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Det behövs en hållbar politik för att möta framtidens utmaningar. Vänsterpartiet
har en sammanhållen politik för att möta behoven i skolan, hos våra äldre, för
ett mänskligare arbetsliv, bekämpa arbetslösheten, möta klimatkrisen och för att
motarbeta de klyftor som delat samhället under de senaste åren i Sundsvall och
Sverige. Vänsterpartiet har en politik för en välfärd utan vinstintressen, där varje
skattekrona går till vårt gemensamma samhällsuppdrag och där kvaliteten går
att lita på. Vi har hållbara förslag för ett samhälle byggt på solidaritet.
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Barn och unga
är framtiden!

* Alla barn över ska ha rätt till 30 timmars förskola från
3 års ålder, oavsett om föräldrarna är arbetslösa,
sjukskrivna eller saknar uppehållstillstånd
* Fler platser på Nattis för barn till föräldrar som
är tvungna att arbeta på obekväm arbetstid
* Läxläsning ska göras på skoltid
* Köerna till den avgiftsfria Kulturskolan ska kortas
* Utsatta barn och unga ska ha rätt till hjälp i rätt tid

Barn och unga
är framtiden!

* Alla barn över ska ha rätt till 30 timmars förskola från
3 års ålder, oavsett om föräldrarna är arbetslösa,
sjukskrivna eller saknar uppehållstillstånd
* Fler platser på Nattis för barn till föräldrar som
är tvungna att arbeta på obekväm arbetstid
* Läxläsning ska göras på skoltid
* Köerna till den avgiftsfria Kulturskolan ska kortas
* Utsatta barn och unga ska ha rätt till hjälp i rätt tid

Bygg upp social
trygghet igen!

* Avskaffa LOV
* Höj grundbemanningen inom hemtjänst och
boende
* Självklar kvalité och rätt att välja innehåll på
beviljade insatstimmar
* Fler korttidsplatser
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Fritid och Kultur

* Skapa platser för ”spontankultur”
* Digitalisera museet och biblioteken
* Öka potten för föreningsbidrag
* Skapa trygga, säkra mötesplatser för
HBTQ-ungdom
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Trygga jobb mänskligt arbetsliv!

* Inför försök med förkortad arbetstid inom
hemtjänsten
* Satsa på självstyrande grupper-intraprenad
* Anställ fler inom hemtjänsten
* Inför kommunalt stödsparande
* Kommunens upphandlingar ska stödja
social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
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Hållbart samhälle
för framtiden!

* Upprätta en klimatsmart utvecklingspott
* Inför 100-lappen för ungdom 16-19 år
* Montera solpaneler på kommunala
byggnader
* Öka bredbandsutbyggnaden
* Bygg fler hyresrätter
* Inför ”Bostad först” för bostadslösa

Hållbart samhälle
för framtiden!

* Upprätta en klimatsmart utvecklingspott
* Inför 100-lappen för ungdom 16-19 år
* Montera solpaneler på kommunala
byggnader
* Öka bredbandsutbyggnaden
* Bygg fler hyresrätter
* Inför ”Bostad först” för bostadslösa

Vänsterpartiet Sundsvall

Vänsterpartiet Sundsvall

Vill du veta mer om Vänsterpartiet i
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Vi finns också på Facebook.
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Våra lokaler hittar du i Storgatan 56.
Vi har alltid öppet på tisdagar kl.17-19
Vill du ringa oss når du oss på tele:
060-15 61 80
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