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Vad roligt att just du har hittat hit!
MED, Medborgerlig Samling, är för Sölvesborg ett nytt parti och framför
dig har du några sidor med de saker vi tänker att vi vill förändra. Vi är ett
positivt gäng som samtliga har engagerat oss för en bättre kommun.
Inte för löner, släkten eller makt, utan för att vi i grunden anser att saker
är fel.
Vår kommungrupp har en bred kompetens och ett stort intresse för att
lära oss mer. Tillsammans har vi gått igenom varenda ord i detta häfte
och vi anser att detta är vad som behövs för ett nytt Sölvesborg.
Ett Sölvesborg som går in i en lågkonjunktur med en ekonomi som inte
är anpassad för drömmarna nuvarande styre har önskat.
Vi delar upp varje stycke i tre delar. En överskrift med en kort del som
ger en allmän beskrivning, punkter vi vill genomföra och sist men inte
minst en längre beskrivning för er som vill gå ner på detaljnivå.
Tack för att du läser och har du tankar eller idéer, så känn dig alltid
välkommen att berätta om dem för oss. Vi kommer att lyssna på dig!

Medborgerlig Samling Sölvesborg
Emilie Pilthammar
Gruppledare

1. Inledning
Medborgerlig Samling, MED, är ett parti som tror på dig!
Vi anser att du vet bäst själv och att de pengar du betalar till kommunen som skatt, ska du få
tillbaka. Kommunen ska använda dina pengar till dig och därför är det viktigt att de pengarna
används på ett bra sätt.
Lagen säger att kommunen ska ansvara för förskolan, skolan, hur vägarna sköts och var hus
får byggas. Kommunen ska också ordna så att du får hjälp när du är gammal, att du kan
låna böcker på biblioteket och att du ska känna dig trygg. Miljön är viktig och MED vill att du
ska få vara med och bestämma om de saker du tycker är viktiga.
Vi i MED tycker att den som har gått i skola och lärt sig saker ska få ta ansvar för det på sitt
jobb, tillsammans med dig! Du ska vara med och bestämma tillsammans med din
arbetsgivare och de som sedan jobbar i kommunen, tjänstemännen, ska göra så att det blir
rätt. Idag är det för många som tycker saker men för få som gör som det har bestämts.
Vi tror på dig!
MEDborgerlig Samling tror på dig!

Medborgerlig Samling, MED, är ett liberalkonservativt parti. Vår politik är liberal när
det gäller individens rättigheter och den ekonomiska politiken, men vår politik är konservativ i
fråga om synen på samhället, kulturen och miljön.
För Sölvesborgs kommun är vi ett nytt parti och vi vill här skapa och bli ledande kring frågor
där medborgaren ska stå i centrum. En kommun där varje medborgare själv ska få forma sitt
liv med den frihet och det ansvar det innebär. MED i Sölvesborg vill se en renässans för
kunskap och professionalism där nyckelorden ska vara medborgarmakt och grundtrygghet.
MEDs Sölvesborgsprogram ger många tydliga och konkreta förslag på hur Sölvesborgarnas
liv och livskvalitet kan förbättras inom olika områden och vi som parti kommer göra allt i vår
makt för att Du som medborgare ska märka denna skillnad.
MED förespråkar inte en allsmäktig välfärdsstat som försörjer medborgarna från vaggan till
graven, utan tror på dig som individ. Vi tror på dig som utbildat dig och kan ditt område,
varpå vi även strävar efter att den kommunala ledningen ska byggas på kunskap och inte
politisk adel.

