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مجتمًعا أقوى وإسكليستونا أكرث أمانًا!

هذا هو ملخص برنامجنا االنتخايب حيث نصف ما نريد القيام به إذا ما تواصلت 

ثقتكم بنا يف إدارة بلدية إسكيلستونا. يُتاح برنامجنا االنتخايب املفصل واألكرث 

شمواًل عىل موقعنا اإللكرتوين. كام يوجد عليه أيًضا تقدميات سياسية رائعة 

ملرشحينا، وأكرث من ذلك بكثري:

WWW.SOCIALDEMOKRATERNA.SE/ESKILSTUNA

تفضل!
خذ نسختك!



جيمي يانسون

مجتمع أقوى.

إسكيلستونا أكرث أمانًا

نا سكيلستو إ



نحن نريد أن نواصل بذل جهود كبرية من خالل توظيف املزيد من املوظفني يف قطاع الرفاه االجتامعي ويف قطاع الرشطة وجهود كبرية 

للعائالت التي لديها أطفال وللمتقاعدين. يجب أن تتم مكافحة الجرمية بال هوادة.

إن االقتصاد السويدي قويًا اآلن، حيث اكتسبنا زخاًم يف العمل، ولدينا سياسة هجرة جيدة. لقد تهاونا لفرتة طويلة يف العمل ملواجهة 

مشكالت االندماج. ينبغي عىل الوافدين الجدد دخول سوق العمل اآلن. هدفنا هو سويد يعمل بها الجميع ويساهمون فيها بغض 

النظر عن هويتهم، وأن يتمكن الجميع من العيش عىل رواتبهم. تحتاج كل السويد إىل محاربة املشاكل املجتمعية الرئيسية اليوم 

كالرفاهية التي ال تصل إىل املواطنني وتزايد حالة عدم الشعور باألمان. األمان يخلق الثقة والتامسك يف املستقبل. نحن منيض قدما ، معا.

إن إسكيلستونا مكان رائع يحمل تاريخ السويد الصناعي. مكان ميكن أن يكون أفضل ولكن هناك تحديات يجب معالجتها. إن 

مواطني املنطقة هم من ميلكون بلدية إسكيلستونا. وهي املؤسسة التي نسعن نحن االشرتاكيون الدميقراطيون للحصول عىل دعمها 

ليك نتمكن من قيادة البالد. 

من اآلن فصاعًدا، ستعمل البلدية عىل الرتكيز عىل عمل 

إدارات صغرية داخل البلدية ووضع مهام أقل عىل عاتق 

موظفي البلدية حتى يحصلوا عىل فرص أفضل للوفاء 

بواجباتهم وعملهم. سوف يتم تعزيز بيئة العمل بحيث يصبح 

عامل الرعاية أكرث قدرة عىل القيام بعملهم.

من أجل الحصول عىل املوارد من أجل رفاه اجتامعي أفضل، 

سيعمل املزيد من الناس. يتم ذلك من خالل وجود متطلبات 

معينة للتعليم وإتاحة فرص التعليم. ومن خالل مجتمع 

األعامل املتنامي أيًضا. ومن األولويات بناء املزيد من املساكن. 

خاصة املساكن التي يستطيع الناس العاديون تحمل تكاليفها. 

يجب تحسني إمكانية الوصول إىل حركة املرور. وينبغي بناء 

طرق دائرية.

برنامجنا االنتخايب يف 200 كلمة
 نضع األطفال وكبار السن قبل التخفيضات الرضيبية الكبرية. فهذه هي أولويتنا الرئيسية. 

سيتم بناء 70 قسم جديد يف دور رياض األطفال، وخمسة مرافق سكنية لكبار السن، وعدد من املدارس. وستنخفض رسوم روضة األطفال 

وسيتم رفع الرواتب التقاعدية. 

إن األمن مهم. سنقوم بتعزيز الرفاه االجتامعي ومكافحة 

الجرمية وأسباب الجرمية. املساواة بني الناس سوف تزيد. 

كام أن الفجوات االجتامعية وفشل التكامل والبطالة هي 

قضايا ال بد من مكافحتها. سيكون لدى إسكيلستونا سياسة 

معقولة الستقبال الالجئني، حيث ستستقبل أعداد أقل عىل 

فرتة طويلة. املساواة بني الجنسني أمر طبيعي. لن يكون هناك 

أي تسامح تجاه التطرف ومشكالت الرشف. سوف نتحمل 

املسؤولية عن مجتمع مستدام بيئيًا. 

