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Emma Dahlin
Oppositionsråd

NYSTART FÖR FLENS KOMMUN
Flen är på många sätt en fantastisk kommun att bo i, men det finns problem
och utmaningar i vårt samhälle. Flens kommun har hög arbetslöshet trots
högkonjunktur, här är skolresultaten dåliga och invånarna upplever otrygghet.
Men problemen går att lösa.
Moderaterna vill att Flens kommun ska få en nystart. Till alla som tvivlat på
Flen lovar vi att återskapa hoppfullheten i vår kommun. Vi vet att Flen har mer
att ge. Med ett fantastiskt läge mellan sjöarna och naturen i Södermanlands
hjärta kan Flen vara en av landets mest attraktiva kommuner att växa upp,
arbeta, bilda familj och bli gammal i. Här ska idéer och drömmar kunna för
verkligas.
Vi tror inte på att lova allt till alla och sedan inte leverera någonting alls.
Tvärtom tror vi på att lova mindre – men att hålla det vi lovar. Vi gör det därför
att Flens kommun behöver en hoppfull nystart. Vi kommer att skapa ordning
och reda i våra skolor, prioritera tryggheten på såväl gator som i hemmet och
erbjuda en ny politik för att bryta utanförskapet. Fler elever ska lämna skolorna
med goda resultat, otryggheten ska minska och vi kommer att införa arbets
linjen i Flen. Här ska företag kunna etablera och växa och här ska det alltid
löna sig mer att arbeta än att gå på bidrag. Här ska det vara lika för alla.
Emma Dahlin
Oppositionsråd
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ARBETSLINJEN

EN ARBETSLINJE FÖR FLEN
Vi tror på våra kommuninvånares förmåga att vilja ta ansvar och göra rätt för
sig. Den höga arbetslösheten i Flens kommun håller människor tillbaka och
skapar ett utanförskap som riskerar att ärvas till nästa generation. Barn ska
inte växa upp i familjer där de aldrig ser sina föräldrar gå till jobbet.
Vi vill upprätta en lokal arbetslinje för Flens kommun. Det ska alltid löna sig
mer att arbeta än att gå på bidrag. Det gäller såväl den som levt här i hela sitt
liv som den som har kommit hit alldeles nyss. Med fler i arbete bygger vi också
en starkare välfärd.

Våra förslag:
Upprätta en lokal arbetslinje – det ska alltid löna sig mer att jobba än
att gå på bidrag.
Stimulera framtida företagande genom till exempel Ung Företagsamhet.
Införa ett bidragstak.
Alltid kräva motprestation vid utbetalning av försörjningsstöd.
Utveckla tåg- och busstrafiken för att underlätta pendling.
Den kommunala förvaltningen ska vara kompetent, lättillgänglig och
servicevänlig.
Förstärkt stöd till föreningarna så att de långsiktigt kan utveckla sina
verksamheter.
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SKOLA

ORDNING OCH REDA I FLENS SKOLOR
Skolan är det viktigaste verktyg vi har för att ge alla elever lika möjligheter. Med
ett tydligt uppdrag att förmedla kunskap och se till att eleverna når målen rustar
vi nästa generation för framtiden. I Flens kommun ska skolorna präglas av
studiero och ännu starkare kunskapsfokus. Med en bra arbetsmiljö och verktyg
för att skapa ordning och reda gör vi det ännu roligare för skolpersonalen och
lärarna i kommunen att höja kunskapsresultaten.
Vi vill försvara och förstärka elevernas och familjens rätt att välja skola. Genom
att alla aktivt behöver välja skola förbättrar vi förutsättningarna för att kunna
välja bland många bra skolor.

Våra förslag:
Utreda aktivt skolval i Flens kommun.
Stärka elevhälsans arbete med psykisk ohälsa.
Införa idrottsfritids.
Skapa en skola med ännu starkare kunskapsfokus och hög måluppfyllelse.
Stärk elevers hälsa och trygghet i skolan, det vill säga kraftfulla åtgärder
mot mobbning och tydliga regler som främjar studiero ska prägla skolans
utvecklingsarbete.
Utbildningar som motsvarar ungdomarnas och näringslivets behov ska
finnas.
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TRYGGHET

VI TAR OTRYGGHETEN I FLEN PÅ ALLVAR
Vi vill göra Flen till en trygg kommun för alla som bor här, oavsett tid på dygnet
eller var du är. Det är oacceptabelt att många medborgare upplever en ökad
otrygghet och rädsla för att utsättas för brott.
Vi tror på ett starkt samarbete mellan polisen, civilsamhället och kommunen.
Närvaron av polis, nattvandrare, fältassistenter och grannsamverkan behövs i
alla kommunens orter. Kommunens utemiljöer ska göras trygga för att mot
verka skadegörelse och brottslighet. Här ser vi att kameraövervakning på
utsatta områden och god belysning är viktiga verktyg för att öka tryggheten.

