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MER PENGAR I PLÅNBOKEN.

En god pension är avgörande för en trygg ålderdom. Efter ett långt
arbetsliv ska du inte behöva vända på varje krona. Därför har vi socialdemokrater prioriterat att stärka pensionen och höja bostadstillägget.
Alla ska få minst 70 procent av slutlönen i pension.

EN SJUKVÅRD ATT LITA PÅ.

Den grupp som behöver och använder sjukvården mest är de äldre.
Därför vill vi ge mer resurser till vårdcentralerna och sjukvården så att de
är tillgängliga när de behövs. Den borgerliga Alliansen styr Region Skåne
och har flera år i följd, trots pandemin, sparat i den skånska sjukvården.
Köerna är långa och tillgängligheten låg. Vi vill göra de satsningar som
så väl behövs!

Vi socialdemokrater arbetar för ett samhälle som håller ihop. Ett samhälle
där vi människor tar ansvar inte bara oss för själva, utan lika mycket för
varandra.
Vi vill att alla barn ska få sina behov tillgodosedda och ges möjligheter att
nå sina drömmar. Att vuxna har en egen inkomst och kan känna stolthet i
sitt jobb. Och att alla ska kunna leva ett tryggt och aktivt liv, även när man
blir äldre.
Vi har kommit långt i vår strävan mot ett jämlikt samhälle. Men vi är inte
nöjda. Vi ska fortsätta att bygga Malmö helt.

VI SKA AVSKAFFA MINUTSCHEMAT
I HEMTJÄNSTEN!

En av samhällets viktigaste uppgifter är att ta hand om de som varit
med och byggt upp vårt samhälle. Därför vill vi socialdemokrater avskaffa så kallade minutscheman i hemtjänsten under nästa mandatperiod så att vårdpersonalen slipper stressa genom arbetsdagen utan att
hinna med en pratstund eller lite extra omtanke.

MALMÖ BEHÖVER EN
BÄTTRE ÄLDREOMSORG

Vi ska ta tillbaka kontrollen över välfärden. Skattekronorna ska gå till
det de är avsedda för. Coronapandemin har visat hur viktigt det är
att äldreomsorgen håller ihop, men också att personalen är det allra
viktigaste för en god vård. Därför ska äldreomsorgen helst drivas i
kommunal regi. Vägen till en bättre äldreomsorg går inte genom privata, vinstdrivande företag där människor är kunder på en marknad.

FLER HELTIDSANSTÄLLDA
GER BÄTTRE VÅRD

Trygga anställningar med en rättvis lön är viktiga för att skapa ett bra
och hållbart arbetsliv. Det gäller inte minst inom vården. Därför måste
möjligheten att jobba heltid inom äldreomsorgen förbättras, särskilt
inom de yrkesgrupper där deltidsarbete är vanligt. Med fler heltidsanställningar blir kvaliteten i vården högre. Vårt mål är att alla som vill
jobba heltid ska erbjudas en heltidstjänst.

DETTA VILL VI SOCIALDEMOKRATER:
...i Sverige:
• Höja pensionerna!
• Höja bostadstillägget
• Att pensionärer inte ska betala högre skatt än löntagare

...i Skåne:
• Stoppa alla nedskärningar i skånsk sjukvård
• Korta köerna till vård och behandling
• Öka tillgängligheten – när du ringer vårdcentralen ska du komma fram
• Stärka vårdkedjan och få den att hålla ihop bättre
• Sänka priserna i folktandvården
• Ge alla äldre en fast läkarkontakt som har huvudansvar för patienten
• Anställa fler specialistläkare och specialistsjuksköterskor

...i Malmö:
• Avskaffa minutscheman i hemtjänsten
• Fler kultur- och fritidsaktiviteter
• Fortsätta med gratis buss för de som är över 70 gamla
• Fler heltidsanställda och färre timanställda i äldreomsorgen
• Fortsätta satsa på personalens villkor och kompetensutveckling
• Vård i hemmet för de mest sjuka

DU BEHÖVS.
BLI MEDLEM.

socialdemokraterna.se/bli-medlem

