
 

 

VAALIJULISTUS 
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YHDESSÄ TURVALLISUUDEN 
JA KEHITYKSEN PUOLESTA 

Voimme iloita Sandvikenissä monista asioista. 
Esikoulun laajennus etenee, uusi Ängsbackenin 
vanhustentalo vihitään käyttöön vielä tänä 
vuonna ja olemme vuoden 2018 kulttuurikunta. 
Mutta me haluamme enemmän. 
 
Turvattomuuden vähentämiseksi 
meidän on luotava uskoa 
tulevaisuuteen, mikä tarkoittaa 
koulujen tukemista ja nykyaikaisia 
urheilupaikkoja. Me teemme sen 
yhdessä!  



 

Sandviken – nykyaikainen 
teollisuus- ja 
kulttuurikunta 
Sandvikenistä on tehtävä nykyaikainen teollisuus- 
ja kulttuurikunta. Emme käsittele tässä kaikkia 
niitä keinoja, joilla aiomme päästä tavoitteeseen, 
mutta nostamme esiin muutamia mielestämme 
tärkeitä asioita.  

Sosiaalidemokraattista yhteiskuntaa voidaan 
rakentaa paikallistasolla, mutta vahva 
sosiaalidemokraattinen politiikka vaatii myös sekä 
kansallista että alueellista sosiaalidemokraattista 
valtaa. 

Me sosiaalidemokraatit emme aseta vastakkain 
sairaita ja terveitä, vanhoja ja nuoria, miehiä 
ja naisia, kaupunkia ja maaseutua tai työtä 
tekeviä ja työpaikkansa menettäneitä. Meidän 
Sandvikenimme on avoin, monikulttuurinen, 
demokraattinen, yhdenvertainen ja tasa-arvoinen.  

Sinun äänesi ratkaisee.  
Luotamme sinuun vaalipäivänä! 
  



 

Kasvava kunta 
 

• Elävä maaseutu ja elävä keskusta kehittävät 
kuntaa. 

• Asukkaiden on saatava osallistua kunnan 
kehittämiseen. 

• Meidän on luotava houkuttelevia asuinalueita, 
jotka vastaavat tulevaisuuden asumistarpeita. 

• Meidän on ulotettava laajakaistayhteys koko 
kunnan alueelle. 

  



 

Työ ja kasvu luovat 
uskoa tulevaisuuteen 

 

• Meidän on kehitettävä aikuiskoulutusta 
erityisesti aloille, jotka kärsivät 
työvoimapulasta. 

• Työttömille on tarjottava työllistymiseen 
johtavaa toimintaa. 

• Meidän on kehitettävä tulevaisuuden 
työmarkkinoiden vaatimaa osaamista. 

• Meidän on helpotettava yritysten perustamista 
ja yritystoiminnan kehittämistä Sandvikenissä. 

• Julkisten hankintojen on tuotava 
harjoittelupaikkoja ja hyviä työehtoja 
työntekijöille sekä annettava paikallisille 
yrityksille osallistumis- ja 
kehittymismahdollisuuksia. 
  



 

Tieto tekee 
Sandvikenistä 
vahvemman 

 

• Lasten ja koululaisten on päästävä 
vaikuttamaan oppimiseensa Sandvikenin 
kouluissa. 

• Kaikilla peruskoulun päättävillä opiskelijoilla on 
oltava kelpoisuus johonkin lukion kansalliseen 
ohjelmaan. 

• Lukiokoulutuksemme on vastattava sekä 
oppilaiden etuja että työmarkkinoiden tarpeita. 

• Haluamme murtaa eriarvoisuutta, jotta kaikki 
saavat hyvän ja tasavertaisen koulutuksen.  

  



 

Hyvää hoitoa ja 
huolenpitoa koko 
kunnan alueella 

 

• Hoiva-alan henkilöstöllä on oltava enemmän 
aikaa asiakkaista huolehtimiseen. 

• Hoivaa tarvitsevalla on oltava suurempi 
valinnanvapaus hoitonsa suhteen. 

• Hoiva-alan turvallisuutta ja hoivaa tarvitsevien 
itsenäisyyttä on lisättävä. 

• Hoivaa tarvitsevan on saatava kehittää itseään 
edelleen. 

• Yhteisiä varoja ei pidä käyttää yksityisten 
yritysten voittojen kasvattamiseen. 
  



 

Kestävä Sandviken  
 

• Haluamme lisätä ympäristötietoisuutta. 
• Kunnan yksiköissä on lisättävä ekologisesti ja 

lähellä tuotettavan ruoan osuutta. 
• Meidän on vähennettävä kuljetuksia ja 

parannettava joukkoliikennettä. 
• Haluamme tehdä Sandvikenistä pyöräilykunnan. 
• Storsjön on tärkeä sekä ympäristö- että 

virkistysnäkökulmasta.  
  



 

Turvallisuuden 
kehittämistä 
yhteistyössä 

 

• Meidän on luotava yhteisö, jossa kohtaamme 
toisemme yli luokkarajojen, jotta pystymme 
vahvistamaan demokraattisia arvoja. 

• Meidän on luotava toimivia elinympäristöjä sekä 
kaupunkiin että maaseudulle. 

• Meidän on vastustettava eriytymistä ja 
kehitettävä sosioekonomisesti heikompia alueita. 

 

Sandvikenin 
sosiaalidemokraatit 

 

Kotisivu:  sapsandviken.se 
Facebook:  facebook.com/s.sandviken 
Twitter:  twitter.com/ssandviken 
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