
 
 

 

 

 

Till dig med hjärtat till vänster 

 

 

 

INTE TILL SALU! 

 

 

 

 

Valplattform Vänsterpartiet Kristinehamn 2014  



 
 

Kristinehamn är inte till salu 

 

Vi vill att vår kommun ska präglas av mångfald, gemenskap, rättvisa, solidaritet och arbete åt alla. För att 

förverkliga detta krävs ett starkt vänsterparti. 

Vänsterpartiet är ett feministiskt och socialistiskt parti på ekologisk grund, det innebär att vi arbetar hårt för ökad 

jämställdhet, social rättvisa och ett miljösmart Kristinehamn. 

Våra gemensamma behov ska styra - inte kortsiktiga vinstintressen, därför säger vi nej till LOV (lagen om 

valfrihetssystem) 

För att fortsätta växa och utvecklas behöver Kristinehamn fler bostäder och fler arbetstillfällen. Här vill vi 

använda kommunens bostadsbolag och samarbeta med det lokala näringslivet. 

 

Kommunal demokrati och övergripande politik 

Förskola, fritids och skola är viktiga verksamheter för jämställdhetsintegrering, där den kommunala 

jämställdhetsstrategen har en central roll.  

Det kvinnliga nätverksarbetet, ”Från ord till handling”, ska utvecklas. 

Medborgardialogen är viktig för att utveckla den kommunala demokratin. 

Ett medborgarkontor ska underlätta invånares och företags kontakt med kommunal förvaltning. 

Ungdomars engagemang och idéer i den politiska processen ska uppmuntras och tas tillvara.  

Det ska finnas en generationsöverskridande mötesplats för att träffas, ha aktiviteter och diskutera kommunal 

politik.  

Utveckla barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet med tillhörande barnbokslut. 

Kristinehamn är en mångkulturell kommun där flyktingar och invandrare är en tillgång. 

Vi ska fortsätta vårt arbete för mångfald och mot rasism.  

Kommunen ska ha en konsumtion präglad av långsiktigt miljö- och rättvisetänkande i enlighet med FN- och 

Fairtrade-målen.  

Vi vill utveckla samarbetet mellan kulturförvaltning, turism, föreningar och lokalt näringsliv för att göra 

Kristinehamn mer attraktivt för invånare, besökare och inflyttare. 

Som arbetsgivare verkar vi för –Arbetstidsförkortning – Arbetskläder för all personal, som behöver det. – 

Jämställd löne- och rekryteringspolitik – Rätt till heltid och bort med delade turer. 

 

Skola och utbildning 

Nya förskolor ska byggas i takt med att nya familjer flyttar in. Antal barn i grupperna på förskolan och fritids ska 

minskas. 

Gymnasieskola och innovationscenter ska ge utbildning och inspiration för både killar och tjejer utifrån deras 

önskemål och behov.  

Stärka arbetet med flyktingbarns introduktion i barnomsorg och skola.  

Skolan ska i samarbete med biblioteket satsa på ökad tillgänglighet av litteratur för att öka barnens läsande.  



 
 

Social omsorg 

Vi vill utveckla det sociala förebyggande arbetet för barn och unga bl.a. genom samarbete mellan social-, skol- 

och kulturförvaltning. 

Erbjuda fler boende- och omsorgsnivåer för äldre:  

Senior- och trygghetsboenden i samverkan med kommunala och privata fastighetsägare 

Erbjuda sysselsättning för att minska behovet av försörjningsstöd 

Utveckla arbetet mot våld i nära relationer 

Vi ska budgetera realistiskt för att socialförvaltningen ska kunna tillgodose det ökade behovet av vård, omsorg 

och stöd. 

 

Kultur och fritid 

Vi ska arbeta för att skapa ett kultur- och föreningscentrum där kulturförvaltning, föreningsliv och studieförbund 

samarbetar för att erbjuda alla åldrar en kreativ skapandeverksamhet. 

Kulturupplevelser på museum, teater och andra arenor ska inspirera kristinehamnarna till att själva skapa och 

utveckla sin kreativitet. 

Skola och kultur ska samverka för att utveckla den kommunala musikskolan till en kulturskola som kan erbjuda 

skapande verksamheter för ungdomar med olika intressen och färdigheter. Ett aktivt deltagande i kultur- och 

fritidsaktiviteter är friskvård och ökar förutsättningarna för att lyckas i skolan och arbetslivet. 

 

Miljö 

Kommunens arbete för en hållbar utveckling ska stärkas genom att en kommunekolog arbetar utåtriktat med 

information och utbildning i förvaltningar, politiska nämnder, bostadsområden, på arbetsplatser och i skolor.  

Vi vill satsa på en utbyggnad av cykelvägnätet.  

Vi vill genomföra ett nytt försök med avgiftsfri kollektivtrafik i hela kommunen. 


