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Landsbygdspolitiskt 
program
för Gävleborgs län

Landsbygd kallas område med lantlig bebyg-
JHOVH��6WDWLVWLVND�FHQWUDOE\UnQ�GH¿QLHUDU�HQ�
landsbygdskommun som en kommun med mer 
än 6,4 procent av de folkbokförda invånarna 
sysselsatta inom jordbruks- och skogssektorn, 
en tätortsgrad under 70 procent och som inte 
är glesbygdskommun.
*OHVE\JGVYHUNHW�GH¿QLHUDU�RPUnGHQ�VRP�OLJ-
ger 5-45 minuters bilresa från tätorter med mer 
än 3 000 invånare som tätortsnära landsbygd.
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Vänsterpartiet Gävleborg arbetar för att hela länet ska 
leva och ha jämlika villkor. 

För en positiv utveckling av landsbygden är det viktigt 
med en aktiv och långsiktig regionalpolitik som ger 
kommunerna inom länet likvärdiga möjligheter och 
garanterar service och infrastruktur i hela länet. 
 Vi ska bli bättre på att ta tillvara på den kreativitet och 
KDQGOLQJVNUDIW�VRP�ÀQQV�EODQG�ODQGVE\JGHQV�PlQQLVNRU��
Vänsterpartiets turism-, jordbruks-, miljö- och 
klimatpolitik ger oss stora utvecklingsmöjligheter för 
landsbygden i Gävleborgs län. 
 En ökad användning av bioenergi, förädling av 
skogsråvara, turism, jordbruk och livsmedelsproduktion 
skapar tillsammans med infrastruktursatsningar 
förutsättningar för en hållbar utveckling av landsbygden i 
Gävleborgs län.
 Befolkningsutvecklingen i länet visar på en oförändrad 
eller svag ökning av befolkningen på landsbygden, särskilt 
runt de större städerna (SCB). Vi har dock en åldrande 
befolkning och en stor orsak till det är att vi har en 
SURSRUWLRQHOOW�VWRU�XWÁ\WWQLQJ�DY�\QJUH��RFK�HQ�LQÁ\WWQLQJ�
av medelålders eller äldre. 
 Prognoser visar att Gävleborg inom de närmaste 40 
åren kommer att ha dubbelt så många 85-åringar och 
äldre jämfört med idag. Det ställer stora krav på vård 
RFK�RPVRUJ��PHQ�lYHQ�HQ�IXQJHUDQGH�NROOHNWLYWUDÀN��9L�
NRPPHU�RFNVn�DWW�EHK|YD�PnQJD�ÁHU�VRP�DUEHWDU�LQRP�
vård och omsorg.
� ,QÁ\WWQLQJHQ�KDU�KDIW�HQ�VWRU�SRVLWLY�LQYHUNDQ�
på befolkningsutvecklingen i länet, speciellt i 
landsbygdskommunerna.

Infrastruktur i länet
En väl fungerande infrastruktur är en förutsättning för att 
skapa goda livsmiljöer med möjligheter för näringslivet 
DWW�XWYHFNODV�Sn�SODWVHU�VRP�PlQQLVNRU�YlOMHU�DWW�Á\WWD�WLOO��
*lYOHERUJV�OlQ�KDU�HQ�P\FNHW�YlO�XWE\JJG�WnJWUDÀN��EnGH�
lokaltåg och övriga tåg. 
 Ett problem för framtiden är bristen på spår – 
dubbelspår – som gör att tågen idag riskerar bli stående i 
väntan på möte. Belastningen på Ostkustbanan har under 
de senaste åren stadigt ökat och för utveckling av länet 
krävs dubbelspår på Ostkustbanan samt att man behåller 
EHÀQWOLJW�VSnU�VRP�HWW�VHUYLFHVSnU�VDPW�I|U�ORNDOWnJHQ��'HW�
skulle möjliggöra för lokaltågen att i framtiden fortfarande 
gå centralt i Hudiksvall, samtidigt som snabbtågen ligger 
utanför centrum. 
 Även Norra stambanan är en vital del av infrastrukturen 
i de inre delarna av länet. Här krävs en utbyggnad till 
dubbelspår efter hela sträckan från Gävle till Ljusdal för att 
XQGHUOlWWD�I|U�VnYlO�JRGVWUDÀN�VRP�DUEHWVSHQGOLQJ�
Järnvägssträckan mellan Bollnäs och Orsa har tidigare haft 
VWRU�EHW\GHOVH�I|U�JRGVWUDÀN��+HOD�VWUlFNDQ�DQYlQGHV�IUDP�
till år 2002 och det är mindre än 10 år sedan den användes 
för transporter från Edsbyn till Bollnäs. Banan är inte 

”  Samtidigt som världen 
har blivit en by har byn 
blivit en myt.   

