ETT BÄTTRE
SVERIGE.
FÖR ALLA.
Läs om våra idéer för Sverige,
ditt landsting och din kommun.

Till dig som väljer
väg för Sverige.
Sverige är ett land att vara stolt
över. Jag vet det. Min uppväxt, min
trygghet och bildning, blev möjlig
genom människors ansvarskänsla och
vår solidaritet.
Men nu växer oron för framtiden.
Allt för många är arbetslösa och allt fler barn klarar inte skolan.
Det gör att samhället blir kallare.
Ett bra samhälle, med människovärdet i fokus, kan vi bara
bygga tillsammans. Varken din bakgrund eller om du är kvinna
eller man ska få avgöra dina livsmöjligheter. Jag vill att Sverige
ska vara ett land där vi går till jobbet, tar ansvar och hjälps
åt. Då får vi ett samhälle med sammanhållning och gemenskap.
Våra värderingar är utgångspunkten för våra politiska
prioriteringar. Jobben, för att det är grunden för vårt välstånd
och möjligheten att leva ett bra liv. Skolan, för alla barns rätt
till kunskap och framtidstro. Välfärden, för att bra vård och
omsorg för alla ger trygghet och frihet.
Nu står Sverige inför ett val: Gemensamma investeringar
i jobb, skola och välfärd – eller skattesänkningar och privatiseringar? Den 14 september avgör du.
Tillsammans kan vi skapa ett bättre Sverige. För alla.

Stefan Löfven

Socialdemokraterna i Bohusläns främsta kandidater till riksdag och region.

Jobb ger möjligheter
I vår del av Sverige kan nya jobb skapas bland annat genom att
förstärka det vi redan är bra på; livsmedelsproduktion,
processindustri, transportsektorn och handel. Det vill
Socialdemokraterna göra genom att samverka med näringslivet.
Vård inte marknad
Vård ska ges efter behov och vara skatteﬁnansierad.
Socialdemokraterna vill ha en sammanhållen vård i Västsverige som
inte styrs av privata vinstintressen utan av invånarnas krav och behov.
Vi vill också arbeta hälsofrämjande för att minska livsstilsrelaterade
sjukdomar.
Begriplig kollektivtraﬁk
Kollektivtraﬁken ger möjlighet att knyta ihop människor på ett
effektivt och miljövänligt sätt. För det krävs ett biljettsystem som är
enkelt och pedagogiskt uppbyggt. En satsning på järnväg och ﬂer
dubbelspår är i särklass den mest miljöförbättrande investering vi kan
göra.

Bohuslän

Soraya Zarza, Jerry Johansson, Isabelle Asadian, Eva Carlsson och Niclas Ylander

PARTILLES FRAMTID
Vi socialdemokrater har höga
ambitioner för Partille. Vår politik om
skola, jobb och välfärd ska göra att
Partille blir en ännu bättre kommun
att leva i. Viktigast är att bryta den
utveckling vi sett med sjunkande
skolresultat, växande arbetslöshet
och ökad ojämlikhet.

Skolan ska bli bättre
Resurserna till skolan måste öka.
Klasserna är för stora, det ﬁnns för få
speciallärare- och stödpedagoger.
Alla elever ska ha samma chans att
klara skolan med goda betyg. Därför
ska det ﬁnnas lärarledd läxhjälp på
alla skolor. Vi vill också återinföra
skolbiblioteken. Ökade resurser till
vuxenutbildningen ger en andra
chans till utbildning och arbete.

Våra 5 viktigaste områden:
• Mindre klasser för de yngre
eleverna. Fler speciallärare/
stödpedagoger för extra stöd.
• Lärarledd läxhjälp. Återinföra
skolbiblioteken.
• Tillräckligt med tid åt de äldre
som behöver omsorg och
omvårdnad.
• Planera för en ny simhall i
Partille. Rikt utbud av kulturoch fritidsaktiviteter för alla.
• Bygga nya bostäder till
rimliga kostnader för alla
inkomstgrupper. Värna om
våra grönområden.

Partille kommun

IDÉER FÖR ETT BÄTTRE
SVERIGE. FÖR ALLA.
EN NY JOBBPOLITIK.
Jobben är grunden för allt.
1 Ingen ung utan jobb. Arbetslösa unga ska i jobb, praktik eller
utbildning inom 90 dagar.
2 Vidareutbildning istället för
arbetslöshet. Skapa ett kunskapslyft. I ett första steg vill vi
se 30 000 fler platser i yrkesutbildningar. Investera i skola och
högskola.
3 Samarbete skapar konkurrenskraft. En aktiv näringspolitik och
framtidsinvesteringar i bostäder,
infrastruktur och en bättre miljö.

EN BÄTTRE SKOLA.
FÖR ALLA BARN.
Skolan ska ge alla barn kunskap
och framtidstro.

2 Lärare ska vara lärare. Höj läraryrkets status genom bättre villkor,
mer kompetensutveckling och
mindre administration.
3 Minskade klyftor i skolan. Ökade
resurser till skolor med störst behov.
Och resurserna ska gå till eleverna
– inte riskkapitalbolag.

VÄLFÄRD UTAN VINSTJAKT.
Välfärden ska fördelas efter behov
– inte förmågan att betala.
1 Stoppa vinstjakten i välfärden.
Skärp kvalitetskraven, inför hårdare
regler för bemanning och mer
kontroller.
2 Mer personal och mindre pappersarbete. Ökade resurser till vård och
äldreomsorg ger mer tid med patienter och äldre. Låt proffsen vara proffs
– fler anställda, jämställda arbetsvillkor och mindre administration.

1 Mindre klasser och mer kunskap.
Fem elever mindre i stora klasser 3 Pensionärsskatten ska bort.
i lågstadiet. Utbilda och anställ
Pension är uppskjuten lön och ska
1 000 fler speciallärare, så att alla
beskattas som det.
barn kan lära sig läsa i första klass.

Det går före skattesänkningar och privatiseringar.

Alla behövs. Var med och bidra till en socialdemokratisk valseger på det sätt
du kan. Kampanja på nätet eller där du bor. Anmäl ditt intresse, bli medlem
eller skänk en gåva till valarbetet på socialdemokraterna.se/duelleraldrig.
Följ oss på

Facebook

Instagram

Twitter

Jag vill bli medlem

PORTO
BETALT

Jag vill ge en gåva till valarbetet
Namn
Telefon
E-post
Adress
Postnr och ort

Svarspost
Kundnummer
110 651 700
110 03 Stockholm

Personnr
Vi kommer att spara dina uppgifter. Läs mer på socialdemokraterna.se/integritetspolicy

