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”I Älvkarleby Kommun ska du 
känna dig trygg. Vi fortsätter 
att prioritera välfärden.”

Marie Larsson,
Kommunstyrelsens ordförande (S)

ÄLVKARLEBY KOMMUN



ETT  GOTT  SAMHÄLLE! 

Socialdemokraterna i Älvkarleby kommun vill fortsätta bygga ett 
tryggt och rättvist samhälle för alla. Detta förutsätter en god 
ekonomi som möjliggör kommunens fortsatta utveckling.
Kommunen har många små tätorter. Vi vill att alla delar ska
utvecklas enligt sina förutsättningar och erbjuda goda villkor
för boende där. Detta skall genomföras i ständig dialog med  
kommunens invånare.

HELA KOMMUNEN SKA  LEVA OCH UTVECKLAS!
Att ligga nära två storstäder ger många arbetstillfällen, en växande
befolkning och stora möjligheter. Det ställer också krav på 
bostäder och goda kommunikationer såväl inom som utom 
kommunen. Ett bra samarbete är grunden för en god välfärd 
och därför samverkar vi kommun, föreningsliv och näringsliv. 
Vi vill med satsningar på infrastruktur och en hållbar utveckling 
underlätta för fortsatt utveckling. 

Socialdemokraterna i Älvkarleby kommun vill därför:
• Tillgodose behovet av mark till företag.
• Ordna knutpunkter för att kunna matcha arbetssökande  

till de lokala företagen.
• Prioritera täta företagsbesök. 
• Ökat bostadsbyggande för att kunna möta olika behov.
• Skapa förutsättningar för ökad handel i kommunen.
• Stötta initiativ för ökad turism.
• Samarbeta med olika aktörer.
• Tillgång till anropstyrd kollektivtrafik i kommunens ytter-  

områden.
• Fler avgångs och ankomsttider för Upptåget.
• Säkrare och fler fordons och cykelparkeringar vid tågstationena.
• Bygga laddningsplatser för eldrivna fordon.
• Trygga vattenförsörjningen i samarbete med Gävle.



Socialdemokraterna har både kunskap och erfarenhet 
av att bygga ett tryggt samhälle för alla invånare 
i Älvkarleby kommun. 

Kort sagt - vi har en vinnande laguppställning!

ERFARENHET OCH FÖRNYELSE! 

Marie Larsson
Ordförande i 
Kommunstyrelsen

Magnus Grönberg
Ordförande i Samhälls-
byggnadsnämnden

Lars Skytt
Ordförande i 
Älvkarlebyhus

Inga-Lil Tegelberg
Ordförande i 
Älvkarleby Vatten

Björn Karlsson
Ordförande för 
Socialdemokraterna

Anett Aulin
Ordförande i Utbildnings 
och omsorgsnämnden



EN JÄMLIK SKOLA! 

Antalet barn ökar 
och vi bygger 
därför ut våra 
lokaler för att ha 
goda och 
ändamålsenliga 
studiemiljöer.

Socialdemokraterna i Älvkarleby kommun vill därför:
GRUNDSKOLA
• Studiemiljön i hemmet ska inte påverka elevers möjligheter 

att klara skolan. Läxläsning ska erbjudas i skolan som en del 
av undervisningen.

•  Vi ska förstärka med fler vuxna i skolan. 

FÖRSKOLA
• Att alla barn får en bra start i livet är viktigt för oss. Förskolan 

ska kvalitetssäkras för att varje barn ska få god omvårdnad, 
utvecklas och få en bra grund i utbildningssystemet. 

ELEVHÄLSA
• Det behövs krafttag för att ge alla elever en bra psykisk  

hälsa.  Region Uppsala lovar en ny samtalsmottagning för 
unga i Älvkarleby kommun.

RÖRELSEFRIHET
• Att unga i kommunen åker avgiftsfritt med UL under   

sommarlovet. 



Vi vill att alla medborgare har social trygghet, en vård och omsorg 
med värdighet, omtanke och respekt – oavsett plånbok – under 
hela livet. I samverkan med regionen vill vi ha närvården nära. 

