Söderslättspartiet Budget 2020 Trelleborgs kommun.
Söderslättspartiets övergripande målsättningar för Trelleborgs kommun verkar för att våra
välfärdsområden ska hålla en hög standard och nämnas bland de bättre i Skåne, att kommunen
ska ha ett brett kultur- och fritidsutbud uppskattat i alla åldersgrupper samt att kommunens
näringslivsklimat ska vara professionellt och välkomnande. Vi ska helt enkelt bli en attraktivare
kommun att flytta till, leva och verka i. Ju fler invånare och näringsidkare som väljer att bosätta
sig eller etablera sitt företag i Trelleborg, desto högre blir våra skatteintäkter och därmed
bidraget till vår gemensamma välfärd.

Söderslättspartiets prioriteringar för 2020 har sin utgångspunkt i vårt
politiska program för näringsliv, skola, infrastruktur, vård & omsorg,
kultur, turism och landsbygd.
Söderslättspartiet föreslår följande offensiva satsningar och målsättningar.
 Bildningsnämnden får ytterligare 8 MSEK för kunskapshöjande åtgärder.
Skolan har en helt avgörande betydelse för våra barn och ungdomars framtid.
Vi måste säkerställa att vi har god lärartäthet med behöriga lärare. Vi måste också
säkerställa att eleverna får uppmärksamhet och stimulans och att de trivs i skolarbetet.
Det leder till att vi får skötsamma och kunniga ungdomar redo för framtiden och det kan
leda till framväxande entreprenörskap och företagsamhet. Det leder otvetydigt också till
ett minskat utanförskap.
Vår ambition är att kommunens skola ska klättra i rankingen med målsättningen att
tillhöra de bästa i Skåne.
Södersättspartiet vill också arbeta för att attraktiv och lämplig högskoleutbildning kan
lockas till Trelleborg inom en snar framtid.
 Tekniska Servicenämnden får ytterligare 2,5 MSEK
Infrastrukturfrågorna måste lösas hållbart, långsiktigt och vettigt. Söderslättspartiet
avsätter 1,5 MSEK till att omgående påbörja projektering och detaljplanearbete för en
ombyggd hamninfart från väster. Huvudinriktningen ska vara en nedsänkt överbyggbar
vägbana där Söderslättspartiets förslag är ett alternativ att beakta. Naturligtvis ska
arbetet bedrivas i nära samarbete med Trafikverket och Länsstyrelsen. Detta arbete ska
också beakta truckcenter etablering i anslutning till E6/E22, dvs. det ska fungera som en
kraftigt konkurrenshöjande faktor där närheten till motorväg, Öresundsbron, flygplatser
och redan etablerade logistikverksamheter kan vara ytterst avgörande för nya logistiketableringar. Det nuvarande förslaget med Business Center på öster är dömt att
misslyckas och ska förpassas till papperskorgen.

