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Våra förutsättningar
Det finns alltid förutsättningar att förhålla sig till: budget, skattesatser, 
lagar, riktlinjer, regelverk, valresultat, mänskliga med flera – men vi 
Socialdemokrater måste alltid se oss om efter den möjlighet till 
manövrering som finns – för den finns. Det kan kräva att vi som parti 
agerar och tänker utanför de vanliga ramarna – men då får vi göra det 
för att nå vår vision – och det utan att tappa vår ideologi!

En kommun för alla!
100% Välkommen! Kävlinges välkända devis. Lever vi upp till det i 
Kävlinge? Målet är att Kävlinge kommun ska vara Skånes bästa 
boendekommun – vad gör vi för att nå dit?

Det vi alla förväntar oss av våra kommunala politiker är att de har en 
framtidsvision där de ser och agerar för att våra kommuninvånares 
behov ska bli tillgodosedda. Det gör vi Socialdemokrater!

Ett fungerande liv
Kommunen ska erbjuda välfärdstjänster i toppklass. Det innebär att 
kommunen ska tillhandahålla välfärdstjänster med den bästa standard 
som går att få. Du måste kunna lita på att dina barn är trygga, trivs och 
utvecklas på bästa sätt i förskola/skola. Du måste kunna lita på att 
omsorgerna ger den bästa service, trygghet och utveckling dina nära och 
kära behöver.

Det ska vara gott att leva
Ett bra boende är en förutsättning för ett gott liv. Då måste olika typer av 
boende finnas i kommunen såsom villor, radhus och lägenheter - både 
bostadsrätt och hyresrätt. Boendemiljöerna måste vara attraktiva, trygga 
och välplanerade.

INLEDNING

Kävlinge kommuns bostadsbolag KKB spelar en central roll på 
hyresrättsmarknaden inom Kävlinge kommun. KKB är kommunens viktigaste aktör 
på Kävlinge kommuns bostadsmarknad och måste därför vara i kommunens ägo. 
Inga utförsäljningar får äga rum om kommunens utvecklingskraft ska kunna 
bibehållas.

För att kommunen ska kunna erbjuda kommuninvånarna att använda cykel mer 
måste cykelvägnätet fortsätta att byggas ut. Cykel är det mest miljövänliga och 
billigaste transportmedlet. Kävlinge kommun har under många år varit sparsamma 
med utbyggnader och nu måste utbyggnadstakten öka.

Kävlinge kommun har idag en kollektivtrafik som är acceptabel, men utbudet räcker 
inte för att bli Skånes bästa boendekommun. Utbudet behöver förbättras generellt 
mellan orterna i kommunen men särskilt mellan Löddeköpinge och Kävlinge. 

En rik fritid
Ett stort och attraktivt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter är självklart för en 
kommun med ambition att vara Skånes bästa boendekommun. För våra 
kommuninvånare är detta en viktig del i en fördjupad mening med livet. Man kan 
säga att föreningslivet speglar kommunens själ. Fördjupade sociala effekter, ökad 
trygghet, förbättrad hälsa och miljö avspeglar sig i en kommun med en god kultur-
och fritidssektor. Kävlinge kommun är på god väg, men mycket återstår, framförallt 
inom kultursektorn.

Kävlinge kommun är en expansiv kommun och har varit så under lång tid. Det har 
inneburit att slitaget på natur och miljö har ökat. I kommunens planering måste 
betydelsen av att värna natur och miljö öka. Och naturen ska 
även vara tillgänglig för kommunens invånare.
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En bra arbetsgivare
Kommunens medarbetare måste erbjudas en god arbetsmiljö om 
kommunen ska kunna behålla, utveckla och rekrytera medarbetare. Det 
är medarbetarna som gör jobbet och producerar de tjänster som erbjuds 
kommunens invånare. Det är här kvaliteten på välfärdstjänsterna avgörs. 
Det går inte att tumma på arbetsmiljön utan att försämra kvaliteten!

Att vara attraktiv som arbetsgivare är en förutsättning för att bli Skånes 
bästa boendekommun. Medarbetarna måste känna sig uppskattade. Alla 
måste uppleva att de utvecklas och trivs. Kommunen måste erbjuda 
lönenivåer som gör att man kan behålla och rekrytera alla de 
medarbetare som behövs.

