KUNGSBACKA

Kungsbacka den 28 maj 2019

Kommunbudget 2020
För oss socialdemokrater är det självklart att alla som kan ska arbeta och bidra till den
allmänna välfärden. På samma sätt är det självklart att alla ska få del av välfärden efter
behov. Vi vet att ett jämlikt samhälle gagnar alla och blir ett tryggare samhälle som gör att
fler kan uppnå sin potential oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar.
Att satsa på barn och ungdom är en investering som betalar sig. Barnen och ungdomarna är
vår gemensamma framtid, en framtid som dessutom hotas av miljöförstöringens effekter.
Därför måste vi även visa vägen i ett offensivt miljöarbete som vävs in i alla kommunens
verksamheter.

Fritidskort till alla ungdomar i årskurs 6 till 9
Vår kommun är relativt stor geografiskt sett och många av de aktiviteter som erbjuds finns
inte alltid så att det är möjligt att cykla eller gå till dem. För att ge ungdomar möjligheter att
delta i idrott, kulturliv och andra aktiviteter anser vi att ett fritidskort är en självklar investering.
Den fysiska aktiviteten sjunker hos barn och ungdomar, att ge dem en möjlighet att komma
till de aktiviteter som erbjuds är alltså även en folkhälsofråga. Kungsbacka har satsat på ett
modernt badhus som självklart ska vara tillgängligt för alla. Tillgängligheten för ungdomarna
till bland annat det nya badhuset underlättas av ett fritidskort.
Vi vill därför investera 12 miljoner kronor i våra ungdomar och vår framtid via ett
fritidskort till alla i årskurs 6-9.

Nämnden för Förskola & Grundskola
Skolan i Kungsbacka kommun ska vara likvärdig. Grunden för vårt starka samhälle och våra
barns framtid läggs i skolan. När vi investerar i skolan så investerar vi i vår gemensamma framtid.
Kungsbacka ska bli tryggare, med en bättre och mer jämlik kunskapsskola.
Vi vill med våra satsningar i Budget 2020 till Förskola & Grundskola göra följande tillägg:
10 miljoner kronor till att antalet barn i barngrupperna i förskolan ska minska.
Nämnden för Förskola & Grundskola och Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
För att möjliggöra tidiga insatser och stärka bland annat elevhälsoteamen satsar vi
15 miljoner kronor.
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Nämnden för Vård & Omsorg
De som har varit med om att bygga upp vårt land skall ha rätt till trygghet under ålderdomen.
Vi vill att invånare skall känna att vård och omsorg ger förutsättning för en god livskvalité på
ålderns höst. Socialdemokraterna vill ha en likvärdig vård och omsorg, med god tillgänglighet
för både boende och hemtjänst, i hela Kungsbacka. Omsorgen ska vara trygg och säker och
utförd av utbildad personal. De äldre ska få inflytande och medbestämmande över sitt liv och
vardagen i sitt boende.
20 miljoner kronor till Nämnden för Vård & Omsorg.

Nämnden för Individ & Familjeomsorg
Barn och unga ska vara kommunens främsta prioritering och vi vill se fler satsningar inom det
förebyggande sociala arbetet.
En satsning som gör det möjligt att uppmärksamma och verka för att barn och unga inte far illa
och vistas i miljöer som är skadliga för dem.
Vi vill bidra till att det skapas fler trygga samlingspunkter för våra unga i kommundelarna för
ökad trygghet och minskad risk för psykisk ohälsa, kriminalitet och droganvändning.
Fem miljoner kronor till Nämnden för Individ & Familjeomsorg för att uppnå en
tryggare ungdomsmiljö i kommunen.

Nämnden för Fritid & Folkhälsa
Det nya badhuset i Kungsbacka är ett fantastiskt tillskott i Kungsbackas utbud för att värna en
god folkhälsa för alla. Dock krävs det att anläggningen har god tillgänglighet för alla invånare så
väl fysiskt, praktiskt som ekonomiskt. Avgifterna som kommunfullmäktige kommer att fatta beslut
om är för höga för att tillgängligheten skall betraktas som god anser vi socialdemokrater. Det är
orimligt att mer än fördubbla vissa av dagens taxor. Att dessutom sätta tidsbegränsning för
badhusbesöken kopplat till avgiften är byråkratiskt, svårbegripligt och gynnar inte tillgängligheten.
Vi vill se avgifter som inte utestänger någon med knappa resurser. ◼

Totalt 62 miljoner kronor.
Finansiering
Vi finansierar vårt förslag genom att delvis använda 2020 års beräknade resultat på 110 miljoner
kronor.
För Socialdemokraterna

Eva Borg (S)
Kommunalråd
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