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Sandviken - den moderna industri- och 
kulturkommunen 

På följande sidor presenterar vi socialdemokrater i Sandviken vårt kommunala 
Framtidskontrakt för perioden 2015 – 2018.  

Vi vill förstås ha din röst i kommunalvalet, men vi vill vara tydliga med att vår politik bara 
kan genomföras fullt ut om Socialdemokraterna också vinner i landstings- och 
riksdagsvalen. 

Sandviken ska bli en modern industri- och kulturkommun. Vårt Framtidskontrakt 
beskriver inte alla de frågor vi kommer att arbeta med för att nå dit, men det ger en bild av 
det vi tycker är viktigt.  

Vi socialdemokrater ställer inte sjuka mot friska, äldre mot yngre, män mot kvinnor, stad 
mot landsbygd eller den som arbetar mot den som förlorat sitt arbete. Vårt Sandviken är 
ett öppet samhälle som är mångkulturellt, demokratiskt, jämställt och jämlikt.  
 

Våra politiska huvudpunkter 

• Tillsammans ska vi skapa en kommun som växer  

• Ingen som kan jobba ska gå på socialbidrag  

• Kunskapsresultaten ska höjas i en modern skola med nästa generations lärande  

• Vi ska ha en stark välfärd utan vinstsyfte, där vård och omsorg av hög kvalitet 
går före skattesänkningar  

• Alla ska ha möjlighet att delta aktivt i kultur- och fritidslivet  

• Vi värnar om vår goda miljö med ren luft, rent vatten och natursköna områden 

 

Din röst avgör.  
Vi räknar med dig på valdagen! 



 

 

Tillsammans ska vi skapa en kommun som 
växer 

• En levande landsbygd och ett levande centrum utvecklar kommunen 

• Medborgarnas åsikter ska tillvaratas genom en utvecklad medborgardialog 

• Vi ska utveckla attraktiva bostadsområden som möter framtidens krav på 
boende 

• Vi ska stödja initiativ för att bygga ut fiber på landsbygden 

• Det offentliga ska vara ledande i jämställdhetsarbetet 

Sandviken är en levande industri och kulturkommun som växer.  Här kan 
människor utvecklas och leva ett väl fungerande liv med gemenskap, 
framtidstro, god service och välfärd med hög kvalitet.  

En viktig faktor för kommunens framtid är att människors åsikter tas tillvara 
genom förbättrad medborgardialog. Beslut som tas i kommunens verksamheter 
ska prövas utifrån jämlikhets- jämställdhets- och barnperspektiv samt FN-
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

God samhällsplanering är att blanda olika boendeformer som svarar upp mot 
de behov som finns. Hyresrätter ger människor möjlighet att flytta till jobb, ger 
äldre tillgång till en tillgänglig bostad och unga en möjlighet att flytta hemifrån 
och få ett eget liv.  

IT och bredband har betydelse för hela kommunens utveckling och skapar 
förutsättningar för en hållbar tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. 

Människor och influenser från världens alla hörn har alltid berikat vår vardag. 
Idag är Sandviken ett mångkulturellt samhälle där företag och offentlig sektor 
har möjlighet att rekrytera arbetskraft med skilda erfarenheter och kunskaper. I 
ett mångkulturellt samhälle har vi alla möjlighet att möta världen på 
hemmaplan. 



 

 

Ingen som kan jobba ska gå på socialbidrag 

• Vi ska bygga ut vuxenutbildningen med fokus på bristyrken 

• Långtidsarbetslösa unga som kan jobba ska erbjudas aktiviteter som leder till 
jobb 

• Vi ska bidra med kompetens till framtidens arbetsmarknad 

• Det ska vara enkelt för företag att etablera och utveckla verksamhet i Sandviken 

• Vi ska ställa krav på praktikplatser vid upphandlingar 
 

Vi socialdemokrater vill leva i ett samhälle där vi har höga förväntningar på 
varandra och hjälps åt, där alla tar ansvar och känner sig trygga. Det kräver 
samarbete och investeringar i framtiden.  

Kampen mot arbetslösheten är socialdemokratins viktigaste uppgift och vårt 
mål är arbete åt alla. Ett arbete ger egen inkomst, gemenskap och utveckling 
och är en positiv och viktig nyckel till att styra över sitt liv.  

Vi vill ha ett samhälle där alla kan bidra och därmed möjliggöra och finansiera 
en gemensam välfärd av högsta kvalitet – ett samhälle som håller ihop och som 
värnar en ökad jämlikhet.  För att säkra välfärden behöver Sverige en politik för 
fler växande företag, fler i arbete och fler arbetade timmar. 
 
Vi socialdemokrater vill stärka och utveckla de lokala förutsättningarna för 
befintligt näringsliv och nyföretagande. Vi vill att kommunen och dess bolag 
ska ge bra service och skapa goda förutsättningar för företag som vill etablera 
och utveckla sig i Sandviken. Samarbete och bemötande är viktiga 
framgångsfaktorer som vi prioriterar. 

