Riksdagskandidaterna Karin Sundin, Daniel Andersson, Matilda Ernkrans, Denis Begic
och Yvonne Nilsson.

Regionkandidaterna Nina Höijer och Andreas Svahn.

Ida Edström, oppositionsråd.

VÅRT SVERIGE KAN BÄTTRE

VÅRT ÖREBRO LÄN KAN BÄTTRE

VÅRT KARLSKOGA KAN BÄTTRE

Sverige är ett bra land att leva i. De ﬂesta är stolta över Sverige och
möjligheterna som ﬁnns i vårt land. Men det ﬁnns problem i
samhället som vi måste ta itu med. Våra tre viktigaste prioriteringar
är:

Region Örebro län är i framkant på många områden – vi har tre
akutsjukhus, vi är långt framme i omställningen för gröna jobb och vi
arbetar ständigt för att bli en bättre arbetsgivare.

Jag vet att vår kommun kan bli ännu bättre.

BEKÄMPA KRIMINALITETEN OCH BRYT SEGREGATIONEN

Samhällets kamp mot kriminaliteten ska vara skoningslös. Alla
bostadsområden ska vara trygga och livsvillkoren i utsatta områden ska
förbättras. Alla som kan jobba ska jobba.

TA TILLBAKA DEN DEMOKRATISKA KONTROLLEN ÖVER VÄLFÄRDEN

Det ska vara ordning och reda i skolan, sjukvården och äldreomsorgen.
Medarbetarna ska ha bra arbetsvillkor och svenska folket ska kunna styra
den välfärd som de är med och betalar för med sina skattepengar.

SNABBA PÅ KLIMATOMSTÄLLNINGEN FÖR FLER JOBB

Svenska folket ska inte vara beroende av skurkstater för att köra bil eller
värma huset. När vi ställer om vår industri och vår energiproduktion ökar
vi Sveriges säkerhet, skapar nya jobb i hela landet och sänker
klimatutsläppen.

Men krafttag måste tas mot segregation och otrygghet, tillsammans
trycker vi tillbaka de kriminella gängen och stoppar våldet på gatan.
Vi ska ta tillbaka kontrollen över välfärden, det måste vara slut på
vinstjakt och privatiseringsexperiment. Skattepengarna ska istället
användas för att stärka sjukvården.
Vår prioritering är tydlig – välfärden kommer först. Därför vill vi:

Men då behövs ett nytt politiskt styre. För oss alla, kommuninvånare
som anställda.
Våra barn och unga ska få de allra bästa förutsättningarna för att klara
skolan och våra äldre ska inte behöva oroa sig för att få vård, omsorg
eller anpassat boende i tid.
Våra föreningar ska ha tillgång till bra lokaler och arenor. Vi ska ha hela
vägar - potthålens tid ska vara förbi och det ska ﬁnnas p-platser för att
handla och göra ärenden, även mitt på dagen.

När du behöver det ska du direkt få kontakt med din vårdcentral oavsett
om du önskar det digitalt eller fysiskt.

Företag som ﬁnns eller vill etablera sig i kommunen, ska fortsatt få bra
service. Vi behöver också göra det som krävs för att bryta segregationen
och göra vår kommun tryggare.

MOTVERKA PSYKISK OHÄLSA BLAND BARN OCH UNGA

Vårt Karlskoga ska ligga i framkant för den klimatomställning vi vet
måste göras.

ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN I PRIMÄRVÅRDEN

Vi vill utveckla psykiatrin för barn och unga, inte sälja ut den. Vi lovar att
du ska få kontakt samma dag som du söker vård.

UTVECKLA KARLSKOGA LASARETT

Vi vill ta fram en långsiktig utvecklingsplan för Karlskoga lasarett – ett av
tre akutsjukhus, samt återöppna förlossningen så snart som möjligt.

TILLSAMMANS FÖR ETT BÄTTRE KARLSKOGA

TILLSAMMANS FÖR SVERIGE

•

Vår kommun ska bli Sveriges bästa arbetsgivare. Bort med
minutstyrningen och visa tillit till de anställdas förmåga och kunskap.

•

Vårt växande Karlskoga behöver moderna anläggningar, skolor och
bostäder. Nya eller rustade lokaler ska byggas klimatsmart och
ekonomiskt klokt.

Jag tror på samarbete. Erfarenheten från pandemin såväl som kriget i
Ukraina är att Sverige står starkt när vi möter kriser tillsammans, som ett
land. Under pandemin anpassade sig människor för att värna andras
hälsa. I år har rekordmånga svenskar sökt sig till hemvärnet och visat sig
beredda att försvara vårt land. Och nu rustar vi upp hela Sveriges
totalförsvar.

•

Skolan, omsorgen och annan välfärd för Karlskogaborna ska drivas
utan vinstintresse och vi vill fortsatt utveckla våra två bolag,
Karlskogahem och Karlskoga Energi och Miljö.

•

Våra barn ska kunna klara grundskolan och få godkända betyg –
genom mindre grupper och stöd till alla som behöver.

•

Fler unga ska klara av att gå klart gymnasiet och alla ska kunna söka
ett busskort, som ska gälla även efter skoltid.

•

Vår kommun behöver satsa på ﬂer senior, vård och omsorgsboenden
och en hemvård som möter den enskildes behov. Vi vill fortsatt satsa
på Flextraﬁken.

•

I vår kommun ska alla som kan jobba få stöd, utbildning och praktik
genom hela yrkeslivet. Mer satsning behövs på vuxenutbildning och
kompetensutveckling i nära samverkan med näringslivet.

•

Stärk samverkan mellan polisen, föreningslivet och kommunen. Vi vill
ha ett tryggt Karlskoga för alla.

Jag vill stärka Sverige. Med samma enighet som under pandemin ska vi
hantera de samhällsproblem som försvagar vårt land. Grov kriminalitet
och segregation skadar hela vår samhällsgemenskap. Vårt beroende
av fossila bränslen är ett hot mot både klimatet och vår säkerhet. Och
skattepengar som borde gå till svensk skola och äldreomsorg plockas ut
som vinst av riskkapitalister.
Så här behöver det inte vara. Vi vill förändra det.
Vi vill:
• Vända på varje sten för att knäcka kriminaliteten och bryta
segregationen.
• Skapa nya jobb i hela Sverige genom att driva på
klimatomställningen.
• Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden.
Jag kommer göra det som krävs för att stärka vårt land.
För vårt Sverige kan bättre.
Magdalena Andersson,
Statsminister
Vill du vara med
och göra Sverige bättre?

Bli medlem på socialdemokraterna.se/bli-medlem
eller genom att öppna din Swish-app och skanna
koden till vänster.

MINSKADE KLYFTOR,
ÖKAD JÄMLIKHET

