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Ett solidariskt samhälle  

– en ekonomi för alla 



 
 

Vänsterpartiets prioriterade huvudfrågor: 
 

1. Öka grundbemanningen inom äldreomsorgen 

för högre kvalité och goda arbetsförhållanden. 

Inga privata vinster inom välfärden. Vi vill 

avskaffa LoV och förbättra valfriheten inom 

den kommunala regin. 

 

2. Mer resurser i skolan. Barnstorleken per 

förskoleklass måste minska, inte höjas. 

 

3. Skolverksamhet i Rundviksskolan. 

 

4. En integrerad och välfungerande lokaltrafik. 
 



Det är hög tid att skola, barn- och äldreomsorg 

återigen prioriteras. 
 
Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti. 

Vi vill omfördela makt och resurser så att alla människor 

oavsett kön ska ha samma möjligheter att påverka 

samhället och sina egna liv. 

Kommunvalet den 9 september närmar sig och det är hög 

tid att kommunens fokus återigen riktas på skolan och 

äldreomsorg. Efter fyra år med borgerligt styre har 

majoritetens fokus legat på borgensåtagande åt enskilda 

företagare och ”skrytbygge” i form av ett stickspår till 

Rundvik. Ett stickspår för drygt 56 miljoner kronor. Det 

är pengar som skulle behövas till annat. För en ny 

förskola, trygghetsboende eller hyresrätter. 

Siffror från Fackförbundet Kommunal visar att var tredje 

vill sluta inom äldreomsorgen. Likaså fortsätter behovet 

av nyanställning stiga efter pensionsavgångar och en 

fortsatt åldrande population. Det behövs helt enkelt fler 

händer; vårdyrket måste bli attraktivare i Nordmalings 

kommun. 

 

Det är hög tid att fokus läggs på det absolut viktigaste 

och i högsta grad kommunens skyldighet: skola, barn- 

och äldreomsorg. Valet närmar sig och Din röst gör 

skillnad! 

  



Vård och omsorg 
Antalet äldre och personer med vård- och omsorgsbehov ökar. 

Genom att ge den demokratiskt styrda kommunala vården och 

omsorgen större resurser kan vi höja verksamhetens kvalité, 

minska ojämlikhet och skapa fler jobb.  Inga skattepengar för 

vård och omsorg ska gå till företag som enbart agerar i 

vinstsyfte. 

 

• Öka grundbemanningen genomgående. Ingen avdelning 

inom särskilt boende ska vara lägre än 0,75 för att 

personalen ska ha förutsättningarna att ge god vård och 

omsorg utan att behöva sjukskriva sig. 

 

• Vi vill avskaffa LoV inom hemtjänsten, d.v.s. stoppa 
möjligheten för privata intressen att plocka ut vinst ur 

verksamheten. I stället vill vi öka omsorgstagarnas 

inflytande över kommunens insatser och ge dem egna 

timmar att bestämma över. 

 

• Återta kommunens ansvar för personlig assistans.  

 

Arbetslösheten 
Staten är ansvarig för arbetsmarknadspolitiken men kommunen 

är också en viktig aktör på arbetsmarknaden.  Kommunen 

behöver öka insatserna för att i samverkan med 

Arbetsförmedlingen minska arbetslösheten. 

 

• Inrätta kommunala ungdomsjobb. Öka de uppsökande 

insatserna för de arbetslösa ungdomarna som varken går i 

skolan, har praktik eller söker arbete. Inga ungdomar ska gå 

arbetslösa mer än 90 dagar. 

 

• Skapa ökade möjligheter till anställningar inom kommunen 

för personer som har nedsatt arbetsförmåga p.g.a. en 

funktionsnedsättning. 

 
  



Miljö och klimat 
I alla politiska beslut måste nu hänsyn tas till klimat och 

hållbarhet. Nordmalings kommun ska gå i spetsen för att minska 

klimatbelastningen.   

 

• Verka för mer lokalproducerad och ekologisk mat i 

omsorgen och skolan. 

 

• Verka för att importerade produkter inom omsorgen och 

skolan är fairtrade-märkta. 

 

Skolan 
Nordmaling ska ha en bra skola. Genom att ge den demokratiskt 

styrda offentliga skolan större resurser kan vi höja 

verksamhetens kvalitet, minska ojämlikhet och skapa fler jobb. 

Inga skattepengar för skola och förskola ska gå till företag, som 

är ute efter att ta ut vinst. 

• Öka grundbemanningen och heltidsanställ vikarier i lokala 

vikariepooler så att lärare, förskolelärare och 

fritidspedagoger har bra förutsättningar att undervisa och 

stötta barnen och en god arbetsmiljö. 