Vi anser att samhällsproblem måste få diskuteras öppet på ett respektfullt sätt, utan
förlamande åsiktskorridorer och hätska personangrepp. Det måste vara slut med
reflexmässiga “satsningar”, känslotänkande och grupptryck inom ramen för en socialistisk,
kollektivistisk begreppsvärld. Sölvesborg behöver en vuxen intellektuell diskussion om alla
de frågor som medborgarna väljer att föra fram. Diskussionerna måste baseras på
vetenskap, erfarenhet och sunt förnuft där de underliggande orsakerna till bekymren måste
angripas. Demokrati förutsätter uppriktighet, transparens och ärligt uppsåt i dialogen med
väljarna.
MED vill att kommunens kärnverksamheter ska prioriteras. Förskola, skola, infrastruktur,
stadsplanering, omsorg, bibliotek, miljö- och ordningsfrågor är de kärnverksamheter som
anges i lagen och som kommunen har ansvaret för.
Utöver detta har vi turismen och den lokala mink- och fiskenäringen.
Samtliga sittande partier har varit delaktiga med att införa de regler som näringarna ska
följa, men Medborgerlig Samling ser på detta med andra ögon.
Vi anser inte att EU ska besluta kring frågor i Sölvesborgs kommun, utan det ska svensk lag
och den kommunala ledningen göra.
Hög kvalitet i kärnverksamheten och kommunens medverkan i allmänintressena kräver en
reducering av andra verksamheter som kommunen inte ska ha huvudansvaret för. Hit hör
exempelvis sysselsättning och arbetsmarknad, kultur, fritid och föreningsverksamhet.
Kommunen ska stötta men huvudansvaret ska ligga på näringslivet och civilsamhället. Den
politik som MED vill driva i Sölvesborgs kommun utgår från vårt program på riksnivå och
innehåller i vissa fall krav på ny eller ändrad lagstiftning.
Sådana krav är en fråga för riksdagen, inte för kommunfullmäktige, men vi kan nämna det
ändå.
Medborgerlig Samling vill ha ett starkt civilsamhälle, fritt från statlig och kommunal
inblandning. I den liberalkonservativa traditionen har människan förmågan och viljan att ta
ansvar och råda över sig själv. Samhällsförändringar ska göras med försiktighet och bygga
på vetenskap, sunt förnuft och beprövad erfarenhet.

I MEDs Sölvesborgsvision står medborgaren i centrum, inte politisk adel. Medborgarna ska
sättas främst. Kommunens tjänster ska tillhandahållas med respekt för individen och
allmänintresset ska tydligt sättas före särintressen. Kommunens tjänstemän och därmed
dess verksamheter ska inte bedriva identitetspolitik, aktivism eller politisk opinionsbildning.
Åsiktskorridorer, pekpinnar och politiskt baserad folkuppfostran ska inte förekomma.
Värdegrundsdokumenten bör tas bort och medborgarna ska själv ges utrymme och
förutsättningar att forma sina liv. Med dessa rättigheter kommer även skyldigheter och ett
ansvar att leva upp till vilket kräver ett hederligt arbete, laglydnad och ordning på allmän
plats.
Sölvesborg behöver ett nytt parti.
Ett parti som skapats av folket, för folket, MED folket.
Medborgerlig Samling ser fram emot att bli en del av det förändringsarbete som måste ske.

2. Medborgarmakt och politisk adel
Vi i Medborgerlig Samling tycker att de som tar beslut över andra människor också ska
ansvara för det de har bestämt. De som ska ta besluten ska vara de som har utbildat sig och
kan det de bestämmer över då pengarna som används är dina och mina. Vi vill därför att
den som arbetar som politiker inte ska få så hög lön utan att den lönen istället ska gå till dem
som utbildat sig.
Om du är ny på ett arbete kan det vara svårt att veta vad du ska göra och därför vill MED att
det ska finnas bra beskrivningar som säger vad du gör på olika platser. Att exempelvis jobba
inom vården innebär inte att alla som arbetar där gör samma saker. Varje plats har sitt sätt
att arbeta på och du ska få hjälp med att fungera på den plats du hamnar.
MED tycker att du vet bäst själv. Vi tycker att du ska få bestämma mer över ditt liv och att
kommunen ska lägga sig i så lite som möjligt.

Medborgerlig Samling vill därför:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

sänka de fasta politiska arvodena
färre arvoderade politiker
ta bort partibidragen
införa kommunalt tjänstemannaansvar
införa löpande jämförelser med andra framgångsrika kommuner
införa ett belöningssystem för kostnadsbesparande idéer
fokusera på kärnverksamheterna
sänka kommunalskatten
avveckla verksamheter som bättre kan utföras av näringslivet eller civilsamhället
kvarvarande skattefinansierade verksamheter ska vara små och effektiva med fokus
på sina kärnuppgifter
Ökat demokratiarbete för kommuninvånarnas delaktighet
Underlätta för personer som snabbt vill ta sig igenom SFI genom praktik
Att det ska finnas arbetsbeskrivningar för alla yrken inom den kommunala
verksamheten
öka medborgarnas valfrihet genom konkurrensutsättning
förbättra den kommunala kostnadskontrollen