En ansvarstagande kommun
Vi Socialdemokrater vill att kommunen ska ta ansvar för alla kommunens 
invånare. Därför ska omsorg, förskolor, skolor, gatu- och parkskötsel osv 
i första hand bedrivas i kommunal regi. Bara så säkrar vi en demokratisk 
insyn och kan ta ett samlat ansvar. Att bedriva verksamheterna i 
kommunal regi ger bättre möjligheter att samordna och koordinera 
resurser och att parera förändringar i samhällsutvecklingen. 

Investeringar
Att bedriva kommunal verksamhet är inte gratis. Verksamheten 
finansieras via kommunalskatt, avgifter och statsbidrag. Verksamheter 
ska bedrivas effektivt och ett sunt ekonomiskt och ifrågasättande 
tänkande måste tillämpas. Utgångspunkten är att agerandet måste vara 
bra för kommunens invånare.

Som kommuninvånare betalar man kommunalskatt. Nivån på denna 
sätter också nivån för vad kommunen har råd med. Kävlinge har bland 
de lägsta skatterna i landet. Det innebär att kommunens verksamheter 
måste kosta mindre. Skatten sätter gränser för vad kommunen har råd 
med. Därför anser vi Socialdemokrater att man måste kunna diskutera 
skattenivån i samband med en finansiering av kommunens budget.

INLEDNING

Vad vi behöver
Vi Socialdemokrater bygger vår vision om utveckling och trygghet för alla utifrån 
den socialdemokratiska behovstrappan där vård och omsorg utgör den nödvändiga 
grunden för att skapa trygghet i alla delar av livet. Det behövs även utbildning, 
bostäder till alla och möjlighet till arbete och försörjning. Och kommunens invånare 
ska ha goda möjligheter till en rik och utvecklande fritid, med god tillgång till sådant 
som kultur, idrott och natur. Vi ser helheten! 

Vi som parti måste hela tiden agera i enlighet med den socialdemokratiska 
behovstrappan för att kunna uppnå vår vision. Det innebär att alla beslut, inlägg 
och utspel måste utgå från att det är dit vi vill nå! Enkelt säger någon, svårt säger 
någon annan – hur använder vi oss av de möjligheter som vi faktiskt har för att visa 
vad vi vill? Beskrivningen av behoven är utifrån vår grundläggande 
socialdemokratiska ideologi, inget konstigt men det är just den som skiljer oss från 
andra partiers ideologi och deras agerande – och det är just den skillnaden som vi 
måste påvisa – hela tiden! Välfärden händer inte av sig självt utan kräver aktivt 
agerande från vår sida.
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Vi gör det tillsammans!
Socialdemokraterna är ett unikt parti eftersom vi agerar tillsammans med 
alla parter på arbetsmarknaden och det är till vår fördel – om vi hanterar 
det rätt. Att prata med aktörer inom näringslivet samtidigt som vi vill 
utveckla den kommunala verksamheten ger oss en bred arbetsmarknad 
– där det kan finnas något för alla. Vi samverkar och samarbetar med de 
fackliga organisationerna för att stärka vårt agerande där vi har ett 
arbetsgivaransvar – allt för att ge våra kommuninvånare de bästa 
förutsättningarna i sitt yrkesliv och försörjningsmöjligheter, vilket även 
påverkar deras möjlighet till en god fritid och ett bra boende. 

Långsiktig strategi
Det finns en gemensam politisk ambition att Kävlinge kommun ska bli 
Skånes bästa boendekommun, dock är vägen dit och vad det innebär för 
kommunens verksamheter samt kommuninvånare inte helt 
överensstämmande, vilket vi med detta dokument vill påvisa för 
respektive nämnd där sunda finanser är en självklarhet.

Medarbetare/personal
Kävlinge kommun arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare, där 
arbetsmiljö och arbetsvillkor följer tre prioriterade inriktningar: ett hållbart 
arbetsliv, heltid som norm samt ett friskvårdbidrag, vilka vi håller 
fullständigt med om men ser även att ytterligare satsningar behövs för 
att uppnå ett hållbart arbetsliv.

INLEDNING

Kvalité för kommuninvånare
Alla politiska beslut och satsningar ska komma kommunens invånare till godo och 
verka för en kvalitetsökning. Vår första prioritering är att säkerställa behörig, 
tillgänglig och kompetens personal.