سوف نبني مجتمعا مشرتكا حيث ال ميكن ألحد أن يختار 

البقاء بعيًدا أو يُجرب عىل ذلك. سوف نعمل عىل أن يصبح 

مجتمع إسكيلستونا وتوشهيال أكرث قوة وأكرث أمانًا. 

نحن نريد أن تكون إسكيلستونا والسويد آمنني يف عرص جديد. ستكون إسكيلستونا مدينة 

رفاهية رائدة يف البالد.



نا سكيلستو إ



• أن يتخرج نسبة كبرية من الطالب من املدرسة األساسية بدرجات مرتفعة، ومن املدرسة الثانوية بدرجات متكنه من االلتحاق بالجامعة.
• أن يقوم هذا اإلجراء املبكر بتمييز املدرسة من خالل تقديم الدعم لألطفال وهم يف سن صغرية. 

• أن تُصبح مدارس إسكيلستونا خالية من الهواتف املحمولة خالل أوقات التدريس.
• أن تُصبح املدرسة خالية متاًما من املخدرات والعنف والتمييز عىل أساس الجنس والجرائم األخرى. 

• أن تُصبح روضة األطفال ودار رعاية أطفال املدارس مجانية عىل املدى الطويل.
• أن يتم تقليل املجموعات يف دور رياض األطفال وأن تصل املوارد إىل األماكن التي هي بحاجة ماسة إليها. 

• أن يتم تقليل األعباء اإلدارية للموظفني، ليك يتم تخصيص هذا الوقت ليستفيد من الطالب. 
• أن يكون املديرين متواجدين وأن يشاركوا يف األعامل اليومية يف دور رياض األطفال واملدارس. 

• أن يتمكن كافة أولياء األمور من متابعة أطفالهم عن طريق منصة إلكرتونية موحدة وسهلة االستخدام. 
• أن تتاح اإلمكانية ملقابلة املرشدين االجتامعيني واألخصائيني النفسيني يف األيام العادية 

• أن يتم توظيف مالحظني خالل أوقات الراحة يف كافة املدارس.
• أن يتم دراسة توسيع األنشطة الليلية لدور رياض األطفال. 

• أن تُصبح كلية ماالردالني جامعة.

التعليم طوال الحياة

يريد االشرتاكيون الدميقراطيون يف إسكيلستونا:

وسوف تحصل املدارس التي تواجه تحديات كبرية عىل موارد متزايدة. سوف يحصل األطفال ذوو االحتياجات الخاصة عىل الدعم. إن 

التوقعات العالية واالعتقاد بأن الجميع قادر عىل النجاح سيكون هو االنطباع الذي يتم إيصاله إىل الطالب يف مدارس إسكيلستونا. 

النتائج الدراسية الجيدة تأيت بالعمل الجاد والرغبة يف التعلم ومن خالل العاملني الذين لديهم الوقت للمشاركة - وليس من خالل 

التخفيضات الرضيبية وجني األرباح.

يجب أن يكون الطالب قادرين عىل اختيار املدرسة، لكن ال يجب أن تكون املدرسة هي من تقوم باختيار الطالب. سنعمل ضد 

التطور الذي يحدث والذي يؤدي إىل أن يتم تصنيف األطفال بشكل متزايد يف مدارس مختلفة بناًء عىل دخل أولياء األمور وخلفيتهم 

التعليمية. يجب وضع املعرفة يف املقام األول. 

يف إسكيلستونا، سيكون لدينا مدرسة متكاملة تعمل عىل تطوير اللغة للطالب. نحن بحاجة إىل تعزيز وتوضيح أهمية دور دار رعاية 

أطفال املدارس، حيث التعليم الرتفيهي هو اللبنة التي تقوم بربط املواد الدراسية مًعا والتطور الشخيص للتالميذ، الذي يوفر األمن 

األسايس.

ستكون روضة األطفال ذو طابع يتسم باألمان مع مزيج من اللعب والتعلم، حيث يتم إرساء أسس الحياة هنا. ولتقليل مجموعات 

األطفال فإنه من املهم بناء املزيد من دور رياض األطفال. وهو األمر الذي بدأنا فعله اآلن. مع مواصلة توظيف مزيد من العاملني. 

يجب أن يكون املوظفون قادرين عىل الشعور بأنهم كافون، ولديهم الوقت للتفكري واستعادة قواهم. 

