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Valprogram 
 

Socialdemokraterna – För Torsås kommun 
fortsatt framåt! 

Torsås 2022 - 2026 

Antagen i Torsås AK Styrelse 1 aug 
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Trygghet och framtidstro i Torsås kommun 

Torsås kommun växer och utvecklas när vi samarbetar mot gemensamma mål.  
Vi har visat prov på att vi kan styra och leda i samverkan även när tiderna är svåra.  
Nu siktar vi framåt för att ta ansvar för kommunens hållbara utveckling för både 
miljö, ekonomi och samhälle. 
 
För att kommunen ska klara av att leva upp till våra höga mål om en god välfärd och 
ett framåtsyftande samhällsbyggande behövs kompetenta medarbetare som med 
stolthet och engagemang vill jobba i kommunens förvaltningar och i regionens 
näringsliv. För att kommunen ska vara attraktiv att bo och arbeta i krävs ett gott 
ledarskap som långsiktigt bygger kommunens utveckling med tillit och stabilitet. 

Allt fler vill bo och verka i vår kommun. Som boende i kommunen har du tillgång till 
en fantastisk arbetsmarknad samt många möjligheter till en god livskvalité.  

Vi ska fortsätta planera för fler boendemöjligheter och ett ökat bostadsbyggande så 
att fler får möjlighet att bo och verka här. TBAB planerar för nya bostäder på 
Lunnagatan i Torsås och i Gökalund. Flera privata initiativ är i olika stadier av 
planering för nya bostäder i kommunen.  

I grund och botten ligger vårt fokus på att vi utifrån vår grundsyn om alla 
människors lika värde vill skapa ett starkt samhälle som du kan lita på i livets alla 
skeden både i goda och svåra tider. Med de lokala utvecklingsplanerna ska 
kommunen efter dialog med boende i lokalsamhället och dess föreningar genomföra 
åtgärder som efterfrågas och prioriteras. Det kan handla om en förbättrad utemiljö, 
konstgräsplan eller mötesplatser.  

På så vis växer trygghet och framtidstron. På så vis gör vi Torsås kommun bättre 
tillsammans! 

Socialdemokraterna i Torsås 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3(8) 

Våra prioriteringar 

Torsås – Ett gott liv i en livskraftig kommun.  

➢ Hållbar utveckling; kommunens ekonomi, vår miljö samt ett 
jämlikt och öppet demokratiskt samhälle. 

➢ Hela kommunens utveckling med starkt näringsliv, föreningsliv 
och utvecklad arbetsmarknad. 

➢ Erbjuda variation av boendeformer så att alla kan hitta sin 
speciella plats i Torsås kommun. 

➢ Prioritera vård och omsorg, boenden för äldre och hög kvalité i 
välfärdstjänster och trygghet genom hela livet. 

➢ Livslångt lärande och en höjd utbildningsnivå. 

 

Det spelar roll vem som styr. Förmågan att få saker gjorda handlar om att kunna 
samverka och att prioritera långsiktigt. Vi hoppas att du kan känna förtroende för att 
vi Socialdemokrater efter bästa förmåga och i bred samverkan leder kommunen 
framåt och att du väljer att lägga din röst på Socialdemokraterna i valet den 11 
september. Vi lovar att vi ska förvalta ditt förtroende väl.  

Vill du vara med och utveckla kommunen och landet vidare? 

Gå med i Socialdemokraterna och bli medlem. Som medlem får du löpande 
information om vårt arbete, inbjudningar att vara med på utbildningar och aktiviteter 
och möjlighet att vara med som förtroendevald för partiet.  
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Hållbar utveckling 

Vi socialdemokrater tar ansvar för en hållbar utveckling utifrån flera perspektiv, 
sociala, ekonomiska och miljömässiga. För att vi ska kunna erbjuda god service krävs 
en långsiktig och stabil ledning. Vi vill att medarbetare söker sig hit, stannar kvar och 
känner stolthet över att arbeta i Torsås kommun.  

Vi ska:  

Göra de Globala målen i Agenda 2030 till en integrerad del av arbetet i kommunen. 
Till exempel ska kommunens bilar vara fossilbränslefria i slutet av mandatperioden.  