Verksamhet
Vi anser att vår samverkan och vårt samarbete med fackliga representanter och 
organisationer inom Kävlinge kommun är unik samt behövlig för att kunna bidra till 
ett påverkansarbete samt opinionsbildning.

Guldkant
Våra satsningar inom Kävlinge kommun ska leda till en guldkant på tillvaron för 
våra kommuninvånare och anställda – den yttersta guldkanten är tid. Tid för dig 
som kommuninvånare men även tid för dig att utföra ditt arbete.

KKB-pengarna
Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2019-06-10 ska den erhållna utdelningen från 
försäljningen av KKBs fastigheter på Korsbacka användas för ”att utveckla 
mötesplatser för kommuninvånarna där alla är välkomna och folkhälsan påverkas 
positivt.” – inte placeras i fonder i avvaktan på en långsiktig lösning.

Budget 2022 Långsiktig strategi Medarbetare/
personal

Kvalité för kommuninvånare Verksamhet Guldkant

Kävlinge kommun Skånes 
bästa boendekommun
Agenda 2030
Ekonomi i balans

Hållbart arbetsliv:
Jysst arbetsmiljö
Jyssta arbetsvillkor 

Behörig, tillgänglig och kompetent 
personal

Samverkan och samarbete med 
fackliga representanter

Tid – för dig
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Direktiv till kommundirektören:

Kommunal verksamhet ska i första hand drivas i kommunal regi. 

• Att utreda kostnaden för en ökning av elevpengen för att uppnå en skola 
för alla.

• Att värna och fortsätta driva frågan om tillgängligt gymnasium med plats 
för kommunens alla elever.

• Att utreda möjligheten till kommunalt driven färdtjänst för de inom LSS 
för verksamhetsresor samt gruppresor.

• Att utreda kostnaden för gratis medlemsavgift för barn för aktiviteter på 
fritiden under ett år.

• Vi Socialdemokrater yrkar på att Kommunfullmäktige fattar beslut under 
kommande höst om en utbetalning under kvartal 1 2022 från Kävlinge 
Holding bolag till Kävlinge kommun. Yrkandet på utbetalningen är 
relaterad till Kommunfullmäktiges beslut den 2019-06-10 om att den 
erhållna utdelningen från försäljningen av KKBs fastigheter på bland 
annat Korsbacka användas för ”att utveckla mötesplatser för 
kommuninvånarna där alla är välkomna och folkhälsan påverkas 
positivt”.

Vi yrkar på en utbetalning på 25,7 milj kr för 2022. 

Tilläggsyrkande:

KKB-pengar:

• Rusta upp förskole- och skolgårdar samt 
LSS-boendemiljöer 10 milj kr

• Rusta upp befintliga parker och grönområden 10 milj kr

• GC-leder 2 milj kr

• Tryggare platser 1.5 milj kr

• Värdefulla naturområden 0.75 milj kr

• Värdefulla kulturobjekt 0.75 milj kr 
(bron i Dösjebro, Möllan i Lödde mm)

Summa: 25.7 milj kr

• Årlig finansiering av sommarbussen: 0.5 milj kr

Summa: 0.5 milj kr

KOMMUNSTYRELSEN 5



Byggnation och miljö
Vi socialdemokrater vill att all kommunal verksamhet ska uppfylla nationellt och 
internationellt uppsatta målsättningar gällande klimat och miljö och våra 
medborgare ska ges goda förutsättningar att leva ett tryggt, hållbart och rikt liv.

Boende och byggande  
För att bevara jordbruksmark och bygga i kollektivtrafiknära lägen måste en 
betydande del av ny bebyggelse göras genom förtätning. Nyetablering av 
bostäder och verksamheter ska huvudsakligen ske genom förtätning. Vid 
förtätning är det viktigt att behovet av bostadsnära grönområden tillgodoses.

Åkermark klass 8 eller högre ska inte exploateras eller fragmenteras. 

Allt hushållsavfall ska kunna källsorteras i anslutning till, eller i nära anslutning 
till, bostaden.

Vatten- och avloppskapaciteten i de västra kommundelarna behöver ses över.

Naturvård
Värdefulla områden och arter ska skyddas och förvaltas och möta människors 
behov att använda naturen. 