Idag ser vi att vårt arbetsliv är flexibelt och att det förändras snabbt.  Sverige 
har stora ungdomskullar och många som snart ska gå i pension. Vi vill ge alla 
en chans att komma tillbaka till arbetslivet och en möjlighet att ta de nya jobb 
som växer fram.  

För att säkerställa bättre matchning mellan utbildning och arbetslivets 
kompetensbehov krävs aktiv samverkan mellan näringsliv, offentlig verksamhet 
och olika utbildningsaktörer. Praktikplatser är en viktig del för att bekämpa 
ungdomsarbetslösheten och med rätt utbildning kan vi lösa 
generationsväxlingen.



 

 

Kunskapsresultaten ska höjas i en modern 
skola med nästa generations lärande 

• Föräldrar ska ha rätt till en god barnomsorg utifrån sina behov 

• I Sandvikens skolor ska barn och elever ha verkligt inflytande över sitt 
lärande 

• Alla elever som går ut grundskolan ska vara behöriga till ett nationellt 
program på gymnasiet 

• Vår gymnasieskola ska möta både elevernas intressen och 
arbetsmarknadens behov 

Kunskap och bildning är nyckeln till arbete och människans frigörelse. 
Därför är det viktigt för oss socialdemokrater att satsa på barnen från 
förskolan upp till gymnasiet.  Det är bra för utvecklingen i kommunen, det 
är bra för sysselsättningen och det är bra för alla kommuninnevånare. 

I förskolan och på fritidshemmen ska personaltäthet och gruppstorlekar 
vara anpassade efter barnens behov och läroplanens mål. Föräldrars 
behov av barnomsorg ska tillgodoses oavsett om det är på kvällar, nätter 
eller helger. Fritidshemmen ska stärkas och alla elever ska kunna få 
läxläsningshjälp. 

Skolan ska förbereda och bilda dagens elever till kompetenta, kritiskt 
granskande och kreativa individer som har möjlighet att uppfylla sina 
drömmar. Elevernas inflytande i skolan ska stärkas så att de känner lust 
att lära, når målen och kan utvecklas efter sina förutsättningar.  

I Sandviken har vi en modern och framtidsinriktad skola där alla lärare 
och elever har varsin dator. Vi socialdemokrater vill fortsätta arbetet med 
nästa generations lärande för att skolan fullt ut ska använda de 
möjligheter som tekniken och nätet erbjuder. Utvecklandet av digitala 
kompetenser ska vara en central och självklar del av elevernas 
lärprocesser. 

Resurserna ska fördelas så att våra skolor blir likvärdiga och kompenserar 
för skillnader. Nyckeln till en bra skola finns i klassrummet, i mötet 
mellan läraren och eleven. Därför måste vi stärka lärarna, respektera och 
ta vara på deras kunnande och utveckla lärandet i klassrummet med hjälp 
av den senaste forskningen.  

Vår gymnasieskola skall ha ett utbud som både kan ta emot alla som 
lämnar grundskolan i Sandviken och som i hög utsträckning 
tillfredsställer elevernas förstahandsval. Samtidigt ska utbudet möta det 
framtida kompetensbehovet hos kommunens och regionens näringsliv, 
och främja en generell höjning av utbildningsnivån i kommunen. 



 

 

Vi ska ha en stark välfärd utan vinstsyfte, 
där vård och omsorg av hög kvalitet går 
före skattesänkningar 

• Utöka personalen inom välfärden för att öka kvaliteten för omsorgstagarna 

• Omsorgstagare ska ha större valfrihet över hur insatser skall utföras 

• Tryggheten inom omsorgerna ska öka 

• Omsorgstagare ska kunna fortsätta utveckla sina intressen 

• Omsorgstagare ska ha rätt att kommunicera på sitt språk eller med 
alternativ kommunikationsmetod 

• Gemensamma medel ska inte användas till vinstuttag i privata företag 

Välfärd är att ge alla ett bra liv och goda möjligheter att delta i kultur-, 
fritids- och samhällsliv utifrån sina förutsättningar. Socialdemokraterna 
har alltid prioriterat en stark välfärd framför skattesänkningar. Alla kan 
drabbas av svårigheter i livet, det är då man behöver vara trygg i sin 
livssituation och inte lämnas att klara sig själv. Samhällets stöd ska vara 
starkast när behovet är som störst. 

Välfärden har under många år fått stå tillbaka, först i saneringen av den 
svenska ekonomin efter 90-talets kris, och sedan av alliansen i en 
ideologisk omdaning av det svenska samhället. I en övertygelse att sänkta 
skatter skulle sänka arbetslösheten driver de sitt systemskiftesprojekt. Vi 
kan efter snart åtta år av alliansledning konstatera att deras politik inte 
har minskat arbetslösheten och därigenom har resurserna i den 
gemensamma välfärden minskat. Det är nu väldigt kännbart i vården och 
omsorgerna. Det krävs en annan politik och en annan inriktning för att 
möta framtidens krav och behov.  