Söderslättspartiet vill också omgående starta en utredning där förvaltning och
kommunstyrelse grundligt låter analysera finansieringsfrågan i samarbete med
Trafikverket och Infrastrukturdepartementet. Lånefinansiering i bolagsform är ytterst
attraktivt och lockar bl.a. pensionsfonder till placeringar med säker avkastning. En sådan
lösning innebär att man kan låta brukarna av infrastrukturen betala för den och då kan
våra skattepengar kan användas till välfärden. Det handlar om att ligga i framkant och
visa att vi tänker modernt och proaktivt.
Parallellt ska färdigställandet av en ringväg för personbilstrafik, det vi vill kalla
Förbifart Trelleborg forceras. Detta är inte minst viktigt när räddningstjänsten
flyttar till sina nya lokaler vid väg 108.
Miljöstöd för våra stränder och våra landsbygdsorter, 1 MSEK.
Våra långsträckta fantastiska stränder är en av Söderslättspartiets hjärtefrågor och de
tillhör kommunens absoluta attraktions krafter för boende, för rekreation och för
turismen.
Vi vill avsätta ytterligare 0,5 MSEK för regelbunden strandrensning under
sommarsäsongen. Entreprenörerna kallar det regelbunden sandmotionering som
metoden för att säkerställa rena och inbjudande stränder. Det måste också tas fram en
långsiktig strategi för att utveckla omhändertagandet av tången och slippa de
illaluktande högarna som läggs upp varje säsong. Detta är ett typiskt bra område för
samarbete med våra grannkommuner som då möjliggör att vi kan vara effektiva och
hushålla med våra pengar.
Vi hör ofta att städning och underhåll, typ gator, rabatter, buskage mm är eftersatt i våra
landsbygdsorter eller som vi vanligtvis uttrycker det, i våra byar.
Söderslättspartiet vill att det omgående görs en inventering eller hörs det bättre
med en besiktning i samråd med byalagen för att få ett samlat grepp på behovet av
uppsnyggning mm. 2-3 personer avsätts för att snarast under våren komma igång.
Till detta avsätter vi 0,5 MSEK.
 Arbetsmarknadsnämnden får ett tillskott på 4 MSEK
Näringslivet – tillsammans med bostadsbyggandet – en nyckel till framgång.
Söderslättpartiet vill avsätta 4 MSEK för en kraftfull, likna det vid en ”hjärtstartare”,
satsning på att locka ett bredare näringsliv. Vi betraktar näringslivsarbetet i kommunen
som helt avstannat, ja helt dött. Det är synnerligen viktigt, rentav helt nödvändigt, att vi
kraftfullt ökar marknadsföringen av vår kommun för att locka ett bredare näringsliv.
Spola allt skryt om den stora hamnen. Den verkliga dragningskraften ligger i kustnära
boende med våra stränder, god barnomsorg och bra skola, ett brett fritidsutbud och ett
välkomnande av företagsetableringar och näringsliv på högsta möjliga nivå. Vi måste
rikta oss mot kunskapsföretag - gärna företag som tar rygg på utvecklingen i Malmö,
Köpenhamn, och Lund- regionen. Framtiden ligger bland annat i material-, miljö – och
medicinteknik samt logistik och handel riktat mot våra stora och viktiga marknader på
andra sidan Östersjön.
Så inrättandet av ett aktivt Företagarcentrum, en välkomnande organisation som förstår
helhetsperspektivet och de frågeställningar som företagare ställs inför, är för Trelleborg
ett måste.

Söderslättspartiet har tidigare föreslagit att ombilda Östersjöterminalen till ett företagar/näringslivs-centrum och det är fortfarande ett mycket gångbart alternativ. Det är svårt
att hitta ett riktigt bra begrepp som inte är utslitet eller redan fördärvat, men vi kallar det
Företagarcentrum eller med internationell anspelning:
One Door to Trelleborg.
Nyckelorden för en rekrytering av huvudpersonen i denna näringslivssatsning/
näringslivsorganisation är:






Kompetens och erfarenhet från position i näringslivet.
Visionär som ser möjligheter.
Drivkraft.
Profil med stort nätverk, typ en yngre Rune Andersson.
Anhängare och pådrivare för One-door principen vid kontakter med
kommunen. Det ska vara enkelt att kontakta kommunen och få svar.

 Socialnämnden får ytterligare 3 MSEK – guldkantsmiljoner för våra äldre.
Vi vill inrätta en peng som syftar till att skapa Guldkant i tillvaron. Den ska prioritera
social gemenskap, livskvalitet och delaktighet för våra äldre genom att pengarna riktas
enbart för dessa ändamål. Söderslättspartiet vill anställa en ”trivselambassadör” vars
uppgift ska vara att skapa aktiviteter för en gladare vardag. Det kan ske med
musikarrangemang, dans, reseskildringar, filmvisningar, matlagning etc.
Vi är också övertygade om att detta initiativ kan leda till ökad motivation och
stimulans hos personalen, lite mer känsla av att skapa delaktighet i vardagen och
fungera som en liten glädjespridare för alla

