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Ett jämlikt samhälle är ett bra samhälle 

Vänsterpartiet vill allas frihet. Frihet 
från våld, fattigdom, diskriminering och 
rasism. Frihet till våra kroppar och till vår 
kärlek. Frihet till ett gott och meningsfullt 
arbetsliv med bra lön. Frihet till en värdig 
och innehållsrik ålderdom. Frihet att leva 
och utvecklas i en hållbar värld, oavsett 
förutsättningar. 

Frihet och jämlikhet är förutsättningar för 
varandra. En gång var Sverige världens 
mest jämlika land. Så är det inte längre. Vi 
vet att jämlika samhällen ger större frihet 
och mer möjligheter till alla människor. 
Jämlika samhällen är också bättre på att lösa 
stora samhällsutmaningar. Därför arbetar 
Vänsterpartiet för att skapa ett samhälle för 
alla – inte bara för några få. 

Även om Forshaga kommun inte äger 
hela lösningen för att skapa ett jämlikt 
samhälle så är vi en viktig del av lösningen 
och det ansvaret måste kommunen ta. 
Vänsterpartiet Deje-Forshaga kommer att 
granska och ta initiativ för att kommunen 
blir en mer jämlik plats att vara på och bo 
i - för nya och gamla medborgare, brukare, 
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elever, patienter, anhöriga, besökare och 
anställda. 

Ojämlikheten i samhället syns på många 
olika sätt. Vi kan genom offentlig statistik, 
och Forshaga kommuns egna redovisningar, 
konstatera att det finns några områden där 
ojämlikheten syns som tydligast, exempelvis 
behörighet till gymnasiet och sjukfrånvaro i 
kvinnodominerade yrken.

Arbetsliv 

Vänsterpartiet vill ta krafttag för 
att kommunen ska vara en attraktiv 
arbetsgivare där människor orkar och vill 
arbeta. Sjukfrånvaron är högre bland kvinnor 
än bland män och vi behöver tillämpade 
strategier för en god arbetsmiljö. 

Forshaga kommun ska vara en arbetsgivare 
som respekterar partsförhållandet och ska 
värna om relationen till fackförbunden. 

Vänsterpartiet vill se en 
arbetstidsförkortning med bibehållen 
lön och vill därför genomföra ett försök 
med sex timmars arbetsdag inom flera av 
kommunens verksamheter. 
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Demokrati 

Det finns många hot mot demokratin, 
de många politikeravhoppen är ett. 
Ett annat hot är de allt mer högljudda 
antidemokratiska krafterna. Det enda 
skyddet mot detta är att fler medborgare 
blir engagerande i de demokratiska 
processerna. Därför vill Vänsterpartiet att 
kommunen tar fram en strategi för att öka 
det politiska engagemanget. 

Förskola och skola 

Skolan och förskolan har ett stort 
kompensatoriskt uppdrag för att jämna ut 
klasskillnader så att alla barn får en så bra 
start i livet som möjligt. Kvalitet uppstår i det 
vardagliga pedagogiska mötet mellan lärare 
och elever. Därför bör mer resurser tilldelas 
och styras så att de barn som behöver stöd 
inte halkar efter utan ges möjligheter att nå 
så långt de kan. 

I Forshaga kommun är det många elever, 
framför allt pojkar, som inte blir behöriga till 
gymnasiet. Skolan ska utformas på ett sätt 
så att alla elever får samma förutsättningar 
att klara sina betyg. 
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Kultur och fritid 

Vänsterpartiet vill se ett levande kultur-, 
idrotts- och fritidsliv. Kulturen ska vara för 
alla, inte bara för några få. Alla ska kunna ta 
del av kultur och fritid på sitt sätt. 

Kommunen ska fördela medel till föreningar 
och arrangemang utifrån ett jämlikt och 
jämställt perspektiv. 