KOMMUNSTYRELSEN/SAMHÄLLSBYGGNAD

Trafik och säkerhet
Kävlinge kommun ska ha ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät. Ur trygghets- och 
säkerhetsaspekt ska dessa i likhet med gator vara belysta. Våra barn och ungdomar ska 
kunna cykla till och från sina förskolor, skolor och fritidsanläggningar på ett säkert sätt.

Kommunens tre järnvägsstationer ska kunna nås via kollektiv matartrafik.

Ett behov att avlasta sträckan mellan Kävlinge och Löddeköpinge via Hög föreligger. Nya 
byggnationer, flytt av simhall och ökad befolkningsmängd ökar belastningen. En ny 
vägsträckning behöver utredas. Även förbifarter runt Löddeköpinge och Kävlinge behöver 
ses över, bland annat med tanke på genomfart inom kommunen vid avstängning av E6:an. 

Samhällsbyggnadsnämnd
En samhällsbyggnadsnämnd ska inrättas. Omställningen till ett hållbart samhälle är helt 
nödvändigt för att klimatförändringar inte ska leda till allvarliga konsekvenser. Detta 
kommer att ställa stor fokus på infrastrukturfrågor globalt, nationellt men även lokalt. Då 
krävs en sammanhållande kraft för den fysiska planeringen i kommunen.

Frågor som en samhällsbyggnadsnämnd skulle kunna hantera är till exempel: 
trafiksäkerhet, gång- och cykelvägar, lekplatser, bredband, kollektivtrafik, skötsel av 
gata/park i kommunal regi, avfallsfrågor med mera.

Budget 2022 Långsiktig strategi Medarbetare/
personal

Kvalité för kommuninvånare Verksamhet Guldkant

Samhällsbyggnad & miljö Hållbara städer och samhällen 
(mål 11, Agenda 2030)
Ekonomi i balans
Kävlinge kommun ska bli 
hållbar & säker
Nybyggnation ska vara 
ekonomiskt tillgängligt
Allmännyttan för alla

Personal för att 
kvalitetssäkra samt 
säkerställa byggprocessen 
och den fysiska 
planeringen

Trafiken ska flyta (trafikflöden 
planeras i tidigt stadie)
Kollektivtrafik
Bevara ”gröna lungor”
+8-klassad jord ska ej exploateras
Hållbart VA som möter framtida krav

Säkra GC-leder där skol- och 
fritidsvägar prioriteras
Förtätning och förhöjning
Arkitekturpolicy tas fram och 
följs
Vårt kommunala bostads- och 
lokalbolag (allmännyttan) värnas 
om för hyresgäster, verksamheter 
samt samhällsplanering

Tätorter omgärdas av ”gröna 
avgränsningar”
Hållbar hantering av 
hushållsavfall för att möta 
framtida krav
”väg 1137”
1% konstnärlig utsmyckning 
av offentliga miljöer & 
byggnader
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Direktiv till kommundirektören:

Kommunal verksamhet ska i första hand drivas i kommunal regi. 

• Att utreda en utveckling av kommunens organisation för att inkludera ett 
återtagande av exempelvis städningen i Kävlinges verksamheter, 
skötsel av gata/park och av sophämtning av hushållsavfall för att drivas i 
kommunal regi i form av en ny nämnd: Samhällsbyggnadsnämnd

• Att utreda ett återtagande av städningen i Kävlinges verksamheter för 
att återgå i kommunal regi.

• Att utreda ett återtagande av gata/park skötseln för att återgå i 
kommunal regi

• Att utreda ett återtagande av sophämtning av hushållsavfall för att 
återgå i kommunal regi

• Att utveckla samtliga utemiljöer på kommunens skolor och förskolor till 
aktiverande och spännande miljöer.

• Att ta fram en plan för att upprusta och förbättra utemiljöerna runt 
kommunens LSS-boenden

• Att ta fram en plan för att upprusta kommunens befintliga parker och 
övriga utemiljöer.

KOMMUNSTYRELSEN/SAMHÄLLSBYGGNAD 7



Socialtjänst
I och med att vi är en starkt växande kommun och har 
planer på en än starkare tillväxt så är det viktigt att även 
denna service till innevånarna växer samma takt. Därav 
föreslår vi Socialdemokrater att det anställs 2 styck 
socialsekreterare. Då det inte är acceptabelt att 
barnutredningar inte hinns med inom lagstadgad tid samt 
att vi inte tycker att sänka kvaliteten på utredningar är rätt 
väg att gå.

