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      23.2.13 

 

 

SF-Gladsaxe - Valgprogram for KV13 

Vedtaget på medlemsmøde den 18. februar 2013, endelig udgave 

 

 

1. Indledning 

 

Som borgere i Gladsaxe er vi selv med til at bestemme retningen for udviklingen i vores 

kommune.  

 

Det centrale spørgsmål er, om vi ønsker en kommune, som yder borgerne en god service 

af høj kvalitet, når det drejer sig om skole, ældreomsorg, dagtilbud, miljø og kultur- og 

fritidstilbud – eller om vi vil have en kommune med discountservice? 

 

For SF i Gladsaxe er svaret klart. Vi ønsker en kommune, som skaber og udvikler gode 

rammer af høj kvalitet for alle medborgere i Gladsaxe.  

 

SF’s vision for Gladsaxe er en kommune, som: 

 Giver børn og unge gode opvækstvilkår 

 Får flere i arbejde 

 Tager hånd om borgere, der har brug for hjælp, herunder ældre og borgere med 

handicap 

 Yder en tidlig og fokuseret indsats for de dårligst stillede 

 Arbejder seriøst med integration af nydanskere  

 Gør en målrettet og langsigtet indsats for miljøet  

 Er en attraktiv arbejdsplads med mulighed for udvikling og efteruddannelse 

 Har et mangfoldigt socialt fællesskab med varierede fritids- og kulturtilbud 

 Er et godt sted at bo og arbejde 

 Er i dialog med borgerne om prioriteringer og rammer for det, vi er fælles om. 

 

Alle beslutninger, der tages i byråd og udvalg, har direkte indflydelse på hver enkelt 

borgers hverdag. Kommunen er velfærdssamfundets centrum, og det er i kommunen, at 

kvaliteten af den kommunale service afgøres.  

 

Derfor er der brug for et stærkt SF i Gladsaxe Byråd.  

 

For SF er det vigtigt, at både borgere, brugere og medarbejdere i dialog med politikerne 

er med til at tage ansvar for kommunens udvikling og serviceniveau. En styrket dialog 

skal være med til at forbedre det politiske beslutningsgrundlag og skabe nytænkning, 

ejerskab og forståelse for borgernes situation.  

 

Som indflydelsesparti vil SF præge velfærdssamfundets kerne, arbejde for at løse 

Gladsaxeborgeres problemer og forbedre den enkeltes tilværelse. 

 

Med et stærkt SF i Gladsaxe Byråd får du politikere, der vil arbejde for en mere solidarisk 

fordeling af velfærden. 
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2. Grøn og klimavenlig kommune 

 

En bæredygtig og fremtidssikret kommune 

SF vil arbejde for, at Gladsaxe også om 10 og 50 år er et godt sted at bo og arbejde. 

Fremtidens udfordringer skal tænkes bedre ind i kommunens planlægning, og vi skal 

samarbejde med nabokommuner om løsninger og gennemførelse. Vi tror på, at 

borgerinddragelse og et innovativt grønt virksomhedsmiljø er en vigtig drivkraft for et 

Gladsaxe med fremtid i.  

 

Den grønne vækstkommune  

Gladsaxe skal udvikles som en grøn vækstkommune, så vi skaber både arbejdspladser, 

grøn omstilling og økonomisk vækst.  

 

Derfor vil SF arbejde for, at Gladsaxe Kommune: 

 Støtter op om kommunens grønne virksomheder, f.eks. ved at sætte gang i 

innovations- og fyrtårnsprojekter og indgå partnerskaber med lokale 

virksomheder, og DTU og andre videninstitutioner 

 Aktivt søger at tiltrække virksomheder og videninstitutioner, som arbejder med 

miljøteknologi.  

 Fortsat investerer i grøn omstilling i kommunens anlægs- og driftsvirksomhed.  

