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VÅRA FEM VIKTIGASTE FRÅGOR

Vi vill skapa ett jämlikt samhälle där alla –inte bara några- kan känna 
frihet, trygghet och framtidstro. I vår kommun hålls ingen tillbaka, och 
ingen lämnas heller efter. Alla ska bidra efter sin förmåga, och alla får 
ta del av en generell och skattefinansierad välfärd efter behov. Vi blir 
alla starkare när vi håller ihop, och löser problem och utmaningar 
tillsammans.

Alla vinner på att alla har det bra!
Älvkarleby kommun är en fantastisk kommun. Vi ser med spänning 
fram emot allt som kommer att hända här. Vi vill att det ska gå att 
bygga nya bostäder i kommunens alla delar så att vi kan fortsätta 
växa och nå vår fulla potential. Antalet bygglovsansökningar ökar 
explosionsartat och vi ska möta upp med att utveckla all 
densamhällsservice som behövs när fler flyttar hit. Där det byggs 
bostäder behövs också nya förskolor, skolor och omsorg för äldre.

• En trygg och lärorik förskola i kommunens alla delar

• Fortsatt satsning på inflyttning och företagsamhet för att Älvkarleby

ska få växa

• Mer resurser och bättre arbetsvillkor i äldreomsorgen för att möta

framtidens behov

• Nej till utförsäljning av kommunala fastigheter och verksamheter

• En meningsfull fritid för alla barn och unga för att öka tryggheten



FRAMTID OCH UTVECKLING

SOCIALDEMOKRATERNA VILL:

En aktiv näringslivs- och samhällsutvecklingspolitik för en kommun i 
tillväxt! Ett modernt samhälle behöver moderna byggnadsplaner 
med en mix av olika hustyper och upplåtelseformer. Kommunen ska 
kontinuerligt uppdatera och modernisera byggnadsplaner 
tillsammans med de boende.

Även om antalet brott är lågt ska alla brott och brottens orsaker 
kompromisslöst bekämpas. Vi kommer fortsätta vårt arbete med att 
lysa upp våra centrala platser, trygghetsvandra och använda ny teknik 
så att vi alla känner oss trygga.

Kommunen ska äga kontrollen över sina ägna fastigheter, vi ska inte 
bli beroende av externa fastighetsexploatörer med vinst som enda 
drivkraft. Älvkarlebyhus ska vara en trygg hyresvärd. Älvkarlebyhus 
ska utvecklas inte avvecklas och fortsätta vara kommunens motor i 
bostadsutvecklingen.

• Skapa förutsättningar för nya bostäder i kommunens alla delar 

• Medborgarråd utreds och startas upp 

• Älvkarlebyhus skall vara en god och expansiv hyresvärd

• Förvalta och vårda de fastigheter som Älvkarleby kommun äger  

• Bygga ny Bodaskola och nya förskolor i centrala Skutskär

• Öka andelen lokala leverantörer vid upphandling

• Planlägga för både hyresrätter och bostadsrätter.

• Energieffektivisera och bygga solenergianläggningar på 
kommunens egna fastigheter. 

• Att det skall kännas tryggt efter mörkrets inbrott.



EN TRYGG OCH LÄRORIK SKOLA  

SOCIALDEMOKRATERNA VILL:

Att ha en förskola nära där man bor är viktigt för både barn och 
vuxna vi vill därför ha en trygg och lärorik förskola i kommunens alla 
delar. Älvkarleby ska ha en skola som tar ansvar för våra barn och 
unga hela vägen från förskola, till 9:e klass, för att våra elever ska 
kunna bli behöriga och gå vidare till gymnasiet. Gymnasieutbildning 
är idag en förutsättning för ett steg ut i arbetslivet och egen 
försörjning. Våra skolor behöver långsiktiga lösningar. Därför har vi 
anställt fler speciallärare i matematik och svenska och en logoped, 
som sträcker sig över flera år. Vi ser redan nu att dessa satsningar ger 
resultat. Det arbetet behöver fortsätta.

