma.
För att skoldagen ska fungera för eleverna behövs förutom bra pedagoger bra mat som serveras i
trevlig miljö.
Idag är all vuxenutbildning centraliserad i Ystad. Många har svårt att få ihop ”livspusslet” med
barnomsorg och kollektivtrafik. För att möjliggöra det livslånga lärandet vill vi ta hem
vuxenutbildningen och samtidigt utnyttja och behålla den kompetens och de möjligheter som finns i
kommunen.

Kultur, Fritid & Turism
•

Bidrag till kultur- och fritidsföreningar måste öka rejält.

•

Ändamålsenliga lokaler till föreningslivet och vår egen kulturskola måste iordningställas.

•

Kommunens bidrag till studieförbund måste höjas rejält.

•

Skolan måste bli ett med kommunens föreningar.

•

Tomelilla på Österlen är en stark kulturkommun, men vi ska verka för att stärka den.

•

Österlenbadet ska fortsättningsvis utvecklas med t. ex utomhusbassäng.

Vårt mål sedan flera år tillbaka är att det ska finnas en skatepark i Tomelilla tätort för att alla barn
och unga i kommunen ska ha möjlighet till varierade fritidsaktiviteter. Idag finns det för få lokaler
till våra föreningar. Detta måste ändras! Vi är drivande för att kommunen ska bygga en hall för
olika fysiska aktiviteter. Vi anser också att den kommunala kulturskolan måste få tillgång till
lokaler och plats för att växa och utvecklas. Dessutom ställer föreningarna hela tiden krav på
ytterligare lokaler för sina aktiviteter.
Föreningarna i vår kommun gör ett viktigt arbete för att skapa en meningsfull och aktiv fritid för
våra barn och unga. För att stimulera och öka föreningarnas möjligheter behöver vi också höja de
bidrag de har möjlighet att söka. Även vårt bidrag till studieförbund måste komma upp i en nivå så
att vi inte skiljer oss från andra kommuner i SÖSK. Genom detta kan vi öka studieförbundens
aktiviteter i Tomelilla.
Skolan är en viktig part för att hjälpa till att stimulera barn och ungdomar att bli aktiva i föreningsoch kulturlivet. Därför måste skolan bli bättre på att samarbeta med föreningarna så att fler har
möjlighet att prova på olika fritidsaktiviteter.
Kulturen är ett viktigt inslag i Tomelilla på Österlen. Vi måste verka för att den blir stark och klarar
sig konkurrensmässigt i Skåne.
Kommunens kulturskola startades 2014 och har under åren vuxit, men den måste ges möjligheter att
utvecklas ännu mer så att fler barn och ungdomar kan vara med och utveckla sin kreativa sida.
Tomelilla konsthall är vida känd i Sverige och vi ska stötta verksamheten och bibehålla vår
ställning.

Arbetsmarknad och Stöd och lärande
•

Vård- och omsorgsutbildning samt teknikcollege i kommunen.

•

Kommunala verksamheter ska ta emot praktikanter och använda extratjänster.

•

Behovet av försörjningsstöd minskar.

•

Öppenvården erbjuder hjälp och stöd som leder till minskat antal placeringar av barn, unga
samt missbrukare.

•

Personer som kommer i kontakt med kommunens socialtjänst garanteras ett bra bemötande
och en rättssäker utredning.