 

Et grønnere og smukkere bymiljø 

Der er for mange grå pladser og gader i kommunen, og der foregår for lidt mellem 

husene. SF ønsker at skabe en tættere by, hvor de grønne strukturer fremhæves, og 

opsamlet regnvand tænkes ind i sammenhængende, attraktive byrum.  

 

Derfor vil SF arbejde for: 

 Naturområderne i Gladsaxe styrkes ved at binde dem sammen, så borgerne bedre 

kan færdes på tværs, på cykel og til fods 

 Byens pladser bliver til indbydende og spændende byrum, der bruges aktivt af 

borgerne  

 Bæredygtig udvikling også af erhvervsområder med grønne pladser og stier er 

tænkt ind ved opførelse af nye virksomheder 

 Støtte op om en langsigtet handlingsplan for Hareskoven, så skovens naturindhold 

og de rekreative muligheder styrkes.  

 

Pendlerne ud af bilen  

Folk tager bilen frem for cykel, bus, tog eller gang, når de skal på arbejde, på indkøb 

eller til fritidsaktiviteter. Næsten halvdelen af alle ture i Gladsaxe foregår i bil. Det er 

hverken godt for miljøet eller for folkesundheden. SF ønsker især at gøre det attraktivt 

for bilpendlerne at skifte til cykel eller kollektiv trafik – og i fremtiden at bruge den 

kommende letbane.  

 

Derfor vil SF arbejde for: 

 Bedre koordinering mellem bus og tog, bedre information om forsinkelser, og 

mere attraktive forhold ved busstoppesteder f.eks. med cykelparkering  

 Et styrket samarbejde mellem kommunen og virksomhederne om alternativ 

transport til og fra arbejdspladsen, f.eks. gennem ordninger om samkørsel, god 

trafikinformation til medarbejderne og tilbud om pendlercykler 
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 Bedre forhold for cyklister, f.eks. ved cykelsuperstier, flere ”grønne bølger” 

gennem trafiklys, flere cykelstier og sikre skoleveje, brug af el-cykler mv.  

 At Gladsaxeborgernes bilture er reduceret til 25 pct. i 2020.  

 

Gladsaxe skal være CO2-neutral i 2025 

Gladsaxe Kommune er godt på vej med et mål om 40 pct. CO2-reduktion i 2020 for 

kommunen som geografisk område.  

 

En stærk kommune som Gladsaxe kan nå længere. Københavns Kommune har en vision 

om at være CO2-neutral i 2025. Et tæt samarbejde med vores store nabokommune kan 

måske bidrage til et mere ambitiøst mål.  

 

Derfor vil SF arbejde for: 

 At Gladsaxe er CO2-neutral i 2025. 

 

Gladsaxe Kommunes miljøfodaftryk halveres inden 2025  

Danmark er et af de lande i verden, der har det største globale miljøfodaftryk per 

indbygger. Danskerne lever i dag, som om vi havde over 5 jordkloder til rådighed. 

 

Vi forbruger både indenlandske og importerede varer og tjenester, og det påvirker 

naturresurserne i andre lande. Gennem miljøfodaftrykket kan vi få et billede af, hvor stor 

virkning vores forbrug har på de globale naturresurser og vandresurserne.  

 

Det største miljøfodaftryk i kommunalt regi kommer fra transport, infrastruktur, 

fødevarer, energi og fysiske produkter og kan nedbringes, hvis det integreres i 

kommunens planlægning og beslutninger.  

 

Derfor vil SF arbejde for: 

 Gladsaxes miljøfodaftryk beregnes og reduceres med 50 pct. i 2025 

 Miljøfodaftrykket nedbringes bl.a. ved en grøn indkøbsstrategi med større fokus 

på genanvendelse og på produkter med lang levetid. 

 

3. Investere i børn og unge – fremtidens medborgere  

 

Alle børn og unge i Gladsaxe skal have gunstige opvækstbetingelser og mulighed for at 

trives og udvikle sig.  

