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Fremad imod nye mål
Valgprogram 2018 til 2022 Socialdemokratiet i Ishøj.

I mere end 45 år, har Socialdemokratiet stået i spidsen for det politiske arbejde i Ishøj kommune.
Socialdemokratiet står for udvikling, forandring og lige muligheder for alle - uanset social
baggrund. Vi vil også i fremtiden udbygge Ishøj som kommunen med plads til forskellighed,
mangfoldighed og tryghed for alle.
Ishøj udvikler sig stadig
Også i de seneste fire år har Socialdemokratiet udviklet Ishøj kommune i et respektfuldt
samarbejde med de øvrige partier i byrådet. Socialdemokratiet med borgmester Ole Bjørstorp i
spidsen har skabt nye erhvervsområder, hvor der hver dag bliver skabt nye arbejdspladser. Vi har
omdannet et ældre og efterhånden nedslidt erhvervsområde til en helt ny bydel hvor vi forventer
moderne familieboliger, butikker, cafeer og kommunale institutioner. Der er dermed skabt en
positiv vækst både for erhvervslivet, borgerne og kommunens økonomi.
Kommunens vækst betyder - foruden nye arbejdspladser - også en stigning i folketallet. Det stiller
nye krav til Ishøj Byråd. Med et uændret kommunalt skattetryk vil vi fortsat udvikle og bevare den
kommunale velfærd i Ishøj kommune.
Vækst kræver god planlægning
Ishøj kommune har en enestående beliggenhed tæt på København. I udkanten af
hovedstadsområdet har vi glæde af marker og grønne områder. Socialdemokratiet gik forrest, da
kommunen i sin tid skiftede status fra landkommune præget af landbrug til dagens moderne
bykommune, men omstillingen er sket nænsomt og med respekt for naturen..
Kommunens udvikling har medført en betydelig ændring i bybilledet. Fra at bestå af et samfund af
mindre landsbyer, er kommunen i dag forbundet med store almene boligområder og
parcelhuskvarterer. Socialdemokratiet ønsker at bevare landsbymiljøerne igennem strenge krav til
arkitekturen ved renoveringer og nybyggeri. Byggeri skal ske i respekt for kulturarven og de
bevaringsværdige kendetegn i landsbyerne. Overalt skal der tænkes energibevidst og miljørigtigt i
valg af byggematerialer, afledning af overfladevand og valg af energikilder. Socialdemokratiet vil
forene det nyttige og praktiske med smukke æstetiske løsninger.
Vi vil skabe en sammenhæng imellem Ishøj Landsby og Vestervang, så det får karakter af et
samlet bybillede. Vi vil arbejde for at få trukket transportkorridoren ud af plangrundlaget for
landsbyen, så der kan skabes nye udviklingsmuligheder, og en naturlig afgrænsning til den grønne
kile, der udgør grænsen imellem det åbne land og landsbybebyggelsen.
Kommunens vej- og stinet blev dengang planlagt, så alle kunne færdes trygt på offentlige stier i
hele den bynære del af kommunen. Socialdemokratiet har i indeværende byrådsperiode arbejdet
for, at disse stier er blevet renoveret og moderniseret, så de fortsat binder kommunens
boligområder sammen med tilgængelighed for alle. Der skal fortsat være fokus på belægning, lys
og bedre oversigtsforhold på stierne, en opgave som også er en socialdemokratisk prioritet i næste
byrådsperiode. Med veje, stier og pladser binder vi byrum sammen, så borgerne kan mødes på
tværs af boligområderne.
Ved planlægning af nye bydele vil vi i samarbejde med boligforeninger og private investorer skabe
nye områder med et varieret arkitektonisk udtryk. Der skal være forskellige boligtyper, så alle
borgere kan være med og fortsat bidrage til Ishøj kommunes fællesskab og mangfoldighed. I alle
nye boligområder vil Socialdemokratiet vægte grønne områder, som kan bindes sammen med de
øvrige grønne arealer i kommunen. Afledningen af overfladevand skal indtænkes som en del af de
rekreative elementer i bebyggelsen og som en del af kommunens klimatilpasningsstrategi.
