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Vänsterpartiet 
i Skurup är 

inte till salu
Vi vill förändra samhället, göra män och kvinnor 

jämlika, ta bort klasskillnader och andra 
orättvisor, och skapa hållbara lösningar. 

Det är därför vi med stolthet kallar oss för ett 
socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.

Rösta på Vänsterpartiet 14 september! 
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Vänsterpartiet står upp för feminism!
Vänsterpartiet i Skurup är också garanten för ett jämställt och jämlikt 
Skurup. Vi är ett feministiskt parti och har varit det under en lång 
tid. Vi ser orättvisorna i Sverige och i Skurup och vi menar att det 
är dags att göra något åt dem. Vi ska garantera att kvinnor och män 
ges samma möjligheter och makt att forma samhället och sina egna 
liv. Jämställdhet ska inte bara vara ett fint ord i en policy utan ska 
genomsyra hela den kommunala verksamheten och de kommunala 
besluten. 

Vi pratar inte om jämställdheten och jämlikheten, vi GÖR jäm-
ställdhet och vi GÖR jämlikhet. Vi vill att Skurups kommun skriver 
under den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor 
och män (CEMR-Deklarationen) och omedelbart upprättar en tidssatt 
handlingsplan för att kunna leva upp till deklarationens punkter. Vi 
vill att alla ska ha rätt till heltidstjänster och att deltid ska vara en 
möjlighet. Vi vill ha en fortsatt bra och fullt ut finansierad barnom-
sorg på obekväm arbetstid (OB) som ska vara till för de barn vars 
föräldrar arbetar kvällar, nätter eller helger. 

En bra skola för våra barn
Vi vill skapa en skola för alla; en rättvis och likvärdig skola där alla 
ges samma möjlighet att utvecklas och lägga grunden för ett gott liv. 
Vi ska värna om de specialinriktningar vi har idag men vi ska skapa 
rättvisa förutsättningar för alla skolor, dvs. alla elever och all skol-
personal, att kunna bedriva ett likvärdigt och bra arbete. Vi vill satsa 
på fler speciallärare och specialpedagoger för att öka elevers 
möjligheter att lyckas på lika villkor. Vi vill öka elevhälsovården 
med skolpsykolog och skolkuratorer då detta är förebyggande och 
viktiga insatser för eleverna. Vi vill stärka skolbiblioteken i kom-
munen. Vi vill att läxor ska kunna göras under skoltid. Vi vill ge 
utökade resurser för arbetet mot utanförskap, mobbing och rasism 
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genom kontinuerligt förebyggande arbete i undervisningen och 
värdegrundsarbete. Vi vill värna våra elevers och skolpersonals 
arbetsmiljö och kräver att en plan för lokalunderhåll omedelbart 
upprättas med en tydlig tidsplan för var och en av byggnaderna, 
oavsett om den ligger under Skurupshem eller Skurups kommunala 
AB. Skolornas lokaler måste vara prioriterat område vad det gäller 
underhåll de närmsta åren, vi kan inte låta Alliansens oförmåga till 
lokalunderhåll gå ut över elever och personal inom skolan! Barn-
grupperna i såväl förskola, grundskola och fritidsverksamhet måste 
minska för att ge eleverna och personalen de bästa förutsättningarna. 
Kraven på utbildningsnivå och kompetensförsörjningen ska höjas 
inom verksamheterna.

