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Din trygghet är politikens ansvar!  
Tillsammans bygger vi framtidens rörelse för ett samhälle för alla! 
Pandemin påvisade mycket tydligt vilka det var som varje dag fick 
samhället att fungera. Du som jobbar inom vården, med märken från 
munskydd och visir, du som bygger vägar, kör lastbil eller ger våra barn 
kunskap och självkänsla, du som tränar barnen i fotboll, organiserar den 
lokala hyresgästföreningen, du som sitter i kassan i matbutiken eller du 
som arbetar med sophämtning. Arbeten som inte gick att sköta hemifrån. 
Dock blev det tyvärr inte mycket mer än applåder för er. Vi i 
Vänsterpartiet vill ändra på detta! Vettiga arbetsvillkor där kommunen är 
arbetsköpare är en sak vi kan vara med och påverka politiskt.  
 

Vård och omsorg 
➢ Förbättra villkoren för anställda inom vård och omsorg, med 

förkortad arbetstid och införande av språkombud på alla 
arbetsplatser 

➢ Gå bort från New Public Management inom kärnverksamheterna! 
➢ Tillitsbaserad styrning är ett gott första steg men styrsystemet 

måste förändras till ett människovänligt system 
➢ Inrätta en tjänst som SIP-samordnare i kommunen 
➢ Undersöka intresset för att bedriva intraprenad inom 

verksamheter inom vård och omsorg för att öka medarbetarnas 
makt över sin arbetsplats och sitt arbete 

➢ Kommunen måste fortsätta arbetet för att personer med 
funktionsnedsättning fullt ut ska kunna delta på livets alla 
områden. 

➢ Digitalisering av de särskilda boendena för alla boende  
 

Skola  
➢ Satsa på elevhälsan och det förebyggande arbetet 
➢ Satsa på fortbildning av all personal inom förskola och skola, låt 

dessa vara lärande organisationer 
 

Klimatet 
➢ Sätt klimatfrågan i första rummet!  
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➢ Minska kommunens klimatpåverkan och stimulera medborgarna 
att kunna göra rätt 

➢ Att byggmaterial kan återanvändas genom att invånarna får 
tillgång till att köpa byggmaterial på Mosseberg. (Exempel finns 
från Halmstad, Göteborg och Eskilstuna) 

 
Övriga frågor  
➢ Införa ett Lekotek i samarbete med Fritidsbanken.  
➢ Införa en Äppelhylla på Biblioteket  
➢ Etablera Arvika kommun som en HBTQIA+-vänlig kommun  
➢ Vi kommer att motsätta oss utförsäljning av kommunala 

kärnverksamheter 
 
 
 
 


