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Rättigheter, skyldigheter och
möjligheter – lika för alla
Sverige står inför en rad stor problem.
Problem som vi nu måste ta tag i,
innan något går sönder som sedan
inte kan lagas.

U

köerna
Rösta bort

S

edan 2014 har de skånska vårdplatserna blivit färre. De långa vårdköerna
leder till en ökad otrygghet och i vissa
fall ett förvärrat sjukdomstillstånd. Vi vill
förstärka din rätt att kunna välja i den skånska
sjukvården. Med fler aktörer och extra pengar
till de delar av vården som lyckas korta köerna
vill vi öka tillgängligheten till sjukvården i Åstorp
och hela Skåne.
Flera av de skånska vägarna är övertrafikerade
långa tider på dygnet, inte minst E6:an där det sker
ungefär en olycka varje dag. Kösituationen på vägarna begränsar arbetspendlingen, tillväxten och
innebär en ökad säkerhetsrisk i trafiken. Det är en
ohållbar situation. Med sexfilig motorväg på E6:an
bygger vi bort de värsta flaskhalsarna.

Våra förslag för att
korta köerna:
• Ökad valfrihet för patienter genom fler
vårdval
• Större mångfald bland de skånska
sjukhusen – ett personaldrivet och
ytterligare två på entreprenad
• Ökade ekonomiska incitament för att
minska vårdköerna
• Sex filer på E6:an
• Förbättrad standard på länsvägarna

Ett land med rättigheter,
skyldigheter och möjligheter
– lika för alla.
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De skånska köerna blir allt längre.
Det märks kanske tydligast
på vägarna och i sjukvården.
Moderaternas viktigaste löfte i
regionvalet är att korta köerna.
Både i sjukvården och på
vägarna.

r statistiken talar tragiken. 180 000 utrikesfödda är arbetslösa. 250 000 föräldrar har
inte ett jobb att gå till på morgonen.
Vi ser en kriminalitet som tränger sig allt
djupare in i vårt samhälle. Förra året nåddes svenska
rekordnivåer i skjutningar: 320 stycken skjutningar –
nästan en om dagen. 42 döda.
Det är också ett stort problem att nära var femte
elev lämnar högstadiet utan fullständiga betyg.
Lektioner som måste avbrytas på grund av stök och
strul. Och att vårdköerna har fördubblats sedan den
socialdemokratiskt dominerade regeringen tog över.
Jag är övertygad om att det finns rimliga och
rationella politiska lösningar också på det som
är riktigt svårt. Moderaterna är ett politiskt
parti format i tron på Sverige och alla våra
möjligheter.
Men för att vända utvecklingen behövs ett
nytt ledarskap som prioriterar jobb och välfärd framför bidrag. En regering som på allvar
tar tag i integrationsproblemen, otryggheten
och återigen kortar köerna i vården.
Det kräver en politik som väljer jobb
framför bidrag. Som vågar ställa krav på
människor – så att politiken kan finnas där
när det behövs.
Allt det här är helt nödvändigt för att
Sverige ska kunna vara ett samhälle som
på riktigt värnar jämlikheten och sammanhållningen. Där vad du gör är viktigare än
vem du är.

Åstorp
ll
En hoppfu
framtid för
Åstorp
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Vi tror på Åstorp som en blomstrande
kommun vid Söderåsens fot
Vi vill skapa den bästa boendekommunen, från
Kvidinge i öster till Hyllinge i väster, en trygg plats där
familjer och barn utvecklas och äldre har ett gott liv.

T

yvärr går det allt sämre för vår kommun och
otryggheten breder ut sig. Ekonomin försämras för varje år. Socialdemokraterna har
styrt kommunen i 24 år, nu tillsammans med
C och KD. Trots många nya invånare har det byggts
alldeles för få bostäder och inga skolor/idrottshallar
alls. Det finns dåliga trafikmiljöer med stora hål i asfalten. Kommunens personalomsättning är jättehög
och chefer avskedas och köps ut för höga kostnader.
Moderaterna ser samhällsproblemen i Åstorp
och har en politik för de låga skolresultaten, otryggheten, narkotikaproblemen, arbetslösheten och det
stora utanförskapet. Vi vill sanera dödliga miljögifter
vid N. Vallgatan och invid ridhuset Tingvalla.
Vårt fokus är att utvecklingen
måste vändas, underfinansiering
av budgeten leder nu till brister på
alla områden. Inom skola och socialtjänst/äldreomsorg pågår
nedskärningar som måste
stoppas. Åstorp förtjänar
ett nytt politiskt ledarskap.
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ÅSTORP

”VI LOVAR
ATT ARBETA
HÅRT - FÖR
FÖRBÄTTRING
OCH GLÄDJE –
LIKA FÖR ALLA!”

Det ska vara tryggt
i Åstorps kommun

Vi vill ha:
• Högre polisnärvaro i kommunen
och en öppen polisstation

Trygghetsmätningar visar att
otryggheten ökat dramatiskt.
Åstorp har flest anmälda
bostadsinbrott i Skåne och hög
vålds- och narkotikabrottslighet.
Regeringen har i år pekat
ut Åstorp som en av 32
utanförskapskommuner i Sverige.

• Anställa två fältsekreterare för
att motarbeta narkotikan bland
ungdomar
• Kommunalt engagemang i
trygghetsfrågor
• Mer trygghetsskapande belysning
och fler övervakningskameror

Integration
Ett gott liv för
äldre i Åstorp
• Sänkt skatt för pensionärer
• Gemensamma måltider på
trygghetsboendena
• Äldreboende i Hyllinge
• Wifi på äldreboendena

Skola och förskola
• Skolor och idrottshallar måste
byggas nu
• Insatser mot skolk på
högstadieskolorna
• Krafttag mot narkotikan

• Måltidsvänner på särskilda
boenden

• Förbättra studieresultaten, eftersom
25 % av eleverna i åk 9 inte kommer
in på gymnasiet

• Förenklad biståndsbedömning för äldre

• Fler utbildade förskollärare och mer
yta per barn på förskolorna

Sverige är ett land fullt av
möjligheter, men samtidigt
ingen kravlös gemenskap.
Vi måste ställa tydligare
krav på de människor som
kommit till vårt land. Det
gäller framför allt vikten av att
lära sig svenska språket och
att komma i egen försörjning.
Vi vill sätta ett bidragstak,
så att det alltid lönar sig
att arbeta. Vi ska erbjuda
språkförskola för 3-5 åringar
och införa inträdesjobb för
nyanlända och unga utan
gymnasieexamen.