För att långsiktigt komma till rätta med problemen med 
ungdomarna som ställer till det både för sig själva och 
samhället föreslår vi att en fältgrupp som har till 
huvudsaklig uppgift att jobba med detta införs.

ARBETSLIV- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Fritid och kultur
Inom detta område så föreslår vi som en kvalitetshöjande insats att 
ledarutbildningsbidrag utreds. Vi är också övertygade om att idrottshallen på Center 
Syd-området behöver vara kvar för att inte försämra tillgången till halltider. Även 
detta behov ökar med en ökande befolkning och växande föreningar. Vi anser också 
att avgifterna till kulturskolan sänks med 50% så att fler får möjlighet att vara med 
där.

Bibliotek
Till biblioteken yrkar vi på resurser för att anställa en bibliotekarie och utökade medel 
för mediainköp. Det duger inte att utlånen av digitala böcker stoppas i slutet på 
månaden för att pengarna är slut.

Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen är en väldigt viktig verksamhet som skall ha som mål att hjälpa 
människor till att bli anställningsbara på en föränderlig arbetsmarknad.

Budget 2022 Långsiktig strategi Medarbetare/
personal

Kvalité för kommuninvånare Verksamhet Guldkant

Arbete God hälsa och 
välbefinnande
(mål 3, Agenda 2030)
Ekonomi i balans
Alla ska i arbete

Personal för att säkerställa 
och kvalitetssäkra stöd vid 
försörjnings-processen
Stärka socialtjänsten

KK skapar goda förutsättningar för 
självförsörjning (mål 7) - stöd i olika 
faser i livet 
Stärkt kvalité av försörjningsstödet
Tillgänglig personal vid behov av 
rådgivning, stöd och/eller behandling
Förebyggande och behandlande 
socialtjänst

Fokus Unga företagare
Utveckla kommunal 
arbetsmarknadsenhet
Värna om gymnasieplatser
Vuxna lärandet – en möjlighet i det 
livslånga lärandet 

Kommunal värd 
(arbetsmarknadsåtgärd)
Studieförbund

Fritid & kultur God hälsa och 
välbefinnande 
(mål 3, Agenda 2030)
Ekonomi i balans
Tillgänglig kultur o idrott

Utbildningsbidrag till 
ledare
Fältassistenter/fält-
pedagoger

Föreningsbidrag indexregleras
Ökade kultursatsningar

Lokaler efter behov av 
fritidsaktiviteter
Lallerstedska/Lilla Kulturhuset 
(mfl) för kultur- och 
föreningsverksamhet

Kulturskola kopplas till skolans 
fritids-verksamhet
Kulturskolan tillgänglig för fler
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Direktiv till kommundirektören:

• Att utreda kostnaden för att sänka avgifterna till kulturskolan för att göra 
den tillgänglig för fler.

• Att utreda kostnaden för inköp av musikinstrument till Kulturskolan.

• Att utreda förutsättningarna för att införa ledarutbildningsbidrag till 
föreningarna. Bra och välutbildade ledare ger en högre kvalitet på 
föreningarnas verksamhet.

• Att Kävlinge kommun stödjer medborgarnas väg till egenförsörjning och 
livskvalitet och därför ändrar inriktningen på mål 7 till ” Kävlinge kommun 
skapar goda förutsättningar för självförsörjning”.

Tilläggsyrkande:

• Fältsekreterare 2 milj kr

• Socialsekreterare 1.2 milj tkr

• Stärka biblioteken 1 milj kr

Summa: 4,2 milj kr
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Vi Socialdemokrater vill att boendealternativen ska 
bedrivas i kommunal regi, vara av god kvalité samt finnas 
så långt som möjligt i nära anslutning till samhällsservice. 

Vi vill utveckla och inte stänga ner den kommunala 
verksamheten för att gynna de privata och för att det ska 
finnas valfrihet så behövs finnas alternativa boende i 
kommunal regi att välja på. Detta gäller såväl boende för 
äldre som boende för personer med funktionshinder. 