Våra förslag:
Prioritera förebyggande arbete mot narkotika och droger.
Trygga utemiljöer både i befintliga miljöer och vid nybyggnation.
Trygghet i ytterområdena, exempelvis genom räddningstjänstens närvaro.
Arbeta för ökad polisiär närvaro.
Övervakningskameror i utsatta områden.
Säkerställa att trygghetsvandring sker i alla orter minst en gång om året.
Införa fältassistenter (socialsekreterare i yttre tjänst).
Öka samarbetet mellan föräldrar, skola, socialtjänst, polis och frivillig
organisationer.
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INTEGRATION

INTEGRATION SKA BYGGA PÅ MÖJLIG
HETER, KRAV OCH FÖRVÄNTNINGAR
Sverige är ett land av möjligheter, men samtidigt är Sverige ingen kravlös
gemenskap. Vi vill se en integration som bygger på att möta människor som
kommer hit med tydliga krav och förväntningar om att etablera sig och komma
i egen försörjning. Med en succesiv kvalificering till välfärden kopplad till jobb
eller egen försörjning stärker vi incitamenten för att komma i egen försörjning
samtidigt som vi värnar en långsiktigt hållbar välfärd.
Utbildning är vägen in i det svenska samhället. Att lära sig svenska och förstå
svenska lagar, regler och hur de svenska samhället fungerar är avgörande för
att integrationen ska bli så bra som möjligt. Att tala perfekt svenska är över
skattat, men att prata begriplig svenska är underskattat.

Våra förslag:
Alla nyanlända vuxna ska omfattas av en integrationsplikt med tydliga
krav på att delta i samhällsorientering och lära sig svenska för att erhålla
ersättning.
Öka antalet SFI-timmar.
Inträdesjobb som sänker tröskeln till arbetsmarknaden.
Bekämpa bostadssegregation genom tillgång till olika bostadsalternativ.
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MILJÖ

ETT LÅNGSIKTIGT HÅLLBART
MILJÖARBETE
Vi tror på en miljöpolitik som bygger på att underlätta bra miljöval snarare
än att begränsa människor. Kommunen har ett stort ansvar för att ta täten
i miljöarbetet.
Politiskt ansvarstagande handlar lika mycket om hållbara finanser som en
hållbar miljö. En miljö- och klimatpolitik som levererar faktiska resultat måste
vila på marknadsekonomi, konkurrenskraft och konsumentmakt. Konsument
makten är den starkaste kraften för att driva på ett mer hållbart samhälle,
kunniga konsumenter med tillgång till information och mer pengar i plånboken
gör stor skillnad.

Våra förslag:
Ökad användning av närproducerade råvaror i till exempel skolan
och äldreomsorgen.
Underlätta för medborgarna att göra bra miljöval inom till exempel
sopsortering.
Tätare tömning, tillsyn och översyn av återvinningsstationerna.
Inrätta en mindre varudistributionscentral i anslutning till det nya
produktionsköket.
Minska matsvinnet, framförallt i de kommunala verksamheterna.
Förstärkt hållbarhetsperspektiv i upphandlingarna.
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OMSORG ATT LITA PÅ
I Flens kommun ska ingen behöva oroa sig över att välfärden inte fungerar.
Då spelar det ingen roll om förskolan eller äldreboendet drivs av kommunen,
av personalen själva eller av ett kvalitetssäkrat företag. Du ska kunna lita på att
omsorgen finns där när du behöver den.
Därför tycker vi att det är viktigt att uppmuntra alternativa driftsformer inom
äldreomsorgen för att den äldre själv ska ha rätten att välja vilken typ av hjälp
denne vill ha och utav vem. Flens kommun måste inte göra allt – det finns andra
som kanske gör det bättre!

Våra förslag:
Införa valfrihetssystem i omsorgen för att kunna erbjuda bästa möjliga
kvalitet.
Skapa möjligheter för att fler seniorboenden med alternativ driftsform
byggs för personer som behöver ett eget boende med tillgång till personal
och social verksamhet.
Ökade resurser för mer bemanning inom äldreomsorgen.
Ofrivillig ensamhet hos äldre ska minska.
Inför fler karriärsteg inom äldreomsorgen.
Prioritera arbetet med att få ner sjukfrånvaron.

EN RÖST PÅ MODERATERNA I FLEN ÄR EN RÖST FÖR:
En nystart för Flen där jobben, tryggheten och skolan står i fokus.
Ett ledarskap som är redo att på allvar ta tag i Flens problem och utmaningar.
En politik som värnar det kommunala självstyret och står på medborgarnas sida.
En långsiktigt ansvarsfull och hållbar ekonomisk politik.

FLEN

www.flensbygdensmoderater.se
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