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TILLSAMMANS FÖR ETT
BÄTTRE NYBRO
Vi hoppas vi får väljarnas förtroende att styra vår
kommun de kommande åren. Här är våra vallöften till
Nybroborna som vi hoppas få majoritet för.

SATSNINGAR PÅ TRYGGA BARN OCH UNGA
• Bygga ny högstadieskola och nya förskolor för att
kunna minska barngrupperna
• Införa trygghetspedagoger på alla skolor för att avlasta lärarna och
för en tryggare miljö i skolan
• Säkerställa att alla elever har tillgång till läxhjälp och studiestöd
• Utöka skolhälsovården med större fokus på tidiga insatser
• Att elevhälsan ska stärkas för att minska den psykiska
ohälsan bland unga
• Utökning av sommarpraktiken för skolungdomar

FÖR ATT VÅRA ÄLDRE SKA BLI TRYGGARE VILL VI
• Utöka antalet platser särskilda boenden genom nybyggnation av
särskilda boenden samt ett trygghetsboende i egen regi
• Öka grundbemanningen på demensboenden
• Utöka stödet till frivilligverksamhet riktad för äldre

FÖR EN SNABBARE INTEGRATION VILL VI
• Fortsätta bygga ut den yrkesinriktade SFI:n och satsa mer på kommunal
praktik för nyanlända

En förutsättning för jämställdhet är att kvinnor och
mäns arbete värderas lika med lika lön för lika arbete
samt att heltid som norm alltid skall gälla.

FÖR EN TRYGGARE KOMMUN VILL VI
• Återinföra bussarna till daglig verksamhet inom LSS för att möjliggöra
delaktighet och en tryggare transport till sin sysselsättning
• Att LSS verksamheten ska förbli i kommunal offentlig regi med
möjlighet att välja privat utförare
• Att det genomförs utbildningsinsatser för personal inom barn- och
familjeenheten inom området ”våld i nära relationer"
• Återinföra fältsekreterare inom socialtjänsten
• Att man prövar en modell där föräldrar har rätt till ombud när de kallas
till skolan på samtal eller elevvårdskonferens om sitt barns problem eller
uppförande
• Att Nybro kommun instiftar en åtgärdsplan för ungdomar
som drabbas av psykiska problem

FÖR EN ATTRAKTIVARE KOMMUN VILL VI
• Avveckla de av delade turerna och återgå till
helgtjänstgöring var 3:e helg
• Höja friskvårdbidraget till kommunens personal
• Utöka möjligheten för kollektivt resande på landsbygden
• Att återinföra gågata längs Storgatan genom centrum

Nybro kommun vilar på ett rikt kulturarv som vi ser som en viktig del
i vår framtida utveckling

TRYGGHET I EN NY TID
Nybro växer och det innebär att vi blir ﬂer äldre och
ﬂer barn. Vi behöver göra stora satsningar på mer
personal i välfärden. Vi måste satsa mer på
barnomsorg, skola och omsorg.
Vi vill att Nybro kommuns invånare ska känna sig
trygga oavsett ålder och var man bor.
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