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Socialdemokratiet vil i samarbejde med alle boligselskaber og ejerforeninger arbejde for en fortsat
udvikling og modernisering af de allerede eksisterende kvarterer og landsbyer. Vi vil styrke det
boligsociale arbejde, så vi fortsat kan styrke beboersammensætningen i kommunens almene
boligområder. Vi vil arbejde for at frigøre relevante arealer til bolig og erhvervsformål, så Ishøj
kommune fastholder sin mulighed for en dynamisk og ansvarlig udvikling.
Natur og byrum binder os sammen
Naturen omkring os er grundlaget for, at der siden stenalderen har boet mennesker i Ishøj.
Socialdemokratiet vil arbejde for, at naturen og byområderne kan eksistere side om side og
supplere hinanden til glæde for borgerne.
Socialdemokratiet har i den igangværende byrådsperiode samarbejdet med Banedanmark om
udvikling af erstatningsnatur i forbindelse med de arealer, som er blevet udlagt til
højhastighedsbanen. Nye vandhuller, vådområder, og skov er allerede etableret, og de skal forsat
udvikles og indgå i de rekreative arealer i bybilledet - kuperede cykelruter, skaterbane, lystfiskeri.
Kun fantasien sætter grænsen for, hvordan vi pleje de rekreative arealer og skabe sammenhæng
imellem natur og kultur i Ishøj.
Socialdemokratiet går aktivt ind for et samarbejde omkring naturgenopretningsplanerne for Store
Vejleådalen til fordel for dyre og planteliv. Bynære naturområder har stor rekreativ værdi for os
alle. Derfor har vi også taget initiativ til udarbejdelsen af Ishøj Kommunes natur og friluftspolitik, for
at skabe opmærksomhed omkring naturens mange gratis glæder. Vi skal på alle tænkelige måder
støtte udformningen af nye rekreative områder. Socialdemokratiet støtter derfor idéerne om et
sammenhængende net af grønne byrum langs med den kommende letbane på Vestegnen.
Det har igennem mere end 10 år været Socialdemokratiets mål at skabe en kulturakse fra det
stationsnære område og ned til Arken og Strandparken. Kulturaksen skal være en del af besøget i
Strandparken og Arken, og det skal tydeliggøres, at byen, naturen og kultur går op i en større
sammenhæng i Ishøj. Kulturaksen kan bidrage til leg, bevægelse og oplevelser for alle borgere og
gæster.
Socialdemokraterne i Ishøj har i årtier haft fokus på drikkevand som en vigtig ressource. Vi ønsker
at opføre et nyt lokalt vandværket i Ishøj, drevet af Ishøj Forsyning A/S. Med et lokalt vandværk, er
vi med til at sætte standarden for vandkvalitet og prisen på drikkevand i hele hovedstadsområdet,
og dermed sikre den billigste pris for Ishøjs forbrugere.
Ishøj kommune har med sin beliggenhed, gennemskåret af to motorveje og to jernbaner et alvorligt
støjproblem. Trafikstøj giver beviseligt helbredsproblemer: stress og øget risiko for
hjertekarsygdomme som forhøjet blodtryk og blodpropper. Daglige og konstante støjgener fra de to
statslige motorveje er sundhedsskadelige. Borgmesteren og det samlede byråd har gang på gang
henvendt sig til skiftende ministre med det mål, at få en statslig finansiering af samme slags
støjafskærmning, som er etableret i vore to nabokommuner. Samtidig med at vi presser for statens
bidrag, har Socialdemokratiet i Ishøj taget initiativ til at etablere en lokal støjfond, hvor der skal
opsamles midler til at bygge en kommunalt finansieret støjafskærmning i den kommende
byrådsperiode.