يجب أن يتمتع جميع األطفال واليافعني بحق الحصول عىل تعليم متساو ذو جودة عالية يتم فيه تلبية االحتياجات والظروف الفردية. 



لقد تم إنشاء الكثري من األشياء التي نعتربها من املسلامت بواسطة الجيل الذي دخل فئة كبار السن اليوم. لقد قدموا حياتهم 

ووقتهم ومعرفتهم وعملهم لبناء مجتمعنا وميكنهم االعتامد عىل حقيقة قيام املجتمع برد الجميل إليهم.

وستتسم فرتة الوالية املقبلة بتوسيع نطاق خدمات رعاية كبار السن والرعاية املنزلية. سوف يكون هناك حاجة إىل بناء سكن لكبار 

السن يحتوي عىل 60 - 100 شقة يف كل عام. هذه هي أكرب االستثامرات منذ والدة دولة الرفاهية. من أجل القيام بذلك، فإنه يتوجب 

عىل الجميع العمل واملساهمة. 

معظم كبار السن ليسوا يف حاجة إىل جهود الرعاية الكبرية. ولكن من أجل تعزيز فرص الحياة النشطة املستقلة، يجب أن نركز عىل 

خيارات مختلفة للمسنني، مثل أنواع مختلفة من إسكان الخدمات، حيث يوجد مجال للتعاون واالستفادة من املباين واملوارد. لذلك 

نود أن نُدخل قانون التنقل املجاين باملواصالت ملن هم فوق سن 65 سنة وتوسيع تلك الخدمة لتشمل عطالت نهاية األسبوع. ميكننا 

أيضا زيادة الدعم ملنظامت التقاعد التي تجعل العديد من األنشطة الجيدة مفيدة للغاية. كام نرغب أيًضا يف إنشاء مركز جديد 

وحديث لكبار السن يف موقع مركزي. 

إن أولئك الذين يبنون بلدنا بعملهم ويضعون األساس لرفاهيتنا املشرتكة لديهم الحق يف تأمينهم خالل شيخوختهم. يجب أن يكون 

املعاش مستداًما ومتساويًا. يجب أن يتم إلغاء رضيبة التقاعد غري العادلة.

• أن يتم بناء مزيد من املرافق السكنية لكبار السن عىل مدار السنوات القادمة.
• أن يتم تطوير الخدمات املنزلية - ال ينبغي أن يقابل كبار السن موظفني جدد بشكل دائم.

• أن يتم تقليل األعباء اإلدارية من عىل كاهل موظفي الرعاية 
• أن يتم إنشاء أنواع ملرافق سكنية تعزز املشاركة واالستخدام املشرتك للموارد املشرتكة.

• أن يتم تعزيز الصحة النفسية مع مزيد من الغذاء وزيادة مرات املقابالت وزيادة غريها من الجهودإلعطاء املسنيني حياة غنية 
رفيعة املقام.

• أن يتم تبسيط الفرص لكبار السن لدينا للحصول عىل الرعاية املنزلية والرعاية والعناية من خالإلدارة مبسطة لخدمات تقديم 
املساعدات.

• أن يتم تقديم الخدمات املبسطة يف املنزل ملنع حوادث السقوط.
• أن يتم تقديم مالبس العمل يف قطاع الرعاية والعناية بواسطة صاحب العمل.

• أن يتم تزويد املوظفني بالفرص التطويرية واملهنية وفرص تطوير املهارات وتقديم رواتب جيدة، وتوظيف املزيد يف قطاع رعاية 
كبار السن.

• إلغاء رضيبة التقاعد حتى عام 2020 وزيادة املعاشات التقاعدية.

أمن وأنشطة ورعاية كبار السن

يريد االشرتاكيون الدميقراطيون يف إسكيلستونا:



نا سكيلستو إ



إن قوانيننا تنطبق عىل الجميع. سوف يواجه املجتمع بقوة كل من الجرمية نفسها وأسبابها. الجرمية هي يف األساس نتيجة للفجوات االقتصادية. 

ولذلك فإن أهم الجهود التي سيتم بذلها ستكون من أجل تقليل الفجوات وحصول املزيد من األشخاص عىل وظائف. 

سوف يتم تقديم املساعدات االجتامعية يف مرحلة مبكرة، إذا لزم األمر. يجب أن نقطع الطرف الذي ينشأ ويرتبط بالنشاط اإلجرامي. 

