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SF arbejder for en demokratisk og bæredygtig 
velfærdskommune
Ved kommunalvalget 2017 kom SF tilbage i Holbæk Kommunalbestyrelse. I den forgangne periode
har vi bl.a. fået revitaliseret socialpolitikken i Holbæk Kommune og sat klimaet på dagsordenen. I 
2021 skal vi arbejde for, at SF bliver styrket ved kommunalvalget, så vi kan fortsætte det gode 
arbejde. I den næste periode skal vores kommunalpolitiske arbejde tage udgangspunkt i fire 
temaer:

1. Giv vores børn og unge ro på
SF har i Holbæk Kommune været med til skabe et fornyet lokalt ejerskab for skolerne igennem en 
ny skolestruktur – og frihedsforsøget giver Holbæk Kommune en unik mulighed for at stoppe 
stigningen i andelen af privatskoleelever. For SF er det vigtigt, at der er tid til leg, hygge og omsorg
i børnehaver og vuggestuer. Der skal være ro og rum til læring og fordybelse i folkeskolen. 
Folkeskolen skal være rummelig for alle – også dem, der har det vanskeligt med snævre rammer. 
Der skal være plads til at blive til nogen – fremfor til noget.

SF Holbæk vil i den næste periode: 

 Arbejde på at lovgivningen om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet bliver udrullet 
hurtigst muligt.

 Sikre trivsel og tryghed i barnets overgang fra børnehave til skole.

 Kvalificere inklusionsindsatsen på skolerne ved at tilføre resurser øremærket til 
inklusionsopgaven og til at løfte fagligheden i indsatsen.

 Udvikle ungdomsskolen og ungdomsklubberne og give det kommunale fritidsområde en 
større rolle, så der kommer en bedre sammenhæng mellem unges læreprocesser i skolen 
og fritidslivet.

2. Gør fremtiden grøn
SF har været med til at sørge for, at Holbæk Kommune går foran i arbejdet med at reducere 
udledningen af drivhusgasser med 70 pct. inden 2030 og ikke venter på regeringens klimaindsats. 
I Holbæk Kommune har vi vedtaget vores egen strategiske klima– og energiplan og med en bred 
inddragelse af borgerne. Men der skal konkrete handlinger til NU, hvis vi skal nå målet. Det er SF 
klar til. Vi kan ikke nå målet uden at borgerne i hele kommunen, i endnu højere grad, bliver 
involveret i den grønne omstilling.

SF Holbæk vil i den næste periode:

 Sikre en konkret dialog med de lokale landbrugsorganisationer for at få nedbragt de lokale 
landbrugs høje bidrag til udledningen af drivhusgasser. Det skal bl.a. fremme processen 
med at udtage og vådlægge kulstofrig lavbundsjord.
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 Arbejde for et grønt klimahus i Holbæk, hvor borgere kan få råd, vejledning og inspiration til
en bred vifte af bæredygtige og klimafremmende løsninger.

 Indføre en “klimarygsæk”, som kan bruges på kommunes daginstitutioner og skoler, for at 
sikre en nødvendig dannelse af vores børn og unge i bæredygtige og klimavenlige 
løsninger som en naturlig del i hverdagen.

 Prioritere klima og natur højere i flere sammenhænge samt skabe adgang til naturen – 
fremme biodiversitet og arbejde for naturgenopretning af vandløb i kommunen.

3. Tid til pleje og omsorg og behandling
Velfærd er ikke kun det, der kan måles, vejes og passe ind i et regneark. Der skal også være tid til 
omsorg og værdighed til borgeren fra hjemmehjælpen, på plejecenteret og i psykiatrien – og der 
skal tages hånd om hele familien, når en borger får brug for hjælp. En vigtig del er den sociale 
relation, som kun kan virke, hvis man kender de hjælpere, der kommer i ens hjem. Det giver 
tryghed og modvirker ensomhed. Det kræver tid og en ny organisering af indsatsen med faste 
teams.

SF Holbæk vil i den næste periode: 

 Ansætte flere faguddannede indenfor sundhed- og socialområdet i hjemmeplejen og på 
plejehjem og skabe personaleteams i mindre grupper med en kultur, der bygger på nærhed
og kendskab til borgerne og hinanden.

 Arbejde for at kunne tiltrække flere og veluddannede medarbejdere ved at forbedre 
arbejdsforholdene for medarbejderne, så det bliver mere attraktivt at arbejde indenfor 
ældreområdet.

 Sikre bedre sammenhæng mellem det kommunale og regionale social – og 
sundhedsområde samt udvikle et nært lokalt forankret sundhedsvæsen.

 Sikre en markant forbedring af indsatsen for psykiske syge borgere og deres pårørende. 
Det skal ske ved at tilbyde dem sammenhængende individuelle forløb i samarbejde med 
den regionale psykiatri og med en bredere vifte af behandlingstilbud.

4. Fra ulighed til mulighed
Mange danskere tror, at vi alle har lige muligheder. Det gælder især danskere, hvor hverdagslivet 
går som forventet med en god bolig, uddannelse, arbejde, børn og fritidsaktiviteter. Men i disse 
familier kan ulykken også ramme. Og så viser det sig, at velfærden ikke dækker, som man troede, 
men at den rammer pilskævt, og at mulighederne i Danmark ikke er lige. Fællesskabet skal tage 
bedre hånd om de unge, der skal støttes for at kunne gennemføre en uddannelse og sikre dem 
samme muligheder som andre unge. Vi skal løfte de psykisk sårbare børn og unge og deres 
familier, de arbejdsløse, de syge og de hjemløse. Også børn og voksne med handicap har alt for 
længe oplevet, at de ikke får hjælp til at kunne leve et liv, som andre uden handicap kan, og at 
kampen for at få hjælp ofte er lang og opslidende. Det er vores fælles ansvar, at de også kan leve 
livet – og ikke bare overleve.
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SF Holbæk vil i den næste periode: 

 Sikre hurtigere hjælp til psykisk sårbare børn og unge.

 Fortsætte indsatsen for sammenhængende borgerforløb til alle udsatte borgere med 
komplekse problemer, så det er udbredt på både social-, sundhed-, og 
beskæftigelsesområdet.

 Sørge for at kommunens nye handicappolitik bliver prioriteret økonomisk og implementeret.

 Sikre flere tilbud til udsatte borgere, og at der stadig er en tværgående ungeindsats.
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