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UTVECKLING
En klimatsmart och hållbar utveckling 
ska vara grunden för en god servicenivå 
och en sund ekonomi. Så skapar 
vi en stad som framgångsrikt tar 
sig an morgondagens utmaningar. 
Vi vill också verka för en positiv 
befolkningsutveckling, för att främja 
företagsklimatet och ytterligare höja 
sysselsättningsgraden.

en invånarvänlig bostadspolitik 

att stadsmiljön skall vara trivsam och framkomlig 
för alla   

fler hyresbostäder för både äldre och yngre

installation av hissar i äldre flervåningshus
 
friska rör – både vatten och avlopp 
 
att digitaliseringen inte tillåts marginalisera t.ex. 
äldre människor, utan hjälp erbjuds dem som 
behöver det 
 
att utveckla vår industristad
 
att staden Jakobstad är en god arbetsgivare 

anonym rekrytering för att motverka 
diskriminering
 
att Rådhusgatan på nytt öppnas för dubbelriktad 
trafik för att skapa en levande centrumhandel
 
ökat inflytande för ungdomsfullmäktige, 
äldrerådet och handikapprådet
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VÄLFÄRD
Vi socialdemokrater vill att människor 
enkelt, snabbt och nära får den hjälp och 
vård de behöver. En fungerande offentlig 
vård och hälsofrämjande verksamhet 
ökar den sociala och ekonomiska 
hållbarheten. Vår fasta övertygelse är 
också att alla människor har rätt till en 
trygg och värdig ålderdom.

SDP kommer att bevaka att det 
nybildade Österbottens välfärdsområde 
garanterar en god vård och omsorg i 
Jakobstad. 

att en multiprofessionell arbetsgrupp utreder 
följderna av den långa isoleringen som 
coronapandemin har orsakat och erbjuder 
hjälp
 
att det finns tillräckligt med intervallplatser 
och effektiverat serviceboende för dem som 
behöver det

en bättre tillgång till mentalvårdstjänster i ett 
tidigt skede. Snabb vård och rehabilitering 
förebygger långa sjukledigheter och 
sjukpensioneringar, samt förhindrar självmord 
och våld

ökade satsningar på drogförebyggande arbete

kvalitet och bra uppföljning i social- och 
hälsovården

ett JA till vacciner och NEJ till sjukdomar

att klädvårdservice ingår i hemvårdstjänsterna 
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UTBILDNING OCH DAGVÅRD
Barn och ungdomar är framtiden. 
Vi kommer att värna om en 
småbarnspedagogik som ger alla barn 
sociala färdigheter och en god start i livet. 
Skolorna ska ges tillräckligt med resurser 
på alla områden, gällande personal, 
läromaterial och skolmat. De ska ha friska 
utrymmen och vara trygga miljöer. 

För att personalen ska kunna bevara 
sin kompetens och utvecklas behövs 
kontinuerligt lärande.

Vi välkomnar läropliktsreformen som ger 
alla tillgång till en utbildning på andra 
stadiet och minskar marginalisering. 

en flexibel och jämlik dagvård
 
fortsatta satsningar på skolgårdar 
 
Språkbadsskolans framtid
 
att alla elever har möjlighet att möta varandra 
över språkgränserna.  Tvåspråkighet är en 
satsning på framtiden.  
 
att skolorna ges tillräckligt med timresurser 
och assistenter
 
flera högskoleplatser i Jakobstad 
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FRITID OCH KULTUR
Ett av stadens starka varumärken 
är vårt breda utbud av kultur- och 
fritidsaktiviteter som både ökar 
välmåendet och lockar besökare till vår 
stad. 

Vi vill att Jakobstad är med 
och utvecklar den så kallade 
finlandsmodellen vars mål är att öka 
barns och ungas välmående och erbjuda 
gratis hobbyverksamhet i samband med 
skoldagen.

utveckla bibliotekstjänsterna och 
arbetarinstitutens verksamhet 

samarbeta med grannkommunerna kring 
idrottsanläggningar

möjliggöra olika anläggningar för fritids- och 
idrottsverksamhet 
 
teater-, konst- och musikliv, gymnastik och 
idrott fortsätter att vara en del av stadens 
styrka
 
det byggs en allaktivitets-/motionspark för 
äldre och yngre 
 
Fäboda ska bevaras naturligt och finnas till för 
alla 
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NATUR OCH MILJÖ
En rättvis grön omställning är 
viktig. Det är ansvarslöst mot 
kommande generationer att inte ta 
klimatförändringen på allvar. Mycket 
kan göras på lokal och regional nivå 
för att minska vårt koldioxidavtryck. 
EU:s återhämtningsfinansiering och 
den europeiska gröna given ger oss 
tilläggsresurser att utveckla Jakobstad 
till en klimatsmart stad.

Vår stad kan även göra mycket för 
att främja cirkulär ekonomi och ett 
klimatsmart näringsliv, det är både 
konkurrenskraftigt och skapar nya 
arbetsplatser. 

luften är frisk och vattnet är rent

miljökonsekvensbedömningar alltid görs när 
projekt som belastar vår närmiljö planeras
 
natur- och strövområden finns bevarade i 
stadens omgivning
 
utöka alternativen för sortering och 
återvinning
 
förbättra tillgången till kollektivtrafik inom 
staden, regionen och landskapet 
 
fler fordon inom stadens verksamhet och 
kollektivtrafiken drivs naturvänligt  
 
klimatpåverkan beaktas som en faktor i 
kommunal upphandling och byggande

slutföra regionens nya klimatstrategi, vilket vi 
föreslog i en fullmäktigemotion, och arbeta för 
att de konkreta målen uppnås
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STATSMINISTERNS HÄLSNING

Sanna Marin
Statsminister och SDP:s ordförande

I kommunerna bestämmer vi om de frågor som skapar en fungerande vardag. En 
trygg vardag består av många delar: rimliga boendekostnader i en trygg miljö, 
daghem i närområdet och en fungerande trafik. Till en trygg vardag hör även att ha 
tillgång till en läkare vid behov, och få vård utan att köa. Det ska finnas utbildning och 
arbete. Alla måste ha möjlighet att påverka inriktningen i sitt eget liv och samhälle, 
och klara sig i vardagen utan att begränsas av bristen på språkkunskaper eller andra 
egenskaper. Medmänsklighet och förtroende ger hopp för framtiden.

Politik handlar om värderingar men också om förmågan att sköta om gemensamma 
frågor. SDP har kunskapen att ta hand om finländarnas och kommunernas 
angelägenheter – genom att komma överens och bygga tillsammans. Vi tar hand om 
kommunerna, eftersom kommunerna tar hand om oss.



Våga drömma och fortsätt ha visioner!

SDP i Jakobstad vill fortsätta göra 
vår fina stad ännu bättre. 

Kommunalval 13.6.2021   ∞   Förhandsröstningen pågår 26.5. – 8.6.2021