Vänstermiljö för allas trivsel 
Vänsterpartiet i Skurup är ett parti för miljön, vi vill ta ansvar för att 
kommande generationer ska kunna leva under bra förutsättningar och 
vi är inte beredda att förbruka kommande generationers möjligheter. 
Skurups kommun måste ta ett ansvar i detta arbete för att säkerställa 
miljön och minska utsläppen. Vi vill att kommunen ska vara ett 
föredöme vad det gäller utfasning av användandet av fossila energ-
islag eftersom förbränningen av dessa påverkar klimatet och således 
även samhällen allvarligt. Vi vill att Skurups kommun skriver under 
på Klimatsamverkan i Skånes upprop ”100% fossilbränslefritt Skåne 
2020”. Skurups kommun ska uppmuntra och stötta användandet av 
förnybara energikällor och kommunen ska minska sin energiför-
brukning. Vi vill att Skurups kommun investerar i egen solelsproduk-
tion, gör en grundlig inventering av det befintliga fastighetsbeståndet 
för att hitta lämpliga placeringar av solpaneler samt att framtida 
nybyggnation ska förses med solpaneler i det mån det är möjligt. 
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Vi värnar om kulturen
Vänsterpartiet i Skurup vill ha ett rikt och varierat kulturutbud i 
kommunen. Vi vill att alla ska ha samma rätt och möjlighet att ta del 
av eller delta i kultur. Vi vill att det skapas ett kulturhus med 
biblioteket som navet i verksamheten och där såväl biograf, teater 
och konst kan samlas under ett och samma tak. Vi vill också att 
kulturen får ett bredare genomslag i kommunen och att det arrang-
eras fler kulturaktiviteter i byarna. Kulturskolan ska vara avgiftsfri 
och därmed tillgänglig och möjlig för alla kommunens barn, inte 
bara de som har råd. Vi vill se att kommunen tar över Svaneholms 
slott och gör det till en viktig plats i kommunen för såväl kommun-
invånarna som turister och tillresta. 

Ett vänligare Skurup
Vänsterpartiet i Skurup vill att vår kommun ska vara öppen och 
välkomnande för alla människor, oavsett etnisk bakgrund och plån-
bokens tjocklek. Vi vill att de som flyttar till Skurup ska känna sig 
välkomna till en gemenskap där människor tar hand om varandra. 
Här ska barn få vara barn och ha tillgång till bra skola och fritid. Här 
ska äldre få en bra äldreomsorg och de sjuka ska vara säkra på att 
kommunen arbetar för att de ska ha en bra service. Här ska arbetsföra 
människor känna att de delar på ansvaret och glädjen av att skapa en 
bra kommun. 

Vi vill att Skurup tar ansvar både gentemot nyanlända flyktingar 
som kommit hit från krigen i till exempel Syrien, Palestina, Irak, 
Afghanistan, Somalia men även gentemot de många kommuner som 
tar ett stort ansvar idag för flyktingmottagande. Vi vill att kommunen 
tecknar ett nytt avtal med Migrationsverket om mottagande av 
ensamkommande flyktingbarn och startar ett HVB-hem för dessa 
barn och ungdomar i kommunen. 
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Kommunal äldreomsorg garanten för valfrihet
Äldreomsorgen är inte till salu och Vänsterpartiet anser att val-
frihet för de äldre är att kunna välja vilket stöd de önskar och hur 
dagarna ska se ut, inte vilken utförare som ska göra jobbet. Vi vill 
ha en utbyggd och fungerande kommunal äldreomsorg där de äldre 
upplever att de har inflytande över vården och där deras önskan och 
vilja tas till vara. Detta förutsätter att personalen ges möjligheter och 
utrymme för detta och ges tid att göra sitt viktiga arbete. Vi vill se 
fler anställda inom omsorgen och en bättre kompetensförsörjning.

En arbetslinje som håller
Vänsterpartiet anser att kommunen måste arbeta mer för att minska 
arbetslösheten, särskilt bland ungdomarna. Vi vill ge ungdomar 
större möjlighet till att göra feriepraktik redan under skoltiden genom 
att utöka platserna samt vidga åldersgruppen. Vi vill ha ett kom-
munalt sysselsättningsprogram som ger de långtidsarbetslösa bättre 
förutsättningar att komma tillbaka till arbetslivet. Vänsterpartiet vill 
införa sex timmars arbetsdag. Vänsterpartiet vill stärka arbetsrät-
ten och säkerställa att de entreprenörer som kommunen använder 
sig av har bra villkor för sina anställda. Detta vill vi göra genom att 
använda ”Vita jobb”-modellen som används framgångsrikt i Malmö 
stad och vars syfte är att tillgodose att arbetare har kollektivavtals-
likande villkor och motverka svartjobb och kriminell verksamhet.