Medborgerskab forpligter
Borgerne i Ishøj skal leve lige så længe og med samme høje livskvalitet som borgere i resten af
Danmark. Derfor vil Socialdemokratiet arbejde for at give alle borgere - uanset alder,
uddannelsesbaggrund og kulturel baggrund - de bedste betingelser for at udvikle sig og skabe det
bedst tænkelige liv for sig selv og familien.
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Livskvalitet er et individuelt begreb, men for de fleste handler det om muligheder i livet. Muligheden
for at få en uddannelse, et job og leve et sundt og tilfredsstillende liv i fællesskab med andre og
med gode oplevelser i fritiden. For Socialdemokratiet betyder livskvalitet også et liv, hvor
forskellighed og mangfoldighed ses som en styrke, og hvor alle kan være en del af meningsfulde
fællesskaber.
Socialdemokratiet har til alle tider arbejdet for at styrke uddannelsesniveauet i kommunen, men vi
er ikke i mål. Alle børn og unge skal have mulighed for at blive så dygtige som de kan blive. Alle
unge, der kan, skal gennemføre en ungdomsuddannelse og en kompetencegivende uddannelse,
som kan føre til et meningsfyldt job.
Ishøj kommune har en kedelig Danmarksrekord, vi har landets højeste ledighed. Det vil
Socialdemokratiet gerne bidrage til at ændre. Vores langsigtede strategi er at styrke
uddannelsesniveauet blandt børn og unge, ud fra den forhåbning, at en uddannelse giver bedre
forudsætninger for at få et job. Vores strategi nu og her er, at skabe nye arbejdspladser og gøre
Ishøj kommune endnu mere attraktiv som erhvervskommune. Vi kan ikke skabe arbejdspladser,
hvis vi ikke er i tæt og respektfyldt samarbejde med kommunens virksomheder. Det nye
erhvervsområde langs med den nye højhastighedsbane er et godt eksempel på, hvordan
Socialdemokratiet har arbejdet målrettet for at skabe nye arbejdspladser og tiltrække nye
virksomheder til byen.
Der bor også en stor gruppe af borgere i Ishøj, som har meget vanskeligt ved at bestride et job.
Mange er ramt af sygdom - både fysiske og psykiske sygdomme. De borgere skal hjælpes på vej
igennem det kommunale system. Dem, der er for syge til at kunne passe et arbejde, skal have
mulighed for at få en anden forsørgelse, og dem, der har en arbejdsevne, skal have støtte og
vejledning til at finde et job, som de kan magte. De forgangne år har været præget af en lang
række reformer på beskæftigelsesområdet, som har store økonomiske og menneskelige
konsekvenser. Det giver nye kommunale udfordringer, som vi Socialdemokrater vil være med til at
løse.
Børn og unge er fremtidens Ishøj
I Socialdemokratiet tror vi på, at det enkelte menneske udvikler sig livet igennem - fra fødsel til
alderdom. Børn og unge er vigtige ressourcer for fremtidens Ishøj. Derfor vil Socialdemokratiet
fortsat styrke og udvikle kommunens daginstitutioner. I dagtilbuddene i Ishøj går leg og læring
hånd i hånd. Børnene får tidligt erfaringer med sproget gennem leg, samtale og højtlæsning, og
gennem det pædagogiske arbejde i institutionerne udvikles børnenes forståelse for omverdenen
og værdierne i samværet med andre.
Vuggestuer, dagpleje og børnehaver er vigtige i børnenes dannelsesproces. Derfor vil
Socialdemokratiet styrke hele daginstitutionsområdet. Den tid som børnene tilbringer i kommunens
varetægt er ikke alene pasning, men en tid børnene skal bruge på aktivitet, leg, læring og
fordybelse.
Gode sundhedsvaner grundlægges i barndommen. Derfor serveres der sund kost i alle dagtilbud.