Kommuninnevånarna ska kunna bo kvar i sina invanda 
miljöer så länge som möjligt och det egna hemmet kommer 
för de flesta att utgöra basen för alla service och 
sjukvårdstjänster. 

Den enskilde ska oavsett förutsättningar ha rätt att leva sitt 
liv till fullo. 

OMSORGSNÄMNDEN

Budget 2022 Långsiktig strategi Medarbetare/
personal

Kvalité för kommuninvånare Verksamhet Guldkant

Stöd & omsorg
i alla skeden

God hälsa och välbefinnande 
(mål 3, Agenda 2030)
Ekonomi i balans
Framtida boende inom stöd & 
omsorg
Framtida LSS-boenden

Minutschema bort
Daglig chefs-kontakt (fler 
enhetschefer/
mindre arbetsgrupper)
Förbättra HME
Samlad organisation för 
SSK

Personcentrerad vård 
med ökad bemanning 
(USK/SSK/fysioter./
arb.ter./biståndshand-
läggare mfl) 
Ökad personalkontinuitet i 
hemtjänsten
Välfärdsteknik
Inrätta demenssjuksköterska

Kommunal kärnverksamhet:
- Utveckla hemreahab
- Säkerställa vårdbehov genom 
ökad patientkontakt
- E-hälsa utvecklas

Satsa på kommunala 
restauranger
Öppna dagverksamheter
Hälsofrämjande enhet

De kommunala restaurangerna vill vi ska utvecklas till 
attraktiva mötesplatser med möjligheter till olika 
hälsofrämjande aktiviteter och så långt som möjligt finnas 
inom hela kommunen för att motverka ensamhet.

Framöver kommer personal att vara en bristvara och detta 
gör välfärdsteknik till en nödvändighet. Rätt använd är 
tekniken ett stöd och hjälp i personens vardag.  

En god arbetsmiljö måste erbjudas om kommunen ska 
kunna behålla, utveckla och rekrytera personal. Det är 
personalen som gör jobbet och utför de tjänster som 
erbjuds kommunens innevånare. Det är här verksamhetens 
kvalitet avgörs. Det går inte att tumma på arbetsmiljön utan 
att försämra kvaliteten. 

Den kompetens som finns i organisationen ska används 
och utvecklas utifrån verksamhetens behov som en viktig 
del i att skapa bra kvalitet.
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Direktiv till kommundirektören:

• Att uppdra åt det kommunala bostadsbolaget att dels utveckla 
Norrehedsområdet i Löddeköpinge till ett fortsatt kommunalt alternativ 
för äldreboende samt dels se till att nyproduktionen kommer igång med 
att bygga LSS boenden enligt planering.

• Att analysera varför det är en hög personalomsättning inom 
Omsorgsnämnden.

• Att ta fram och genomföra åtgärder som ökar inflytande för 
hemtjänstpersonalen och omsorgstagarna vad gäller beslutade insatser 
genom bland annat avskaffa minutscheman.

• Att utreda möjligheterna till att kunna införa glesare helgtjänstgöring än i 
dag gällande varannan helg.

• Att se till att arbetet med införande av välfärdsteknik fortsätter och att 
tekniken används enligt Socialstyrelsens regler och kriterier för att bidra 
till ökad livskvalitet för äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning.

• Att skapa ett hem-rehab team som arbetar med personcentrerad vård 
och har tid för att kunna rehabilitera patienten i hemmet samt utreda hur 
många patienter en sjuksköterska maximalt ska vara patientansvarig för.

Tilläggsyrkande:

• Att tillföra medel när arbetstidsmåttet för nattarbete förändras 
enligt avtal 1 milj kr.

• Att Inrätta enhetschefer istället för biträdande, samt se över 
samtliga chefers arbetssituation utifrån antalet underställda 
medarbetare 0.75 milj kr

• Ändra heltidsmåttet inom ON från 38,25 timmar till 37 timmar per 
vecka 5 milj kr

• Att införa en samlad organisation för sjuksköterskorna med 
legitimerad sjuksköterska som enhetschef 0.8 milj kr

• Att inrätta demenssjuksköterska med uppdrag att vara en resurs 
för människor med demenssjukdom och för anhöriga. Allt i nära 
samarbete med Silviasystrar, primärvård och andra instanser

0.7 milj kr

• Utöka det befintliga Hemtagningsteamet med en sjuksköterska 
för att kunna möta upp fler personer i egna hemmet,

0.665 milj kr

Summa: 8.915 milj kr
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För att nå målet att ha Sveriges bästa utbildning vill vi 
Socialdemokrater att Kävlinges förskolor och skolor i första 
hand ska drivas i kommunal regi.

