
Det finns mycket att vara stolt över.

Vi kommer säga som det är och vi 
kommer göra det som krävs!

MEN BJUVS KOMMUN 
KAN BÄTTRE!



VI KOMMER SÄGA SOM DET ÄR OCH VI KOMMER 
GÖRA DET SOM KRÄVS!
FÖR DET FÖRSTA ska vi vända på varje sten för att minska segregationen och 
bekämpa brottsligheten som idag hotar gemenskapen i vårt samhälle.

FÖR DET ANDRA ska vi driva på den gröna industriella revolutionen med 
investeringar i hela kommunen. Så minskas utsläppen och så hamnar framtidens
jobb i Bjuvs kommun. 

FÖR DET TREDJE ska vi ta tillbaka dem demokratiska kontrollen över välfärden 
så att alla medarbetare har de villkor som krävs för att göra sitt jobb. Så kan vi se 
till att skolan, vården och omsorgen håller hög kvalitet i hela vår kommun.

VILL DU VETA MER OM VAD VI KOMMER ATT JOBBA FÖR?
Hela vårt handlingsprogram kan du hitta på vår hemsida.
www.socialdemokraternabjuv.se



INTE EN ENDA UNGE SKA LÄMNAS UTANFÖR, 
VARKEN I SKOLAN ELLER PÅ FRITIDEN!
Vi vill som kommun tillsammans med föreningar, medborgare, företag, polis m.fl. 
aktörer, samarbeta för att se till att inte en enda unge i vår kommun ska hamna 
utanför och i negativa sammanhang.

Vi vill
• anställa minst fyra fältsekreterare (socionomer) som tillsammans med 
trygghetsvärdar utgör ett mobilt team.

• att skolans roll skall tydliggöras ytterligare. Vi behöver göra satsningar som 
gör att vi kan öka förutsättningarna för att nå godkända resultat och för att 
kunna anställa utbildad personal. Satsningr som gör att vi kan säkerställa en god 
arbetsmiljö och trygghet för barn, elever och personal i skola och förskola.

• fråga varenda unge vad dom ser behöver göras i kommunen, 
både inom skola och fritid.

• ge ungdomar från 13 år ett kostnadsfritt resekort inom kollektivtrafiken. 
Kortet ska gälla till sista dagen i gymnasiet.



Samtliga teman har anknytning till Bjuvs kommun. Detta stärker ytterli-
gare kommunens kulturhistoriskt intressanta position. 

Syftet med bevarandeplanen är att bibehålla och förstärka de kvaliteter 
och karakteristiska särdrag som är kännetecknande för Bjuvs kommun. 

Bevarandeplanen är en del i utvecklingen av Bjuvs kommun. Det är en 
plan som tillvaratar och stimulerar kulturmiljön. Dokumentet ska fungera 
som ett vederhäftigt underlag för beslut vad gäller bevarande och miljö i 
såväl planering som bygglovsgivning. Bevarandeplanen ska även fungera 
som ett rådgivande instrument och ge allmänheten inspiration att ta till 
vara och vårda sina fastigheter. Bevarandeplan för Bjuvs kommun utgör 
en bilaga till kommunens översiktsplan.

Gamla sjukhuset i Bjuv innan tegelfasaden putsades.
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TRYGGT BOENDE ÄR 
EN VIKTIG PUSSELBIT
Vi måste, i vår kommun, ha olika former 
av boende. Villa, lägenheter, radhus mm 
och både hyres- och bostadsrätter.

Nybyggnation ska ske i hela kommunen. 
I planeringen för våra olika kommundelar 
måste blandningen av de olika 
boendeformerna premieras. 

Vi måste arbeta mer med att se till att 
det finns bra bostäder för alla. För de 
unga som letar efter sin första 
bostad, för barnfamiljerna som 
behöver flytta till större bostad, eller för 
pensionärerna som kanske behöver 
mindre boende eller trygghetsboende.

Vi vill
• göra fler och tryggare gång- och 
cykelvägar både inom och mellan 
våra kommundelar. Framför allt mellan 
bostadsområden och våra förskolor och 
skolor.

• att avlämning/hämtning- och 
parkeringssituationerna vid våra 
förskolor och skolor ska vara trygga 
och säkra för alla.

KOMMUN, FÖRENINGAR 
OCH FÖRETAG - SÅ 
SKAPAS ETT SAMHÄLLE!
En kommun är inte den enda aktör som 
avgör hur starkt ett samhälle är, utan det 
är främst tillsammans med föreningar 
och företag som ett samhälle skapas.  
Vi behöver fler arbetstillfällen i vår 
kommun.

Vi vill
• att alla som etablerar, driver och 
startar företag i vår kommun ska 
bemötas professionellt och ges samma 
förutsättningar.

• arbeta aktivt för att klimatsmarta 
arbetstillfällen ska etableras i 
vår kommun.

• skapa tillfällen där företagen och 
föreningarna i vår kommun får möjlighet 
att visa upp sina verksamheter.

• kartlägga vilka kompentenser våra 
företag behöver. För att vi som kommun 
bättre ska kunna hjälpa till med 
utbildning och fortbildning och för att 
bättre matcha företagens behov av 
rekrytering.



LOKALT OCH 
LIVSKRAFTIGT 
FÖRENINGSLIV!
Ett väl fungerande och livskraftigt 
föreningsliv i en kommun är oerhört 
viktigt och vi vill att alla föreningar, 
oaktat vilken ålder man riktar sin 
verksamhet till, ska ges förutsättningar 
att finnas kvar och utvecklas. 