Motion, leg og bevægelse er dagligdag for alle børn i Ishøj, og der er særligt fokus på at hjælpe
børn, der tidligt udvikler overvægt. Også i fritiden er der mange muligheder for at være aktiv og
dyrke sport - både for bredden og for eliten i vores mange idrætsforeninger. Vi har et veludbygget
idrætscenter, som vi også i fremtiden skal udvikle og styrke. Men der skal også være mulighed for
at foreningerne kan drive tilbud ude i boligområderne - derfor satser vi på en fornyelse af
idrætsfaciliteterne på kommunens skoler. Netop nu renoverer vi idrætsfaciliteterne på
Strandgårdsskolen. I budgettet for 2017 er der desuden afsat midler i overslagsårene til en længe
ønsket idrætshal på Vibeholmskolen.
Socialdemokratiet vil skabe tryghed på daginstitutionsområdet. Vi vil sikre god kvalitet i
dagtilbuddene gennem en fortsat pædagogisk udvikling. Målsætningerne fra de Nationale
Læringsplaner for dagtilbud indarbejdes i den daglige praksis.
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Vi vil fastholde institutionspriserne, åbningstiderne og antallet af medarbejdere, så forældrene ved,
at kommunens personale er til rådighed, når de selv er på arbejde. Socialdemokratiet er garant for
børnenes og forældrenes tryghed og udvikling i de kommunale tilbud.
Med udviklingen af nye boligområder kan det også blive nødvendigt at opføre nye daginstitutioner,
Ishøj kommune er som nævnt i vækst, og i det omfang af børnetallet stiger, vil Socialdemokratiet
sikre, at der er plads til alle børn i kommunens egne institutioner. Vi vil opføre nye institutioner, når
behovet viser sig.
Folkeskolen har to vigtige opgaver: at give børn og unge færdigheder til at klare sig i et samfund,
der bygger på frihed og folkestyre, og at give børn og unge et fagligt fundament for at gennemføre
en uddannelse og på længere sigt få et job.
Folkeskolereformen har i denne valgperiode præget det praktiske og politiske arbejde på
skoleområdet. På mange måder har Strandgårdsskolen været model for hele folkeskolereformen,
derfor har vi fra starten været på forkant i gennemførelse af ændringerne. Målsætningen er klar;
alle børn og unge skal blive så dygtige, som de kan. Socialdemokratiet lægger vært på, at alle
børn ses og anerkendes for de talenter, de har. Der skal være øje for talentet i hver enkelt barn, og
både kloge hoveder og kloge hænder skal understøttes og udvikles i folkeskolen i Ishøj.
Hvis vi skal lykkes med vores ambition om, at forbedre uddannelsesniveauet, styrke
folkesundheden og øge beskæftigelsen i Ishøj kommune, er det helt nødvendigt, at vi forbedrer
elevernes udbytte af folkeskolen. Socialdemokratiet har haft et særligt fokus på fagene dansk og
matematik - vægten har i flere år været lagt på læsning - vel at mærke læsning i alle fag. I de
kommende år skal der være lige så meget fokus på skrivning - arbejdet begynder i
daginstitutionerne og fortsættes i skolen med en rød tråd i dannelsesproces og
læringsprocesserne gennem børnenes liv.
Men færdigheder i dansk gør det ikke alene. Ishøj kommune har med tak modtaget et millionbeløb
fra AP Møllerfonden, som er brugt på udviklingen af hele det matematiske og naturvidenskabelige
område i folkeskolen. Målet er at understøtte elevernes iboende nysgerrighed og lysten til at
eksperimentere, undersøge og forklare hverdag og omverden. De børn og unge, der ikke kan
gennemføre skolen på lige fod med deres kammerater, skal have muligheder og tilbud, der er
målrettet den enkeltes behov. Og der skal altid være fokus på den enkeltes talenter, så alle kan få
den rigtige plads i fællesskabet.
Socialdemokratiet vil arbejde for, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. I valget af
uddannelse skal der være lige så stort fokus på "kloge hænder" som der er på "kloge hoveder".
