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Vänsterpartiet är ett parti som vill skapa ett 
mer rättvist, jämställt och ekologiskt sam-
hälle. Vi vill ha ett Kristinehamn där vi bryr 
oss om varandra och miljön. Det ska inte 
spela någon roll om du är man eller kvinna 
eller varifrån du kommer för vilket jobb och 
lön du kan få, eller hur du trivs och lyckas i 
skolan. Att jobba för jämställdhet och jäm-
likhet är en självklarhet för oss. Följande 
frågor kommer vi att driva i Kristinehamn: 

Skola 
Skolan ska vara en trygg och lärorik plats för 
alla barn och elever. Därför vill vi att barn-
grupperna på förskola och fritidshem ska 
bli mindre och att fler av pedagogerna har 
förskollärar- och fritidspedagogutbildning. 
För att öka tryggheten och måluppfyllelsen 
bland barn och elever ska all personal erb-
judas utbildning i genus och jämställdhet. Vi 
vill att resorna för de barn och elever som 
bor utanför centralorten ses över så att de 
blir så trygga, säkra och korta som möjligt. 
Tillgången till bemannade skolbibliotek be-
höver förbättras. Kultur fyller en viktig funk-
tion för lärandet. Därför vill vi att musiksko-
lan utvecklas till en kulturskola med ett brett 
utbud av olika kulturaktiviteter. 

Ett Kristinehamn för alla - 
inte bara för några få 
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Kultur och fritid 
Ett rikt kultur- och fritidsliv är viktigt. Det ska 
vara lätt att utöva och uppleva kultur. Därför 
vill vi skapa fler mötesplatser genom att 
starta ett allaktivitetshus/föreningshus. Vi 
vill också se fler spontanidrottsplatser runt 
om i kommunen. Föreningslivet är värdefullt 
för oss och kommunens stöd till föreningar 
behöver stärkas, både genom ökat fören-
ingsbidrag ett ökat samarbete med kom-
munen i fråga om exempelvis lokaler, admin-
istration och utbildning. 

Vård och omsorg 
Att välfärden fungerar är en förutsättning 
för många människors frihet och trygghet. 
Vi behöver säkerställa att det finns tillräck-
ligt med hjälp och stöd när det behövs, oav-
sett var i livet vi befinner oss. I den kommu-
nala budgeten är vård och omsorg något vi 
prioriterar högt. Vi vill fortsätta att utveckla 
det sociala förebyggande arbetet för barn 
och unga, bland annat genom samarbete 
mellan skolan, socialtjänsten och kulturför-
valtningen. De uppdragsutbildningar som 
finns inom vård och omsorg behöver fortsät-
ta för att trygga personalbehovet inom vård 
och omsorg. Att ha någonstans att bo är en 
rättighet. Det behövs fler boende- och om-
sorgsnivåer för äldre. Här vill vi att kommu-
nala och privata fastighetsägare samverkar 
för att skapa fler senior- och trygghetsbo-
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enden. Kommunens arbetsmarknadsenhet 
är oerhört viktig för att stötta människor på 
vägen till egen försörjning.  
Mäns våld mot kvinnor och barn måste up-
phöra. Här vill vi att kommunen erbjuder 
stöd och boende till våldsutsatta kvinnor 
och barn. All personal i kommunen ska erb-
judas utbildning om mäns våld mot kvinnor.

Natur, miljö och klimat 
I Kristinehamn värnar vi om miljön och 
naturen, och det ska vara lätt att göra kli-
matsmarta val. Vi vill därför satsa på ett 
kommunalt återbruk där gamla saker kom-
mer till användning. Kommunen ska också 
erbjuda odlingslotter. 
För att minska bilanvändandet ska kollek-
tivtrafiken vara avgiftsfri. Vi behöver också 
fler och säkrare cykelbanor. Lokala produ-
center och företag ska också ges stöd till att 
delta i kommunala upphandlingar.

Ett hållbart arbetsliv 
För de som jobbar inom sjukvård, skola, so-
cialtjänst och äldreomsorg är arbetstempot 
högt och ansvaret stort. Många riskerar att 
slitas ut i förtid. För ett mer hållbart arbet-
sliv vill vi förkorta normalarbetstiden. Sex 
timmars arbetsdag ska införas på minst en 
kommunal arbetsplats snarast. Vi vill också 
stärka rätten till heltid i kommunens alla 
verksamheter.
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Sammanhållning och allas lika värde 
För oss är det självklart att du är lika väl-
kommen till Kristinehamn, oavsett varifrån 
du kommer. Vi är stolta och glada över att 
Kristinehamn är en mångkulturell kommun 
där människors olikheter ses som en till-
gång och inte ett problem. Kristinehamn 
ska fortsätta att ta emot människor på flykt 
undan krig och förtryck. Nya invånare är en 
viktig arbetskraftsresurs för kommunen och 
för det privata näringslivet.  
Det behöver byggas fler hyreslägenheter 
som människor har råd att bo i. Vi vill att 
kommunens bostadsbolag slopar kravet 
på att ha en fast inkomst för att få ett hyre-
skontrakt. Vi står alltid upp för alla männi-
skors lika värde och kommer att fortsät-
ta motverka alla former av rasism och 
främlingsfientlighet. Barnperspektiv, till-
gänglighet och funktionsrätt, jämställdhet, 
miljö och jämlikhet finns med rakt igenom 
alla våra förslag!

Detta är en del av de frågor vi vill priorit-
era för ett mer jämlikt Kristinehamn. För att 
åstadkomma det behöver vi vara många. Vi 
står inför ett vägval. Den 9:e september är 
din röst lika mycket värd som Sveriges ri-
kaste. 

Rösta på Vänsterpartiet för ett Kristine-
hamn för alla, inte bara för några få. Det är 
vår tur nu!
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