Vardagen ska fungera
i Svalövs kommun

Valprogram 2022 – 2026

Ett samhälle där rättigheter, skyldigheter
och möjligheter är lika för alla.
Moderaternas grundläggande övertygelse är att människor är unika och att
människor kan, vill och mår bra av att ta ansvar för sitt eget liv. Vår uppgift som
politiker är att ge goda förutsättningar för att möjliggöra vars och ens utveckling
att styra över sina egna liv. Grunden för unga startar med en bra utbildning och
en så trygg uppväxt som möjligt för alla oavsett bakgrund. Ansträngning ska
alltid löna sig.

Vi står inte för ett kravlöst samhälle. Alla har ett ansvar för sitt eget liv och hur
man väljer att leva sitt liv. Tillsammans har vi ett gemensamt ansvar att hjälpa och
stödja dem som inte har kraften att klara sig på egen hand. Alla ska ges
förutsättningar att påverka sin livssituation oavsett var man befinner sig i livet
genom att själva kunna välja hur man utformar sitt liv.

Vi prioriterar jobb och välfärd framför bidrag. Det ska alltid löna sig för människor
att anstränga sig för att nå sina drömmar och skapa sig ett bra liv.

Anna Berg von Linde
Kommunalrådskandidat

Våra grundläggande värderingar
Jämlikhet och jämställdhet

Trygghet

Jämställdhet och jämlikhet utgår från att alla människor har lika värde.
För moderaterna är jämställdhet och jämlikhet en frihetsfråga. Genom
att visa respekt för människor oavsett kön, religion, etnisk bakgrund,
hudfärg, funktionsvariation, social tillhörighet, sexuell läggning, utbildningsnivå eller ålder lägger vi grunden för ett hållbart och bra samhälle
för oss alla.

Svalövs kommun ska vara en kommun för hoppfulla. Alla ska känna
sig trygga och säkra. Trygghet handlar i grunden om egen försörjning,
bra utbildning, tillgång till vård och omsorg vid behov och att man ska
kunna röra sig säkert i hela Svalövs kommun.

Ordning och reda i kommunens ekonomi
Ordning och reda i kommunens ekonomi är en prioritet för oss
moderater. En god ekonomi är en förutsättning för att välfärdstjänster
ska finnas för boende i Svalöv kommun när man behöver dem. Vårt
motto är att varje skattekrona ska utnyttjas så effektivt som möjligt för
att medborgarna ska få största möjliga nytta för den. En hög skatt har
inget självändamål för oss. Vi strävar alltid efter att skatten ska vara så
låg som möjligt, utan att ge avkall på kvaliteten i välfärden.

Hållbar framtid
Svalövs kommun ska utvecklas på ett hållbart sätt på alla plan. Det
sociala, miljön och ekonomin, tillsammans och var för sig, måste
balanseras för en sund och hållbar utveckling. När kommunen växer
är det av högsta vikt att jobben växer i takt med befolkningstillväxten.
Hållbarhet med innovationer och grön teknik lyfter samhället framåt.
Valfrihet
Konkurrens och valfrihet ska bidra inte bara till ökad kvalitet och
kreativitet, utan även till kostnadseffektivitet. Varje skattekrona ska
användas på bästa möjliga sätt och komma alla i kommunen till gagn.
Otillfredsställande verksamhet inom välfärden, oavsett om den är
privat eller kommunal, ska inte finnas.

•

Moderaterna vill:

•
•

Uppmuntra fristående aktörer och ett aktivt skolval
Erbjuda läxhjälp för alla barn, i samband med
fritidsverksamheten.
Satsa på kompetenshöjande åtgärder inom matematik och
svenska.
Implementera “Tidigt och tillsammans i Svalövs kommun”.
Möjliggöra för fristående huvudmän att etablera skolverksamhet i
kommunen.
Att samtal med kurator ska vara ett moment i
elevhälsokontrollerna på grundskolan och gymnasiet.