Medborgerlig Samling

anser att medborgarna är för kommunen vad vårdtagarna är
för vårdpersonalen. Verksamheten ska byggas kring vad den som ska använda respektive
del anser är det korrekta. Det har i Sverige generellt vuxit fram en politisk adel där ett
politiskt arbete blir målet för den som inte vill utbilda sig. Även Sölvesborg har drabbats av
denna adel och det är något som Medborgerlig Samling vill förändra genom att ge dem som
är anställda ansvaret för besluten som tas. Därmed behövs inte de höga löner som idag
följer politikerna.
Medborgarna i Sölvesborgs kommun ska vara säkra på att de skattepengar som betalas in
går till dem själv. Därmed bör inte skattebetalarnas pengar gå till att ge politiska partier
bidrag för att hyra lokaler, ha interna luncher eller köpa give-aways. Politiken ska införa
styrmodellen men inte detaljstyra verksamheten utan lita på den personal som är anställd för
detta, då politik är en sak och förvaltning en annan. Personal i förvaltningen som kommer
med förbättringar ska belönas för de insatser de gör. Målet är att åstadkomma en sund
organisationskultur i en välskött, effektiv anda där hög kompetens och optimalt
resursutnyttjande ska främjas. Efter hand som ekonomin sedan tillåter ska skatten sänkas.
För att vara säkra på att kommuninvånarnas skattepengar går till det som de ska bör en
effektiv kostnadskontroll införas där arbetet med förbättringar ständigt står i fokus.
Vi behöver löpande jämförelser med andra framgångsrika kommuner för att inte uppfinna
hjulet mer än en gång.
Kommunen inblandning i sina medborgares liv bör vara så minimal som möjligt men erbjuda
en hög kvalité i de tjänster som erbjuds. Stora beslut som påverkar kommunens invånare för
en längre framtid ska i högre utsträckning förankras hos kommuninvånarna.
Personer som vill lära sig det svenska språket och arbeta inom kommunal verksamhet bör
erbjudas praktik men inte arbete förrän de har klarat av de krav som ställs i SFI kurs D. För
att underlätta för alla som vill arbeta inom kommunala verksamheter bör fullgoda
arbetsbeskrivningar för alla arbeten finnas.

3. Styrning och finansiering
Medborgerlig Samling tycker att ditt och mitt bästa ska komma först när kommunen
bestämmer hur pengarna som har betalats in i skatt ska användas. För att alla ska kunna se
vad som händer på möten som kommunen har vill MED att så många möten som möjligt ska
finnas på internet.
Det är bra både för miljön och demokratin.
MED tycker också att du som väljer att arbeta i Sölvesborgs kommun ska få mer betalt ju fler
år du arbetar kvar. Då slipper till exempel barn i skolan byta lärare som flyttar för att få en
högre lön.
Vi vill också att den som kan mycket om pengar och är chef ska få bestämma mer än den
som är politiker. Vi vill därför att pengarna ska användas på ett bättre sätt genom att chefen
för varje förvaltning, avdelning, ska kunna bestämma över sina pengar i fyra år istället för ett
år som det är idag. Då kan de välja att exempelvis renovera ett äldreboende eller bygga en
skola själv. MED tycker att det är viktigt att den som bestämmer detta också tar ansvar för
det den har bestämt.

Medborgerlig Samling vill därför:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Genomföra tjänstemannaansvar i kommunen
God hushållning i ekonomin
Slimma den politiska organisationen
Följa goda kommunexempel
Långsiktigt tänk kring beslut
Införa mentorskap i kommunen
Belöna förvaltningar som håller en kostnadseffektiv kvalité
Budgetarbete över fyra år
Jämföra Sölvesborg med andra kommuner för att få fram bra arbetsmodeller
Använda skattemedlen till lagstadgad verksamhet
Att alla politiska möten ska erbjudas digitalt
Insynsplatser i politiken ska få förlorad arbetsinkomst och körersättning
Att lång och trogen tjänst i kommunen ska premieras
Att kommunen ska ta över passverksamheten

