MER SVEDALA

FÖR DINA PENGAR

Valprogram Moderaterna i Svedala
Mer Svedala för Dina pengar
Oavsett var i kommunen du bor och vem du är så ska du kunna ha ett bra liv i Svedala. Alla vi som bor här
är på olika sätt beroende av kommunen varje dag. För att kommunens många verksamheter ska fungera
så bra som möjligt så måste vi använda våra olika resurser smart och hållbart. Det är omöjligt att säkra en
god välfärd om man inte har en god ekonomi.
För oss moderater är Svedala en kommun som utvecklas. Genom att förbereda genomtänkta beslut i god
tid, genom att våga fatta svåra beslut och genom att skapa en stark och realistisk ekonomisk utveckling
gör vi det möjligt att ge alla invånare, såväl de yngsta som de äldsta, bästa möjliga service.
God välfärd bygger på en stark ekonomi. Och vi moderater vill ge våra yngsta invånare den bästa starten
i livet med hjälp av hög kvalitet inom förskolan och skolan. Lika viktigt är kunna ge våra äldre ett bra stöd
och en god vård – det är en självklarhet för oss moderater. Viktiga ledord är trygghet, miljö, rättvisa och
naturligtvis ekonomi.
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Ett Svedala som växer
Hög puls och stark tillväxt ska känneteckna vår kommun. Vi vill ha fler arbetstillfällen, fler arbetsplatser och fler nya företag. Svedala ska vara den plats där företag, handel och service utvecklas
och blomstrar.
I vår kommun byggs det mycket nu, det bör och måste byggas i en framgångsrik kommun där
många vill bo. Det handlar om olika typer av bostäder som villor, radhus, lägenheter i både bostadsrätt och hyresrätt. Inte minst trygghetslägenheter är viktiga.
Genom god planering ser vi till att byggandet kan genomförfas i rätt tid, på ett klokt sätt och i gott
samarbete med byggföretagen och näringslivet.
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En trygg kommun för oss alla
Trygghet i hela Svedala kommun är en viktig ledstjärna för Moderaterna. Att känna sig trygg är grunden till god
livskvalitet. Det är vår strävan att vår kommun ska vara trygg. Men för att den ska förbli det, krävs långsiktighet
och ett samlat grepp med en rad olika åtgärder.
Vi moderater vill att vår kommun ska kännas bra och riktig för alla att bo och verka i – och att dina skattepengar
används till rätt saker.
Din trygghet är en prioritet för oss
Då behövs:
• Synlig polis i alla kommundelarna.
• Bemannad polisstation i Svedala.
• Ytterligare satsning på trygghetsvärdar.
• Att det ska vara tryggt att vistas på gator och torg, kanske bättre belysning och övervakning på strategiska
platser.
• Krafttag mot ungdomsgäng, med hjälp av trygghetsvärdar och nattvandrare, information i skolorna och till föräldrar.
Detta är frågor vi arbetar med oavbrutet och målmedvetet.
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Vi arbetar för bättre integration
I Svedala hanterar vi integration med både krav, motprestation och delaktighet som viktiga ledord. Mycket görs
på ett bra sätt. Men bra kan alltid bli bättre. Självförsörjning för alla är målet i ett välmående samhälle.
För att nå dit måste vi utveckla vårt arbete ytterligare med att:
• Ge hjälp när den behövs, men med krav på motprestation.
• Utveckla arbetssätt så att nyanlända utan fördröjning ska kunna försörja sig själva, lära sig språket och lära sig
och förstå det svenska samhällets värderingar.
Detta uppnår vi bäst genom att:
• Nyanlända snabbt kommer i arbete.
• Vi som kommun hellre anställer än ger bidrag.
• Vi fortsätter att utveckla enheten Arbete för arbete och integration.
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En bra skola för alla - där alla kan lyckas
Skolan ska vara trygg, lugn och anpassad efter barn och ungdomars behov och förutsättningar.
Vi moderater arbetar långsiktigt för att våra skolor i kommunen ska vara bland landets bästa och
att de ska ge varje elev de bästa förutsättningarna för att nå sitt mål.
Därför arbetar vi för:
• Att vi ska ha fler vuxna i skolorna.
• Att frigöra mer tid för lärarna att undervisa.
• Att rekrytera extratjänster till skolorna för att avlasta lärarna.
• Att vi ska ha valfrihet eftersom barn har olika behov och mål.
• Att vi har absolut nolltolerans mot alla former av mobbning och kränkning.
• Att vi ska ge möjlighet för privata alternativ inom skola och förskola.
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God livskvalitet för våra äldre - för oss en självklarhet
Vi är stolta över att ha hög kvalitet i omsorgen av våra äldre. Men en bra verksamhet måste vidareutvecklas för att bibehålla kvaliteten, när allt fler kommuninvånare blir äldre.
Därför behöver vi och satsar på:
• Fler Trygghetsboenden i Bara, Klågerup och Svedala. Och vi följer noggrant utvecklingen av mellanboenden. En omsorgsform på framväxt som även svedalaborna ska få möjlighet att utnyttja.
• Särskilt boende ska byggas och fortsätta att byggas ut. Fler platser behövs på sikt.
• Valfrihet behövs inom äldrevården, omsorg och service. Den som behöver stöd ska själv kunna
välja vårdgivare.
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Vi värnar miljö och byggande
För att vår kommun ska kunna växa måste vi erbjuda bättre kommunikationer och samtidigt hushålla med miljö och resurser, och öka tryggheten för de resande.
Det måste också bli enklare att skapa och utöka verksamheter och boende.
Vi moderater anser att:
• En tunnel till stationen i Svedala är angelägen.
• Det ska vara säkrare och lättare att ta sig till bussar och tåg.
• Pendelparkeringar behövs i strategiska lägen i Bara, Klågerup och Svedala.
• Fortsatt satsning på gång- och cykelvägar.
• Vi stöder närproducerade varor och tjänster b l a genom kommunens inköp.
• Viktigt att miljötänkande genomsyrar alla kommunens verksamheter.
• Hantering av tillstånd ska effektiviseras.
• Byggande av olika typer av bostäder ska stimuleras.
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Meningsfull fritid för alla
Svedala har ett livligt föreningsliv och Svedalas kultur- och föreningsliv är viktigt för oss moderater.
Och bra kan alltid bli bättre.
Vi vill därför:
• Förbättra mötesplatserna och det förebyggande arbete som görs för unga.
• Ha samlingslokaler för äldre. Ett aktivt föreningsliv för våra äldre bidrar till att fler mår bra längre.
Och vi bör planera för aktiviteter i alla tre tätorterna.
• Satsa på ett modernare bibliotek i Svedala.
• Underlätta för ett brett föreningsliv och för det krävs det fler tillgängliga lokaler.
• Lyssna på kommuninvånarna om mötes- och samlingslokaler.
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Rösta bort köerna
De skånska köerna blir allt längre. Det märks
kanske tydligast på vägarna och i sjukvården.
Moderaternas viktigaste löfte i regionvalet är att korta köerna.
Både i sjukvården och på vägarna. Sedan 2014 har de skånska
vårdplatserna blivit färre, trots löften om en ökad tillgänglighet. De
långa vårdköerna leder till en ökad otrygghet och i vissa fall ett
förvärrat sjukdomstillstånd.