Socialdemokratiet vil gøre alt for at skabe praktik- og elevpladser til de unge, der vælger en
erhvervsuddannelse. Det er et vigtigt mål, at styrke uddannelsesniveauet i Ishøj, og gennem et
bedre uddannelsesgrundlag og på sigt øge beskæftigelsen i kommunen.
For at understøtte den demokratiske dannelsesproces, har Socialdemokratiet lagt vægt på at
danne et velfungerende elevråd på alle skoler. Der er nu et fælleselevråd for alle kommunens
skoler, og vi har i den aktuelle byrådsperiode haft en årlig ”ungebyrådsdag”, hvor eleverne har
prøvet kræfter med demokratiet. Socialdemokratiet støtter også Ungerådet, som kan give Byrådet
værdifuld rådgivning i sager, der handler om unges livssituation i Ishøj.
Frivillighed skaber nye fælles værdier
Kultur og fritidsoplevelser er en vigtig del i børn og unges dannelsesproces, og gennem
kulturgarantien vil alle børn og unge i Ishøj være garanteret kulturoplevelser op igennem deres
opvækst. Mange familier oplever at pengene er små, og derfor er Socialdemokratiet garant for
børnenes kulturoplevelser i daginstitution og skole. Igennem kunst og kulturoplevelser udvikler
børn deres kreativitet, intelligens og evnen til at skabe noget nyt.
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Socialdemokratiet har altid bidraget til at udvikle og understøtte foreninger og frivilligt arbejde. Det
gør vi også i Ishøj. Med mere end 200 foreninger, der strækker sig fra idrætsklubber over
modelflyveforeninger til patientforeninger og humanitære hjælpeorganisationer, tør vi godt kalde os
det gode eksempel på, at borgerinddragelse styrker en kommune. Sammen er vi stærkere - og i
samarbejdet mellem civilsamfund og kommune skaber vi de bedste udviklingsmuligheder for hele
Ishøj.
Socialdemokratiet tog i forbindelse med budgetforhandlingerne i denne valgperiode initiativ til at
afsætte midler til en frivillighedskoordinator. Denne medarbejder har spillet en central rolle i at
skabe nyt samarbejde kontakt mellem frivillige over alt i kommunen. Vi har i dag borgere, der
frivilligt arbejder som mentorer for unge på uddannelsesområdet eller arbejdsmarkedet. Andre
frivillige hjælper syge og handicappede borgere med at finde den rigtige vej i sundhedssystemet.
Vi har frivillige der arbejder for at komme ensomhed og social isolation til livs og nye initiativer kan
bestemt komme på opgavelisten. De kommunale medarbejdere og de frivillige kan forskellige ting,
og derfor skal vi trække på frivillige kræfter overalt hvor det giver mening. Den udvikling støtter
Socialdemokratiet.
Medborger og Demokratiforum og Folkeoplysningsudvalget er to vigtige samarbejdspartnere i
arbejdet med frivillighed og udvikling af nye tilbud til alle i Ishøj.
Ældre er et aktiv i Ishøj
Det er en kendsgerning, at vi lever længere og heldigvis også er mere raske og mobile i
alderdommen, end for blot 20 år siden. Gruppen af ældre i Ishøj er meget varieret, nogle er friske
og rørige og i stand til at cykle til Paris på en uge, andre er ensomme og sidder alene i deres
lejligheder dag ud og dag ind måske uden ret mange danskkundskaber og med stor afhængighed
af familien. Andre ældre er ramt af demens og har brug for massiv støtte og omsorg fra
professionelt personale. Andre igen har brug for kommunale tilbud for at komme sig over et
midlertidigt sygdomsforløb. Vi ved, at den højere levealder stiller nye og større krav og
kommunens ældrepleje er i konstant udvikling. Socialdemokratiet vil fortsat gå forrest for at sikre
tryghed og omsorg for ældre i kommunen.
