Socialdemokraterna i Båstad

Arbete
Socialdemokraternas
vision för Bjäre

Rätten till arbete är självklar för socialdemokraterna.
Satsningar i offentlig sektor ger jobb och genererar den
tillväxt som är en förutsättning för att bygdens företag
ska kunna utvecklas och i sin tur skapa arbetstillfällen.

Socialdemokraterna i Båstad vill ge välfärd efter de
behov som individen har. Vi vill att alla människor ska få
det bättre och kunna utvecklas för att nå sin fulla kapacitet.

Socialdemokraterna i Båstad vill
• Att kommunen tillämpar upphandlingsmetoden
”Handslaget”, vilket innebär kollektivavtal vid upphandlingar för att motverka lönedumpning och
snedvriden konkurrens.

Tillsammans ska vi bygga ett samhälle med trygghet,
sammanhållning och integration, ett samhälle där alla
känner framtidstro.
Tillsammans ska vi också värna om vår unika miljö och
vårt kulturlandskap.

• Att kommunen ska ta tillvara statliga stöd för att ge alla
chansen att arbeta efter sin förmåga.
• Att funktionshindrade ska ha rätt till arbete.
• Att Båstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
• Vi vill ha en arbetsmiljö som bygger på tillit och
förtroende för våra anställda.
• Kommunen ska erbjuda heltidstjänster, arbetskläder,
fortbildning och bra arbetsmiljö. Redan anställda ska
få möjlighet att utbilda sig och få behörighet.

Boende
En bra bostad är en rättighet. Tillgång till hyreslägenheter
och mark för byggnation skapar förutsättningar för inflyttning
och ger unga möjlighet att bo kvar på Bjäre. Socialdemokraterna vill att antalet åretruntboende i kommunen ökar.
Socialdemokraterna i Båstad vill
• Att kommunen följer bostadsförsörjningsplanen vilket
innebär att hyres- och bostadsrättslägenheter ska
byggas i alla kommundelar.
• Att alla som vill bygga och förvalta hyresrätter skall ges
förmånliga villkor.
• Att Båstadhem ska förbli ett kommunalt bostadsbolag
och få nya ägardirektiv för att garantera tillgången på
hyresrätter i hela kommunen.
• Att planlagda tomter för småhusbebyggelse ska finnas
tillgängliga i de tätorter där efterfrågan finns.
• Vid nybyggnation av bostäder ska kommunen verka för att
dessa i största möjliga utsträckning ska bli åretruntbostäder.
Vi ser gärna att sommarboende blir permanentboende.
• Att vid nybyggnation i attraktiva lägen ska minst hälften av bostäderna ha hyresrätt som upplåtelseform.
• Att nybyggnation planeras i kollektivtrafiknära områden.
• Att det ska finnas trygghetsboende i den utsträckning
och i de kommundelar där det efterfrågas. Socialdemokraterna vill även möjliggöra för privata entreprenörer
att bygga trygghetsboenden.

Vård och omsorg
En god omsorg med hög kvalité för kommunens äldre och
funktionshindrade är en mycket viktig fråga för socialdemokraterna, människor har rätt att åldras i trygghet. I dag har
vi för få platser i vård- och omsorgsboende i förhållande till
det behov som finns.
Socialdemokraterna i Båstad vill
• Att äldre ska kunna bo kvar hemma så länge de vill och
sen kunna få plats på vård- och omsorgsboende i den
kommundel som önskas.
• Att bemanningen på vårdboende anpassas efter behovet.
• Att hemvården är av hög kvalité för dem som väljer
att bo kvar hemma och att hemvårdens vårdtagare ska
möta samma personal från hemvården i så stor
utsträckning som möjligt.
• Att äldre ska ha möjlighet att äta lunch både på kommunens vård- och omsorgsboende och på skolorna.
• Att aktiviteter och socialt innehåll för äldre ska finnas i
alla sex tätorter.
• Att ett nytt vård- och omsorgsboende byggs och står
klart 2025 i Torekov
• Att kommunen använder sig av den digitala tekniken
för ökad frihet och bättre service för de äldre.
• Att det ska finnas gruppboende och trapphusboende för
funktionshindrade i den utsträckning som efterfrågas.