•

Skola, kultur och fritid
Förskolan och skolan ska tillvarata barns nyfikenhet och lust att lära. Det är i förskolan och skolan
barn under trygga former ges de kunskaper de behöver inför framtiden. Moderaterna vill att alla
elever ska får möjlighet att uppnå kunskapskraven. Kunskap är nyckeln till ett självständigt, gott
och tryggt liv som vuxen.
Vi är övertygade om att föräldrar tillsammans med sina barn är bäst lämpade att välja det alternativ
de anser vara bäst, oavsett om det är förskola, grundskola eller gymnasium. Moderaterna i Svalövs
kommun värnar om mångfald och valfrihet.
“Inget barn ska falla mellan stolarna i Svalövs kommun.”
Skolan har en viktig roll i arbetet med att minska ungas psykiska ohälsa. Vardagen i skolan kantas
för många av ohälsa, mobbning och sviktande självkänsla. De barn som behöver hjälp ska få detta
och vi måste säkerställa ett tydligt ansvar för barn som behöver stödåtgärder. Hösten 2022 öppnar
vi Resursskolan för de barn som behöver en särskilt anpassad studiemiljö under en tid.
I kommunen har vi initierat arbetet med den lokala modellen “Tidigt och tillsammans i Svalövs
kommun”. Modellen bygger på den så kallade "Skottlandsmodellen", som syftar till att samordna
tidiga insatser för barn och unga och ger skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvård konkreta
verktyg för att stötta barn tidigt och med så lite byråkrati som möjligt.
Svalövs kommun har ett fantastiskt läge med närhet till både bad i Öresund och vandringar bland
Söderåsens skogar. Inom kommunen har vi även många olika ideella föreningar som är
verksamma inom både kultur och fritid, vilket vi vill uppmuntra. Vi vill att både ung och gammal ska
kunna njuta av vår underbara natur och en aktiv fritid, genom tillgängliga och inbjudande
lokaler/platser.

•
•
•
•
•

Fortsätta arbeta med Pulspassen, en pulshöjande aktivitet innan
skolan börjar, för att stärka koncentration och lärande.
Stimulera och underlätta för motion och friluftsliv genom översyn i
samtliga samhällen.

•

Fortsätta satsningen på spontanidrott med utegym och
motionsslingor.

•

Satsning på fritidsbank där man möjliggör utlåning av
fritidsutrustning.

•

Möjliggöra för fler barn och ungdomar att kunna nyttja
Kulturskolans utbud.

•

Fortsätta arbetet för att säkra skolvägarna för kommunens unga.

Vård och omsorg
Det ska vara trivsamt och tryggt att åldras i Svalövs kommun. Det ska finnas en hög livskvalitet i
tillvaron, där man kan påverka sin livssituation och vardag. Oavsett hur man bor - hemma eller i
omsorgsboende - ska det finnas valmöjligheter för hur man spenderar dagarna.
Varje människa är unik och har olika behov, beroende på ålderskategori eller förmåga.
Möjligheterna som finns inom kommunen, såsom Allaktivitetshuset, ska utnyttjas på bästa sätt och
vi vill skapa fler valmöjligheter inom vård, boende, måltider och service. En förändring vi vill
genomföra är att låta vårdpersonal fokusera på omvårdnaden.
Trådlös uppkoppling ska vara lika självklart på ett äldreboende som i en skola. Digitaliseringen är
en del av samhället och något vi måste tillgodose inom omsorgs- och vårdboendena i kommunen,
men även som hjälpmedel för personalen. För dem som bor hemma kan digitala verktyg bidra till
en ökad trygghet och möjliggör kommunikation med nära och kära så väl som omsorgs- och
vårdpersonal.

•

Moderaterna vill:

•

Öka valfriheten genom att uppmuntra privata aktörer inom både
vård och boende, genom att återinföra LOV (Lagen om
valfrihetssystem).

•

Erbjuda kompetensutveckling för att stärka kvalitet och god
omsorg, samt säkra goda svenskkunskaper.