Medborgerlig Samling

vill att Sölvesborgs kommun ska drivas av en så slimmad
politisk organisation som möjligt och medborgarnas bästa ska sättas framför politiska löner.
Ingen, eller ytterst få, ska kunna leva på politiken som ett arbete utan systemet ska göras
om för att få fler att engagera sig. Genom insynsplatserna får alla tillgång till vad som sker
på olika möten men MED anser att den som kommer på dessa möten inte ska förlora på det.
Genom att ge förlorad arbetsinkomst och körersättning alternativt att ha alla möten digitalt
gör att alla kan delta. En kommun äger inga pengar, utan förvaltar invånarnas, vilket gör att
en god hushållning kring ekonomin är viktig. Styrningen ska ske tillsammans med goda
exempel och uppföljning kring tagna beslut ska kontrolleras för att bli så kostnadseffektiva
som möjligt. Ett långsiktigt tänk kring kommunen som helhet måste främjas i beslut så att
framtiden sätts i fokus och inte nästkommande val. Därför vill vi att anställda i kommunen
som troget arbetar kvar ska få betalt för en lång och trogen tjänst enligt ett utarbetat
premiesystem. Utöver detta vill MED att införa mentorskap där den som är mentor ska
kunna få någon form av premie. Kommunens förvaltningar som klarar de ekonomiska
ramarna utan att sänka kvalitén ska framhållas och belönas för att skapa de goda exempel
så nära som möjligt. Genom att se över om en modell liknande den i Östra Göinge kan
införas, så sker budgetarbetet över fyra år istället för ett. Därmed kan respektive förvaltning
själv fördela ekonomin över åren för att på bästa sätt genomföra de önskningar som finns
från politiken. Goda exempel som ovan nämnda är viktiga att belysa varpå samarbete med
andra kommuner med goda erfarenheter är viktiga.
I Danmark sköter kommunen passverksamheten varpå MED i Sölvesborg vill att detta
system ska ses över och arbetas för gentemot riksorganisationen.
För att få en fungerande kostnadskontroll behöver upphandlingar ses över, vilket vi i MED vill
premieras. Genom ett tjänstemannaansvar som genomlyser hela organisationen ska de som
ansvarar för pengarna också se till att dessa förvaltas korrekt.

4. Skola, förskola och fritidsverksamhet
Medborgerlig Samling vill att skolan, förskolan och fritidsverksamheten i Sölvesborgs
kommun ska prioriteras genom att ha små avdelningar, fler dagbarnvårdare och skolor som
man sköter. Alla beslut ska tas för att barnets bästa ska vara nummer ett. För att de som
arbetar i kommunen ska vilja vara kvar ska deras lön höjas desto fler år de stannar kvar. I
skolan finns elever som är riktigt duktiga och de ska få hjälp att bli ännu bättre, men det finns
också de elever som har svårt för skolan. Tillsammans med andra områden i kommunen,
privatpersoner och föreningar så ska dessa elever få hjälp till att fungera bättre i skolan
genom att även få mer praktisk kunskap. Allt för att alla ska bli fungerande vuxna med
möjligheten till ett jobb.

Medborgerlig Samling vill därför:
●
●
●
●
●
●
●
●

Utöka antalet dagbarnvårdare i Sölvesborg.
Ekonomisk ersättning av slitage för dagbarnvårdare.
Införa ett system som gör att vårdnadshavare betalar för den verkliga tiden som
barnen är inom barnomsorgen och fritidshemmet.
Kostnadsfri specialkost erbjuds enbart när det är medicinskt motiverat.
Stödja etablering av skolor med yrkesförberedande utbildningar för gymnasieelever.
Främja kommunanställda som vill vidareutbilda sig.
Stötta kunskapsskolan i sitt uppdrag
Trygghet ska främjas i skolan, både för personal och elever/barn.

