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Vi vill att vår partisymbol alltid ska  
uppfattas på samma sätt. Genom att  
tillföra en vit ram och en lätt skuggning  
kan samma ros användas mot alla  
bakgrunder.
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rosen 
mot röd bakgrund och bild

Läs mer på www.uddevalla.sap.se
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En kommun med förutsättningar till god livskvalitet

När vi socialdemokrater presenterade vårt budgetalternativ i 
kommunen hade vi mer pengar till:

•	 Förebyggande verksamhet med inriktning på barn och unga

•	 Mindre barngrupper i förskolan

•	 Fler lärare

•	 Kvalitetssäkring av äldreomsorgen

För oss är det viktigt att se det goda livet som en helhet. När vi 
känner trygghet för barnen och vårt åldrande, då kan vi njuta av 
stimulansen med idrotten och kulturen. Därför är det viktigt att 
vi både bygger en ny simhall och ett kulturellt centrum i form av 
Kulturhuset. Idrott och kultur skall vara till för alla, inte bara för 
en liten elitgrupp.

Trygghet i vardagen är att våra barn får en omsorg i förskolan 
som stimulerar språkutveckling och förmågan att utvecklas 
tillsammans med andra, att skolan har personal som ger barn 
kunskap, att ungdomar får möjlighet till gymnasium och vuxna 
till vuxenutbildning med hög kvalitet finns i Uddevalla. Det ska 
finnnas sjukvård som fungerar 
när kroppen inte gör det och 
att veta hur jag får hjälp med 
vardagssysslor när kroppen säger 
ifrån på grund av sjukdom eller 
ålder.

Det behövs mer än naturens 
vackra vyer för att skapa 
livskvalitet. Vi som bor i 
Uddevalla lever i ett fantastiskt 
naturlandskap men vi måste 
också få känna både trygghet och 
stimulans i vår vardag.

Ingemar Samuelsson 
Oppositionsråd (S) i Uddevalla

Fler nya jobb och full sysselsättning bygger Sverige starkt 

Arbete är grunden för vårt välstånd. För att hålla ihop och 
utveckla Sverige krävs att fler har ett jobb att gå till och därmed 
en egen försörjning.

Arbete skapar delaktighet och ger människor frihet och större 
möjligheter till utveckling. Fler nya jobb och full sysselsättning 
är därför vår prioritering. Sverige behöver fler nya jobb och fler 
i arbete för att utveckla välfärden. En jobbskapande politik vilar 
på tre ben: 

•	 Ordning och reda i ekonomin 

•	 En aktiv näringspolitik- och forskningspolitik - som gör det 
möjligt att starta och utveckla företag som kan anställa och 
växa. 

•	 en aktiv arbetsmarknads- och utbildningspolitik som gör att 
människor kan ta de jobb som växer fram. 

Vi sätter fler nya jobb och full sysselsättning först!

Carin Jämtin 
Partisekreterare (S)

Stefan Löfvén 
Partiordförande (S)
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Snacka direkt med Ingemar, Karin och Carina

Slink in på Lotsen på Kungsgatan 31 i Uddevalla.

Tisdagen den 20 mars mellan klockan 18 och 20

Onsdagen den 21 mars mellan klockan 16 och 18

I gula gårdshuset på Lotcen bjuder vi på en fika och du kan 
sätta dig ned och ta upp vilken fråga du vill med Ingemar 
Samuelsson, oppositionsråd (S) i Uddevalla, Karin Engdahl 
regionråd (S) och Carina Åhström, ordf. NU-sjukvårdens 
styrelse.

Välkommen!

Socialdemokraterna

www.uddevalla.sap.se

Carina Åström 
Ordförande för NU-sjukvården (S)

Karin Engdahl 
Regionråd (S)


