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Vård och omsorg
Vården och omsorgen är till för 
kommunens invånare – inte för att ge vinst 
åt ägare. Vänsterpartiet vill därför ha en 
gemensamt finansierad vård och omsorg 
med hög kvalitet och utan vinstintressen. 
   Vården och omsorgen ska vara baserad 
på vetenskaplig grund och utgå från 
människors behov.
Alla kommuninvånare ska få den service, 
vård och omsorg de behöver. 
    Äldre, liksom människor med någon form 
av funktionsnedsättning, ska ses som 
resurser i samhället. Deras kunskaper och 
livserfarenheter ska tas tillvara när vi 
formar omsorgspolitiken. Fysiska och 
psykiska handikapp får inte utgöra hinder 
för delaktighet i samhället. 
   Mötesplatser och boendeformer måste 
utvecklas för att bryta ensamhet och 
isolering. 
   Välfärdens olika delar ska samordnas så 
att människor inte hamnar i kläm mellan 
olika myndigheter eller skickas runt i 
systemet. 
    Dessutom är det betydelsefullt för såväl 
vårdtagare som för personal att 
grundbemanningen utökas och att 
personalkontinuiteten är så hög som 

möjligt. Det är mycket viktigt att vi 
uppmärksammar och värnar om personalens 
hälsa. De anställda i kommunens 
omsorgsverksamheter ska ha rätt såväl till 
heltid som till schemaläggning utan ofrivilligt 
delade turer. Personalens möjligheter till 
handledning och vidareutbildning är nycklar till 
att kunna ge en god vård och omsorg. 

Kultur och fritid
För vänsterpartiet är kultur en självklar del av 
välfärden. Kulturen är viktig för 
samhällsutvecklingen och ger människors liv 
innehåll och mening. 
    Kulturyttringar måste stå fria från politiska 
bedömningar, men det icke kommersiella 
kulturlivet är beroende av samhällets stöd för 
sin existens. 
    Våra bibliotek är en viktig del i folkbildningen 
och dessa ska fredas. Biblioteket är en av de 
tydligaste gestaltningar av den demokratiska 
modell vi valt – en öppen plats som delar med 
sig av kunskap till alla, och som inte är förenad 
med kommersiella krafter. Biblioteket ska vara 
en plats där medborgare kan mötas och 

Värdegrund 
Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk 
grund. 
   Vi arbetar för rättvisa, jämlikhet och jämställdhet och vill ta bort 
klasskillnader och andra orättvisor. Vi tycker att skattepengar ska gå 
till välfärd – inte till riskkapitalbolag. Vi vill investera för att se till att 
det finns jobb åt alla. 
   Vi tar klimatkrisen på allvar och menar att vi måste agera innan det är 
försent. 
  Vi tycker att kvinnor ska ha hela lönen och halva makten. Vi står för 
en generös och human flyktingpolitik. Vi vägrar anpassa oss till rasism 
och främlingsfientlighet. Vi anser att alla människor har rätt till liv i fred 
och frihet och att alla är lika mycket värda. 



komma i kontakt med kunskap, 
underhållning, konst och litteratur. 
   Kulturskolan ska vara avgiftsfri och dess 
uppdrag ska utökas med fler estetiska 
områden. För att ytterligare bredda 
kulturskolans innehåll och utbud bör fler 
pedagoger med varierande kulturell 
bakgrund anställas. Föreningsstödet till 
kommunens avtalsföreningar bör höjas, så 
att föreningarna kan utvecklas och 
kvalitéten bibehållas. 
   Fritidsgårdarnas verksamhet ska värnas 
och de ska ges goda förutsättningar att 
tillgodose ungdomarnas behov. Därför 
måste personalförsörjning och möjligheter 
till öppethållande tryggas. Gumpels 
speciella metodik, utan åldersgränser men 
med trygga vuxna förebilder kring 
gemensamma intressen, ska säkerställas. 
    Möjligheterna till konstyttringar i det 
offentliga rummet bör utökas, och resurser 
bör avsättas till utsmyckning och underhåll 
av konstverk i kommunens regi. Kommunen 
ska tillhandahålla kulturutvecklare som kan 
stödja, utveckla och arbeta uppsökande för 
att länka samman det ideella kultur- och 
fritidslivet.

Integration
Vänsterpartiet arbetar för ett jämlikt 
samhälle genom att motarbeta segregation 
och utanförskap.  All kommunal verksamhet 
ska ha som mål att främja integration och 
inkludering av alla kommuninvånare. 
   Vi accepterar inte rasism eller 
främlingsfientlighet och kommer alltid att 
hävda allas lika värde. 
   Vi vet att med rätt politik kan ett tillskott 
av flyktingar hjälpa oss att lösa problemen 
med avfolkningshotade bygder, en åldrande 
befolkning och en välfärd i skriande behov 
av fler anställda.