På ældreområdet spiller de frivillige kræfter i Ældres netværk en vigtig rolle med kommunen som
medspiller. Det frivillige arbejde frigør kommunale ressourcer til de borgere, der har størst behov
for hjælp og omsorg.
Socialdemokratiet har taget initiativ til at opføre et nyt og moderne Rehabiliteringscenter i
kommunen. Mange borgere er ikke klar til at være alene i egen bolig efter udskrivningen fra
hospitalsbehandling. Andre har brug for længerevarende specialiserede genoptræningsforløb. Det
forventer regionen, at kommunerne klarer og det vil vi gøre med et nyt og større
genoptræningscenter.
Den teknologiske udvikling stormer afsted. Nye opfindelser udvikles og forfines, og kan være
vigtige hjælpemidler i kampen for et værdigt sygdomsforløb eller en værdig alderdom. Derfor vil
Socialdemokratiet understøtte udviklingen af velfærdsteknologiske hjælpemidler. Ikke for at
erstatte varme hænder, men for at give den enkelte frihed og værdighed i en vanskelig situation.
Demens er et stigende problem i Danmark. I efteråret 2016 fremlagde regeringen sin
demenshandleplan. I Ishøj arbejder vi allerede med målsætningerne. Vi har længe uddannet og
opkvalificeret medarbejderne til at opspore tidlige tegn på demens og sætte hurtigt ind for den
enkelte. Vi vil håndfast forsøge at nyttiggøre Folketingets bevilling af penge til en såkaldt
værdighedspulje. Det gælder det lokale arbejde for at alle kan genvinde de fysiske funktioner og
det gælder det lokale arbejde for blandt andet sammen med frivillige at støtte pårørende.
Udviklingen på demensområdet stiller også store krav til indretning og udvikling af plejehjem og
ældreboliger. Her har Socialdemokratiet taget initiativ til at få afdækket fremtidens plejeboligbehov
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i Ishøj, og i forlængelse heraf sat et udviklingsarbejde i gang på de to plejecentre.
Socialdemokratiet vil understøtte en fortsat udvikling og fornyelse på plejeområdet. Plejehjemmene
skal indrettes, så de giver trygge rammer for beboere, personale og pårørende. Beboerne skal
kunne færdes frit også i uderummene, og boligerne og fællesarealerne skal indrettes med det
udgangspunkt, at det er borgerens hjem, det er ikke blot en kommunal institution.
Da Ishøj kommune i 60'erne og 70'erne blev hjemkommune for en række borgere fra andre lande ,
blev grunden lagt for vores multietniske kommune og vi har levet side om side i generationer.
Nogle af de indvandrere, der kom til Danmark i perioden har levet og boet her lige siden, men
uden at blive en integreret del af det danske samfund. Vi kan ikke ændre på historien og lave en
utilstrækkelig integrationsproces om. De mennesker, som har levet i Ishøj det meste af deres liv,
har krav på omsorg og pleje på lige fod med alle andre borgere i kommunen. Derfor har
Socialdemokratiet skabt rum for udvikling af nye tilbud til ældre etniske. I første omgang er det et
aktivitets og samværstilbud ledet af Kærbo, som tager udgangspunkt i de kultur og
interessefællesskaber, som ældre etniske i Ishøj har. Vi skal på længere sigt turde arbejde med
nye muligheder, for at understøtte etniske ældre respektfuldt i deres alderdom. Vi taler om lige
vilkår for ældre etniske og etnisk danske ældre, men med tilbud der er målrettet den enkelte uanset etnicitet eller funktionsnedsættelse.
Arbejdet for at give ældre den bedste alderdom i Ishøj er en fælles sag. Socialdemokratiet sætter
pris på samarbejdet med Seniorrådet, som arbejder målrettet på at rådgive byrådet i alle sager,
der har betydning for ældre i Ishøj. Et samarbejde med Seniorrådet og alle de frivillige i Ældres
netværk giver de politiske beslutninger på ældreområdet øget kvalitet. Det er vigtig at vi lytter til
dem, som vores beslutninger berører.
