Moderaterna
Motion: Övergripande strategi för Ett framtidens Åstorp
Vi har fortsatt en växande problembild bestående av organiserad brottslighet, kriminell livsstil,
droger samt akademiskt och ekonomiskt utanförskap. Det är ett riktigt allvarligt läge i vår
kommun.
Länsstyrelsens lägesbild över barn och ungdomars trygga och goda uppväxtvillkor visar en
nedslående bild av Åstorps kommun och kräver omfattande långsiktiga åtgärder.
Vi måste bryta trenden. Ställa högre krav. Vi har 39% elever i grundskolan som är utrikesfödda
eller har utrikesfödda föräldrar. På en av våra grundskolor (Haganässkolan) är andelen ca 90%.
Vi har barn som inte går i förskola och därigenom inte får den träning i svenska språket. De
hamnar därmed också efter redan från början vid skolgångens start. Vi vet att vardagsspråk
(kortare enklare fraser) tar ca ett år att lära sig, medan skolspråk tar fem till sju år.
Vi har en hög ungdomsarbetslöshet. Mer än 40% av våra unga går ej ut gymnasieskolan med
godkända betyg och många fullföljer inte påbörjade gymnasiestudier. Vi vet idag hur viktigt det
är fullfölja gymnasieskolan och gå ut med godkända betyg för att komma in på
arbetsmarknaden eller för vidare studier. Här finns en inlämnad motion kring Behov av ett nytt
övergripande förhållningssätt till utbildning i Åstorps kommun från Moderaterna (KF220425).
Vi är placerade på plats 10 av 290 vad gäller barn som lever i ett hushåll där minst en förälder
med skuld hos Kronofogden eller skuldsanering, 15,7% är Åstorps resultat, inte bra även om vi
för två år sedan låg på plats 5 Här finns en inlämnad motion kring Barnet i centrum från
Åstorpsalliansen (KF210222).
Vi har ökande våld i nära relation som ökar, vilket vi kunde läsa i årsredovisningen på senaste
kommunfullmäktige i april.
Urval av allvarliga utmaningar i Åstorps kommun

Åstorps
kommun

Rikssnitt

Åstorps 5-års trend (årlig
procentuell förändring)

Skola i framkant: Gymnasieelever med examen inom 4 år,
hemkommun, andel (%)

54,9%

71,6%

Försämring (-5,8% per år)

Etablering och självständigt liv: Långtidsarbetslöshet 25-64
år, årsmedelvärde, andel (%) av arbetskraft

7,4%

5,3%

Försämring (+1,5% per år)

Etablering och självständigt liv: Ungdomsarbetslöshet 16-24
år, årsmedelvärde, andel (%) av registerbaserad arbetslöshet

13,9%

9,6%

Oförändrat (-0,1% per år)

Trygghet: Anmälda våldsbrott, antal/100 000 invånare

1245 (2020)

986 (2020)

Förbättring (-1,3% per år)

Trygghet: Anmälda misshandelsbrott mot kvinnor, inom
parrelation, antal/100 000 invånare

187 (2020)

114 (2020)

Försämring (+10,8% per år)

Moderaterna
Ohälsotalet för mars 2022 för Åstorps kommun är 27,83 (rikssnitt 22,01, skånesnitt 21,91), då
placerar vi oss på plats 193 av 290 kommuner. Ohälsotalet är en månadsstatistik från och med
januari 2001 över antal nettodagar med sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning per
individ som omfattas av den svenska socialförsäkringen efter kön, län, kommun och ålder. Här
har vi lyckats komma ner i antalet dagar men liksom 2019 så ligger vi kraftigt över rikssnittet.

Vi har trångboddhet i kommunen, det förekommer oseriösa bostadsuthyrare. Det kräver en
övergripande långsiktig plan hur vi bygger bostäder. Här finns bl a en rapport kring Nyanländas
boende i Åstorp – En kartläggning av nyanlända självbosattas boendesituation och väg in i
kommunen (DNR KSFD 2018/279).
Detta är inte bara en fråga för Socialförvaltningen utan detta är en fråga som måste gå brett
över förvaltningarna och samhället. Ska vi lyckas måste hela samhället hjälpa till och engagera
sig för ett tryggare, mindre segregerat samhälle i Åstorps kommun.
Åstorp i samverkan/Tryggare Åstorp är påbörjat, men det räcker inte. Vi ser att
kommunfullmäktige behöver anta en mer omfattande, långsiktig kommunövergripande
programförklaring. Den behöver utformas tillsammans med en åtgärdsplan, som består av
riktade insatser utifrån styr- och ledningsmodellen tvärs över alla nämnder. Detta krävs för att
bryta kommunens negativa trend och ta Åstorps kommun från en socioekonomiskt utsatt
kommun till en mer välmående kommun. Beträffande målsättningar bör de gå i linje med
vision 2030, kommunfullmäktiges inriktningsmål och nämndernas olika nämndsmål.

Moderaterna yrkar:
Att kommunfullmäktige antar en långsiktig kommunövergripande programförklaring
tillsammans med en åtgärdsplan, för att bryta kommunens negativa trend och ta Åstorps
kommun från en socioekonomiskt utsatt kommun till en mer välmående kommun.
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