Børn og unge skal møde engagerede og veluddannede voksne i børnehuse, skoler og 

klubber. Pædagogers og læreres arbejde skal værdsættes gennem en anerkendende 

personalepolitik og fleksible muligheder for kurser og efteruddannelse. Medarbejderne 

skal først og fremmest bruge mere tid på faglighed, udvikling og omsorg, og mindre tid 

på skemaer, dokumentation og tests.  

Kvalitet i dagtilbud 

Dagtilbud yder et vigtigt bidrag til børns udvikling. SF ønsker dagtilbud med pædagogisk 

kvalitet, hvor der er tid til fordybelse og resurser til hver enkelt barns trivsel og læring. 

 

Familier med sociale eller andre udfordringer skal støttes tidligt, og der skal sættes ind 

med en bred indsats for både børn og forældre. 
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Derfor vil SF arbejde for, at: 

 Den høje kvalitet i Gladsaxes dagtilbud skal fastholdes og styrkes 

 Medarbejderne får flere muligheder for videreuddannelse gennem både kortere og 

længere kurser 

 Andelen af uddannet personale i dagtilbuddene øges.  

 

Fælles folkeskole med høj faglighed og trivsel 

En god folkeskole er grundstenen for velfærdssamfundet og for fællesskabet.  

Skolen er en vigtig del af vores demokrati. Skolen gør vores børn klar til 

videreuddannelse, arbejdsmarkedet og et meningsfuldt liv.  

SF ønsker, at skolen har et sammenhængende fokus både på faglige færdigheder og på 

sociale kompetencer og selvværd.  

Folkeskolen skal være et inkluderende fællesskab, der udfordrer børnene, så de bliver så 

dygtige som de kan. Det kræver en folkeskole, hvor børn med forskellige forudsætninger 

kan være til stede, deltage aktivt og opnå et fagligt udbytte.  

SF ønsker et særligt fokus på en forbedring af udskolingen, blandt andet så de praktisk 

orienterede unge får bedre forudsætninger for at komme videre i en ngdomsuddannelse.   

Mætte og aktive børn lærer bedst, og SF ønsker øget fokus på børns mulighed for at få 

sund mad og frisk luft og bevægelse hver dag.  

Derfor vil SF arbejde for: 

 Styrkelse af de pædagogiske resurser i folkeskolen 

 Mere tid, hvor der er to voksne med en pædagogisk uddannelse om 

undervisningen 

 Styrkelse af teamsamarbejde som grundlag for bedre brug af deletimer og 

holddeling  

 En målrettet IT-indsats med både kompetenceløft til lærerne og en 

tablet/computer til alle elever til brug i undervisningen  

 En særlig indsats for at styrke børns og unges sociale kompetencer gennem leg og 

læring 

 Tilbud om sund og i vid udstrækning økologisk mad på skolen, f.eks. som et let 

formiddagsmåltid, ”10-mad” 

 En målrettet indsats for at nedbryde hindringer for læring, især med fokus på 

bedre inklusion af elever med særlige behov 

 Tidlig og løbende inddragelse af forældrene i deres børns skolegang. 

 

Den kommende folkeskolereform lægger op til en markant ændring af den nuværende 

opdeling mellem skole og fritid. SF-Gladsaxe støtter reformens intentioner, hvor de 

foreslåede aktivitetstimer giver nye muligheder for involverende undervisning og 

undervisningsdifferentiering.  

 

Derfor vil SF arbejde for:  

 Gladsaxe kommune fastholder de pædagogiske kvaliteter i de nuværende SFO’er 

og klubber 

 Kommunens skole- og fritidstilbud skal sammentænkes for at forhindre, at børn 

og forældre fravælger SFO og klub.  
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 Bevægelse skal være en fast del af skoledagen, både ved brug af 

aktivitetstimerne og gennem fysiske rammer, der fremmer bevægelse i hverdagen 

 Forældre og medarbejdere skal inddrages i kommunens planlægning af de nye 

tiltag for at sikre også deres ejerskab til den konkrete udmøntning i Gladsaxe. 
 

