VÅRT NORRTÄLJE

KAN BÄTTRE

DAGS FÖR FÖRÄNDRING!
Norrtälje är en fantastisk kommun att bo i,
men det är mycket som kan bli bättre.
Skolresultaten behöver förbättras, fler
behöver anställas inom vården och
omsorgen, tryggheten behöver öka och
det behövs både fler billiga bostäder
och fler jobb.
Vi vet att vårt Norrtälje kan bättre.
Här kan du läsa mer om vad vi vill ändra på
i vår vackra kommun.
Den 11 september är valet ditt.

VÅRT NORRTÄLJE
KAN BÄTTRE!
ULRIKA FALK, KANDIDAT TILL
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

1. EN JÄMLIK SKOLA FÖR ALLA
Alla barn har rätt till en bra skola. Men skolan i vår region har blivit
en marknadsplats där stora skolkoncerners vinster har blivit viktigare
än bra lärare och undervisning. Skolan är inte jämlik och alla barn får
inte samma möjlighet till en bra skolgång. Det är oacceptabelt.
Vi vill att den enda vinst skolan ska ge är kunskap. Alla skolor ska
vara bra skolor, och lärarna behöver både bli fler och avlastas andra
uppgifter. I skolan läggs grunden för allas vår framtid. Därför vill vi
bland annat:

RUSTA UPP SLITNA SKOLOR OCH FÖRSKOLOR
ANSTÄLLA FLER LÄRARE OCH FLER VUXNA I SKOLAN
INFÖRA GRATIS FRUKOST TILL ALLA SKOLBARN

2. VÅRD I TID OCH EFTER BEHOV
Det räcker nu. Trots att vi bor i landets rikaste region är det många
som inte får vård i tid, vårdpersonalen går på knäna och vård läggs ned
runtom i regionen. Marknaden får styra istället för behoven.
Det är dags att ta tillbaka kontrollen. Pengar ska inte längre försvinna
till konsultnotor och dyra marknadsexperiment. Vårdens pengar ska gå
till vården. Du ska kunna lite på att välfärden finns där och att du får
rätt vård i tid och trygg omsorg vid behov.
Därför vill vi bland annat:

RUSTA NORRTÄLJE SJUKHUS
INFÖRA MOBIL MAMMOGRAFI
ANSTÄLLA MER PERSONAL MED BÄTTRE VILLKOR

3. FLER BOSTÄDER, FLER JOBB
OCH MER GRÖN TILLVÄXT
Alla invånare ska få ta del av Norrtäljes tillväxt. Bostadsbrist,
långtidsarbetslöshet och uteblivna satsningar på infrastruktur slår hårt
mot människors och företags framtidsutsikter. Vi vet att vi måste lösa
klimatkrisen gemensamt, och vi vill se en rättvis omställning.
Det behövs fler jobb för att möta den växande
långtidsarbetslösheten, och fler företag behöver etablera sig i
Norrtälje kommun. Därför vill vi bland annat:

BYGGA FLER OCH KLIMATSMARTA BOSTÄDER
INVESTERA FÖR GRÖNA INDUSTRIER OCH FLER JOBB
BYGGA UT LADDINFRASTRUKTUR OCH BILPOOLER

4. SVERIGES TRYGGASTE KOMMUN
Norrtälje är idag Stockholmsregionens tryggaste kommun, men det
är vi socialdemokrater inte nöjda med. Alla former av kriminalitet
begränsar människors frihet. Alla människor ska kunna känna sig
trygga - i hemmet, på jobbet, på fritiden.
Därför är vårt mål att Norrtälje ska bli Sveriges tryggaste kommun.
Det uppnår vi bara genom att bekämpa både brotten och brottens
orsaker. Därför vill vi bland annat se:

HÅRDARE STRAFF OCH FLER POLISER
FLER FÖREBYGGANDE OCH UPPSÖKANDE INSATSER
ATT VI TRYGGAR ALLA OFFENTLIGA MILJÖER

DEN 11 SEPTEMBER AVGÖR DU RÖSTA FÖR ETT NORRTÄLJE SOM KAN BÄTTRE

PSST..!

Du behövs. Bli medlem idag på
lem
socialdemokraterna.se/bli-med
eller via Swish-appen här intill.