Medborgerlig Samling

anser att skolan och i viss mån förskolan, utöver familjen är
den viktigaste platsen för att barn ska växa upp till välfungerande vuxna. Med anledning av
det är denna verksamhet även en kärnverksamhet som ska prioriteras. Det småskaliga och
nära arbetet mellan förskola, dagbarnvårdare och skola ska ske genom ett kontinuerligt
samarbete mellan dessa enheter. Det betyder att de som vet hur detta ska ske på bästa sätt
finns i respektive verksamhet, inte från den politiska ledningen. Den ska sätta ramarna och
därefter bör arbetet ske utifrån dem med utbildning inom detta.
Medborgerlig Samling vill behålla det fria skolvalet och friskolesystemet. Vi vill se
yrkesgymnasium som inte är högskoleförberedande och skolan ska präglas av att vara en
plats för förmedling av kunskap och bildning.
Medborgerlig Samling vill se ett småskaligt tänk kring förskolor samt fler dagbarnvårdare och
alternativ som passar alla barn och deras familjer. Genom att ge högre ekonomiska
incitament för slitaget för dem som öppnar sitt hem och blir dagbarnvårdare sparar
kommunen i slutänden pengar samtidigt som det småskaliga premieras. Vi vill utöver detta
ha ett system där familjen betalar för den tid de använder inom fritidshemmet, då detta
skapar en möjlighet för att barn både får möjligheten att vara mer på fritids eller i hemmet.
Med ett fokus på kärnverksamhet så ska barnets bästa vara i centrum i alla beslut som rör
barnet.
För att stödja kunskapsskolan ska kommunen underlätta för skolor, föreningar och
organisationer att samarbeta och stötta elever som utmärker sig inom diverse områden.
Ingen ska arbeta ensam - inga barn ska kunna utsättas.
Ingen vuxen ska kunna anklagas.

5. Bostadspolitik och Stadsplanering
Medborgerlig Samling tycker att det är viktigt att det finns möjlighet att bygga i kommunen,
men vill inte att det som lockar människor hit ska byggas bort. Därför är det viktigt att det
som byggs passar in i omgivningen och att Sölvesborgs kommun underlättar för dem som
bygger. MED vill därför att detaljplanerna ska bli lättare och att byggloven ska bli billigare
men att fokus i byggandet ska vara att värna den hembygd som vi alla älskar.

Medborgerlig Samling vill därför:
●
●
●
●

Enklare detaljplaner
Billigare bygglov
Snabbare hantering av bygglov
Värna hembygden

Medborgerlig Samling

upplever att Sölvesborg är en pärla som många gärna
besöker. Bokskogarna, havet och ett öppet landskap lockar människor att vilja bosätta sig
här. Medborgerlig Samling i Sölvesborg tycker att områden ska skapas för nybyggnation
men vill värna om det som gör Sölvesborg till en attraktiv kommun varvid MED inte vill ha
byggnation som inte passar in eller förstör fler bokskogar.
En fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett fungerande samhälle men målet
ska inte vara att bygga bort anledningarna som gör att människor vill bo här. Därmed är det
inte högsta prioritet att bli fler kommuninvånare, utan att de som bor här får en hög kvalité för
sina skattepengar och att hembygden värnas. Bostadsbristen är ett samhällsproblem som
enligt MED bäst löses genom en kombination av privat bostadsbyggande och kommunala
insatser. Genom att minska byråkratiska hinder ökar både omsättningshastigheten på
befintliga bostäder samt nybyggnation.
Kommunen ska i större utsträckning godkänna rimlig ändrad användning av mark samt
byggnation på privat yta utan att ta ut chockpriser. Detaljplanerna bör vara samma i områden
och inte för olika kvarter. För att motverka lättvindiga överklaganden, ska överklagande av
bygglov vara förenat med en avgift, vilket MED Riks verkar för att införa på en nationell nivå.

6. Ekonomi och energi
Medborgerlig Samling i Sölvesborg tycker att det är väldigt viktigt att du som privatperson
ska ha tillgång till el så att du får en varm bostad utan att det ska kosta för mycket. Företag
behöver även de mycket el och därför vill vi i MED att den som kan skapa egen el ska få
göra det på ett lättare sätt. Det blir bra både för miljön och för dig som person.
Vi vill även att kommunen ska tänka på den teknik de använder och att de ska använda
hållbara alternativ för saker som exempelvis kräver ström.
Den som sedan jobbar inom kommunen ska få pengar om de måste köra i sitt yrke, men
också att de ska kunna köra bil eller cykla utan att det kostar någonting.
Viktigast av allt är att kommunen inte ska göra saker som du som person eller ett företag
kan göra bättre. Kommunen ska bara göra det som lagen säger att den ska göra.