4. Arbejde til alle 

 

Arbejdsløsheden er stigende. Tusindvis af danske lønmodtagere har allerede mistet 

jobbet, og denne udvikling skal vi have vendt. SF vil særligt være på vagt overfor 

ledigheden blandt unge.  

 

1980’ernes ungdomsarbejdsløshed skabte langtidsledighed, som betød, at mange aldrig 

fandt deres plads på arbejdsmarkedet. Finanskrisen i Europa har betydet, at 

arbejdsløsheden blandt unge i nogle sydeuropæiske lande er helt op til 50 pct. På sigt 

risikerer vi derfor at miste en hel generation af unge til arbejdsløshed. 

 

Derfor vil SF arbejde for, at: 

 Kommunens ambition om, at ”ingen ung må lave ingenting”, fastholdes og styrkes 

i de kommende år 

 Fritidsjobordningen, som SF fik indført ved budgetforhandlingerne i 2012, udvides 

og udvikles i de kommende år 

 Kommunen sikrer praktikpladser, så alle kan gennemføre deres 

erhvervsuddannelse, bl.a. ved partnerskabsaftaler med virksomheder og ved 

sociale klausuler, hvor der ved kommunale udbud laves aftaler om, at 

leverandøren opretter eller har oprettet et bestemt antal praktikpladser. 

 

SF vil målrettet satse på job, opkvalificering eller uddannelse til alle ledige.  

 

Lokalt knækker vi ledighedskurven via en aktiv og målrettet beskæftigelsesindsats, så 

ledige undgår de negative sociale, økonomiske og personlige konsekvenser, som alt for 

ofte følger med arbejdsløshed. Den jobsøgende skal hurtigst muligt videre i arbejde eller 

uddannelse. De ledige, som er tæt på at miste retten til dagpenge, har i særlig grad 

behov for hjælp til at komme i arbejde.   

 

Derfor vil SF arbejde for, at: 

 Beskæftigelsesindsatsen står højt på dagsordenen i de kommende år 

 Kommunen målrettet styrker samarbejdet med offentlige og private 

arbejdspladser i forhold til at levere kompetent arbejdskraft 

 Kommunen opretter flere egnede job til ledige, som er tæt på at miste retten til 

dagpenge  

 Jobsøgende får kvalificeret vejledning og relevant praktik, der giver mulighed for 

indslusning i det rette job – eller på den rette uddannelse 

 Aktiveringen får et langt bedre indhold, og hjælpen er mere individuel  

 Borgere, der er nedslidte eller på anden måde har svært ved at varetage et job, 

skal have den nødvendige støtte til udvikling af arbejdsevnen 

 Borgere med nedsat arbejdsevne skal sikres en værdig tilbagevenden til 

arbejdsmarkedet, i det omfang det er muligt 

 Få godt gang i de grønne initiativer, der både reducerer CO2-udledningen og 

skaber grønne jobs.  
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5. Hjælp til et værdigt liv  

 

Nogle borgere har brug for støtte fra kommunen for at leve et selvstændigt liv på egne 

betingelser. SF vil arbejde for, at hjælpen kommer, når der er brug for den. Støtten skal 

gives med respekt for det hele menneske, med tid til at forstå og med resurser til at 

handle ud fra borgerens situation.  

 

Føj liv til årene 

Mange kommende ældre ønsker at klare sig i eget hjem så længe som muligt. Andre har 

behov for at bo et sted med et mere intensivt plejemiljø.  

 

Derfor vil SF arbejde for, at: 

 Kommunen er klar med en intensiv indsats for at træne den ældres egne resurser, 

når der bliver behov for det 

 Plejepladser og dagtilbud er klar til de ældre, når de ønsker og har behov for det  

 De pårørende skal tages med på råd 

 Gladsaxe Kommune tager imod de frivilliges resurser, men som supplement til og 

ikke som erstatning for den kommunale indsats 

 Den kommunale omsorg bakkes op med efteruddannelse, og medarbejdernes 

indsats bliver værdsat 

 Alt nybyggeri er tilgængeligt for alle, og i etagebyggeri med elevator.  