Förskola och skola
Alla barn har rätt till en likvärdig förskola med 
hög kvalitet. Verksamheten ska vara utformad 
så att den tillgodoser barnen och 
vårdnadshavarnas behov. 
   För elever i behov av särskilt stöd sätts idag 
de största insatserna in för sent, trots att all 
forskning visar att tidiga insatser ger bäst 
resultat. Vi vill ändra på detta och se till att det 
finns tillräckliga resurser för särskilt stöd redan 
i förskolan. 
    Personalen ska ges goda förutsättningar att 
ge barnen en trygg och utvecklande miljö och 
verksamhet. Tillgången till god 
förskoleverksamhet är en viktig del i att främja 
jämställdhet och jämlikhet i samhället.
   Alla elever ska ha tillgång till en skola där de 
får det stöd och de resurser de behöver. 
Möjligheten till utbildning ska inte begränsas av 
sociala, ekonomiska, geografiska eller 
kulturella förutsättningar.   
   Det är inte föräldrarnas ansvar att se till att 
barnen hamnar på en bra skola – i Sverige ser vi 
till att alla skolor är bra. 
    Hur mycket elever lär sig beror idag allt mer 
på vilken skola de hamnar i och vilka föräldrar 
de har. Så behöver det inte vara. Vänsterpartiet 
vill skapa en jämlik och sammanhållen skola. 
   Lärare har en viktig samhällsfunktion och ska 
ges tid och resurser till att utföra sitt uppdrag. 
Kunskap är ingen handelsvara, utan en 
demokratisk rättighet och en förutsättning för 
ett samhälle med fritt tänkande individer. 
    När skillnaderna i studieresultat ökar 
urholkas den demokratiska debatten – och i 
längden möjligheten att ha en livaktig 
demokrati. 
   Skolan ska vara fri från ekonomiska och 
religiösa intressen. Vinstjakten i skolan måste 
bort – det är inte rimligt att en skola kan gå i 
konkurs mitt i terminen. Elever ska kunna lita 
på att de har en skola att gå till. 



Arbetsmarknad
Bollnäs kommun ska vara attraktiv för 
såväl små som stora företag att verka och 
växa i. Goda möjligheter att starta och 
driva företag är en viktig del i att säkra 
arbetstillfällen och att ta tillvara på idéer 
och innovation. 
   Ett gott klimat för företagande står inte i 
kontrast till goda arbetsvillkor och 
hållbarhet. Seriösa företagare inser att 
ansvaret för samhälle och miljö är allas vårt 
att dela.
   Kommunen ska vara en attraktiv 
arbetsgivare som värnar om sina 
medarbetare. Anställda i kommunen ska 
ha goda arbetsvillkor där trygghet, 
kompetensutveckling, friskvård och 
inflytande är viktiga delar. 
    Behovet av personal inom kommunens 
alla verksamheter måste mötas. Redan 
ansvarskrävande jobb i kvinnodominerade 
yrken har pålagts ökade krav, ökad 
övervakning och detaljstyrning, ökad 
rapportskyldighet och besparingskrav.  
    Som en del i jämställdhetsarbetet måste 
lönerna höjas och arbetsvillkoren 
förbättras i kvinnodominerade 
yrkesgrupper. 
    Människor slits ut av sina arbeten, går till 
jobbet fast de är sjuka och får sina liv 
förkortade. Det är orimligt att vissa står 
utan arbete medan andra arbetar för 
mycket. I längden drabbar det oss alla. Vi 
vill se att kommunen inför ett mål om 
arbetstidsförkortning för sina anställda. 

Boende 
Bollnäs har de senaste åren haft en positiv 
befolkningsutveckling. Det är bra för 
kommunen, men för att vi ska kunna fortsätta 
att växa behöver vi fler bostäder.    
    Därför behövs en planering för tomtmark för 
byggande av såväl hyreshus som villor. Det är 
också viktigt att förnya bostadsbeståndet för 
att få fler lägenheter med bra tillgänglighet, då 
vi vet att andelen äldre i kommunen ökar. 
   Det är brist på lägenheter i alla kategorier i 
Bollnäs tätort. Det har byggts en del, men fler 
hyresrätter behövs den närmaste tiden. 
Planering behövs för att göra det möjligt med 
byggande även i kommunens övriga orter när 
behov uppstår, både när det gäller villatomter 
och hyreshus.

Klimat och miljö
Vänsterpartiet arbetar för allas rätt till en god 
miljö. Vi vill se en grön omställning i samhället, 
och är övertygade om att detta också kan 
skapa nya arbetstillfällen. Vårt mål är ett 
solidariskt och hållbart samhälle som byggs av 
alla för alla. 
   Kommunal upphandling av närproducerade 
livsmedel bör underlättas, och i första hand 
bör ekologiskt odlad mat väljas. Arbetet med 
att få bort torrlagda älvfåror i Ljusnans och 
Voxnans mynningar ska fortsätta, och fiskens 
vandringsvägar säkras. Utsläppen från 
miljöskadlig industriproduktion måste minska, 
och andelen fordon i kommunen som drivs av 
fossilfria bränslen måste bli större.
   Vi vill se en utökning av persontrafiken på 
norra stambanan så att arbetspendling 
möjliggörs från alla småorter. Underhållet 
måste förbättras och på sikt bör det ske en 
utbyggnad till två spår. 

Hemsida:  http://bollnas.vansterpartiet.se/ , där hittar du länken till Facebook med.
Vänsterpartiet Bollnäs, mobil: 072-700 02 42
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