
 
 

 

VALET 2014  

RÖSTA DEN 
14 SEPTEMBER  

VÄLFÄRD FÖR ALLA 
Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger 
välfärd och möjligheter åt alla. Ett samhälle som 
stimulerar människors utveckling och ger alla oavsett 
uppväxtmiljö möjligheter att nå sin fulla potential. Ett 
samhälle som bygger på solidaritet, tillit och 
samarbete. Det skapar frihet åt alla.  

• Att alla bidrar med sitt arbete är avgörande för 
Sveriges utveckling och för att klara välfärden även i 
framtiden. Målet för den ekonomiska politiken är 
att nå full sysselsättning. Ingen ung ska behöva vara 
utan jobb. 

• Vi ska vända utvecklingen i den svenska skolan. Vårt 
mål är att alla elever ska nå kunskapsmålen. Tillväxt 
och välfärd förutsätter en hög utbildningsnivå hos 
alla. 

• Likvärdiga möjligheter till utbildning, vård eller 
omsorg skapar möjligheter till personlig utveckling 
för alla. 

www.socialdemokraterna.se/partille  



VI VILL SATSA PÅ:  
 

Bra utbildning med ett livslångt lärande 
I Partille ska skolan hålla en hög kvalité. Alla elever ska ha 
samma chans att klara skolan. 
 
Äldre ska kunna leva gott i Partille 
Vi vill säkerställa att en god omsorg om äldre är en 
självklarhet. I Partille ska omsorgen hålla en hög kvalité 
samtidigt som vi möter ökade behov av resurser och 
personal. 
 
Bygga och bo 
I Partille skall det finnas en blandning av hyreslägenheter, 
bostadsrätter och villabebyggelse för att tillgodose allas 
rätt till ett eget boende.  

• Mer resurser åt skolan och satsa mer på vuxenutbildning 
så att alla kan få en andra chans till utbildning 

• Minska barngrupperna i kommunen samt införa lärarledd 
läxhjälp i alla skolor 

• Ge tillräckligt med tid åt de äldre för omsorg och 
omvårdnad både i det egna hemmet och på 
äldreboendet 

• Planera för en ny simhall i Partille 

• Att nybyggnation av hyreslägenheter skall ske till rimliga 
kostnader och vara prisvänliga för alla inkomstgrupper 

• Arbeta för att skapa fler arbetstillfällen i Partille. Stimulera 
till nya företagsetableringar och stödja det lokala 
näringslivet 
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