•

Silviahemscertifiera all vår verksamhet. Silviahemscertifieringen är
en utbildning som tagits fram av Stiftelsen Silviahemmet och
syftar till att öka kvaliteten på den vård som ges till personer med
demenssjukdom.

•

Utöka dagverksamheten för personer med demenssjukdom.

•

Minska antalet olika anställda som brukarna möter i sin vardag.

•

Renodla ansvarsområdena så att vårdpersonal kan fokusera på
omvårdnad.

•

Måltidsmiljöerna ska vara attraktiva, maten god, näringsriktig och
helst närproducerad.

•

Uppmuntra digitala möten över åldersgrupperna.

•

Verka för etableringen av en ungdomsmottagning i kommunen.

Integration av nyanlända
Vår utgångspunkt är att Sverige ska vara ett öppet och välkomnande land. Samhällsutmaningarna
vi står inför innebär att vi måste ha en långsiktig, hållbar och ansvarsfull migrationspolitik. Vi står för
tydliga krav på egen försörjning för sig själv och sina anhöriga, annars riskerar vi att skapa parallella
samhällen, social utsatthet och kriminalitet.
Moderaterna vill införa bidragstak. Den som söker sig till Sverige och har drivkraften att vilja skapa
sig en bättre framtid ska ges möjlighet att göra detta, men det betyder inte att man kan förvänta sig
att få ta del av det offentliga trygghetssystemet.
Moderaterna vill att den som kommer till Sverige successivt ska kvalificera sig för att få ta del av
det offentliga ersättningssystemet. Att kravlöst ge bort ersättning blir inte hållbart för vare sig
individen eller för samhället. Moderaternas utgångspunkt är vår tro på människan och dess
inneboende kraft, där insatser som görs från det offentliga ska syfta till sysselsättning och egen
försörjning. Att ställa krav är att genuint bry sig om att alla förtjänar att bli sedda utifrån sina
förutsättningar. Vi kommer därför införa krav på motprestation för dem som har arbetsförmåga och
är försörjda av det gemensamma trygghetssystemet.
Alla boende i Svalövs kommun ska känna till sina rättigheter och skyldigheter.
Språket är en väg in i samhället - till jobb och egen försörjning. När man kommer till Sverige och
Svalöv är det av högsta prioritet att man kommer i jobb så snabbt som möjligt och en viktig nyckel
är att lära sig språket. Svenska för invandrare (SFI) fyller en viktig roll i att utbilda de nyanlända i
svenska språket. Grundläggande kunskaper i det svenska språket anser vi ska vara en
förutsättning för uppehållstillstånd och medborgarskap. Språket ger också förutsättningar för att ta
del av demokratiska rättigheter, samt för att kunna följa och ta del av den offentliga debatten.
•

•

Moderaterna vill:

•

Belysa vikten av individuella handlingsplaner som syftar till
arbete, för alla som har arbetsförmåga och är försörjda av vårt
gemensamma trygghetssystem.

•

Införa krav på motprestation för alla med arbetsförmåga som är
försörjda av det gemensamma trygghetssystemet.

•

Införa obligatorisk demokrati- och samhällsundervisning i
svenska normer, värderingar, rättigheter och skyldigheter.

•

Utveckla samarbetet med det lokala näringslivet för att skapa fler
jobb.

Trygghet
Svalöv är en av Skånes tryggaste kommuner. Trots det känner sig många kommunmedborgare sig
otrygga. Ökad trygghet är en av Moderaternas viktigaste frågor i årets riksdagsval med fler poliser,
höjda polislöner och skärpta straff som viktiga prioriteringar. Moderaterna är dock övertygade om
att det även behövs lokala satsningar för ökad trygghet och säkerhet i Svalövs kommun.
Svensk rättspolitik värnar i praktiken ofta gärningsmännen, framför tryggheten och respekten för
dagens och morgondagens brottsoffer. Ett brott drabbar många: dels den som blir utsatt för
brottet, dels familjen och vänner till offret. Trots det står ofta gärningsmannen i fokus för samhällets
olika insatser. Vi vill förändra detta i grunden. Vår bestämda uppfattning är att samhället alltid ska
stå på brottsoffret sida.
Kvinnor ska inte vara rädda för att vistas utomhus på kvällstid. Tidningsutdelare ska inte behöva
bära överfallslarm. Butiksägare ska inte behöva lägga ned sina verksamheter på grund av hot och
utpressning. Kriminella ska inte tillåtas terrorisera vanligt folk.
Moderaterna prioriterar lag och ordning, för att verkligheten kräver det. Vi har omfattande reformer
och förslag för att få ordning på otryggheten, som är det samhällsproblem som flest oroar sig över
idag.

