Skola, vård och omsorg måste prioriteras
Moderater och kristdemokrater väljer att göra enbart 2 politiska
prioriteringar i den tekniska budgeten som är framtagen av kommunala
tjänstemän.
Psykisk ohälsa bland ungdomar ökar. Samhället måste ta ett större ansvar
för att hjälpa till att hantera detta. Här är vårt bidrag.
Vi väljer att dubblera det lokala aktivitetsstödet för att få fler ungdomar in
i föreningslivets aktiviteter. 100 nya ungdomar i aktivitet ger 5 ungdomar
som slipper drabbas av depression. Det ger 25 ungdomar som slipper
symptom som magont, huvudvärk med mera. Det ger 5 ungdomar som får
bättre skolresultat tack vare mindre symptom/sjukdom. (Källa RF,
Idrottens samhällsnytta).
Detta finansieras genom att bidragen till studieförbunden halveras
samtidigt som det införs ett minimibelopp på 100 000 kr för att få bidrag.
Utöver detta så väljer vi att helt ta bort finansieringen av Visit Trelleborg
ur den kommunala budgeten. Visit Trelleborg hanteras genom Rådhus AB.
Detta frigör nästan 6,9 miljoner samtidigt som Visit Trelleborg får ökade
ramar till knappt 8,8 miljoner.
Förvaltningscheferna ges ett större ansvar för att hålla sin tilldelade
budget. Ansvar för ekonomin i kommunen är alla anställdas ansvar.
Budget är ett politiskt beslut. Politiska beslut ska genomföras, inte
diskuteras.
Förvaltningscheferna har tillsammans med sina förvaltningar tagit fram en
budget i balans och som prioriterar skola, vård och omsorg. Det är även
deras uppgift att hålla sig inom tilldelade ramar. Hur det går ser vi efter
första kvartalsrapporten 2019. Först därefter är det möjligt att göra fler
politiska prioriteringar.
Omorganisationen prioriteras under januari och februari och mars.
Utgångspunkten är att ingen medarbetare i kommunen ska mista sin
anställning på grund av omorganisationen. Det är en annan anledning till
att inte rivstarta politiken första kvartalet.

Kristdemokrater och Moderater kommer att genomföra fler av sina
vallöften under 2019. Dessa genomförs när vi tillträtt och när den löpande
verksamhetens budgetramar är på plats genom den tekniska
tjänstemannabudgeten. Samtidigt vill vi se att kommunens ekonomi är på
rätt väg efter första kvartalet 2019 innan vi genomför ytterligare vallöften.
Vår bedömning är att hanteringen av lokaler, fastigheter och
kontorsutrymme har den största potentialen när det gäller att prioritera i
den kommunala verksamheten.
Prioriteringar är extremt viktiga för att kunna hantera framtidens välfärd.
Trelleborg ska vara en av de bästa skolkommunerna i Skåne. Trelleborg
måste utöver det arbeta med förbyggande åtgärder kring ungdomars
situation. Detta görs tillsammans med polis och andra myndigheter.
Vi lovar inte allt till alla men vi lovar att göra allt för de som behöver.
Därför är den politiska signalen till förvaltningscheferna och
kommundirektören att skola, vård och omsorg ska prioriteras.
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