نحن نرى مشكالت تتمثل يف عدم استطاعة اآلباء واألمهات عىل تحمل مسؤولية أطفالهم أو عدم قدرتهم عىل ذلك. تحتاج هذه 

العائالت إىل الدعم قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة. 

يف إسكيلستونا لدينا التزامات ونحن نخلق فرًصا لبعضنا البعض. يجب أن يتم تحسني االندماج يف املجتمع، وهو ما يسهله سياسة 

الهجرة األكرث تقييًدا التي يتم تقدميها اآلن. فالعمل األسود، وعنف القائم عىل أسباب تتعلق بالرشف، واالتجار باملخدرات، والتطرف 

الديني والسيايس، والنظرة املتدنية للمرأة، والبطالة، ونقص التعليم، والعوامل األخرى التي تسهم يف وجود املجتمعات املوازية، هو 

يشء نريد نحن االشرتاكيون الدميوقراطيون محاربته. نفعل ذلك بدعم من نظام الرفاه االجتامعي لدينا ونحن نطالب بالتفاعل. نحن 

نقوم بذلك مبساعدة التعليم والتوجيه. وفًقا للقانون والحقوق. يجب أن ال يكون هناك مساحة مُتكن من عدم اندماج األشخاص يف 

املجتمع سواء كان ذلك طوعيًا أو إلزاميًا.

مجتمع أقوى 

- إسكيلستونا أكرث أمانًا

• أن يواجه املجتمع أسباب الجرمية كام يواجه الجرمية نفسها.
• أن يتم وضع مزيد من كامريات املراقبة.

• أن يتم زيادة الدعم للوالدين الغري قادرين عىل إدارة الوضع مع أطفالهم.
• أن يتم العمل بشكل جاد ضد الغش والعمل األسود، وأن يتعاون يف ذلك كل من البلدية ومصلحة الرضائب والرشطة واملصالح 

الحكومية األخرى.

• أن يتم بذل الجهود ضد تعاطي املخدرات وبيعها يف املدرسة وحولها، ويف األحياء ويف مطاعم وحانات املدينة.
• أن يتم مواجهة عنف الرجال ضد النساء والعنف القائم عىل أسباب تتعلق بالرشف دون تسامح عىل اإلطالق ومواجهته بالتعليم 

واإلجراءات القانونية.

• أن يتم بناء محكمة ابتدائية جديدة يف إسكيلستونا، وبناء سجن يف هيلبي.
• أن يزداد تواجد الرشطة يف أحيائنا.

• أن يتم إصالح خدمات البلدية وأنشطتها من خالل مكافحة الفجوات االقتصادية واالجتامعية والعرقية.
• أن يضع املجتمع مطالب قوية فيام يتعلق بتعلم اللغة كخطوة نحو تقليل الفجوات.

يريد االشرتاكيون الدميقراطيون يف إسكيلستونا:



رعاية صحية آمنة ومأمونة ذات جودة عاملية

يريد االشرتاكيون الدميقراطيون:

لدى السويد رعاية صحية ذات مستوى عاملي، كام أن النتائج الطبية بها جيدة للغاية مقارنة مع مثيالتها الدولية. إال أنه يوجد 

تحديات كبرية يف نفس الوقت.

رمبا يكون التحدي األكرب يف الرعاية هو القدرة عىل توفري الكفاءات. لذلك قمنا بتوسيع التدريب عىل الصعيد الوطني للممرضات 

واملمرضات املتخصصات والقابالت ونقوم بالتدريج أيًضا بتوسيع برامج تعليم األطباء. كام أدخلنا ملياري كرونة سويدية لتطوير 

مامرسات الرعاية الصحية وتعيني موظفني جدد. يتم استثامر مليار كرونة سويدية إضايف لزيادة إمكانية الوصول إىل الرعاية الصحية 

األولية مع ضامن صحي صارم. وباإلضافة إىل ذلك، هناك أيضا إضافات رئيسية لتحسني نوعية الرعاية يف مرافق الوالدة وتقديم رعاية 

نفسية أفضل لليافعني والكبار.

يعد الرسطان أحد أكرب وأسوأ األمراض اليوم. فشخص من كل ثالث أشخاص يُصاب به يف وقت ما يف حياته. ال ينبغي ألحد أن ينتظر يوًما 

إضافيًا عندما يكون هناك اشتباه يف اإلصابة بالرسطان. ينبغي أن يكون االنتظار قصريًا وأن تكون العالجات جيدة يف جميع أنحاء البالد.