Socialdemokraterna i Älvkarleby kommun vill därför: 
STÖD I LIVETS ALLA SKEDEN
• Nya Tallmon blir ett modernt och funktionellt vård och   

omsorgsboende. Boende ska stå i centrum och få önskad vård  
och omsorg av kompetent personal. 

• Vård och omsorg ska drivas i egen regi.
• Mobila sjukvårdsteam för närmare vård.
• Öka kvalitén och integriteten med digitala verktyg i hemtjänsten.
• Nära samverkan med Region Uppsala för att öka kvalitén i vården. 
• Sammanhållen vård inom Nya Tallmons område.
• Verka för Närvårdsplatser på Nya Tallmon.
• Vi ska bygga fler lägenheter för tryggt boende.

ATTRAKTIVA ARBETSGIVARE
• Utöka rätten att jobba heltid i kommunen för ökad jämlikhet.
• Avskaffa visstidsanställning.
• Förbättrad arbetsmiljö såväl fysiskt som psykosocialt.
• Våra medarbetare ska ges stärkta möjligheter till inflytande och 

verksamhetsutveckling.

SOCIAL  TRYGGHET  OCH   
PERSONLIG OMSORG HELA LIVET!
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Aktiva och engagerade människor som håller igång föreningslivet 
är en förutsättning för att många invånare ska kunna få en
meningsfull fritid. Det ger också demokratisk fostran, integration 
i samhället och kan dessutom ge en guldkant på vardagen. 
Vi vill bygga vidare på vårt starka kulturliv genom att underlätta 
för aktörer och skapa mötesplatser. Närheten till naturen är en 
av Älvkarleby kommuns största tillgångar och därför ska vi ta tillva-
ra på skärgård, havsbad, bruksmiljöer och annat som ger invånare 
och besökare minnesvärda upplevelser. 

Älvkarleby IP

Skutskärs bandybana Långsands tennisbana

ETT GOTT LIV

Slåttervallen Gårdskär



Vi vill ta vara på och vid behov rusta de anläggningar som redan 
finns i kommunen samt öka stödet till föreningsdrivna anläggningar 
och lokaler.

Tillsammans med kommunens invånare, föreningsliv och näringsliv 
kan vi förbättra både verksamheter och miljöer.

Socialdemokraterna i Älvkarleby kommun vill därför: 
• Stöd till ideella krafter för att möjliggöra ett rikt föreningsliv. 
• Skapa fler mötesplatser för unga. 
• Utveckla och vårda kommunens badplatser och stränder.
• Skapa sociala mötesplatser för våra äldre.
• Upprätthålla ett rikt kulturliv i kommunen.
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SAMHÄLLSBYGGE
ETT  SOLIDARISKT 



ALLA VINNER PÅ
ATT ALLA HAR DET BRA!

www.skutskar-alvkarleby-arbetarekommun.se
alvkarleby@socialdemokraterna se • Tel 070-591 10 06

Folkets Hus, Gävlevägen 24, 814 31 Skutskär

Socialdemokraterna i Älvkarleby kommun vill därför: 

ARBETA FÖR EN BÄTTRE NYSTART I ÄLVKARLEBY KOMMUN
• Korta vägen till jobb genom språk, utbildning och praktik. 
• Ökad möjlighet till kompletterande utbildning i kombination 

med praktik och jobb. 
• Skapa naturliga mötesplatser i vardagen mellan boende i  

Älvkarleby kommun och nyanlända.
• Integrering av nyanlända in i jobb.

TRYGGHET OCH TILLTRO
• Vi vill ha poliser i våra offentliga miljöer och i våra   

bostadsområden.
• Arbetet mot segregation ska intensifieras i alla kommunens 

verksamheter.
• Vi vill öka den sociala tryggheten genom att stödja och  

förstärka den ideella sektorns arbete.

RÖSTA PÅ 
SOCIALDEMOKRATERNA

DEN 9 SEPTEMBER!


