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Den 19 september är det val. Då avgör du
hur vårt Sverige ska vara i framtiden. Ska
klyftorna minska eller ska de fortsätta
öka? Ska kvaliteten i välfärden förbättras
eller ska den fortsätta försämras?

Vilken framtid
vill du ha?
Tillsammans kan vi bygga Möjligheternas
Sverige. Ett jämlikt land i jobb, med en
välfärd i världsklass, med stark ekonomi
och möjlighet för alla att leva ett rikare
liv.
Varje barn ska ha rätt till en bra start i livet. Alla,
oavsett bakgrund, ska ha möjlighet att förverkliga
sina drömmar, växa och ta sin del av ansvaret.

Alla ska ha rätt till den bästa sjukvården. Vi vill öka
valmöjligheterna i vården samtidigt som pengarna
fördelas rättvist.
Vi vill investera i klimatsmarta lösningar, i bostäder
och i infrastruktur, i forskning och i utbildning och i
entreprenörskap.
Fler jobb ger bättre ekonomi. Då kan vi höja kvaliteten i sjukvården, skolan och äldreomsorgen – och
minska klyftorna. Det är smartare att lösa problem
tillsammans än att ställa yngre mot äldre, sjuka mot
friska, män mot kvinnor och arbetslösa mot dem
som har jobb. Sverige tjänar på rättvisa.
Regeringen sänker skatten för lånade pengar. Samtidigt är ungdomsarbetslösheten rekordhög. Allt för
många barn och unga känner sig otrygga och tvivlar
på framtiden. Ojämlikheten i vården växer.

Sverige behöver en ny regering!

höver utveckla anslutningarna till och från pendeltågtrafiken, i synnerhet i Salem och Rönninge. Jag
vill även ha fler direktbussar som går till fler destinationer inom Stockholms län.
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Vad är Hälsoval Stockholm?

Andreas Eriksson är Salems kandidat i Landstingsvalet.

Det är en ny vision för den nära vården, framför allt
vårdcentralerna, som de rödgröna partierna i Stockholm vill införa 2011. Vi vill införa verklig valfrihet
och mångfald i den nära vården. Idag har valfriheten blivit ett val av geografi. Vi vill ha fler specialiserade vårdcentraler – till exempel för diabetiker
eller äldre – för att skapa en mångfald. Vi vill öka
valfriheten för stockholmarna att hitta en vård som
passar just dem.
Resurserna ska följa patientens val av vård. Den som
har störst behov ska få mest resurser. Förebyggande
och hälsofrämjande arbete ska vara i fokus, så att
fler slipper bli sjuka. Den vanliga vården ska kompletteras med till exempel naprapater, arbetsterapeuter och psykoterapeuter.
Den som är mest sjuk ska få mest vård. En patient
som har många sjukdomar ger mer pengar till mottagningen än en patient som är frisk.
Vårdcentralerna ska få pengar som de kan använda
till förebyggande arbete. En större del av pengarna
fördelas efter hur många patienter man har och en
mindre del efter hur många läkarbesök som genomförs. Yrkesgrupper som arbetar förebyggande och
hälsofrämjande kommer också att utökas på vårdcentralerna.

Andreas vem är du ?
- Jag bor i Salem tillsammans med min sambo och
tre barn. Född i Stockholms län men uppvuxen i
Jämtland. Åter till Stockholm 2001. Jag är utbildad
beteendevetare och arbetar inom kriminalvården
och socialtjänsten. För närvarande är jag föreståndare för ett behandlingshem för vuxna missbrukare.
Vad vill du göra i landstinget?
- Som invald i Landstinget tycker jag att det är viktigt
att ha en rättvis och fungerande sjukvård. Hälsoval
Stockholm måste ersätta vårdval Stockholm. Vården
och resurserna ska finnas där patienterna finns. Jag
vill öka satsningarna på den förebyggande vården,
och därigenom minska vårdkostnaderna.
- En annan viktig fråga för mig är den kollektiva trafiken. För att vi ska fortsätta att vara en tillväxtregion måste infrastruktur och kollektivtrafik fungera
i alla lägen. Kollektivtrafiken kan inte vara beroende
av vindar och nederbörd i dess olika former. Vi be-