•

Moderaterna vill:

•

Avsätta resurser för att prova nya metoder som kan öka
tryggheten och minska skadegörelsen i offentliga miljöer.

•

Införa mer kameraövervakning på offentliga platser som är
brottsutsatta.

•

Öka samverkan med civilsamhället – för en tryggare kommun.

•

Avsätta öronmärkta medel för att identifiera och åtgärda otrygga
platser i kommunen.

Arbete, företagande och entreprenörskap
Moderaterna vet att företagen spelar en avgörande roll för Svalövs framtida utveckling.
Nyetableringar av företag samt företag som växer skapar även nya arbetstillfällen. Ett gott
företagsklimat är avgörande för kommunens möjligheter att växa. Moderaterna vill att Svalöv ska
vara en av Sveriges bästa kommuner för både företag och kreativa människor. Företagsservicen
måste därför utvecklas och stärkas för att bättre möta företagens behov. De enorma förluster både
för samhället och den enskilde som ett liv i långtidsarbetslöshet innebär mäts inte enbart i kronor
och ören, utan även i förlust av stolthet och trygghet. Människor som arbetar lägger även grunden
för den gemensamma välfärden.
Därför vill vi Moderater fortsätta satsningen på företagslotsar som på individnivå hjälper och stöttar
när vägen framåt inte är så lätt att navigera.
Arbete är även en del av integrationen in i det svenska samhället och här måste vi knyta samman
näringsliv och utbildning, för att samtidigt även kunna säkerställa kompetensförsörjningen inom
Svalövs kommun.

•

Moderaterna vill:

•

Vi värnar om varje skattekrona – det ska alltid löna sig att jobba.

•

Förenkla och effektivisera handläggningen av tillstånds- och
myndighetsärenden.

•

Det måste vara enklare att anställa, söka jobb och starta företag.

•

Satsa på lärlingsutbildningar på Svalövs gymnasium samt
Yrkesvux.

•

Minska långtidsarbetslösheten genom individuella
handlingsplaner.

•

Krav på sysselsättning vid uppbärande av försörjningsstöd,
vid full arbetsförmåga.

Service och samhällsbyggnad
•

Svalövs kommun erbjuder attraktivt boende i västra Skåne. Här finns stora möjligheter till ett
gott och aktivt liv samtidigt som hela Öresundsregionens arbetsmarknad ligger inom
pendlingsavstånd. Under senare år har bostadsbyggandet äntligen kommit igång igen i Svalöv.
Behovet av nya bostäder är dock fortfarande stort. Moderaterna anser att bostadsbyggandet
behöver växlas upp ytterligare så att fler kan hitta en bostad.

•
Hela kommunen måste kunna växa. Moderaterna anser att det är viktigt att alla kommundelar –
tätorterna Tågarp, Billeberga, Kågeröd, Teckomatorp och Röstånga såväl som landsbygden –
får ta del av den tillväxt och utveckling som sker i Svalövs kommun. Med fler bostäder och fler
företag utanför centralorten samt en levande landsbygd kan kommunal och kommersiell
service garanteras i hela kommunen även i framtiden.

•

Moderaterna vill:

•

Prioritera aktuella detaljplaner i alla kommundelar för att
underlätta bygglovshandläggning.

•

Söka nya exploateringsområden för bostäder och företag.

•

Fortsätta bredbandsutbyggnaden i återstående områden.