Medborgerlig Samling vill därför:
●
●
●
●
●
●

Underlätta för privatpersoner som vill ta ett större ansvar för sin egen
energiförsörjning
Höja ersättningen för kommunanställda som med sitt privata fordon tvingas köra
mellan enheter alternativt se över andra lösningar
Erbjuda ett miljövänligt alternativ för kommunanställda som kör i arbetet
Se över miljövänliga och hållbara alternativ för digital teknik
Låta föreningslivet eller privata bolag driva de delar som enligt lag inte behöver
drivas av kommunen.
Arbeta för fler miljövänliga alternativ inom den digitala tekniken

Medborgerlig Samling

nationella mål är att kommuner styrda av MED ska vara de
som har lägst skatter och genom kostnadskontroll, uppföljning och revision kan detta ske.
Tillgången till el bör säkras tillsammans med företag i eller runt omkring kommunen samtidigt
som lättnader ska göras inom byråkratin för dem som till större del vill ansvara för sin egen
energiförsörjning. Kommunens mål ska vara att arbeta för en stabil, billig och fossilfri
elförsörjning utan att subventionera specifika delar då detta motverkar en sund balans inom
konkurrensen.
Idag finns många anställda inom kommunen som är tvingade att köra mellan olika platser i
sitt arbete. Ersättningen för dessa är låg och bör istället spegla de reella kostnaderna.
Kommunen ska se över vilka lösningar som kan gynna de anställda och eventuellt lease
fordon eller samköra mellan olika områden i kommunen. För att öka medvetandet kring
kostnaderna kan miljövänliga alternativ erbjudas.
Den befintliga bilparken kan i större utsträckning samköras och alternativ för exempelvis
cyklar ses över. Bilar bör inte tillhöra någon enhet i kommunen utan ses som en gemensam
bilpark för alla anställda. Dessa kan då användas av olika enheter inom de kommunala
verksamheterna.
MED vill att kommunen ska se på miljövänliga och hållbara alternativ, såsom solkraft eller
vågkraft, och främja utvecklingen av dessa i den digitala teknik som kommunen behöver.
Kommunen bör fokusera på sina kärnverksamheter och låta privata aktörer eller
föreningslivet sköta det de kan.

7. Fritid och kultur
Medborgerlig Samling vill göra det lätt för dig som vill vara aktiv i kommunen. Fotboll,
ishockey, motor, hästar, friluftsliv, musik och kultur i olika former ska finnas men MEDs
grundtanke är att du själv ska betala så stor del som möjligt för det själv.
Vi vill att det ska bli lätt för dig som är intresserad av att exempelvis cykla MTB, rida eller
springa genom att kommunen ger dig den informationen på sin hemsida.
MED vill att Listerländskan ska finnas kvar och att bibliotekens roll ska utvecklas. Böcker
som gallras ska först och främst användas inom kommunens verksamhet. Vi anser att det är
dina pengar som slängs bort och därför är det bättre att använda dem till exempelvis skolor
eller äldreboenden.

Medborgerlig Samling vill därför:
●
●
●
●
●
●
●
●

Bevara listerländskan
Skapa och bevara mötesplatser inom sport, musik och motor.
Skapa en mötesplats för nya idéer
Hitta andra vägar för gallrade biblioteksböcker
Att alla kommundelar ska ha tillgång till en lekplats
Ridleder ska ses över i hela kommunen och föras in digitalt på kommunens hemsida
Jaktsäsonger ska läggas in till informationen kring ridlederna
Cykel och löpspår ska göras enkla och tydliga digitalt
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grundtanke är att så mycket som möjligt kring fritid och
kultur ska vara självfinansierat. Sölvesborg är en kommun som är känd inom fotbolls och
musikvärlden, men även inom hockeyn och hästverksamheten. I vårt kulturpolitiska program
på riksplan lyfter vi fram att fokus ska vara gemensamma angelägenheter för samhällets
sammanhållning. I Sölvesborg anser MED att dessa är ovan nämnda områden men att detta
inte ska vara hugget i sten utan att nya områden kan identifieras. Vi anser inte att vi är de
som är bäst lämpade för detta utan vill skapa ett forum för att hitta lösningar, finna
fokusområden och se till att bland annat ungdomar får mötesplatser utifrån deras intressen.
Genom att använda privata företag och föreningar i denna process kan kommunens
invånare tillsammans finna lösningar som inte kan skapas på ett kontor.
Som en liten kommun med ett stort hästintresse bör de befintliga och framtida ridlederna i
hela kommunen ses över och hänvisade skyltar sättas upp för att främja en utveckling kring
hästsporten. Ridlederna ska markeras digitalt på kommunens hemsida för att lättare hittas.
På samma sida bör det även uppdateras när det är jakt i området kring ridleden, för att
säkerheten ska gå först. Information kring cykelspår, både vanliga och MTB, samt löpspår
bör också vara lättillgängliga så att den som vill uppleva kommunen ur denna vinkel ska få
lätt att göra det.
Medborgerlig Samling vill värna om bygden och dess kultur genom att främja vår lokala
dialekt. Genom att samverka mellan de kommunala organen kan listerländskan bevaras
innan det är för sent. Språket är det i särklass viktigaste sättet att kommunicera varpå
biblioteken och deras kunskap ska tas tillvara. När böcker gallras bör det ske en samordning
kring kommunala verksamheter om boendena vill ha några böcker eller skolorna använda
dem i undervisningen. Grundtanken måste vara att det är medborgarnas pengar och att
dessa först och främst ska återanvändas.
Då alla kommunens invånare, oberoende av var de bor, betalar lika mycket skatt ska de ha
tillgång till lekplatser och inte tvingas ta sig till de få stora lekplatser som centrerats kring
större bebyggelser. Lekplatserna bör lokaliseras så att skolor, förskolor och dagbarnvårdare
får tillgång till dem.
Verksamhet som får ett offentligt stöd eller bedrivs offentligt ska vara helt fri från religiöst
eller politiskt inflytande samt inte på något sätt bedrivas identitetspolitiskt.

