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Nolla socialnämndens resultat!

Socialnämnden har under flera år varit 
underfinansierad och gått med under-
skott. Det gör att bl.a. hemtjänstperso-
nal har en stressig och tuff arbetsmässig 
belastning med minutscheman m.m. 
Det finns hög omsättning bland perso-
nalen vilket gör att de som behöver hjälp 
träffar ny personal alltför ofta! VI kan 
inte acceptera detta och vi vill att arbets-
miljön ska förbättras. Därför ska social-
nämndens resultat "nollas" så att olika 
sparbeting i förvaltningen ska tas bort. 
Detta ska bidra till att Ystads Kommun 
ska leva upp till sitt eget övergripande 
mål om att vara en attraktiv arbetsgivare! 
Vi vill också att Seniorernas hus ska ut-
vecklas och ett nytt sådant etableras på 
Räfsan i Glemmingebro.

I BUDGETEN INFÖR 2022 VILL VI:
• Bygga idrottshall för olika idrotter

• Öka föreningsbidraget till föreningarna

• Bygg särskilt boende i Trädgårdsstaden

• Anställ klimatstrateg

• Tillgänglighetsförbättringar i Kåseberga

• Fyrfackskärl i sophämtningen

• Handikappanpassat strandbad

BUDGET 2022
VI SATSAR PÅ VÄLFÄRDEN, 

JOBBEN OCH KLIMATET!

SÖNDAGEN DEN 11 SEPTEMBER ÄR DET VAL!
VEM SKA DU RÖSTA PÅ?

MINI



Ystad behöver en ny idrottshall som visar att 
Ystads idrotter för unga har en mångfald och 
erbjuder annat än de stora sporterna. Det finns 
en lokalbrist för gymnastik- friidrott- och 
kampsportsklubbarna. Vi har lämnat in en mo-
tion om att bygga en ny idrottshall i egen regi vid 
världensände. Vi anser det är mycket viktigt att 
det finns ett brett utbud som stimulerar till både 
gemenskap och idrottande. Utbudet ska finnas 
på såväl nybörjar- till elitnivå. Ystads kommun 
har haft många idrottare som haft finna karriärer. 
Detta vill vi ska fortsätta!

Återinför föreningsstödet i BUN för 
allmännyttiga ekonomiska föreningar 
utan vinstintresse som främjar 
samlingsplatser i kommunen för 
ökad demokrati, socialsamvaro och 
gemenskap i samhället.

Välkommen 
till 

S-kvinnor!

Gilla oss på Facebook!
socialdemokraternaystad

Bli medlem
socialdemokraterna.se/blimedlem

BYGG EN
NY IDROTTSHALL



Bli medlem?
          www.ssu.se/bli-medlem

www.socialdemokraternaystad.se

VÄLKOMMEN TILL VÅR EGEN HEMSIDA

FÖRBÄTTRA
KULTURGARANTIN

Kulturgarantin finns införd sedan flera 
år för grundskolan och för gymnasiet 
för att på så vis garantera att alla elev-
er ska få tillgång till kulturupplevelser.  
Efter pandemin vill vi att Kultur-
garantin ska öka i betydelse. Våra egna 
institutioner skall lyftas fram till ung-
domarna och vara en naturlig del i 
deras kulturkonsumtion. Ystads Teater 
ska vara en välkänd institution som ska 
locka till många besök i framtiden. 

Föreningslivet i Ystad är stort, dynamiskt och betydelsefullt för 
kommunens utveckling. Föreningarna bidrar till gemenskap 
och social samvaro samt att människor kan utöva sina intres-
sen tillsammans mad andra och utveckla sin egen potential. 
Vi satsar på vårt föreningsliv genom att stärka upp stödet i de 
nämnder som arbetar med sådant stöd. Vi vill därför ge utök-
ningar till Barn och Utbildningsnämnden, Socialnämnden och 
Kulturnämnden.

STÄRK FÖRENINGSLIVET
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KÅSEBERGA OCH
LANDSBYGDSUTVECKLINGEN 

För Ystads Socialdemokrater är det viktigt att hela vår kommun 
lever och utvecklas. Därför föreslår vi i vår budget tillsammans 
med våra samarbetspartier att det ska satsas på utveckling av 
landsbygden. Kåseberga denna turistpärla som varje år inte minst 
under högsäsong besöks av hundratusentals människor, här vill vi 
att kommunen tar ett större ansvar och avsätter därför pengar till 
försköning och utökad skötsel under högsäsong samt trafik och 
sommarvärdar. I budgeten satsar vi även på medfinansiering av 
transportmöjligheter mellan parkeringen vid infarten och hamn-
plan i Kåseberga helt i enlighet med den socialdemokratiska mo-
tion som kommunfullmäktige biföll i april.

Vi räknar även att den servicebyggnad vi hade med i vår bud-
get för 2021 står klar inför Kåsebergas högsäsong 2022. Det är 
ju som bekant vår budget som Ystads styre haft att anpassa sig 
efter detta år och för landsbygden och övriga kommuninvånare 
så hoppas vi på att vår budget även kommer styra spelplanen för 
Ystad Kommun 2022.

Stad och land 
– hand i hand 
för en bättre 

framtid!

E-post:  
ystad@socialdemokraterna.se

Facebook: 
socialdemokraternaystad

Hemsida: 
www.socialdemokraternaystad.se

SWISH:  
123 019 68 16

BG: 
720-4506