 

• Bedriva skolverksamhet i Rundviksskolan. 

 

• Mindre barngrupper i förskola och på fritids. 

 

• Erbjuda gratis arbetskläder för personal inom kommunal 
barnomsorg. 

 

Företag och näringsliv 
Kommunens viktigaste roll för att stödja näringslivet är att ge 

företagen bra förutsättningar genom att vi har bra skolor, 

kommunikationer, infrastruktur, miljö etc. Kommunen ska 

också bidra till en kreativ och innovativ miljö som hjälper 

företagen att utvecklas på marknaden. 

 

• Utveckla kommunens upphandling för att underlätta för 

lokala företag att lämna anbud. 



Infrastruktur och fasta tillgångar 
Vi som bor i Nordmaling äger gemensamt viktiga tillgångar i 

form av t.ex. bostäder, fastigheter, bolag, vägar och ledningsnät. 

Utförsäljning till privata intressen ska vara undantag och prövas 

öppet och noggrant. 

Det är viktigt att vi vårdar, utvecklar och underhåller våra 

tillgångar. 

 

• Rundviksskolans lokaler ska nyttjas 

 

• Botniabanan ska vara lätt och smidig att använda. Parkering 

och el till motorvärmare ska erbjudas gratis till resenärer. 

 

• Bygga nya kommunala hyresrätter och trygghetsboende 
som komplement mellan eget boende och särskilt boende 

inom äldreomsorgen. 

 

En feministisk arbetsgivare 
Vänsterpartiet driver en feministisk politik för förändringar 

inom alla områden.  Kommunens arbetsgivarpolitik är ett av de 

viktigaste områdena eftersom kommunen är den största 

arbetsgivaren och kvinnodominansen bland personalen är stor. 

 

• Uppvärdera lönerna för de anställda inom vård, skola och 

omsorg. 

 

• Verka för ett försök med 6-timmarsdag/förkortad arbetstid 

med bibehållen lön på en kommunal verksamhetsenhet. 

 

• Gör fast anställning på heltid och utan delade turer till 

normen för alla anställningar inom kommunen. Förbättrade 

arbetsvillkor ska ge förutsättningen för vanliga människor 
att klara av en heltid i välfärden.  

 

• Lika lön för lika arbete – bort med individuell lönesättning 

som skapar osämja och försämrar samarbetet i den 

kommunala verksamheten.   

 



Kultur och fritid 
Kommunens stöd till föreningslivet ska vara rättvist samt 

fördelas och följas upp utifrån tydliga spelregler. Stöd till bredd- 

och ungdomsverksamhet är viktigast. 

 

• Stöd den ideella musikverksamheten t.ex. MUMIN. 

 

• Satsa mer på fritidsgårdsverksamheten. 

 

Motverka all diskriminering 
Ett rättvist och jämlikt samhälle är för Vänsterpartiet ett 

samhälle, som är fritt från diskriminering. Ingen ska drabbas av 

hat eller diskriminering p.g.a. etnisk bakgrund, hud- och 

hårfärg, religion, religiös eller kulturell klädsel, 

funktionsnedsättning eller sexuell läggning eller könsuttryck. 

Familjer ser olika ut och bildas på olika sätt. Alla ska bemötas 

med kunskap och respekt oavsett hur man lever sitt liv. 

 
• I Nordmaling finns många positiva ideella krafter i 

samhället som bl.a. språkvän, kultur för seniorer med mera. 

Kommunen ska stötta dessa inslag. 

 

Integration och mångfald 
Invandring är en positiv kraft för vårt samhälle och vi är stolta 

över att människor som tvingas fly välkomnas på ett bra sätt av 

kommunens innevånare och föreningar. 

Det viktigaste för en fungerande integration är fler jobb, fler 

bostäder som folk har råd att bo i och en likvärdig skola. 

 

• Satsa på undervisning i svenska. 

 

• Samverkan för att hjälpa människor att komma ut eller 

tillbaka till arbetslivet. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vänsterpartiet Nordmaling                     

nordmaling@vansterpartiet.se 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 – ett år då du kan påverka framtiden! 
Det är hög tid att kommunen prioriterar skola, barn- och 
äldreomsorg. Din röst avgör riktning! 

 

Med Vänsterpartiet får du jämställdhet, välfärd utan vinst, 
human invandringspolitik, antirasism, rättvis 

arbetsmarknad, och hållbar utveckling. 

 

Kom med oss! Vi gör det tillsammans! 