Vi tycker det är viktigt med ett tryggt 
föreningsliv, det ger ett tryggt 
samhälle.

Vi vill
• starta en fritidsbank, där man kan låna 
olika utrustningar/redskap för att kunna 
delta i föreningars olika aktiviteter.

• skapa fler möjligheter till att utöva 
föreningsaktiviteter, exempelvis 
genom att bygga en ny idrottshall.

• att kommunen är drivande i att stödja 
föreingar med barn- och 
ungdomsverksamhet; både befintliga 
och start av nya. Allt för att få barn och 
unga att bli föreningsaktiva och få en bra 
fritidssysselsättning.
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VÅRA ÄLDRE 
MEDBORGARE 
FÖRTJÄNAR MER!
Våra äldre medborgare måste känna sig 
trygga och kommunen ska fortsätta att 
erbjuda olika former av sociala aktiviteter 
för alla 65+.

Vi vill
• att möjligheten som finns i Bjuv, där 
65+ kan äta lunch tillsammans, även 
ska bli möjligt i Billesholm och Ekeby. 
I Billesholm vill vi göra detta genom 
att bygga en ny förskola intill Ekhaga. I 
den byggnationen ska det även finnas 
ett tillagningskök och en servering till 
65+. I Ekeby vill vi göra detta genom att 
återigen öppna upp för 65+ att äta på 
Solhemmet.

• fortsätta vår tidigare satsning på gratis 
kollektivtrafik inom kommunen för 
75+ och ta det till nästa steg och sänka 
åldern till 70+.

• satsa ännu mer på sociala 
aktiviteter som gör att man känner 
en större gemenskap.

Bild från Bjuvs kommuns bevarandeplan



KOMMUNEN SKA VARA 
EN BRA OCH ATTRAKTIV 
ARBETSGIVARE!
Bjuvs kommun ska vara en av landets 
bästa arbetsgivare.

Vi vill
• ge alla medarbetare inom hela 
kommunen lika förutsättningar och 
tillgång till olika förmåner, som till 
exempel arbetskläder.

• förstärka friskvårdsbidraget 
ytterligare till samtliga medarbetare.

• gå tillbaka till att heltidsmåttet för våra 
medarbetare inom vård och omsorg, 
från dagens 38,25 timmar/vecka, till 37 
timmar/vecka.

• genomföra en särskild lönesatsning 
för alla dem i vår personalstyrka inom 
kommunen som inte kunde arbeta 
hemifrån under pandemin, då med 
särskilt fokus på vårdpersonalen.

KOMMUNALSKATTEN 
SKA VARA ETT VERKTYG 
FÖR BRA SERVICE!
Vi anser att varenda skattekrona ska 
användas med klokhet och omtanke om 
kommande generationer, därför vill vi 
till exempel göra det tydligt när vi som 
kommun väljer mellan att äga eller 
hyra fastigheter där vi ska bedriva våra 
verksamheter. Kommunen ska i första 
hand äga sina verksamhetslokaler.

Vi måste se över alla kommunens 
lokaler och göra en förbättrad
underhållsplan för de samma.

Tryggheten måste prioriteras; ordning 
och reda i vår kommun med 
nolltolerans mot klotter, buskörning och 
skadegörelse. Varje skadegörelse ska 
polisanmälas. Vi vill ha det rent och 
snyggt på våra gemensamma områden, 
gator, torg och parker.

ALLA APPLÅDER FRÅN BALKONGERNA 

UNDER PANDEMIN SKA NU VISA SIG 

ÄVEN I PLÅNBOKEN!



DE 16 PERSONERNA ÖVERST PÅ VÅR KOMMUN-
FULLMÄKTIGELISTA SOM KOMMER REPRESENTERA 
OSS I OCH EFTER VALET DEN 11 SEPTEMBER 2022.

Ulrika Thulin
Bjuv

Madeleine Landin
Ekeby

Liselott Rehnstrand
Billesholm

Håkan Olsson
Billesholm

Anders Månsson
Bjuv

Patrik Söderberg
Bjuv

Kai Christiansen
Billesholm

Sofia Hallqvist
Bjuv

Liselott Ljung
Billesholm

Terhi Laine
Bjuv

Inga Bakken
Bjuv

Niklas Svalö
Bjuv

Christer Landin
Ekeby

Bo Blixt
Bjuv

Anders Ljung
Ekeby

Walter Steffert
Ekeby



VILL DU VAR MED
OCH FÖRÄNDRA?

”Nu är det upp till oss att 
samla alla dom som ser att 
Sverige kan bättre. Som fått 
nog av de svaga samhällenas 
oförmåga att lösa de problem
vi står inför. Som ser att 
jämlikhet och tillväxt inte är 
varandras motsättning, utan 
förutsättning. Som bär på en 
drivkraft, en dröm, en vision, 
en önskan om något bättre. 

De hör hemma i 
socialdemokratin.”

- Magdalena Andersson

BLI MEDLEM PÅ

SOCIALDEMOKRATERNA.SE

B J U V S  K O M M U N

Har du en smart telefon 
kan du scanna qr-koden 
med kameran för att 
komma till vår webbsida 
där du kan bli medlem 
i Socialdemokraterna 
redan idag.