Utbildning
Socialdemokraterna vill ha en likvärdig skola med hög
kvalité där var och en får det stöd han/hon behöver för
att utnyttja sin fulla kapacitet.
Socialdemokraterna i Båstad vill
• Att kommunen satsar på färre men något större enheter för grundskolan.
• Att kommunens satsar på F-9 skolor i Förslöv och
Hemmeslöv samt en F-6 skola i Västra Karup. Då får
vi mer ändamålsenliga lokaler och frigör resurser för
utbildning och elevhälsa. Vi anser att färre enheter
både underlättar rekrytering av personal och förbättrar
lärmiljöer vilket sammantaget ger bättre skolresultat.
• Att förskolor ska finnas i alla våra sex tätorter.
• Att lokalerna för utbildning har god kvalité och stödjer
modern pedagogik.
• Att antalet barn i förskolegrupperna ska följa skolverkets riktlinjer.
• Att det ska finnas möjlighet till barnomsorg även på
obekväm arbetstid.
• Att förskolor och skolor ska ha behörig personal.
• Att modersmålsundervisning ska erbjudas i den utsträckning skollagen föreskriver.
• Att läxhjälp erbjuds så vi får en likvärdig skola.
• Att vuxna ska ha möjlighet till omskolning för en ny
start i yrkeslivet.
• Att undervisningen i Svenska För Invandrare håller hög
kvalité och anpassas efter individens behov. Socialdemokraterna vill utöka antalet timmar och införa språkpraktik.

Näringsliv och företagande
Socialdemokraterna vill värna om kommunens små och
stora företag och stödja den entreprenörsanda som finns
i bygden. Företagen genererar arbetstillfällen och tillväxt
i kommunen.
Socialdemokraterna i Båstad vill
• Att kommunen för en aktiv näringslivspolitik genom att
säkerställa att det finns planlagd mark i alla kommundelar för nyetableringar och för företag som vill expandera. Vi ser gärna att nyetableringarna tillkommer
utanför tätorten Båstad.
• Att kommunen värnar om ett modernt och hållbart
lantbruk.
• Att kommun och näringsliv ska ha ett gott samarbete
och driva gemensamma projekt.
• Att kommunen och Båstad turism och näringsliv ska ha
ett gott samarbete för att utveckla turist- och besöksnäringen.
• Att kommunen erbjuder snabb service åt företagare
både digitalt och genom personliga möten.
• Att kommunen verkar för att det ska finnas ett enkelt
och billigt företagshotell för nystartade företag.

Miljö
Socialdemokraterna ser klimatförändringarna som ett av
vår tids största hot och värnar om miljön. Vi vill arbeta för
ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.
Bjäre har ovärderliga tillgångar när det gäller natur och
livsmiljö och detta vill vi skydda och ta tillvara på.
Socialdemokraterna i Båstad vill
• Att vi respekterar de skydd som finns för natur och kultur.
• Att vi följer kommunens miljö- och naturvårdsprogram.
• Att vi respekterar strandskyddet för att värna om det
rörliga friluftslivet.
• Att kommunen stödjer projekt för att motverka stranderosionen.
• Att vi värnar om vår kulturmiljö för att bevara den för
framtiden. Allt från bebyggelse till skog och mark
• Att Båstad kommun ses som en föregångare i miljövårdsarbetet.
• Att lokaler som kommunen äger eller brukar ska ha
fossilbränslefri uppvärmning.
• Att bilar som kommunen äger eller brukar ska vara
fossilbränslefria.
• Att solceller installeras på kommunens byggnader vid
nybyggnation och renoveringar av tak.
• Att kommunen serverar närodlad mat i kommunens
restauranger.
• Att kommunen serverar ekologisk mat i kommunens
restauranger.
• Att kommunen anställer en miljöstrateg för att förverkliga miljövårdsprogrammet och göra miljöbokslut för
kommunens verksamheter.