Behovet av personal inom så väl vård och omsorg som teknikbranschen är idag stort. Många
arbetsgivare i Tomelilla kommun har idag behov av att anställa, men antalet personer med den
efterfrågade kompetensen minskar. Som ett led i att hjälpa företag, men också den egna kommunala
verksamheten ser vi Socialdemokrater det som ett viktigt steg att Tomelilla kommun tar initiativ till
att starta en vård- och omsorgsutbildning samt ett teknikcollege i kommunen.
För att locka fler ungdomar, men också nyanlända medborgare att arbeta i den kommunala
verksamheten anser vi det viktigt att Tomelilla kommun öppnar upp sin verksamhet och tar emot
praktikanter som vill prova på att arbeta inom de olika arbetsområden som finns inom den
kommunala verksamheten. För att möta bristen på kompetens som verksamheten idag visar stor oro
för, menar vi socialdemokrater att våra kommunala verksamheterna har ett ansvar att öppna upp och
ta emot personer som i framtiden kan komma att vilja ta anställning i Tomelilla kommun.
Vår övertygelse är att alla människor vill ha en egen försörjning och klara sig på egen hand. Ibland
hamnar man dock i ekonomisk knipa, och då ska försörjningsstödet vara en tillfällig hjälp. En
kommunal satsning på utbildning och praktikplatser kommer leda till att behovet av
försörjningsstöd bland medborgare i kommunen minskar.
Under den nuvarande mandatperioden har Tomelilla kommuns kostnader för placeringar inom
socialtjänsten ökat lavinartat. Vi socialdemokrater är mycket oroade över den utveckling som varit
och menar att det är viktigt att kommunen satsar på tidigare insatser och en stark öppenvård som
kan hjälpa och stötta individer och familjer så att placeringar inte behövs.
Personer som kommer i kontakt med socialtjänsten är redan i första kontakten utsatta individer. Det
är därför viktigt att de bemöts med respekt. De ska också känna en trygghet i att den eventuella
utredning som görs är rättssäker.

Miljö
•

Vi vill arbeta aktivt för att skapa en sund och säker livsmiljö för nuvarande och kommande
generationer.

•

Våra levande sjöar och vattendrag är en viktig miljöaspekt.

•

Få stopp på fusk och allergener i livsmedel.

•

Giftfri miljö är en självklarhet.

•

Tillgängligheten på miljöförbundets hemsida ska öka.

•

Ingen prospektering- eller brytning av mineral.

•

Enskilda avlopp ska inventeras och plan för behövliga åtgärder tas fram.

Grundvatten är en av våra viktigaste miljöfrågor. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och ska
skyddas från lantbrukets besprutning av odlingsmark.
Genom att följa de nationella miljömålen ”Grundvatten av god kvalité” kan vi bättre säkerställa att
direktutsläpp av enskilda avlopp minskas.
Alla näringsidkare som säljer kemikalier skall besökas och kontrolleras av miljöförbundet så att de
har rätt hantering och information.
Vi vill utveckla miljöförbundet till ett framåtblickande och effektivt verktyg till nytta för miljön och
de verksamheter man är skyldig att kontrollera.
Miljöförbundet ska ha en lättnavigerad hemsida med relevant information.
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Samhällsbyggnad, Byggnadsnämnd, Bostäder

• Trygga kommunens vattenförsörjning.
• Riv ”Scanstull”.
• Tomelilla ska ha ett grönt centrum.
• Planlagda områden för bostadsbebyggelse av olika slag.
• Marklägenheter/hyresrätter i kommunal (Österlenhem) regi.
• Bygg på Lagerhus- Preem- och Philtomterna
• Snabb och korrekt hantering av bygglovsansökningar.
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Borrorna i Fyledalen behöver renoveras för att ge
Tomelillaborna en trygg och säker vattenförsörjning.
Scanstull fyller idag ingen funktion, skulle det börja gå tåg åt det hållet kan de moderna tågen inte
passera under bron. Att riva den gör att vi binder ihop det mest centrala området som finns i
Tomelilla. Då ges också chansen att börja bygga ett grönt centrum i Tomelilla, via Bangatan eller
Norregatan in till Torget och vidare till Stadsparken.
Tomelilla växer, i mitten av 2017 var i stort sett alla planerade villatomter sålda. Svärdet och
Fjäriln, de senast byggda lägenheterna är sålda och/eller uthyrda. Nu behövs det mer planlagd mark
för samlad bebyggelse med olika sorters bostäder. Tre väldigt centrala tomter, Lagerhus- Phil- och
Preemtomterna, ligger bara och väntar på de ”rätta husen”
För att bostadsbyggandet ska fungera i den takt som behövs är det viktigt att bygglovshanteringen
fungerar på ett bra sätt.
Ur kommunikations- och folkhälsoperspektiv vill vi ha sammanhängande gång- och cykelstråk
genom kommunen.

