Svendborg. Et grønt parti – med røde løsninger.

Nyhedsbrev oktober 2019
Kære medlemmer.
Hermed lidt nyt fra SF Svendborg.
Budgetforlig i hhv. Svendborg kommune og Region Syddanmark.
Byrådsmedlem Bruno Hansen har udsendt selvstændigt nyhedsbrev om budgetforliget i
Svendborg. Budgetaftalen kan læses på www.svendborg.dk
I Region Syddanmark har SF deltaget sammen med alle andre partier i et forlig (undtaget EL). Vi
var i den gunstige situation, at der var ca. 100 mio. kr. til politisk prioritering, bl.a. på gr.a. en
særdeles god aftale med regeringen.
I SF er vi specielt tilfredse med:





Generelt stort politisk fokus på bekæmpelse af ulighed i sundhed bl.a. ved at sikre at alle
borgere på de regionale døgninstitutioner får tilbudt et årligt sundhedstjek
Permanentgøre behandling af Hepatitis C til misbrugere
Ekstra bevilling til Indvandre Medicinsk Klinik og beslutning om at overføre 1
overlægestilling til den kommende Vollsmose lægepraksis
Fortsat fokus på socialsygeplejerske

Herudover




24 mio. kr. til igangsætning af ny psykiatriplan i 2020 og en forventning om, at området
yderligere tilgodeses i forbindelse med finanslovsaftalen
Penge til behandling af Hepatitis C, til projekter vedr. forbedring af medarbejderes trivsel
m.v.
10 mio. kr. afsat til projekter vedr. klima og grøn omstilling.

Desværre lykkedes det os ikke at skaffe ekstra akutberedskab til Sydfyn/Langeland, på trods af en
gedigen indsats herfor. Men vi fortsætter med dette fokus. Drøftelsen om fortsat
fødeafdeling/klinik på Svendborg sygehus er udskudt til starten af 2020.
Hele budgetaftalen kan læses på www.regionsyddanmark.dk
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Nye lokaler
SF har i mange år haft et lille lokale fremlejet af Nordre Bydels Beboerforening på Christiansvej 45
(ved siden af den tidligere Nordre Skole). Imidlertid er vi nu opsagt, fordi der er usikkerhed om
fremtidigt brug af huset. I stedet har vi fået en aftale om at låne kommunens mødelokaler i
Færgegården, Færgevej 13. Heldige os – det ser ud til at blive godt .
Socialt Udsatte
Forhåbentligt har alle bemærket, at det lykkedes Udsatterådet at få en beslutning om, at Den Blå
Lagune på havnen, kan blive hvor den er. Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at se på alternative
placeringer, men alle forslag krævede ny lokalplan o.m.v. og endelig fik vi i processen bekræftet, at
der intet fysisk er til hinder for den aktuelle placering. Det har naturligvis skabt ro hos brugerne at
de nu ved, at det politiske flertal accepterer deres tilstedeværelse.
Der er i den kommende uge dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget bl.a. om hvordan
Svendborg vil implementere den nye mulighed for at udsætte kan tjene 20.000 kr. årligt uden træk
i sociale ydelser.

Kommende arrangementer









Medlemsmøde 13. november – se selvstændig indkaldelse.
SF i Regionen afholder Klimatopmøde i Middelfart nu på lørdag, den 26. oktober kl. 1014.00 i Forsamlingshuet, Østergade, Middelfart.
Samme dag er der Nærdemokratidag i Gudme – deltag meget gerne – tilmelding på
Svendborg kommunes hjemmeside
Næste møde i Baggrundsgruppen er 11. november kl. 19.00-21.00 på Rådhuset.
Hovedtrappen - kom præcist – fælles indgang.
HUSK vi afholder åbne bestyrelsesmøder 1 x måned. Næste gang mandag den 18.
november 2019 kl. 19.00 -21.00 i Færgegården, Færgevej 13, Svendborg
SF Christiansborg afholder dialogmøde/vintertræf den 11. + 12. januar 2010 i Svendborg
.—Christiansminde(?)
SF planlægger landsmøde i Kolding i weekenden 7. + 8. marts 2020
Generalforsamlingen SF Svendborg er planlagt til lørdag, den 14. marts 2018 kl. 12.00 –
ca. 16.00.

Det vil bare være SÅ godt, hvis flere medlemmer har lyst til at bakke op om vores arrangementer.

Kontakt os endelig, hvis der er spørgsmål eller kommentarer til den politiske indsats.
Bestyrelsen SF Svendborg
Annette Blynél, formand.
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