Miljö 

Forshaga kommun är en del av världen 
och har därmed en del i att kämpa mot 
klimathotet. Därför måste vi ta vårt 
miljöansvar och ta krafttag för att ställa om 
samhället mot ett mer miljövänligt sådant.

Vänsterpartiet vill att kommunen väger in 
miljöaspekten vid alla inköp och nybyggen. 

Vänsterpartiet vill att Forshaga kommuns 
verksamheter ska vara fria från skadliga 
kemikalier, vilket innefattar bl.a. giftfria 
förskolor och skolor. 

Samhällsservice 

Forshaga kommun är så mycket mer än 
bara tätorten. Vänsterpartiet värnar om 
landsbygdsfrågor och samhällsservice ska 
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vara tillgänglig för alla oberoende var man 
bor. 

Vänsterpartiet vill behålla samhällsservice i 
kommunal regi. 

Vänsterpartiet fortsätter att arbeta för 
byggande av bostäder, med fokus på 
hyresrätter som alla kan ha råd med 

Alla som bor eller vistas i kommunen 
ska ha möjlighet att ta sig fram, 
oavsett funktionsvariation. Därför vill 
Vänsterpartiet att kommunen genomför en 
tillgänglighetsanalys för att utvärdera var 
resurser behövs för att öka tillgängligheten.

 

Vård och omsorg 

Alla har rätt att leva ett värdigt liv. Vård- 
och omsorg som ges av kommunen ska 
utformas på ett sådant sätt att personer får 
tillgång till en likvärdig vård och möjlighet 
till god livskvalitet oavsett könstillhörighet, 
etnisk tillhörighet, funktionsvariation eller 
sexuell läggning. 

Mäns våld mot kvinnor är ett problem 
även bland äldre. Vänsterpartiet vill 
att kommunen tar fram en strategi för 
upptäckande, bemötande och hanterande 
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av våld mot äldre. 

Vänsterpartiet vill behålla alla verksamheter 
inom välfärden i kommunal regi. 

Din röst för ett mer jämlikt Forshaga 

En röst på Vänsterpartiet kommer att 
göra skillnad. Vi kommer alltid att arbeta 
för att ojämlikheter ska utjämnas och vi 
är en garant för en vänsterpolitik som 
prioriterar välfärden. Vi är ett feministiskt 
och antirasistiskt parti som för kampen mot 
ojämställdhet och ojämlikhet varje dag. 

Använd din röst för att skapa ett Forshaga 
som tillhör oss alla – inte bara några få. 
Rösta på Vänsterpartiet!
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Det går att förändra världen om man vill. Fast knappast 
ensam. Ska det bli ordentligt gjort måste vi göra det 
tillsammans. Vänsterpartiet behöver fler medlemmar. Gör 
som så många andra och bli medlem du också!

Det enklaste sättet att bli medlem är att gå till 
vansterpartiet.se och fylla i formuläret.

Du kan också kontakta Vänsterpartiet Forshaga så hjälper vi 
dig att bli medlem. 

Vänsterpartiet Forshaga
www.varmland.vansterpartiet.se/forshaga



VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

          Vänsterpartiet
My Funcke, 26 år, behandlingsassistent
Torbjörn Strömberg, 53 år, ombudsman
Bodil Murås, 30 år, barnsjuksköterska
Peter Rattfält, 49 år, väktare
Agnetha Gustafsson, 54 år, leg. förskolelärare
Stefan Lindstedt, 34 år, leg. psykolog
Cecilia Kruse, 36 år, förskolelärare
Göran Pettersson, 58 år, yrkeslärare
Camilla Kruse, 29 år, tjänsteman
Arazoo Ghali, 31 år, socionom
Jonathan Strömberg, 21 år, studerande
Ida Regin, 35 år, lärare
David Öborn Regin, 34 år, administratör
Maja Strömberg, 19 år, student
Mikael Torstensson, 51 år, leg. förskolelärare
Stina Palm, 35 år, kommunikatör
Roger Sundholm, 34 år, säljare
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