 

Et meningsfuldt liv  

SF ønsker, at mennesker med handicap ikke sidder for meget derhjemme, men kommer 

ud og har de samme muligheder, som alle borgere har, og med god kontakt til andre i 

samme situation. Borgere med psykosociale handicap skal have støtte til at komme sig.  

 

Derfor vil SF arbejde for: 

 Borgere med handicap har en ”livshjælper” til at hjælpe dem med både 

forhindringer og muligheder i deres hverdag 

 En forstærket indsats for fleksible dagtilbud og flere og bedre bomiljøer 

 For de borgere, der kan komme på arbejdsmarkedet, enten på ordinære vilkår 

med skånebehov eller på særlige vilkår (fleksjob), skal der være en individuel og 

tværfaglig indsats, der sikrer både borger og arbejdsplads den nødvendige støtte 

og en koordinerende fast kontaktperson 

 Bedre koordination mellem kommunen og den regionale psykiatri. 

 

Borgere med misbrug og måske psykiske lidelser har ofte svært ved at finde fodfæste i 

deres eget liv. De skal hjælpes videre til at håndtere en hverdag på deres egne 

betingelser.    

 

Derfor vil SF arbejde for at: 

 Sikre samtidig behandling af misbrug og eventuel psykisk lidelse 

 Bruge kommunens mange handlemuligheder for at bringe misbrugeren videre: 

Bolig, jobmuligheder, tætte netværk, bedre forebyggelse og sundhed og ikke 

mindst støtte til familien. 
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6. Lighed i sundhed 

 

SF har som mål, at Gladsaxes borgere så vidt muligt har et godt helbred livet igennem. 

Derfor vil vi sætte ind med forebyggelse, før skavanker og sårbarhed bider sig fast som 

måske livslang og kronisk sygdom.  

 

Men sundhed er ikke lige fordelt. Folk med sociale og andre udfordringer i deres dagligliv 

har kortere levetid og flere år med dårligt helbred, og deres børn klarer sig dårligere 

videre i livet. SF vil sætte ind over for social ulighed i sundhed med en intensiv 

kommunal indsats for forebyggelse, både hos børnene og de voksne.  

 

Sundhedsfremme skaber livskvalitet  

SF ønsker forebyggelse sat i centrum af kommunens tværgående sundhedsindsats. 

Mange sygdomme er følger af forkert kost, rygning, alkohol og manglende motion. Men 

også stress og jag giver nye følgesygdomme som depression, og omkring hver tredje 

borger er ramt af kronisk sygdom.  

 

Derfor vil SF arbejde for: 

 Kommunens Forebyggelsescenter skal udbygge vejledning og hjælp til selvhjælp, 

også som aktivt opsøgende over for borgergrupper i farezonen   

 Kommunen skal inddrage de praktiserende læger i et forpligtende samarbejde 

omkring forebyggelse  

 Medarbejderne får løbende efteruddannelse ud fra de øgede krav til kommunernes 

indsats, især på trænings- og plejeområdet 

 Kommunen som arbejdsplads går forrest i indsatsen for et godt arbejdsmiljø. 

  

Større fokus på socialt dårligt stillede 

Sundhed og velvære afhænger af bolig, skolegang, indkomst, situation på 

arbejdsmarkedet og kulturel baggrund. SF ønsker en særlig indsats særligt målrettet 

familier med lav indkomst og uddannelse.  

 

Derfor vil SF arbejde for: 

 Sundhedsplejens fokus på udsatte familier styrkes 

 Unge med lav selvtillid hjælpes på vej med en særlig pædagogisk indsats i skolen  

 Indsatsen mod unges rygning og misbrug af alkohol og euforiserende stoffer 

forstærkes 

 Samarbejdet om udsatte unge mellem jobcentret og kommunens øvrige 

forvaltninger intensiveres 

 Borgere med anden etnisk baggrund får vejledning på deres vej gennem 

sundhedsvæsenet. 