Vad är det för fel på det Vårdval Stockholm
som finns idag?
Vårdval Stockholm är stelbent och detaljstyrt. Det
har flyttat pengar från vården i Rinkeby och Norsborg, till Östermalm och Äppelviken. Det är mer
lönsamt att bedriva vård där människor är friska än
där de är sjuka. Det tycker vi är fel.
Alla besök hos läkaren ger lika mycket pengar –
oavsett om det är en enkel snuva eller en svår depression. Vårdcentralerna har sett sig tvingade att
stycka upp vården på många korta besök för att få
tillräckligt med pengar. Det är dåligt för både patienten och personalen.
Något du vill tillägga?
- Om du har frågor eller förslag på förbättringar
kontakta mig gärna på min mail: andreas-eriksson@
telia.com eller följ mig på twitter; http://twitter.
com/A_Eriksson
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Ingela Nylund Watz
– årets 1:a Majtalare i Salem

Ingela bor i Östertälje tillsammans med make, dotter,
hund och häst.
Hon är född 1962 i Pajala men uppvuxen i Jönköping. Efter samhällsvetenskap på gymnasiet lockades hon in i SSU och började arbeta inom politiken.
Flyttade till Stockholms län i början av 80-talet och
blev så småningom ledamot i landstingsfullmäktige
och landstingsråd 1999. Där har hon varit gruppledare för socialdemokraterna och ansvarat för
Landstingets roll och utvecklingsmöjligheter, dess
ekonomi samt andra övergripande frågor rörande
Stockholmsregionen. Hon är dessutom nyligen utsedd till ordförande i Mälardalsrådet.
Ingen kan missta sig på Ingelas starka engagemang för vår region; för kollektivtrafiken och för en
sjukvård för alla. Att sjukhusmat ska vara aptitlig
och god och att det är en förutsättning för att patienterna ska bli friska är en hjärtesak. Inga svarta
plastlådor!

Ta tillfället i akt att lyssna på henne
när hon talar här i Salem!

Ingela Nylund Watz har varit landstingsråd sedan
1999 men lämnar nu landstinget och kandiderar för
en plats i riksdagen.

fackliga frågor. Jag håller fackliga utbildningar inom
Handels och ingår i avdelningsstyrelsen.
- Mitt intresse för samhällsfrågor har växt med åren.
När jag kom till Salems kommun engagerade jag
mig även politiskt. Socialdemokraterna var det självklara valet. Mina värderingar stämmer väl med den
socialdemokratiska ideologin.

- När sommaren kommer tar min fru och jag fram motorcyklarna och upptäcker vårt fantastiska land.

Bengt Löfberg är ny ordförande i
Socialdemokraterna i Salem.
Bengt Löfberg tar över ordförandeposten efter Arne
Närström som utsågs till kommunalråd under 2009.
Bengt är 57 år och bor i Salem sedan sex år. Bengt
har ett omfattande fackligt engagemang i jobbet
som chaufför på Dagab. Han är uppväxt i ett politiskt engagerat arbetarhem i Västerhaninge. Intresset för politik och samhällsuppdrag väcktes tidigt.
- Mitt engagemang för de anställdas rättigheter
och skyldigheter gjorde att jag började arbeta med

Träffa dina lokala
S-politiker
Kom till ”Passione” i Salem centrum och träffa
dina S-politiker. Vi har bokat följande tider för
att vara tillgängliga för våra unga väljare i Salem.
Vi finns där från 19.30 till ca 22.00
29 april • 6 maj • 12 maj • 20 maj
Ni som vill prata politik med oss är välkomna fram.
Vi kommer att ha något emblem på oss som säger vilka vi är men vi kommer inte skylta upp stort.
Det är inga medlemsträffar eller valmöten utan bara
några S-politiker som är ute i samhället för att träffa
väljarna.

Fö rstama jfirande

Traditionellt firande i Skönviksparken
Rönninge Centrum
Kl 10.30 talar Landstingsrådet och
Riksdagskandidaten Ingela Nylund Watz
samt oppositionsråd Arne Närström
Korvgrillning
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