8. Näringsliv, turism och miljö
Medborgerlig Samling i Sölvesborg tänker att det som syns är väldigt viktigt för dem som
kommer hit som turister men även för dem som bor här. För att våra parker ska skötas på ett
bra sätt och våra vägars omgivning ska se ordentliga ut vill vi att de ska skötas av mindre
företag eller privatpersoner i närheten.
För att sen låta alla se alla viktiga saker som finns här i vår natur, från både nutid och dåtid,
så vill MED samarbeta med Länsstyrelsen och Blekinge museum i högre utsträckning.
Kommunen har elstolpar som får användas men MED tycker att de som vill använda dem
ska betala för det de använder. Vi som betalar skatt här ska inte ge bort vår dyra el.
Vi i Medborgerlig Samling är helt emot stora vindkraftsparker i eller nära kommunen då vi
tycker att vi istället ska hjälpa dem som har andra idéer som inte syns eller hörs i vår miljö.
Vi vill att alla som får mat av kommunen, via till exempel skolor eller äldreomsorg, ska kunna
få mat som kommer från just Sölvesborgs eller runtomkring. Därför vill vi se över de papper
som säger var kommunen får handla och göra så att fler kan handla sin mat nära där de bor.

Medborgerlig Samling vill därför:
●
●
●
●
●

Lägga ut viss skötseln av byarna på entreprenad
Skapa ett större samarbete med Länsstyrelsen och Blekinge museum för att lyfta
särintressen i vår kommun
Införa en kostnad för att använda kommunens elstolpar
Stoppa eventuella vindkraftsparker i eller runt kommunen
Ha högre grad närproducerad mat inom kommunala verksamheter
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tycker att näringslivet är väldigt viktigt för Sölvesborg och
vår inställning är att den bör hålla en hög prioritet för att företagen ska ha goda
förutsättningar för tillväxt. Turismen är för många företagare en grundbult för att klara sig och
som kommun ska politiken se till hur skattebetalarnas pengar som bäst kan växa genom att
främja turismen och näringslivet. Miljön i kommunen, med skogar, stränder och hav är en
viktig del för att öka turismen och dessa ska framhävas.
Genom att samarbeta med Länsstyrelsen och Blekinge museum för att synliggöra
naturområden, fornminnen och historia från de sista århundraden kan ett större intresse
kring dessa områden öka i kommunen och därmed locka exempelvis fågelskådare och
historiskt intresserade personer. Då kunskap kring hembygden ingår i skolans läroplan kan
även kommunens pedagoger använda materialet och områdena.
Då alla kommunens invånare, oberoende av var de bor, betalar lika mycket skatt ska de ha
tillgång till lekplatser och inte tvingas ta sig till de få stora lekplatser som centrerats kring
större bebyggelse. Genom att låta föreningslivet och privata aktörer sköta stränder, parker,
lekplatser och ogräs kan en trevligare syn möta dem som väljer att komma till vår kommun
och kommunens parkavdelning kan fokusera på några få områden.
Medborgerlig Samling vill att kommunen ska förvalta och värna om de naturområden som
finns, lyssna på yrkesfiskarna och andra lokala näringar för att se hur kommunen bäst kan
hjälpa dem. Så långt det går vill MED att närproducerad mat används inom kommunala
verksamheter och detta ska ske genom att lokala producenter ska kunna konkurrera med
utländska konkurrenter på samma villkor.
Elbilarnas utbredning ökar och med dessa behovet av laddningsstationer. Dessa bör finnas
på olika platser i kommunen men är inget som ska sponsras av kommunens skattebetalare
då priserna skenar. En kostnad för att använda dem bör därför införas.
För miljöns skull säger Medborgerlig Samling klart nej till en etablering av en vindkraftpark i
eller runt Sölvesborgs kommun och kommer hänvisa till vårt kommunala veto för att säga
nej.