I förskolan vill vi att:

• Barngrupperna ska vara mindre över hela dagen.

• Ha fler vuxna på/i våra förskolor.

• Tiden för 15-timmarsbarnen ska utökas med 5 timmar 
till totalt 20 timmar/vecka

• Öppna förskolan i Löddeköpinge ska öppnas. 
Förslagsvis på Tolvåkersområdet.

I grundskolan vill vi att:

• Fler vuxna anställs i skolan. Lärarassistenter är en 
yrkeskategori som rektorerna själv styr över. 

• Eleverna ska erbjudas en Morgonmacka/frukt.

UTBILDNINGSNÄMNDEN

• En tjänst som Fritidsutvecklare införs som utvecklar o 
stärker samarbetet/samverkan mellan Skola-
Fritidshem - Föreningar och Studieförbund.

• Eleverna, främst, 7-9, ska ges möjlighet till fysisk 
aktivitet/promenad i samband med lunchen.

• Elever med behov av särskilt stöd, ska få det 
professionen bedömt adekvat i enlighet med gällande 
lagstiftning inklusive rektors ansvar.

• Skolbiblioteken får ytterligare medel för inköp.

• Vi inför ett utökat hemmateam som möjliggör för ALLA 
elever att delta i undervisning.

Detta är enligt oss Socialdemokrater vägen till att bli 
Sveriges Bästa Utbildning där förskola och skola och hela 
utbildningskedjan med gymnasiet och vuxenutbildning är 
den grundläggande verksamheten för att nå målet.

Budget 2022 Långsiktig strategi Medarbetare/
personal

Kvalité för kommuninvånare Verksamhet Guldkant

Utbildning
Livslångt lärande

God utbildning för alla 
(mål 4, Agenda 2030)
Ekonomi i balans
Tillgängligt: socialt, fysiskt, 
ekonomiskt och individuellt

Stärkt bemanningsenhet
Elevmentorer
Lärarassistenter
Fritidsutvecklare
Administratör

Stärkt skolbibliotek
Stärkt rastverksamhet
Utemiljöer som aktiverar
”Ej lågskattekommun efter kl 14”

Flexibla barn- och elevgrupper
Förebyggande elevhälsa
Familjecentral
Utveckla hemmateamet
Aktivt CSR

Frukostsmörgås
Mellanmålsfrukt
Idrotts- och 
kulturföreningar tydligt 
kopplas till 
fritidsverksamhet
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Direktiv till kommundirektören:

• Att arbeta för att Kävlinges förskolor och skolor i första hand ska drivas i 
kommunal regi.

• Att utreda möjligheten till att Bemanningsenheten får en egen budget.

För förskolan:

• Att utreda kostnaden för att möjliggöra mindre barngrupper hela dagen.

• Att utreda kostnaden för att behålla de Barnskötare som ska ersättas av 
Förskolelärare.

• Att utreda kostnaden för att utöka tiden för 15-timmars barnen med 5 
timmar till 20 timmar/vecka.

• Att utreda kostnaden för att återstarta Öppna Förskolan i 
Löddeköpinge.

För grundskolan:

• Att skapa ett hemmateam med målsättningen att möjliggöra för alla 
elever att delta i undervisningen. 

• Att möjliggöra för eleverna att få en morgonmacka/frukt.

• Att ur ett hälsoperspektiv erbjuda eleverna, främst åk 7 – 9 promenad 
eller annan fysisk aktivitet i samband med lunchen.

Tilläggsyrkande:

• Komplettera statsbidragen för att anställa lärarassistenter utan 
att belasta de enskilda skolorna. 

3.2 milj kr

• Anställa en Fritidsutvecklare, vars uppgift är samordna Skolans, 
Fritidshemmens, Föreningarnas och Kulturskolans 
verksamheter, med målet att uppmuntra och öka elevernas 
engagemang på rasterna och fritiden efter skolan. 

0.6 milj kr

• Öka inköpen till Skolbiblioteken 
0.3 milj kr

Summa: 4.1 milj kr
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