Kommunikationer
Bra och tillgänglig kollektivtrafik är viktig för kommunens
utveckling. Allmänna kommunikationer mellan tätorterna
och till och från grannkommunerna måste fungera.
Socialdemokraterna i Båstad vill
• Att planeringen av nya bostadsområden i huvudsak
sker där förutsättningar för kollektivtrafik finns.
• Att färdtjänst, skolbussar och allmän kollektivtrafik
samordnas för att få bästa möjliga utbud av busstrafik
även på landsbygden. Tillköp av busslinjer ska göras för
boende utanför tätorterna för att utveckla hela Bjäre
• Att kommuninvånare som är över 75 år ska kunna åka
gratis buss inom kommunen.
• Att kommunen färdigställer planerade satsningar på
gång- och cykelvägar. Cykelvägar längs barnens skolvägar ska prioriteras framför gång/cykel/ridvägar för
fritidsändamål

Kultur och fritid
Kultur ger livet och vardagen ett mervärde. Biblioteken är en
viktig kulturbärare och ska vara en mötesplats för människor
i olika åldrar och med olika bakgrund. Idrotten är viktig ur
ett folkhälsoperspektiv och skapar möten och glädje.
Socialdemokraterna i Båstad vill
• Att kommunen ska samarbeta med Region Skåne för
att ta del av statens kultursatsningar.
• Att Malenbadet ska drivas i kommunal regi och att
badet utvecklas och underhålls för att vara ett attraktivt
besöksmål under sommarhalvåret.
• Att erbjuda människor stort utbud av rid- cykel- och
vandringsleder som hålls i gott skick.
• Att kommunen stöttar föreningslivet och de ideella
krafter som verkar där.
• Att funktionshindrade ska få stöd för att kunna delta i
samhällets utbud av aktiviteter.
• Att avgiften till kulturskolan tas bort för att inte utesluta
något barn. Vi vill också stödja ett samarbete mellan
kulturskolan och studieförbunden.
• Att kommunen verkar för att inrätta en ”fritidsbank”
– där barn och unga kan låna sportutrustning för att
prova på olika aktiviteter.
• Att kommunen avsätter medel för underhåll av kulturmiljöer, konstverk, utsmyckningar med mera.
• Att en aktivitetspark/multisportarena anläggs för att
uppmunta spontanidrott som t ex frisbeegolf.

Trygghet och säkerhet
Båstad kommun är en trygg och säker kommun att leva
och verka i. Att människor också upplever trygghet och
säkerhet är av stor betydelse för livskvalitén.
Socialdemokraterna i Båstad vill
• Att kommunen anställer en säkerhetssamordnare som
i nära samarbete med polis och civilsamhälle arbetar
med förebyggande insatser mot brott och droger.
• Att kommunen anställer fältassistenter för att fånga
upp barn och unga med problem i ett så tidigt skede
som möjligt.
• Att den fysiska miljön utformas sa att invånarna känner
trygghet i den offentliga miljön.

Strategier för välfärd
En gemensam finansiering av välfärden är en central fråga
för oss. Måste vi välja mellan skattehöjning eller kraftigt
höjda avgifter och kvalitetssänkningar så föredrar socialdemokraterna att höja skatten.
Socialdemokraterna i Båstad vill
• Att välfärd ska ges efter behov.
• Att de företag som verkar inom välfärdssektorn ska
betala skatt i Sverige.
• Att samhällsservice ska finnas i alla tre kommundelar.
• Att kommunen ska fortsätta att söka samarbete med
både familjen Helsingborg och Halland/Laholm för att
få ekonomiska och kompetensmässiga fördelar.
• Att kommunala verksamheter i första hand ska drivas i
egen regi och i annat fall ha svenska kollektivavtal.
• Att kommunen ska jobba aktivt med de planer och
andra dokument som är framtagna och beslutade.

Kommunfullmäktigevalet 2018
1

Stefansson, Ingela

Barnskötare

2

Qerimaj, Adem

Modersmålslärare

3

Andersson, Jessica

Fastighetstekniker

4

Svanberg, Niclas

VVS-montör

5

Zäther, Ingrid		

Integrationshandläggare

6

Bengtsson, Ingvar

Pensionär

7

Ebbesson, Irene

Sjuksköterska

8

Klang, Göran		

Pensionär

9

Kjellberg, Ann-Margret Socionom

10

Jalris, Mikael		

Maskinoperatör

11

Smit, Linda		

Undersköterska

12

Asani, Isuf		

Chaufför

13

Pihlsgård, Ingrid

Undersköterska

14

Burgos, Jack		

Studerande

15

Ekelund, Jan		

Folkskollärare

16

Johansson, Mats

Byggnadsarbetare

17

Onsö, Roar		

Pensionär

www.socialdemokraterna.se/bastad