Vård och Omsorg
•

Större valfrihet över beviljad insatstid.

•

Fortsätta arbetet att trygga behovet av utbildade undersköterskor inom Vård och Omsorg.

•

Österlenhem ska bygga bostäder anpassade för personer inom LSS personkrets.

•

Tryggt boende.

•

God näringsriktig och anpassad mat.

När krämporna kommer eller man behöver hjälp med vardagslivet, då har man rätt till stöd.
Trygghet och andras omtanke blir viktigare ju längre upp i åren man kommer men det betyder inte
att behovet av - och rätten till självbestämmande minskar. Vi vill att alla människor ska vara fria att
forma sina liv och sin vardag.
Principen att var och en själv bestämmer över sin vardag ska vara styrande inom all omsorg.
Medborgaren ska ha större möjlighet att bestämma själv över hur beviljade hemtjänsttimmar
används.
All omsorg i Tomelilla ska präglas av hög kvalitet, inflytande och respekt. Den viktigaste åtgärden
för att ha en hög kvalitet är att satsa på personalen. Kompetensen ska vara hög och personalen
trygg.
God mat anpassad till den enskildes önskemål och behov gör livet roligare och kan ibland minska
behov av medicin.
Vi ska huvudsakligen ha fast- och heltidsanställd personal.
Rätt till kompetensutveckling är en självklarhet.
För att få rätt stöd och hjälp att klara sin vardag behövs bra bostäder med närhet till personal.
För att kommunen ska kunna uppfylla sin skyldighet att erbjuda bostäder måste Österlenhem bygga
fler bostäder
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Kandidater till kommunfullmäktige
1. Sara Anheden, 31 år, Tomelilla
2. Torgny Larsson, 60 år, Tryde
3. Ida Bornlykke, 39 år, Smedstorp
4. Sejdi Karaliti, 33 år, Tomelilla
5. Tina Bergström Darell, 66 år, Tomelilla
6. Anders Throbäck, 53 år, Ramsåsa
7. Inger Åbonde, 70 år, Lunnarp
8. Peter Boström, 58 år, Sälshög
9. Anne-Maj Råberg, 75 år, Tomelilla
10. Jan-Erik Andersson, 67 år, Tomelilla
11. Helén Bladh, 56 år, Smedstorp
12. Kevin Ekvall, 21 år, Tomelilla
13. Kristin Skoog, 47 år, Benestad
14. Axel Olsson, 43 år, Tomelilla
15. Britt-Marie Liljeholm, 67 år, Tomelilla
16. Roger Persson, 45 år, Tryde
17. Karin Arvidsson, 67 år, Tomelilla
18. Henrik Nilsson, 48 år, Sälshög
19. Ulla-Christina Lindberg, 68 år, Tomelilla
20. Per Larsson, 56 år, Spjutstorp
21. Gunilla Eriksson, 49 år, Tryde
22. Walter Borggren, 65 år, Tomelilla
23. Elsy Larsson, 71 år, Tryde
24. Hans Larsson, 72 år, Tryde
25. Britt-Marie Olofsson, 74 år, Tomelilla
26. Kenth Bergström, 64 år, Tomelilla
27. Else-Marie Lindgren, 75 år, Tryde
28. Per Skoog, 51 år, Benestad
29. Ann-Sofie Lind, 60 år, Tomelilla
30. Mikael Rosén, 49 år, Tomelilla
31. Margit Olsson, 77 år, Tryde
32. Tomas Talik, 73 år, Brösarp