Våra förslag för
att korta köerna:
• Ökad valfrihet för patienter
genom fler vårdval
• Flytta vården närmare
patienterna

Vi vill förstärka din rätt att kunna välja i den skånska sjukvården.
Med fler aktörer och extra pengar till de delar av vården som lyckas korta köerna vill vi öka tillgängligheten till sjukvården i Svedala
och hela Skåne.

• Ökade ekonomiska incitament
för att minska vårdköerna

Flera av de skånska vägarna är övertrafikerade långa tider på dygnet, inte minst E65:an. Kösituationen på vägarna begränsar arbetspendlingen, tillväxten och innebär en ökad säkerhetsrisk i trafiken.
Det är en ohållbar situation.

• Förbättrad standard på
länsvägarna

• Utbyggnad av E65:an
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DIN INSATS BEHÖVS!
DU ÄR VARMT VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I MODERATERNA
Du väljer själv hur mycket du vill engagera dig. Oavsett om du väljer att bli politiskt aktiv eller om du med ditt medlemskap väljer att stödja vår pollitik blir du en del i att vända utvecklingen i Sverige. Du gör alltid skillnad. Ett medlemskap kostar 100 kronor under det första året. Därefter bestäms din årsavgift av den förening du tillhör.

BLI MEDLEM I
NYA MODERATERNA

VILL DU BLI MEDLEM KAN DU GÖRA PÅ TVÅ OLIKA SÄTT:

in på:
1 Gå
moderaterna.se/bli-medlem

Följ oss på:

 svedala.moderatweb.se
acebook.com/
 FModeraternaISvedala
 svedala@moderaterna.se

medlem via Swish
2 Bli
Swisha 100 kr till 123 336 00 70
Uppge namn, personnummer
och telefonnummer.
Enbart för nya medlemmar.
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frihet
trygghet
rättigheter
Lika [ skyldigheter ] för alla
möjligheter
förutsättningar
lag

