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Vår gemensamma välfärd
Nordanstig är en kommun med många möjligheter att skapa ett gott liv för oss 
som bor här, men det är viktigt att välfärden fungerar eftersom det är en 
förutsättning för människors frihet.

Vänsterpartiet arbetar för att skapa ett samhälle för alla – inte bara för några få. 
Vi har förslag som förändrar och gör skillnad. Vi har styrkan och envisheten som 
behövs för att genomföra reformerna.

Barnens uppväxt
Skillnader i uppväxtvillkor påverkar hela livet. Alla barn har rätt till den bästa 
skolan och en fritid med möjlighet att delta i olika aktiviteter. Undervisningen 

ska hålla hög nivå och vara 
likvärdig. Därför satsar vi särskilt 
på:

 30 timmars förskola

 Gratis kollektivtrafik 

 Gratis lovaktiviteter

 Läxhjälp åt alla

 Allaktivitetshus

 Demokratisk skola

Bättre landsbygdsservice
För Vänsterpartiet är det en självklarhet att polis, räddningstjänst, 
kollektivtrafik, vård och annan offentlig service ska finnas tillgänglig även på 
landsbygden.

Posten ska komma, apoteket ha medicin, bankomaten ha kontanter och polisen 
ska ha tid att rycka ut. Vi satsar därför på:

 Offentlig service

 Infrastruktur
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Äldreomsorgen
Vänsterpartiet anser att den offentliga servicen ska ge den hjälp som människor
behöver. Då behöver vi rusta upp välfärden. Med ökade statsbidrag kan vi 
anställa fler, förbättra arbetsvillkoren och höja kvaliteten i välfärden. Vi behöver:

 Bygg trygghetsboenden

 Modernisera de särskilda boendena

Delaktighet och inflytande
Vänsterpartiet tror att vår personal vill göra ett bra arbete och vi tror på deras 
förmåga att själva ta ansvar för sitt
arbete. Vi vill också prova på
arbetstidsförkortning inom någon
del av verksamheten, t.ex.
hemtjänsten eller på något
boende.

 Lokal demokrati 

 Lita på personalen

 Utveckla biblioteken

 Kultur för alla 

Miljö 
Vänsterpartiet vill ha solceller på alla kommunens fastigheter, att kommunen 
ska arbeta för att minimera energiåtgången, minska avfallet genom återvinning 
och smarta materialval, alltid välja det mest miljövänliga transportmedlet samt 
öka andelen vegetarisk mat inom skola och omsorg. 

Personalpolitik
Vi vill verka även för en allt högre grad av jämlikhet, deltagande och inflytande 
inom kommunens alla offentliga förvaltningar och dess verksamhetsområden. 
Dessutom ser vi att arbetstidsförkortning kan vara ett sätt att klara av att göra 
heltid som norm.

 Heltid som norm 

 Arbetstidsförkortning
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Bygg fler bostäder
Vi behöver bygga billiga, moderna och klimatsmarta hyresrätter i centrala lägen. 
De ska vara tillgänglighetsanpassade. 

I kommunen finns flera utpekade LIS-områden som bör utvecklas för att bygga 
nytt i attraktiva lägen. Viktigast är:

 Billiga hyresrätter

Rösta på Vänsterpartiet!
Vänsterpartiet har, tillsammans med moderaterna, liberalerna och 
kristdemokraterna, tagit fram en investeringsplan för kommunens 
verksamheter. Det innebär att vi enats kring vilka investeringar som måste ske 
för att kommunen ska kunna göra nödvändiga besparingar.  Vänsterpartiet har 
INTE tummat på vår ideologi, men våra partier är överens om att vi behöver 
samarbeta för kommunens bästa.

Vi har en plan för att utveckla hela Nordanstig. 

Vänsterpartiet vill komma bort från den rådande bypolitiken som fått styra 
under så många år. Nu är det dags för en politik som gynnar HELA Nordanstig!

Den 9 september är din röst lika mycket värd som Sveriges rikaste. 
Använd den för att skapa en framtid som tillhör oss alla – inte bara 
några få.

Våra toppkandidater: Petra Modée, Petter Bykvist och Ulrika Jonsäll.

Bli medlem i Vänsterpartiet
Det går att förändra världen om man vill. Vänsterpartiet behöver fler medlemmar. Gör som
många andra och bli medlem du också!

vnstig  vnstig hemsida: nordanstig.vansterpartiet.se
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