9. Vård och omsorg
Medborgerlig Samling tycker att alla människor som behöver vård och/eller omsorg ska få
vara med och bestämma vad de ska få göra på dagarna. De betalar för att få hjälp och ska
då få välja vem som ska hjälpa dem och vad de ska få göra.
För att alla ska förstå vill vi att den som arbetar inom denna verksamhet ska kunna svenska
som minsta krav och därefter ska de få jobb om de anses passa in. Det kan vara svårt att
vara ny på ett jobb och därför vill MED också att den som får jobb ska få riktig hjälp för att
klara det den ska göra.
Många tar droger och MED anser att hjälp för att sluta med detta ska ske tillsammans med
andra som träffar dessa människor. Det kan vara skolan, socialtjänsten eller andra delar i
vårdkedjan men nummer ett ska vara att hjälpas åt för att det ska bli så bra som möjligt för
den som behöver hjälpen.

Medborgerlig Samling vill därför:
●
●
●
●
●

Säkerställa en värdig och meningsfull vardag för vård och omsorgstagarna inom
kommunens verksamhet
Att personer som ska arbeta inom kommunens vård och omsorgsverksamhet minst
ska ha klarat SFI D-nivå
Anställningar ska ske utan hänsyn till något annat än den sökandes erfarenheter och
personliga lämplighet
Erbjuda arbetsguider för alla anställningar
Att sjukvården och socialtjänstens insatser mot drogmissbruk ska samordnas i
riktning mot att minska repression och utöver det sätta ett tydligare fokus på
vårdperspektivet
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anser att ett stort fokus inom omsorgen ska vara att
anpassa omsorgen och vården till densamma. Vård och omsorgstagarna ska själv få
bestämma vad de vill göra och därefter ska omsorgen anpassas efter detta. Alla insatser till
vård och omsorgstagarna ska därför präglas av hög kvalité, självbestämmande och
värdighet. Nummer ett för att detta ska fungera är att språket måste vara tydligt för vård och
omsorgstagarna och här kan även kulturen spela en stor roll. För att fokus ska vara på den
som får vården eller omsorgen behöver dessa kunna bestämma över vem som ska hjälpa
dem. Tryggheten ska vara nummer ett även för våra äldre som är i behov av vård eller
omsorg då dessa inte är omyndigförklarade och därutöver köper denna tjänst av kommunen.
Vården och omsorgen ska inte vara en grund för integration av människor utan en plats där
människor får tillgodosett det de behöver varpå MED anser att ett godkänt betyg i SFI kurs D
ska vara ett minimikrav för en anställning. Ingen hänsyn ska tas till vilket kön, religion eller
ålder den som söker arbetet har, utan den personliga lämpligheten ska vara avgörande.
För att det ska vara tydligt vad som gäller för den som anställs krävs att alla arbeten har en
ordentlig arbetsguide, en form av schema för arbetet som ska genomföras, och ett
mentorskap är att föredra innan en tillsvidareanställning erbjuds.
Andelen personer med någon form av drogproblematik ökar vilket gör att insatser krävs för
att minska och motverka detta. Sjukvården och socialtjänstens insatser mot drogmissbruk
ska samordnas i riktning för att minska repression och sätta ett tydligare fokus på
vårdperspektivet. Trygghet ska finnas för alla i vår kommun, både äldre och yngre.

