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varför är du socialdemokrat?

Eftersom det är tillsammans vi kan 
skapa ett mer jämlikt och tryggare 
samhälle.

Vilken är din viktigaste fråga i valet 2022? 

Det är tillsammans vi löser våra ge-
mensamma problem och varje per-
son som kan arbeta ska ha ett jobb 
att gå till.

Frida Burman
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För att alla ska ha samma möjligheter 
att forma sina egna liv, oavsett vilka 
livsförhållanden man kommer ifrån.  

Vilken är din viktigaste fråga i valet 2022? 

Självklart förskolan och skolan. En 
lyckad skolgång är den absolut vik-
tigaste skyddsfaktorn mot utanför-
skap och ger den enskilde frihet att 
forma sitt liv. 

Lisa Tynnemark
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För alla människors lika värde. För 
att vi bäst bekämpar orättvisorna till-
sammans.

Vilken är din viktigaste fråga i valet 2022? 

Bättre arbetsvillkor för omsorgsper-
sonalen! Bort med delade turer och 
fram för bättre scheman, fria arbets-
skor och fler kollegor. 

Mikael Westin
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Jag vill att samhället ska vara som 
starkast när individen/människan är 
som svagast.

Vilken är din viktigaste fråga i valet 2022? 

Jag vill att socialtjänsten ska arbeta 
närmre de som behöver deras stöd. 
Jag vill inrätta team där skola, soci-
altjänst, polis och fritidsverksamhet 
samarbetar, och att varje skola har 
en egen kontaktperson. Jonas Väst
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Östra Långgatan 17, 3 tr. 852 36 Sundsvall 
Tel: 060-12 22 82

E-post: sundsvall@socialdemokraterna.se
www.socialdemokraternasundsvall.se

sundsvall

Följ oss här

Facebook.com/socialdemokraternasundsvall
Instagram.com/socialdemokraterna_sundsvall

www.socialdemokraternasundsvall.se

rösta på
socialdemokraterna

den 11 september

tillsammans.
sundsvall ska framåt!



sundsvall ska framåt! tillsammans.

Sundsvall är en bra kommun att bo och leva 
i och vi vill ha en hållbar stad och levande 
landsbygd som växer tillsammans. 

Bostadsbyggandet sker i fortsatt högt tem-
po, företag växer och etablerar sig och vi har 
en stark välfärd som finns där när du behöver 
den. Men vi vill mer. Sundsvall kan bättre. Vi 
vill bli fler Sundsvallsbor. Arbetslösheten ska 
bekämpas, fler elever ska nå målen i skolan 
och klyftorna ska minska. 

Vi vill göra en förflyttning, från ett lagom-läge 
där Sundsvall är relativt anonymt med lite av 
allt, till att ta en tydlig position präglad av 
stark utveckling och framtidstro. För att ta 
det till nästa nivå behöver vi skapa ännu bätt-
re förutsättningar för en levande stadskärna, 
skapa fler mötesplatser för idrott och kultur 
samt utveckla fler besöksanledningar.

För att fler jobb ska skapas krävs bland annat 
utbildningsinsatser för de som idag saknar 
ett arbete, en ökad befolkning i kombination 
med förbättrad infrastruktur och mer mark 
för företagsetableringar.  

Äldreomsorgen behöver stärkas och byggas 
ut. Med en ökad andel äldre behövs fler äld-
reboendeplatser och en stärkt hemtjänst.

Sundsvall är en trygg kommun, men vi behö-
ver arbeta med de utmaningar vi har. Bruket 
av narkotika ska minska i Sundsvall, barn och 
unga i riskzon ska få stöd tidigare.

Vi är redo att oss an Sundsvalls utmaningar. 
Vi väljer nu att satsa på investeringar i jobb, 
välfärd och trygghet istället för skattesänk-
ningar och privatiseringar. 

Bodil Hansson och Niklas Säwén

skolan 
•  Skolor som har mest behov ska ockå få  
 mer pengar.

•  Stärk barnens rätt till förskola och öka   
 bemanningen i våra förskolor. 

•  Stärk elevhälsan.

•  Profilera den kommunala skolan. 

•  Slopa köerna i skolan. 

attraktivitet
•  Vi gör plats för villor i Sundsvall.

•  Rusta upp Matforsbadet. 

•  Tre nya idrottshallar i kommunen.

•  Vi vill ha ett levande torg!

• Vi ska arbeta för en större  möte- och
 evenemangsarena i vår stad.

välfärd
•  Fler träffpunkter för äldre.

•  Fler utbildningsmöjligheter för välfärds- 
 personal. 

•  Fria arbetsskor åt vård- och omsorgs-  
 personal.

•  Fler äldreboendeplatser på Alnö

•  Inför omsorgsteam i hemtjänsten. 

trygghet
•  800 sommarjobb till ungdomar. 

•  Narkotikan ska bort från våra gator. 

•  Stoppa mäns våld mot kvinnor.

•  Vi vill skapa flera mötesplatser för 
 motorburen ungdom.

•  Stärk socialtjänsten med fler familje-  
 behandlare. 

socialdemokraterna i sundsvall vill att


