
Vänsterpartiet

BARN OCH UNGA ÄR INTE TILL SALU!
  Barnen är vår främsta resurs på alla områden; i familjen, i 
samhället, för utvecklingen.

  Barns rättigheter i samhället måste stärkas. Vänsterpartiet anser 
att Barnkonventionen ska inlemmas i svensk lagstiftning. 

  Lösningen på problemet med den ökande barnfattigdomen är 
satsningar på arbete, rätt till heltid, bättre arbetslöshetsförsäkring, 
sjukförsäkring, föräldraförsäkring och rätt till barnomsorg även på 
obekväm arbetstid. 

  Vi vill höja underhållsstödet och grundnivå i föräldraförsäkringen.
Genom att förbättra ekonomin för de barn som har det sämst 
ställt minskar risken för att de drabbas av social utsatthet senare 
i livet.
Vänsterpartiet vill göra stora satsningar på förskolan för att 
minska storleken på barngrupperna, öka kvaliteten och utöka 
rätten för barn och föräldrar att ta del av förskolan.

  Vi vill ta bort möjligheten att driva skolor som företag med 
vinstintresse och istället se till att eleverna ska kunna lita på att 
den skola som ligger närmast hemmet har goda förutsättningar 
att ge eleverna den kunskap de har rätt till. Vi ska inte tvingas 
välja mellan ”bättre” och ”sämre” skolor. Mer pengar måste också 
satsas på skolan till att anställa fler lärare, för att kunna ge varje 
elev ett bättre stöd. På sikt ska staten ta tillbaka huvudansvaret 
för skolorna från kommunerna. 
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Vänsterpartiet Sundsvall 

BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN!

  En bra start i livet och en socialt hållbar uppväxt ger 
grunden för vårt framtida samhälle.  Vänsterpartiet vill ha ett 
jämlik samhälle, där alla barn blir sedda och kan utvecklas.

  V(i) vill:
införa 30 timmars förskola alla barn över 3 år i Sundsvall 
– även barn till arbetslösa, sjukskrivna eller papperslösa.

Utöka platserna på Nattis för de som är tvungna att arbeta 
obekväm arbetstid.

Stödja bra pedagogiska idéer eller nya arbetssätt inom 
den kommunala skolan

Fortsätta underhålla förskolor och skolor

Införa läxläsning på skoltid

Korta köerna till den avgiftsfria kulturskolan

Utveckla det förebyggande arbetet genom FATI

Ge utsatta barn och unga rätt hjälp till rätt tid genom ökad 
bemanning och fältassistenter
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