من أجل تحقيق سورماالند لهدفها األكرب وهو أن تصبح املحافظة األكرث صحة يف السويد يف عام 2025 ، يجب علينا تطوير العمل 

الوقايئ وتعزيز الصحة. للنجاح، نحتاج إىل العمل مع الجهود التي تصل إىل الجميع وكذلك استهداف مجموعات معينة. نريد أن يكون 

لدى مراكز الرعاية الصحية مهمة واسعة وواضحة تجاه الصحة العامة، ونرى أن اإلعفاء الرضيبي املقدم للزيارات إىل مراكز الرعاية 

الصحية هو عامل رئييس يف هذا األمر. 

• إعطاء األولوية لالستثامر يف الرعاية الصحية قبل التخفيضات الرضيبية وعمليات الخصخصة.
• تعزيز منوذج الرفاه العام لدينا. يجب أن تحافظ الرفاهية املموَّلة من القطاع العام عىل الجودة العالية وأن تشمل الجميع.

• أن يتم إدخال إطار تنظيمي لوقف البحث عن الربح يف قطاع الرفاه االجتامعي.

• أن يكون هناك فرق متنقلة لكل من املسنني واألطفال يف جميع أنحاء املحافظة.
• أن يتم بناء مركز جديد للرعاية الصحية يف مركز البلدية ومركز لألرسة يف فروسلوندا.

• أن يتم تحسني التفاعل بني هيئة صحة الطالب ومرافق الرعاية الصحية.
• أن يتم تقديم التطعيم املجاين لجميع األشخاص الذين تزيد أعامرهم عن 65 عاًما.

• أن يكون هناك عيادة الستقبال كبار السن يف كافة مراكز الرعاية الصحية.
• أن يكون لدى جميع كبار السن واملرىض املزمنني اتصال دائم مع الطبيب.

• أن يتم إتاحة إمكانية حجز الزيارات إلكرتونيًا.
• أن يتم تعزيز جهود الدراسة النفسية لألطفال واملراهقني. 

• أن يكون لدى سورمالند هدف الحد من أعداد االنتحار لتصل إىل صفر.
• أن يتم إدخال حد أقىص لعدد املامرسني العامني املدرجني يف الرعاية األولية الخاصة بنا.

• أن يكون لدى جميع املوظفني يف مجلس املحافظة خطة لتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم.
• أن يتم تقصري أوقات االنتظار يف الرعاية الصحية
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• التعاون مع األطراف التي تشرتك يف رؤيتنا للقيمة املتساوية لجميع الناس.
• أن يتم تطوير مركز املدينة أكرث ليُصبح مكان آمن ومريح لإلقامة، والثقافة، وريادة األعامل، والخربات، والتجارة واالجتامعات عىل 

أساس الجهود املختلفة واملخصصة ملعالجة املشاكل الناشئة عن التجارة اإللكرتونية.

طريق دائري. • أن يتم توسيع Västerleden وربطه مع E20 عرب رابط رشقي جديد - وبالتايل يتم إنشاء  
.Stålforsbron إلزالة املعرب عند جرس Skogstorp أن يتم رفع السكك الحديدية باتجاه •

وبنفس الطريقة ينبغي تحفيز بيئة األعامل وريادة األعامل. • أن يتمكن كافة قاطني إسكليستونا، سواء يف املدينة أو الريف، من العيش  
• أن يتم بناء جراجات جديدة إليقاف السيارات يف مواقع اسرتاتيجية لتخفيف االزدحام املروري يف مركز املدينة وكذلك تحسني وتطوير 

شبكة الشوارع لتسهيل الوصول يف حركة املرور.

• بناء املزيد من املساكن ذات األسعار املعقولة حيث ميكن للناس العاديني تحمل تكاليف العيش.
• اكتشاف البيئات التاريخية واكتشاف كيف ميكن استعادتها وترقيتها.

• أن ترسي املساواة بني الجنسني يف كل يشء تقوم به البلدية.
• أن يتم مواصلة تطوير Kompetensgallerian )معرض الكفاءة( والتحقق من صالحيته للعمل.

• أن يتم مواصلة تطوير التعاون مع الحركة الرياضية من أجل رياضة شمولية ومستدامة لألطفال واليافعني.
• أن يتم إجراء »تحديثات للمرافق« جنبًا إىل جنب مع الجمعيات، بقيمة 100 مليون كرونة سويدية، تخصص منها 25 مليون كرونة 

سويدية سنويًا خالل فرتة الخدمة.

