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  Nytt på byn – Socialdemokraterna i Norberg



Att växa upp i Norberg
Vi vill att: 
l En förskola med kvalité ska erbjudas i tillräcklig omfattning och 

med flexibla öppettider. Den ska anpassas i storlek och utformas 
efter barnens behov.

l Alla elever ska ha möjlighet att gå ut grundskolan med  
gymnasiebehörighet. Lovskola och kostnadsfri läxhjälp ska  
erbjudas alla barn som behöver det. Lärartäthet och kompetens 
ska förbättras. Frukost ska serveras i skolan.

l Förskolans och skolans utemiljöer ska rustas upp för att  
uppmuntra till rörelse och bli mera attraktiva.

l Studie och yrkesvägledning ska vara möjlig under hela  
skolgången.

l Föräldrastöd ska finnas genom hela föräldraskapet.

Barnen är allas vår framtid
”Att växa upp i en rik,
stimulerande miljö
avgör ens framtid.”

Utbildning – lusten att lära
”Lusten att lära
är grunden
för all utveckling.
Det är vad skolan
har att stimulera.”



Att leva och verka i Norberg
Vi vill att:
l Ungdomsgården ska vara öppen 6 dagar i veckan med  

verksamhet för flera grupper.
l Sommarsimskola ska erbjudas. Lovaktiviteter ska utvecklas och 

ett sportotek ska bli verklighet.
l Norberg ska fortsätta vara en kommun där det händer saker. 

Arrangemang och turism ska fortsätta vara viktiga kuggar i vårt 
samhälle.

l Det nya LSS-boendet färdigställs.
l Teaterbiograf och kulturskola ska fortsätta sätta kulturen i  

centrum.

Att leva och verka i Norberg
”Alla som lever,
verkar i Norberg
skall känna,
vara en viktig del
av vår kommun.

Det är en uppgift vi
innevånare har
att ta gemensamt ansvar 
för.”



Arbete och föreningsliv
Vi vill att: 
l Norbergs rika förenings- och kulturliv ska uppmuntras och  

stödjas att fortsätta vara mötesplatser för alla åldrar.
l Studier tillsammans med arbete ska möjligöras inom  

kommunens verksamheter.
l Dialogen mellan kommunen och företagen fortsätter utvecklas. 

Ett samarbete mellan skola och näringsliv lyfts fram. Här har 
vårt gymnasieförbund en viktig roll.

l Platserna på yrkesutbildningarna ökas så att företagen får lättare 
att hitta rätt personal.

l Socialt företagande uppmuntras så flera arbetsmöjligheter  
uppstår.

l Heltid ska erbjudas de anställda i kommunens alla verksamheter. 
Delade turer ska motarbetas.

l Handläggningstiderna för olika tillstånd är korta och smidiga.

Föreningslivet – demokratins klara källa
”Föreningslivet –
ger åt livet mening,
stärker vår hälsa,
vårt välbefinnande.

Är mötesplats
mellan unga och gamla –
spränger alla nationsgränser.
Gemensamma intressen
skapar sammanhållning.”



Miljö och klimat, hållbarhet  
och tillgänglighet
Vi vill att:
l Kollektivtrafiken ska utvecklas och ha fler turer kvällar och  

helger. 
l Ett Tillgängligt Norberg ska finnas som grund för alla beslut; 

Norberg ska anpassas efter norbergarnas behov allt eftersom. Till 
exempel gator, bussar, bänkar, bostäder och allmänna lokaler. 

l Elcyklar ska köpas in och användas i kommunens verksamheter.
l Norberg ska göras mera inbjudande både vid infarter och i  

samhället. Planteringar, lekplatser och bad ska vara fina. 
l Norberg ska vara fossilfritt 2030.

Kultur – livets största fråga
”Kultur behandlar endast en fråga:
Varför lever vi?
Om vi släpper denna för alla människor  
nödvändiga fråga, mister livet sin mening.”



Att bli äldre i Norberg
Vi vill att:
l Kollektivtrafiken ska vara kostnadsfri för pensionärer.
l Folkhälsoarbetet för våra äldre ska prioriteras.
l Möjligheter till möten i vardagen, som matlag, gympagrupper, 

rehabilitering, fikastunder, läsecirklar eller filmklubb finns.
l Äldreomsorg ska anpassas efter individens behov och önskemål. 

Matdistribution från vårt egna kök ska erbjudas.
l Hemgång från sjukhus ska planeras tillsammans med den  

enskilde, kommunen, primärvården och om så önskas även med 
anhöriga.

Att åldras – en del av livet
Åldrandet är vackert, inte alltid lätt!
Att möta den gamlas visdom
ger oss verktyg för framtiden.



o Jag vill bli medlem
o Jag vill engagera mig i valkampanjen
o Jag vill anmäla mig till ert nyhetsutskick

Gå in på socialdemokraterna.se/bli-medlem 
eller fyll i talongen, lägg den i ett kuvert och 
posta den till oss. Skriv denna adress så  
behöver du inte frankera.

Socialdemokraterna
Svarspost
Kundnummer 110 651 700
110 03 Stockholm

Vi kommer att spara dina uppgifter. Läs mer på socialdemokraterna.se/integritetspolicy

Namn  ...................................................................................................................

Telefon  ........................................... E-post  .........................................................

Adress  ..................................................................................................................

Postnr och ort  ......................................................................................................

Personnr

I vårt älskade Norberg går kvinnor och män 
till jobbet, känner sig trygga och behövda 
och just därför fria. I förskolan jobbar enga-
gerad personal som har tid att se varje barn 
och deras behov. I skolan ska kvaliteten vara 
i fokus så att lärarna kan stötta varje enskild 
elev i deras utveckling. Alla barn ska lyckas 
i skolan! Det kommer vi alltid att kämpa för.

För att det ska kunna ske och för att våra 
äldre ska kunna leva ett tryggt liv präglat av 
omtanke och gemenskap måste vi satsa mer 
på välfärden. Det går före skattesänkningar 
för oss. Och med entreprenörskap, innova-
tioner och nya grepp skapar vi tillsammans 
ett ännu bättre Norberg.

Gemensamma lösningar och omsorg om varandra är den socialdemokratiska 
politik vi vill driva i Norberg

SOCIALDEMOKRATERNA – DET BÄSTA VALET FÖR NORBERG