Utbyggd 
äldreomsorg 
med  riktigt 
inflytande

Möjlighet till 
feriepraktik 
för ungdomar



6       Vänsterpartiet Skurup

Personalen är kommunens viktigaste resurs
De anställda är Skurup kommuns främsta resurs. Utan alla de 
anställda inom vård, skola och omsorg stannar samhället. Vi i 
Vänsterpartiet vill att de anställda i Skurups kommun ska ha löner 
som går att leva på, trygga anställningsvillkor och bra möjlighet till 
att utvecklas i sitt yrke. Det är inte bara en rättvisefråga utan också 
en förutsättning för att kommunen ska ha möjlighet att rekrytera 
personal i framtiden. Vi vill se ett försök med 6 timmars arbetsdag 
i kommunen. Vi vill ha ett stopp på delade turer i kommunen, vi 
anser inte att detta är förenligt med en bra personalpolitik eller ett bra 
arbetsliv för våra anställda.

Vänsterpartiet värnar om småföretagen
Vänsterpartiet vill att mindre företag med upp till 10 anställda helt 
ska slippa betala sjuklön. Vi föreslår även en avtrappning i sjuklön 
för företag som har mellan 11 och 15 anställda. Vänsterpartiet vill 
stimulera forskning och utveckling i små och medelstora företag. 
Därför vill vi införa ett stöd som ska omfatta alla företag med upp 
till 250 anställda med ett tak på 2,5 miljoner kronor eller 30 procent 
av företagets kostnader för forskning och utveckling. Vänsterpartiet i 
Skurup vill ha en stödjande regelverk för att gynna lokala företag. Att 
kommunledningens kortsiktighet och tvetydiga budskap i konkreta 
ärendet under alliansstyret drabbat företagens utveckling har inte 
gått någon förbi. Vi menar att kommunen är en aktör som genom sin 
långsiktighet och stabilitet kan skapa trygghet hos näringslivet, och 
vi är redo att arbeta för detta. Vi menar också att en handlingsplan 
för att få fler att flytta till Skurup kommer att gynna detaljhandeln. 
Skurup har ett bra läge med närheten till Malmö och Köpenhamn 
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samt länken till Österlen. Skurups kommun måste bli bättre på att 
lyssna in och ta tillvara på företagarnas erfarenheter i kommunen och 
beakta deras önskemål i en större omfattning. Företagen skapar ar-
beten i Skurup och stärker kommunens varumärke, vi måste ta detta 
på allvar om vi vill ha en positiv utveckling i kommunen.

Inga skattepengar till rikskapitalbolag
Vänsterpartiet i Skurup är garanten för att skattemedel ska användas 
för invånarnas och kommunens behov och framtid. Riskkapitalbolag 
ska inte få sko sig på skattemedel som är avsedda för att garantera 
välfärden. Vi vill att vinster ska återinvesteras i verksamheten och 
inte plockas ut som vinst till ägarna. Detta gäller oavsett om det är 
vård, skola eller omsorg. Vi kommer att stå fast vid detta! Vänster-
partiet kommer inte att samverka till att kommunala verksamheter 
säljs ut, vi tror på en stark offentlig verksamhet med demokratisk 
styrning, inte att privata aktörer får styra med enbart vinst som 
drivkraft. Vänsterpartiet i Skurup vill att Skurupshem förblir en 
viktig kommunal aktör vad det gäller bostadsbyggande och för att 
tillgodose behovet av bostäder. Det ska finnas hyresrätter för alla 
former av behov, såväl för de yngre som för de äldre. Vi kommer inte 
att samverka till att Skurupshem säljer ut sitt bostadsbestånd utan vi 
vill ha ett starkt bostadsbolag i kommunal regi.n

Rösta på Vänsterpartiet den 14 september!�
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Fira valdagen med oss!

Söndag 14 sept kl 19.30
Restaurang Sara, kyrkogatan 25

Kom och fira valframgångarna tillsammans med oss! 
Alla medlemmar, sympatisörer och intresserade är 
välkomna att tillbringa denna fina kväll tillsammans 
med likasinnade! Anmäl gärna deltagande till 
skurup@vansterpartiet.se så vi ha en liten 
uppskattning kring hur många vi blir. Det går såklart 
bra att bara dyka upp på plats. Välkommen!

Kontakt:
Vänsterpartiet Skurup
skurup@vansterpartiet.se
skurup.vansterpartiet.se
Facebook: Vänsterpartiet Skurup
Instagram: @vskurup 
och #skurupintetillsalu