Förbättra medborgardialogen. Och genomförda konkreta åtgärder utifrån framtagna 
lokala utvecklingsplaner.  

Prioritera barn och ungas uppväxtvillkor. Bland annat genom ett ungdomsråd. 

Införa jobbgaranti för elever som har examen från vård och omsorgsprogrammet. 

Säkerställa välfärdens finansiering. I en orolig tid med stora ekonomiska utmaningar 
ser vi till att välfärdens finansiering och verksamhet ges rimliga förutsättningar.  

Tillse att hela kommunen skall vara välskött, tillgänglig och vacker i den offentliga 
miljön.  

Satsa på kompetensutveckling i kommunen – Lärande på arbetsplats. 

Bo och verka i kommunen 

Torsås kommun har mycket att erbjuda den som vill bo och verka här. Närheten till 
hav och natur, föreningsliv och företag. Vi kommer arbeta vidare med att utveckla 
arbetsmarknaden och möjligheter till företagande. Fiberutbyggnaden i hela 
kommunen och ett välskött vägnät är exempel på frågor som möjliggör företagande 
och arbete i hela kommunen. Vi kommer också se till att det finns en variation av 
boendeformer så att alla kan hitta sin speciella plats i Torsås. 

Vi ska:  

Göra klart fiberutbyggnaden i hela kommunen. 

Förbättra underhållet av vägnätet och bygga mer cykelväg i kommunen 

Bygga fler lägenheter genom TBAB och verka för att fler bygger i kommunen.  

Köpa in mer mark för att kunna utveckla kommunen vidare.  

Anta en ny översiktsplan och flera nya detaljplaner nästa mandatperiod. 

Flera nya lokala utvecklingsplaner i kommunens samhällen.  

Fortsätta stötta civilsamhälle och föreningar med investeringsbidrag och bygdepeng. 
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Höja tillgängligheten och kvalitén i kommunens kultur och fritidsutbud som till 
exempel underhållet av vandringslederna.  

Vi fortsätter satsa på äldreomsorgen  

Efter några tunga år med att hantera pandemin är det nu dags att prioritera vård och 
omsorg av de äldre. Vi kommer satsa på boenden för äldre och i de välfärdstjänster 
som kommunen erbjuder för en värdig omsorg och god livskvalité. Genom en stärkt 
samverkan med regionen kan vård, omsorg och förebyggande hälsoarbete förbättras.  

Vi ska:  

Rusta våra särskilda boenden och nya bostäder för äldre.  

Ha arbetskläder och skor till omsorgspersonalen.  

Ta bort delade turer och minutscheman. 

Säkerställa den demokratiska kontrollen över välfärden. 

Utveckla innehåll och kvalité i omsorgen för dom i behov av stöd.  

Möjliggöra en aktiv fritid för alla åldrar med ”prova på” aktiviteter i samverkan med 
föreningarna. 

Höjd utbildningsnivå 

En viktig framtidsfråga för oss är det livslånga lärandet och en höjning av 
utbildningsnivån. Det gäller alla livets skeden från för- och grundskola till 
vuxenutbildning och möjligheter till kompetensutveckling för dig som arbetar i 
kommunen. Även du som senior ska genom folkbildning få möjlighet att lära sig och 
hänga med i samhällets utveckling.  

Vi ska:   

Verka för mindre grupper i Förskolan med tillgång till specialpedagog. 

Verka för en god arbetsmiljö för pedagoger och elever i väl underhållna lokaler.   

Hålla i målet om goda resultat i skolan med fokus på gymnasiebehörighet.   

Ha en skola för alla - Tidiga insatser och fortsatt satsning på elever med särskilda 
behov.  

Verka för en ungdomsmottagning i Torsås kommun och lovar fria mensskydd i 
skolan för eleverna.  

Stärka samverkan mellan skola och näringsliv. 

Föra in mer idrott och fysisk aktivitet i skolan. 

Ge fortsatt stöd till kultur och föreningsliv.  
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Fortsätta prioritera förebyggande och främjande arbete i samverkan, för att stärka 
barn och föräldrar, samt ungdomars hälsa. 
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