•

Förstärka kommunikationen med grannkommuner och
myndigheter gällande gång- och cykelvägar.

•

Fortsätta byggandet på Lantlyckan med ett utbud av varierade
boendeformer inklusive närservice.

•

Ersätta Parkskolan i Teckomatorp med ny skola och
idrottshall.

•

Renovera och uppgradera Linåkerskolan utifrån aktuellt behov.

•

Ge underhållsarbetet på kommunens gator och vägar större
prioritet.

•

Starta flexibel kollektivtrafik mellan Röstånga och Svalöv.

•

Aktivt agera i frågor gällande trafikleder förbi samhällen i
stället för genom.

•

Möjliggöra alternativa VA-lösningar för att underlätta för ökad
exploatering.

•

Starta allaktivitesverksamhet i Kvarnhuset.

•

Skapa nya tillgänglighetsanpassade temalekplatser.

•

Avsätta medel till försköning och aktivitetsmöjligheter i varje
ort i samråd med medborgare.

•

Hitta varaktig lösning för badet i Röstånga

Miljö
I Svalövs kommun finns fantastiska naturtillgångar där skogarna, sjöarna, åarna och jordbruksmarken skapar en attraktiv helhet. Ansvar för att bevara naturen och att använda naturresurserna
på ett hållbart sätt är viktigt för att garantera att även framtida generationer får njuta och ta del av
dem. Ansvarsfullt miljöarbete bygger på att miljöfrågorna är en naturlig och integrerad del i hela den
kommunala verksamheten.
Fler och fler upptäcker Sveriges fantastiska natur. År 2020 ökade antalet besökare i nationalparkerna med över 300 000 jämfört med året innan. Det är en utveckling som politiken bör bejaka.
Det ökade intresset för friluftsliv innebär dock även en större belastning på naturen.
Allemansrätten är en unik grund för det svenska friluftslivet. Många markägare är positivt inställda
till friluftsliv på deras mark. Samtidigt innebär det ökade naturintresset utmaningar. Förståelsen för
de rättigheter och skyldigheter som följer med allemansrätten behöver bli bredare och djupare.
Verksamheter som orsakar skador på privat egendom använder ibland allemansrätten som en
förevändning. Missbruk riskerar att minska legitimiteten för allemansrätten på lång sikt och leda till
att markägare vidtar åtgärder för att försvåra för friluftslivet. Det är viktigt att stävja missbruk så att
friluftslivet och det privata markägandet kan fortsätta att gå hand i hand.

•

Moderaterna vill:

•

Svalöv blommar – öka den biologiska mångfalden i kommunen
genom upprättandet av naturliga habitat för pollinatörer, andra
insekter och smådjur.

•

Fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur.

•

Energibesparande åtgärder på kommunala verksamheter och
allmännyttan.

•

Se över beredskapen och implementera förebyggande
åtgärder för hanteringen av extrema väderförhållanden.

•

Värna äganderätten inom de gröna näringarna.

•

Möjliggöra en smartare modell för återvinning.

•

Förbättra skyltning och information om kommunens
naturreservat och strövområden.

•

Anlägga en fruktlund med frukt och bär för allmänheten.

Våra toppkandidater

#1. Anna Berg von Linde

#6. Stefan Pettersson

#2. Sten Wendel

#7. Christoffer Bjermer

#3. Linda Reidy

#8. Ann Pettersson

#4. Betty Rosenqvist

#9. Micke Petersson

#5. Agneta Sörensson

Bli medlem
Vill du stödja vårt arbete för att Svalövs kommun ska bli
ännu bättre? Välkommen som medlem i Moderaterna.
Som medlem väljer du 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 politik blir du en
del i förbättringen av Sverige. Du gör alltid skillnad.
Du blir enklast medlem genom att swisha 100 kr till
123 336 00 70 och ange namn och personnummer i
meddelandet, eller scanna koden nedan.

Kontakta oss
https://www.facebook.com/svalovsmoderat

svalovsmoderaterna

Hemsida: svalov.moderatweb.se
E-post: svalov@moderaterna.se
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