 

7.  Lige muligheder for et aktivt fritids- og kulturliv 

 

Et aktivt og inspirerende fritidsliv er afgørende for alles sundhed og livskvalitet. 

Gladsaxe har et rigt foreningsliv og gode kommunale tilbud rettet mod kreativ udfoldelse 

både på idræts- og kulturområdet. 

SF ønsker, at alle børn og unge får mulighed for at udfolde sig i de lokale idrætsklubber 

og i de musiske og kreative tilbud.  
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Biblioteket er en vigtig og samlende faktor i det lokale kulturliv. Bibliotekernes tilbud 

retter sig mod og inddrager alle borgere i lokalsamfundet. 

Samtidig skal kommunen også have attraktive faciliteter, som kan tiltrække etablerede 

og eksperimenterende kunstnere, både inden for musik, scene- og billedkunst.    

Der er masser af unge i kommunen. De skal have deres eget sted til deres egen musik.  

Derfor vil SF arbejde for: 

 Alle børn og unge sikres reelle muligheder for at deltage i et eller flere lokale 

idrætstilbud, f.eks. gennem tilskud til kontingent eller egentlige fripladser 

 Alle børn og unge sikres reelle muligheder for at deltage i musikskole, billedskole 

og teaterprojekter, både økonomisk og med transport fra skole til aktivitet 

 Bibliotekerne styrkes for at sikre et fortsat kulturudbud på højt niveau, som når 

ud til alle, bl.a. ved at tilbuddet findes i nærområdet, og er tilgængeligt når folk 

har tid 

 Bibliografen fastholdes som kommunalt kulturtilbud  

 Den Rå Hal i Telefonfabrikken bliver et musikalsk tilholdssted for kommunens 

unge på deres egne præmisser 

 Buddinge Bymidte fra Telefonfabrikken over Rådhuspladsen og biblioteket til 

Kontorvej bindes sammen til et attraktivt byrum, som på længere sigt kan 

udvikles til et spændende kulturcentrum.  

 

8. Borgerinddragelse på nye måder 

 

En god dialog mellem borgere og politikere er nødvendig for at skabe kompetente 

beslutninger, som er forankret og har opbakning i det lokale fællesskab. Det lokale 

demokrati skal have bedre muligheder for udfoldelse.  

 

SF vil udvikle nye måder for borgerinddragelse, som også tager hensyn til, at mange 

borgere har en travl hverdag, og at internettet udgør en ny kilde til at få kommunens 

borgere i tale. 

 

Derfor vil SF arbejde for, at:  

 Kommunen nedsætter tænketanke med borgerdeltagelse om langsigtede og 

tværgående emner  

 Byrådet inviterer borgerne til temamøder om større emner  

 Byrådets fagudvalg jævnligt holder åbne temadrøftelser rundt omkring i 

kommunen 

 Flere beslutninger fra fagudvalgene finder vej til borgerne 

 Der opsættes infoskærme på alle kommunale tilbud og på stationer med 

information om kommunale begivenheder og aktiviteter 

 Kommunen bruger internettets muligheder for at tiltrække nye borgergrupper, 

men også tager hånd om de borgere, der ikke er klar til de digitale muligheder.  

 

SF vil arbejde for at skabe en kommune, der tager mest muligt hensyn til borgernes 

ønsker og behov, med ekstra fokus på at sikre meninger og holdninger fra de grupper af 

borgere, som ikke altid bliver hørt. Nye måder for borgerinddragelse handler ikke om at 

tvinge nogen til at deltage – det vil vi heller ikke, men SF vil sikre rammerne for et åbent 

og godt samarbejde mellem politikere, forvaltning og borgere.  