Alla skall mötas utifrån sina förutsättningar och behov. Välfärden är i 
huvudsak en personal- och kunskapsintensiv verksamhet varför de 
anställda är de största kvalitetsbärarna. Behoven inom omsorgerna blir 
allt större bland annat pga ökad individanpassning. Därför måste 
kompetens och specialisering i omsorgerna utvecklas. Stärkta 
utbildningsresurser på alla nivåer är en nödvändighet. Vi vill därför öka 
välfärdens resurser. 

Socialdemokraterna i Sandviken har arbetat för och kommer att fortsätta 
arbeta för att den solidariskt finansierade välfärden skall vara fri från 
vinstsyfte. Vi tror på en gemensam drift av den offentliga välfärden. Vi 
kommer alltid att invända mot att gemensamma medel används till 
vinstuttag i privata företag. 



 

 

Alla ska ha möjlighet att delta aktivt i kultur- 
och fritidslivet  

• Vi vill skapa fler trygga miljöer för frilufts- naturliv och rekreation 

• Det ska finnas mötesplatser med ett brett utbud av kultur- och 
fritidsaktiviteter 

• Vi prioriterar verksamhet för barn och unga 

• Vi vill fortsätta utveckla Kulturcentrum och våra idrottsarenor 

• Vi känner stolthet över Sandvikens kulturella och idrottsliga traditioner 
och vill värna och utveckla dessa för framtidens samhälle. 
 

Det är i unga år livsmönster och vanor skapas, som man sedan har med 
sig in i vuxenlivet.  Därför vill vi ha en stark kultur- och fritidspolitik som 
skapar förutsättningar för en bred verksamhet och många mötesplatser 
där barn, unga och äldre har möjligheter att delta utifrån sina villkor och 
förutsättningar. Föreningslivet och studieförbunden fyller en viktig 
funktion och ska stöttas av kommunen. 

Inget barn ska stängas ute på grund av höga avgifter eller bristande 
tillgänglighet. Vi vill prioritera anläggningar och föreningsbidrag som har 
särskild betydelse för barn- och ungdomsverksamhet. 

Vi vill uppmuntra föreningslivet att samverka med fritidshemmen så att 
barnen kan få ägna sig åt olika föreningsaktiviteter inom kultur och idrott. 
På det sättet får barn som idag inte har möjlighet att ägna sig åt dessa 
aktiviteter en chans att göra det.  

 

 

 



 

 

Vi värnar om vår goda miljö med ren luft, 
rent vatten och natursköna områden 

• Vi vill öka kunskapen kring miljöfrågor 

• Andelen ekologisk och närodlad mat i kommunens verksamheter ska öka 

• Vi ska minska transporterna och verka för en bättre kollektivtrafik 

• Vi vill göra Sandviken till en cykelkommun 

• Storsjön är en viktig miljö- och rekreationsfråga  

Att klara en omställning från ett samhälle helt beroende av fossila bränslen till 
ett samhälle med förnybara energikällor är en stor utmaning. Omställningar av 
den omfattningen har vi socialdemokrater drivit igenom tidigare. Den från ett 
fattigsverige till en välfärdsstat, från ett land där utbildning var förunnat ett fåtal 
till att bygga ett kunskapssamhälle. Nu vill vi göra det igen. Det är ett stort 
politiskt ansvar. Det kräver investeringar, beteendeförändringar och utbildning. 

Miljöfrågor är något vi alla påverkas av, vare sig vi vill eller inte. Att värna 
miljön är en solidaritets- och överlevnadsfråga för kommande generationer, djur 
och växter. Nuvarande och kommande generationer ska tillförsäkras en miljö 
präglad av natursköna områden, rent vatten, ren luft och en biologisk mångfald.  

Ett hållbart Sandviken kräver långsiktigt arbete. Det har aldrig funnits större 
möjligheter än idag att minska människans påverkan på klimatet. Kunskapen, 
tekniken och resurserna finns. Vi vill att kommunen ska minska sin 
klimatpåverkan och att andelen ekologisk och närodlad mat i kommunens 
verksamheter ska öka. 

Sandviken har en idag en bra miljö, ren luft, rent vatten samt natursköna 
områden nära boendet. Allt det ska vi värna och en viktig väg till detta är att öka 
medvetenheten kring miljöfrågor så att vi får gemensamma förutsättningar att 
driva en hållbar utveckling. 

Storsjön ska värnas både av miljöskäl och av livskvalitetsmässiga skäl. Att ha 
tillgång till Storsjön ska vara en möjlighet för alla, oavsett ekonomisk situation, 
fysiska förutsättningar eller ålder. 

Vi vet att miljö- och klimatfrågor kräver samarbete lokalt, regionalt, nationellt 
och internationellt men all förändring börjar lokalt. Ingen kan göra allt men alla 
kan göra något. 
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