Alla skolor ska vara bra skolor, och alla barn och
ungdomar ska få en god och likvärdig utbildning.
Vi betalar skolan tillsammans för att alla unga ska få
del av samma höga utbildningskvalitet.
Det är viktigt att skattemedel avsedda för skolan
också kommer eleverna till del.
Vinster ska inte kunna tas ut genom att minska på
Jesper Sennertoft
kvaliteten i skolan eller genom att välja bort elever
med störst behov.
En högkvalitativ förskola, grundskola och
gymnasieutbildning är kommunens viktigaste nyckel
till framgång.

Ewa Bohlin
VI SOCIALDEMOKRATER VILL:
Gull-Britt Jönsson
• Öka läxhjälpen i skolorna
• Läxfri skola (barn skall inte behöva ta hem arbete)
• 5 flexibla lovdagar i skolan
• Vara proaktiva i planeringen av ny verksamhet
• Fortsätta satsa på elevhälsan
• Behovsstyrd förskola
• Bevara Nattomsorg i förskolan
• Mer personal i skolan, både pedagoger och andra
befattningar

Kiriakos Backis

VI SOCIALDEMOKRATER VILL:

• Vi vill att vård och omsorg skall
bevaras i kommunal regi !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Torbjörn Sköld
Ha ”Spa” på våra äldreboende.
Bygga vinterträdgårdar på våra äldreboende.
Vi vill ta bort otrygga anställningar i Svedala kommun.
Införa rätten till heltid, möjlighet till deltid
Bygga fler Trygghetsboende
Införa mellanboende
Stärka den generelle välfärdsmodellen
Den offentligt finansierade välfärden ska hålla hög kvalitet
och omfatta alla
Ha väl fungerande trygghetsförsäkringar
Lise-Lott Gsaxner
Införa nationella kvalitetslagar för ordning och reda i
välfärden för att förbättra kvaliteten i äldreomsorgen
Avsätta resurser för en bättre sjukvård med mer tid för vård
Införa extratjänster i välfärden med avtalsenliga villkor
Att skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare ska
avskaffas

• IT - Stöd för äldre över 75 år i Svedala kommun !

Håkan Dahmström Charlotte Persson

Leif Göthed

Caroline Klapp

VI SOCIALDEMOKRATER VILL:

Bygga ett aktivitetscenter med inomhusbad
och ny bowlinghall

Hellen Boij Ljungdell

Valentin Jovanovic

Ambjörn Hardenstedt Evert Jönsson

• Svedala IF:s föreningslokal ligger i farozonen att försvinna när man
tänker skrota hela den gamla paviljonglösningen och ta bort såväl
omklädningsrum som föreningslokal i direkt anslutning till
konstgräsplanerna.
VI SOCIALDEMOKRATER STÖDJER
SVEDALA IF:s VERKSAMHET FÖR ATT KLUBBEN SKALL KUNNA UTVECKLA
SIN BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET OCH SE ETT VÄRDE I ATT SÄTTA
SVEDALA PÅ KARTAN NÄR DET GÄLLER KOMMUNENS BARN- OCH
UNGDOMSVERKSAMHETER.

Vi vill att Svedala IF:s föreningslokal skall vara kvar !

Ann-Charlotte Ziegenfeldt

Björn Jönsson

VI SOCIALDEMOKRATER VILL:
•
•
•
•

Alltid ha minst ett Bostads o Hyresprojekt på gång i kommunen
Vi vill skapa nya samlingslokaler i de norra kommundelarna
Nybyggnation av samtliga former av bostäder med fokus på
hyreslägenheter
Vi vill bygga en ny form av hyresrätter ex, kooperativa hyresrätter
Likvärdig skötsel i våra parker o grönområde i hela kommunen

Eva Ragnarsdotter Lantz Lindbro

Vi vill Stoppa vinstjakten i skola, vård och omsorg
• Investera mer och skärpa lagar och regler för att stärka kvaliteten i
all välfärd.
• Kollektivavtal ska gälla alla anställda i offentligt finansierad
välfärdsverksamhet – oavsett om utföraren är privat eller av offentlig
• Offentlighetsprincip och meddelarfrihet ska gälla alla anställda i
välfärden.
• Stoppa gräddfiler i vård och omsorg

Elin Westerberg Andreas Johansson

Göran Malmberg Geir Hansen

Facklig-politisk samverkan – varför då ?

Kollektivavtal

Samverkan med S

Vi socialdemokrater vill:

Per Thaagaard Pedersen Karl-Erik Evgård

• Skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare ska avskaffas !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stärka den generella välfärdsmodellen.
Den offentligt finansierade välfärden ska hålla
hög kvalitet och omfatta alla.
Avsätta resurser för en bättre sjukvård med mer tid för vård.
Förbättra anhörigstöd.
Införa extratjänster i välfärden med avtalsenliga villkor.
Förstärka anställningstryggheten
Taket i A-kassan höjs så att fler av löntagarna får 80 procent av sin
tidigare lön i ersättning vid arbetslöshet
Höja taket i sjukförsäkringen så att fler kan få ut 80 procent av lönen
under hela sjukskrivningsperioden
Stärka rehabiliteringen och se till att det finns en
fungerande företagshälsovård
Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen ska tas bort

Gert Åke Andersson

Mats Isgren

Jehad Hameed

Benny Andersson