I framtiden kommer vi ha stora behov av mer personal i många 
viktiga yrkesgrupper. Därför vill vi fortsätta matcha våra 
yrkesutbildningar med dagens och framtidens behov.

• Fria arbetskläder till personal i förskolan och på fritidshem

• Tillgänglig barnomsorg i kommunens alla delar

• Matcha Komvuxutbildningar efter marknadens behov 

• Resurserna till elevhälsan ska öka

• Fler vuxna i skolan

• Aktiva raster genom samarbete med det lokala föreningslivet

• Fortsatta långsiktiga satsningar på exempelvis speciallärare  

• Insatser för att möta barn med särskilda behov 

• Stärka arbetet för att fånga upp barn med särskilda behov och 
utsatta förhållanden tidigt

• Kulturskolans verksamhet ska bibehållas och utvecklas 



EN KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA   

SOCIALDEMOKRATERNA VILL:

En meningsfull fritid och kulturutövande ska vara tillgängligt för alla.

Föreningslivet öppnar många dörrar för barn och unga. Det skapar 
social gemenskap och engagemang, men är också en väg till ökad 
rörlighet. 

Föreningslivet i Älvkarleby är en viktig aktör för ett stort utbud inom 
alla kultur- och fritidssektorer och kommunen ska vara den stöttande 
hand som behövs för att kulturen och fritidsverksamheten ska vara 
jämlik och för alla.

•  Fortsätta arbeta med fler grönområden för biologisk mångfald 

• Fortsätta etablera och utveckla promenad och cykelleder

• Se till så att fritidsliv och kulturliv har tillräckligt med lokaler och 
mötesplatser i takt med att vi blir fler Älvkarlebybor

• Höjda bidrag till föreningslivet 

• Att Biblioteket ska vara en naturlig mötesplats 

• Öka insatser för föreningslivet och frivilligorganisationer



VÄLFÄRD FÖRE SKATTESÄNKNINGAR

SOCIALDEMOKRATERNA VILL:

Socialdemokraterna står för alla människors lika värde och alla 
människors lika möjlighet. I Älvkarleby ska du känna dig trygg! Vi vill 
fortsätta att prioritera välfärden. Vi kommer alltid att välja satsningar 
på en tryggare välfärd före privatiseringar och skattesänkningar. 
Trygghet skapar framtidstro och sammanhållning. Trygg välfärd 
genom livet. 

Alla äldre ska känna sig trygga med att få den hjälp de behöver och 
ett bra boende. Våra unga är vår framtid och vi prioriterar satsning på 
socialt arbete för våra barn och unga. Stöd till familjer, förebyggande 
arbete mot ungdomsbrottslighet och droger. Skillnaderna mellan 
bostadsområden måste minska för att motverka segregation och öka 
jämlikheten. 

• Fortsätta samarbetet med regionen, för en jämlik vård. Vården ska 
funka även för oss som bor utanför Uppsala

• Att mat ska lagas på Tallmon och köras ut. Det blir en klar 
kvalitetshöjning för våra hemtjänstkunder.

• Att kommunens äldre måste få större makt att välja var man vill bo, 
på särskilt boende eller i egna hemmet,

• Starta träffpunkter för äldre. 

• Fler insatser för att utsatta grupper ska komma i arbete. 

• Större möjligheter för kommunens medarbetare att 
kompetensutvecklas

• Heltid ska vara norm i Älvkarleby kommun 

• Fler kommunala sommarjobb till fler unga





BLI MEDLEM IDAG!
Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen. 
Tillsammans kan vi göra vårt Sverige bättre. Var med 
och avgör valet 11 september, bli medlem idag!

Öppna Swish-appen och skanna QR-koden

TILLSAMMANS GÖR VI EN BRA 
KOMMUN BÄTTRE