• أن يتم تعزيز األجزاء العديدة املختلفة للثقافة وإعطاء دور أكرث بروزا.
• أن يكون هناك مرافق اللتقاء اليافعني )Ungtorg( وأماكن لاللتقاء يف عدة أحياء.

.stadsmissionen مخصصات مزدوجة لألعامل األساسية لـ •
.)kvinnojouren( زيادة املخصصات لخفارة النساء •

• أن يتم التحقيق يف ازدياد القصور يف نشاط جمع النفايات.
• العمل من أجل أن يكون للبلدية مخزون للمياه االحتياطية.

وحيثام أمكن، فصل مسارات امليش ومسارات الدراجات. • ربط وإنشاء شبكة متامسكة ملسارات الدراجات  
• أن يتم زيادة نسبة املواد الغذائية املنتجة محليًا يف األنشطة التابعة للبلدية.

• تقديم منوذج وقت العمل »80-90-100« داخل البلدية. )العمل 80 ٪ من الوقت الكامل ، إىل 90 ٪ من الراتب ، وأن يحصل عىل 
معاش 100 ٪(

نحن نريد أيًضا:



نحن نحمل أكرث مام نعد به 

اشرتك من أجل أن تكون السويد أكرث أمًنا!

فيام ييل قامئة ببعض األشياء التي أجريناها خالل الفرتة 2018-2014:

لقد قللنا نسبة البطالة بني الشباب من حوايل ٪26 إىل ما يقرب من ٪11. وتنخفض تلك النسبة برسعة يف البالد.  •
تأسيس أعداد كبرية من الرشكات وبالتايل وجدت وظائف جديدة. ومن أمثلة تلك الرشكات Amazon Webb و Services و   •

.Transcom و Rockwool و Sportamore

تم اتخاذ قرارات بإجراء جهود للرفاه االجتامعي من خالل تأسيس 70 قسم جديد بدور رياض األطفال، و 6 دور جديدة للمسنني وعدة    •
مدارس جديدة. 

تم إدارة اقتصاد البلدية بشكل جيد. تلقت جميع األنشطة التجارية موارد أكرث بكثري لكل عام. نحن نعلم أن هناك حاجة إىل املزيد. لكن   •
الرتكيز واضح. مزيد من املوارد ملزيد من الرعاية قبل الرضائب املخفضة.

تم بناء حامم جديد وساحة رياضية جديدة وقاعة جليد جديدة وقاعات رياضية أخرى لتطوير الرياضة يف إسكيلستونا.  •
تم توسيع الجهود االجتامعية والداعمة للحد من انعدام األمن ومكافحة الجرمية والحد من الفجوات االقتصادية بشكل كبري.  •

بلغ بناء املساكن مستويات قياسية. يف الوقت الحايل، تم بناء ما يقرب من 2500 منزل يف أو سيتم بناؤها قريبًا. مساكن بأشكال وأسعار   •
متنوعة.

تم اتخاذ الخطوات األوىل لبناء طريق دائري حول إسكيلستونا بهدف التخفيف من االزدحام.   •
تم تطوير العمل يف مجال املساواة بني الجنسني وتم اختيار البلدية كأفضل بلدية يف السويد يف العمل مع املساواة بني الجنسني.  •

تم إدخال مالبس املوظفني، عىل سبيل املثال يف روضة األطفال ودور املسنني وكذلك الحق يف العمل باملعدل املرغوب )نسبة التوظيف   •
املرغوبة(.

تم بناء محطة قطار جديدة يف Mälardalen بالكامل يف إسكيلستونا وهو ما أدى إىل خلق 150 فرصة عمل جديدة. وهذا يعني أن 33   •
قطاًرا حديثًا جديًدا سيدخلون الخدمة يف إسكيلستونا.

زيادة عدد رحالت القطارات من إسكيلستونا يف املقام األول من 15.5 إىل 29. مطلبنا هو أن يكون هناك العديد من ما يسمى بالقطارات   •
املبارشة.

تقليل عدد األرس التي تعتمد عىل دعم اإلعالة بنحو 1000 أرسة. انخفضت التكاليف بنحو 12 مليون.  •
...واملزيد.  

هل ترغب باملشاركة والعمل مًعا من أجل أن تكون السويد أفضل؟ اشرتك يف حملتنا االنتخابية!
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