
 

 

 

Vänsterpartiet i Säffle 

 

Kommunal demokrati 

Vänsterpartiet i Säffle vill finna innovativa lösningar som värnar om möjligheterna att bo 

och verka i hela kommunen. Politiken ska omfatta ett helhetsperspektiv på all kommunal 

verksamhet! Våra gemensamma pengar ska gå till våra gemensamma behov. 

Vänsterpartiet ställer inte upp på en välfärd där vinst är viktigare än människor. 

 

Medborgarna ska ha större inflytande i politiken och själva ha makten att planera för 

familjens försörjning känna trygghet inför framtiden. Vänstern i Säffle vill ha större 

medborgarinflytande i politiken, inte koncentration av makt till några få personer. 

 

Den nuvarande spiralen av centralisering behöver brytas eftersom den är en förlust både 

för samhället och för enskilda människor. Decentralisering istället för centralisering!   

 

Vi vill ta ansvar för ekonomin på längre sikt och inte göra huvudlösa investeringar. Man 

ska satsa på handel i centrum och inte utanför. Få mer evenemang och aktiviteter som ska 

stärka den lokala handeln. 

 

Vi vill motverka segregation och utanförskap genom att arbeta för integration med 

förebyggande insatser och skapa mötesplatser för människor med olika bakgrunder och 

erfarenheter. 

 

Vänsterpartiet vill ta fram åtgärder för att stimulera den lokala utvecklingen, istället för att 

bidra till avvecklingen av landsbygden! 

 

Vi menar att en långsiktig översiktsplan måste sammanställas kring hur även kommunens 

landsbygdsdelar ska kunna utvecklas. Lokala initiativ för positiv utveckling utanför 

tätorten måste stöttas. Lokal upphandling ska prioriteras för att stärka lokal företagsamhet 

och bättre produktkvalitet. 

 

Förutsättningen för att kommunens invånarantal ska öka är att det även i kommunens 

ytterområden finns service, såsom barnomsorg, skola och affär m.m. som attraherar 

nyinflyttning. Det måste först och främst finnas fungerande service för att göra det möjligt 

att leva och bo här. 

 

Först måste man göra Säffle attraktivt för dem som redan bor här. Säffles invånare är våra 

bästa ambassadörer. Bättre bostadspolitik, bra och prisvärda bostäder. 

 

Vi vill förbättra aktivitetsutbudet genom att samarbeta med föreningar och stärka 

föreningslivet. Det är viktigt att det finns aktiviteter för alla åldrar. En tidig förenings vana 

är en bra fostran i demokratin. 



 

 

 

Arbete 

Det behövs jobb både i den offentliga och privata sektorn, kommunen kan inte generera 

alla arbetstillfällen men kan skapa bra förutsättningar. Vi anser också att man måste skapa 

bra pendlingsmöjligheter för dem som arbetar på andra orter. Där har Värmlandstrafik en 

viktig roll.  Nu är det stora företag som får många upphandlingar eftersom de har stora 

resurser. Vi måste värna om de lokala företagarna i upphandlingar. 

 

 

Miljö 

Vi vill främja en ekologisk och hållbar utveckling genom att satsa på närproducerade varor 

inom den offentliga sektorn. Vi vill ställa högre krav på hållbarhet etik och sociala villkor i 

den offentliga upphandlingen. 

 

Rovdjuren har en speciell roll i vår glesbygdskommun, och ska vara på en nivå som är 

långsiktigt hållbar. Vi måste ta människors oro och problem på allvar. Vänsterpartiet vill 

öka resurserna till förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp på tamboskap och ha en 

snabbare beslutsgång kring skyddsjakt. 

 

 

Sjukvård och omsorg 

Vi vill säkerställa en god sjukvård för Säffleborna genom att satsa på fasta läkare och 

sköterskor. Vi vill göra så mycket vi kan kommunalt och vi är också medvetna om 

landstingets roll.  Vänsterpartiet anser att sjukvården och omsorgen ska vara god, jämlik, 

jämställd och tillgänglig för alla. Dina behov ska avgöra vilken vård/omsorg du får, inte 

vem du är, var du bor eller vad det kostar.  De som arbetar inom vård/omsorg ska ha en 

bra arbetsmiljö och ges förutsättningar för att göra en bra insats. 

  

 

Skola 

Vi tycker att det är viktigt att både personal och elever har en bra arbetsmiljö i 

skolan. Kommunen ska skapa förutsättningar för en professionell personal att bedriva en 

bra verksamhet och ge en bra utbildning. Bättre samarbete mellan kommunen och företag 

genom t.ex. uppdragsutbildningar  

 

Vi anser inte att man återigen ska bekosta en ny ombyggnation på en nyligen renoverad 

och tillbyggd skola.  Detta är tecken på kortsiktigheten som påverkar oss lokalt inom olika 

områden.   En eventuell central högstadieskola medför också betydande kostnader för 

Höglundaskolan.  För att kunna ta emot barnen som nu går på Lugnadalskolan krävs det 

ombyggnation invändigt samt en mycket stor investering i utemiljön. 
 


