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Välfärden är inte till salu!

6-timmars arbetsdag

Välfärden i Falu kommun är inte till salu, när vänstern får bestäm-
ma. Skatte pengarna ska gå till skola, vård och omsorg, inte till giri-
ga riskkapitalbolag. Vi tar solidariskt ansvar för våra gemensamma 
behov. Vi låter människovärdet gå före marknaden.

Falu kommun skall vara en bra arbets givare. Vänsterpartiet vill 
införa 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön, till en början inom 
äldreomsorgen. På så sätt minskar sjukskrivningarna och fler 
kommer i arbete. Detta är dessutom en viktig feministisk satsning.

Avgiftsfri kollektivtrafik
Vänsterpartiet verkar för att införa avgiftsfri och välutbyggd 
kollektivtrafik i hela kommunen. Detta har provats i flera kommuner 
i landet med gott resultat. Bilåkandet minskar och miljön gynnas. 
En satsning på utbyggd kollektivtrafik är också en viktig lands-
bygdspolitisk satsning!

Stoppa kommunens interna köp & sälj!

En likvärdig skola, att lita på.

            Kommunens interna köp & sälj-system mellan förvalt-
ningarna leder till mer administration och sämre ekonomi för väl-
färdsverksamheterna. Det är något som vi vill stoppa. Falu kom-
muns förvaltningar ska sluta leka affär med våra skattepengar.

Med Vänsterpartiets skolpolitik ges alla elever 
möjlighet till goda studieresultat oavsett social bakgrund och 
vilken skola de går i. Genom att satsa mer resurser på skolan vill 
vi skapa en likvärdig skola att lita på. För att nå dit vill vi bl.a.an-
ställa fler lärare, specialpedagoger och förskolelärare, stärka fri-
tidsverksamheten och elevhälsovården samt satsa på ekologisk 
och närproducerad mat.

Vi anser även att frågor som rör miljön, 
landsbygden, kulturen och arbetsrätten 
är väldigt viktiga! För mer info, besök...
www.falun.vansterpartiet.se
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