Vi tager hånd om de svageste
Socialdemokratiets mærkesag har altid været kampen for de svageste. De beslutninger der er
truffet i Folketinget i årene 2015 og 2016 har skabt et øget behov for vores opmærksomhed på de
svageste i samfundet. Velfærdsmodellen, som Socialdemokratiet har skabt, er under angreb i
disse år, og det giver øget ulighed i Danmark. Vi mærker det særligt i Ishøj, hvor der bor mange
ufaglærte, mange uden arbejde og hvor mange har sociale problemer.
Socialdemokratiet mål er, at skabe støre livskvalitet for alle borgere. En af forudsætningerne for
livskvalitet er, at man kan leve et langt og sundt liv. Mange borgere i Ishøj bliver ramt af
livsstilssygdomme som for eksempel hjertekar-sygsomme, type 2 diabetes, lungesygdomme eller
nedslidthed på grund af hårdt fysisk arbejde. Det er vores ønske at reducere antallet af borgere,
der rammen af livsstilssygdomme. Det vil vi gøre gennem en øget forebyggelsesindsats. Det skal
være en naturlig del af arbejdet for alle de medarbejdere, der møder borgerne, at have fokus på
sundhed. Det gælder både medarbejdere i daginstitutioner, skoler, hjemmehjælpere og ansatte på
rådhuset. Alle skal have et fokus på, hvordan livskvaliteten kan øges for den enkelte borger, og
hvordan kommunen kan støtte op om borgerens ønske om at leve et sundere liv.
Socialdemokratiet har derfor taget initiativ til at oprette et Udsatteråd, der sammen med
Handicaprådet rådgiver byrådet i beslutninger, der har betydning for de svageste grupper i Ishøj
kommune. Udsatterådet har blandt andet peget på behovet for særlige boliger til hjemløse, og for
øget fokus på de allermest udsatte borgeres sundhedstilstand. Socialdemokratiet værdsætter de
ideer og forslag, der kommer fra både Udsatterådet og Handicaprådet, og vi har derfor iværksat
initiativer, der skal komme hjemløse, psykisksårbare og handicappede til gode.
Socialdemokratiet tager hånd om de svageste i samfundet, det vil vi også gøre i den kommende
valgperiode, det ansvar kan vi ikke overlade til andre.
Tryghed er mere end fraværet af kriminalitet.
Det er vigtigt at arbejde for at alle der bor i Ishøj føler sig trygge. Men tryghed er mere end
fraværet af kriminalitet. Tryghed er også bevidstheden om, at nogen tager sig af dig, hvis du ikke
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kan klare dig selv. At du kan komme til lægen, når du bliver syg, at du får hjælp til genoptræning
hvis du er kommet til skade, eller at du kan få et nyt job, hvis du bliver arbejdsløs.
Mange af disse opgaver kan Ishøj kommune ikke løse på egn hånd. Socialdemokratiet
samarbejder med de folkevalgte socialdemokrater i Regionsrådet om at få flere læger til Ishøj, og
om at give de bedste forløb ved udskrivning fra hospital og til eget hjem - eller en af kommunens
aflastningsboliger. Det er også tryghed.
Socialdemokratiet samarbejder ligeledes med vores politikere på Christiansborg om at styrke den
lokale politiindsats. Centraliseringen af politiets indsat er ikke en fordel for en lille kommune som
Ishøj. De lokale betjente og deres kendskab til beboerne og til kommunen som helhed er en
styrke, og det vil vi arbejde for at fastholde.
Socialdemokratiet står for tryghed i alle dele af livet. Barndommen, ungdommen, alderdommen når livet er sjovt, og når livet er svært.
Du kan trygt sætte din stemme på Socialdemokratiet - en stemme på os er en stemme på tryghed!
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