 Kultur - & Fritidsnämnden får ett tillskott på 3 MSEK.
Kommunen behöver ett Kultur, Konsert och Kongress hus, ett så kallat 3K hus. Ett
brett kulturutbud höjer attraktionskraften och vi har alla förutsättningar med många
duktiga utövare, våra musikkårer och föreningar. Söderslättspartiet vill att de första
stegen tas genom att utlysa en arkitekttävling för 3K- huset Trelleborg Live under 2020.
Vi avsätter 0,5 MSEK till detta inledande arbete.
Vår kulturskola har genom åren levererat flera duktiga och idag professionella sångare
och musiker. Självfallet lyckas inte alla som går på Kulturskolan att bli artister utan de
förkovrar sig på andra sätt inom musik, sång, dans, teater, digitala ämnen som fil och
animering etc. Söderslättspartiet vill utöka Kulturskolan så att fler barn och ungdomar
kan få en meningsfull fritidssysselsättning. Detta kräver fler musiklärare samt att vi
utnyttjar de lokaler och utrustningar, instrument, blackbox mm, vi redan har i t ex
Bastionskolan och Estetlinjens lokaler. De står i stort sett tomma efter kl. 15.
Avsättning av 1 MSEK till detta ändamål.
Föreningsstödet inkl. stöden till byalagen ökas med 1,5 MSEK
Föreningslivet är viktigt och vår grundtanke är att ge ett effektivt stöd för utveckling,
aktiviteter inom idrott, bildning och landsbygdsutveckling – ej endast bidragsmodell.
Stödet ska villkoras med del-/samfinansiering.

 Samhällsbyggnadsnämnden får 0,5 MSEK för delaktighetsarbete gällande
infrastrukturområdet.
Sammanfattning av Söderslättspartiets extra satsningar.








Bildningsnämnden
Tekniska Servicenämnden
Arbetsmarknadsnämnden
Socialnämnden
Kultur- & Fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Totalt

8,0 MSEK
2,5 MSEK
4,0 MSEK
3,0 MSEK
3,0 MSEK
0,5 MSEK
21 MSEK

Intäkter och finansiering.
Vår budget innebär oförändrad skattesats för våra kommuninvånare och vår budget följer det
uppsatta överskottsmålet på 75 MSEK.
Intäktssidan.
Kommunstyrelsens kostnader ska reduceras med 16 MSEK.
Ett tydligt stopp för fortsatt arbete i samtliga förvaltningar avseende östlig hamninfart och det så
kallade Business Center på Östra Industriområdet. Ett helt dödfött projekt som redan testats och
misslyckats.
All användning av konsulter för dessa ändamål samt för påverkansarbete gentemot myndigheter
i detta sammanhang ska stoppas omedelbart. Våra egna tjänstemän måste kunna hantera dessa
frågor, det har man klarat av tidigare. Fortsatta fastighetsinköp för östlig hamninfart stoppas och
därmed omfattande underhållsarbete på dessa fastigheter. Den hyrda lokalen på Algatan kan
avvecklas. Vi ska inte förglömma att Kommunstyrelsen nu avlastats kostnaderna för Visit
Trelleborg på ca 7 MSEK så det verkliga besparingsbeloppet är 9 MSEK och med de ökningar
som Kommunstyrelsen äskat sedan 2018 så bedömer vi att det finns goda besparingsmöjligheter.
Politiska arvoden.
Vi föreslår en återgång till den arvodesmodell som tillämpades under Kvartetten. Givetvis med
anpassning till den nya organisationsstrukturen. Dessa besparingar kommer till största delen i
nämnderna och ger ytterligare lite utrymme för den respektive nämndens drift.
Trelleborg Rådhus AB ska lämna utdelning till kommunen på minst 13 MSEK, dvs. 3 MSEK
mer än föreslaget.
Kommunstyrelsens post för oförutsedda utgifter reduceras inte men däremot
kommunfullmäktiges budgetmarginal vilken reduceras med 2 MSEK
Totalt: 21 MSEK
Trelleborg den 14 november 2019
Söderslättspartiet

