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Sandvikenin kunnassa on viime vuosina tapahtunut paljon hyvää.
Erityisesti hoivasektori selviytyi hyvin pandemiasta, ja
alikuolleisuus oli 2,3 % tällä ajanjaksolla.
Tänä vuonna aloitettiin myös uuden liikunta- ja monitoimihallin
rakentaminen Storvikissa.
Haluamme jatkossakin kehittää koko kuntaa painopisteinä
kulttuuri, urheilu, koulu ja työ.
Yhdessä luomme uskoa tulevaisuuteen ja turvallisuutta kaikille
kunnassa!

Sandvikenin
Sosiaalidemokraatit

Sandviken - moderni teollisuus- ja
kulttuurikunta
Me Sandvikenin sosiaalidemokraatit esittelemme seuraavilla sivuilla vaaliohjelmamme
kaudelle 2023–2026.
Sandviken on moderni teollisuus- ja kulttuurikunta. Tässä kuvailtu ei tietenkään ole kaikki,
minkä edestä tulemme työskentelemään, vaan se antaa yleiskuvan siitä, miten näemme
nykytilanteen ja tulevaisuuden tarpeet.
Sosiaalidemokraattinen yhteiskunta voidaan tietysti rakentaa paikallisesti, mutta vahva
sosiaalidemokraattinen politiikka edellyttää myös sosiaalidemokraattista hallitusta sekä
kansallisella tasolla että alueellisesti. Olemme nähneet tämän erityisesti pandemian aikana,
jolloin eri tasojen koordinointi ja organisointi kohti yhteistä päämäärää on ollut erittäin
tärkeää.
Me sosiaalidemokraatit emme asettele sairaita terveitä vastaan, vanhuksia nuorempia
vastaan, miehiä naisia vastaan, kaupunkia maaseutua vastaan tai niitä, jotka työskentelevät
työpaikkansa menettäneitä vastaan.
Meidän Sandvikenimme on avoin yhteiskunta, joka on monikulttuurinen,
demokraattinen, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen.

Sandvikenin sosiaalidemokraatit pyrkivät siihen, että
•

Sandvikenin tulee olla turvallinen kunta, jossa asua

•

Jokaisella tulee olla mahdollisuus saada työtä
Koulun tulee tarjota kaikille hyvä koulutus, edistää sosiaalista
kasvatusta ja vastata oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin

•
•
•
•

Meillä on oltava vahva hyvinvointiyhteiskunta ilman
voittotavoitteita
Jokaisella tulee olla hyvät virkistysmahdollisuudet ja
mahdollisuus osallistua urheilun ja kulttuurin tarjontaan.
Ainutlaatuista rakennus- ja kulttuuriperintöämme on säilytettävä
ja kehitettävä

Sinun äänesi ratkaisee.
Luotamme sinuun vaalipäivänä 11. syyskuuta!

Kunta, joka kasvaa
 Koko kunta pitää rakentaa vahvemmaksi tulevaisuutta varten
 Vähintään 500 uutta asuntoa
 Kestävät asuinympäristöt ja kohtaamispaikat

Työpaikkoja ja kasvua, jotka luovat uskoa tulevaisuuteen
1 000 uutta työpaikkaa kunnalle
Vähintään 400 harjoittelupaikkaa vuodessa kunnan toiminnan piirissä
Yrityksen perustamisen ja kehittämisen pitää olla helppoa
Kunnan on vaadittava oppisopimuskoulutusta rakentamiseen liittyvissä
hankinnoissa
 Laajan yhteistyön avulla lisäämme osaamisen tarjontaa ja elinikäistä oppimista






Oppiminen tekee Sandvikenista vahvemman
 Kaikki tällä hetkellä toimivat koulut on säilytettävä
 Lasten oikeutta pedagogiseen toimintaan esikoulussa on laajennettava
 Koulun tulee täyttää kaikkien lasten yksilölliset tarpeet, jotta kaikilla on parhaat
edellytykset ylioppilastutkintoon
 Digitaaliset resurssit ovat luonnollinen osa oppimista.
 Peruskoulun tulee tarjota aamiainen

Hyvää hoitoa ja hoivaa koko kunnassa





Meidän on varmistettava hyvinvoinnin demokraattinen valvonta
Ainakin 100 uutta paikkaa hoivakoteihin
Lisääntynyt itsenäisyys ja suurempi vapaus hoivan saajille
Uutta teknologiaa hoivan saajien ja henkilökunnan parhaaksi

Turvallisuus muuttuvassa maailmassa
 Koko kunnan on oltava turvallinen ja houkutteleva paikka jossa asua, elää ja
toimia
 Meidän on kohdattava yli luokkarajojen vahvistaaksemme demokraattisia arvoja
 Meidän on torjuttava segregaatiota ja kehitettävä sosioekonomisesti
haavoittuvien alueiden hyvinvointia

Kulttuuri, luonto ja urheilu





Vapaa-ajan pankki perustetaan useampaan paikkaan kunnassa
Kunnallisten luonnonsuojelualueiden perustaminen
On tuettava kehitystä matkailu- ja luontoelämysten alueella
Sivukirjastojen toimintaa tulee kehittää

Äänestä
Sosiaalidemokraatteja!

Voit äänestää ennakkoon 24. elokuuta - 11. syyskuuta
Ota mukaan henkilöllisyystodistus ja postilaatikkoosi tullut äänestyskortti.
Kotisivu:

sapsandviken.se

Facebook:

facebook.com/s.sandviken

Instagram:

instagram.com/s.sandviken

Twitter:

twitter.com/ssandviken