Jacques Berg
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nedlagd men Banverket har nedprioriterat underhållet och 
GULIWHQ��'HWWD�LQQHElU�ÁHU�WUDQVSRUWHU�Sn�ODQGVYlJHQ��
 Eftersom järnvägen mellan Kilafors och Söderhamn 
snart är upprustad, så skulle även upprustning av 
”Orsabanan” öppna för godstransporter hela vägen från 
Sveg ner till kusten. Ur klimatsynpunkt är det ett mycket 
bra alternativ
� ,GDJ�E\JJHU�NROOHNWLYWUDÀNHQ�Sn�QRUU�V|GHU�JnHQGH�
tåg samt öst-väst-gående bussar. Däremot är det värre att 
WD�VLJ�GLDJRQDOW�JHQRP�OlQHW��'HW�NUlYHU�RIWD�ÁHUD�E\WHQ�
och blir därför inte ett reellt alternativ till bilen. Genom 
DWW�nWHUVWlOOD�'HOOHQEDQDQ�WLOO�VLWW�XUVSUXQJOLJD�VNLFN�ÀQQV�
möjligheten till ett enklare resande med tåg utan alltför 
många byten.
� (QOLJW�7UDÀNYHUNHWV�HJQD�EHUlNQLQJDU�|NDU�UHVDQGHW�PHG�
NROOHNWLYWUDÀN�PHG�FD������QlU�GHQ�|YHUJnU�IUnQ�EXVV�WLOO�
VSnUEXQGHQ�WUDÀN�
 Det ska vara möjligt att bo på landsbygden och kunna 
SHQGOD�WLOO�DUEHWHW�PHG�NROOHNWLYWUDÀNHQ��lYHQ�RP�GX�
arbetar kvällar och helger. Det är också  viktigt med 
barnomsorg på obekväma tider, för att göra det möjligt 
I|U�DOOD�DWW�DUEHWD��%ULVWHQ�Sn�NROOHNWLYWUDÀN�InU�LQWH�YDUD�
ytterligare ett hinder för att kunna arbeta. 
 Ett välutvecklat nät av mindre vägar är en viktig 
förutsättning för att bo och verka i länet, lönsamhet i de 
gröna näringarna samt turism.
� ,�GH�PHVW�DYOlJVQD�GHODUQD�L�YnUW�OlQ�ÀQQV�PnQJD��
särskilt äldre, som plötsligt blivit utan fast telefoni på 
grund av att Telia inte anser det lönsamt att reparera gamla 
ledningar. Det är oacceptabelt att utelämna dem till att 
DQYlQGD�GHW�PRELOD�QlWHW�XWDQ�DWW�GHW�ÀQQV�VlNHUVWlOOGD�
lösningar för bland annat trygghetslarm och liknande 
tjänster. Vänsterpartiet anser att det är samhällets ansvar 
att se till att telefonin även i framtiden tillhör den basala 
infrastrukturen – i hela länet. Det minsta som vi kan begära 
lU�DWW�GHQ�LQWH�VND�I|UVlPUDV�GlU�GHW�ÀQQV�IDVWERHQGH�
 Tillgång till bredband med hög kvalitet och hastighet 
förenklar vardagen och ska vara en självklarhet även 
på landsbygden. Särskilt på landsbygden kan ett 

välfungerande bredbandsnät göra 
det möjligt att bo, studera och arbeta 
på distans. Därför är det viktigt 
att inte landsbygden blir satt på 
undantag när regionen arbetar med sin 
bredbandsstrategi. Målet för länet är att 
nU������VND������DY�I|UHWDJHQ�RFK����
��DY�KXVKnOOHQ�KD�PLQVW�����0ELW�V��
Det målet får inte uppnås på bekostnad 
av landsbygdens befolkning.

Vänsterpartiet Vill

 • Se till att bredbandsutbyggnaden 
fördelas över hela 
 länet och inte koncentreras till 
tätorterna där det är mest 
 kostnadseffektivt.
 • Arbeta för ett dubbelspår på 
Ostkustbanan, kompletterat 

 med ett servicespår för lokaltåg.
 • Arbeta för dubbelspår på Norra stambanan, för att säkra 
 inlandets arbetsmarknadspendling och godshantering på 
 sträckan Gävle-Trondheim..
 • Förbättra eller bibehålla den fasta telefonin på dagens 
standard.

,QÀ\WDQGH��HQJDJHPDQJ�RFK�PnQJIDOG
I och med regionbildningen kommer den direkta 
GHPRNUDWLQ�RFK�LQÁ\WDQGHW�|YHU�GH�UHJLRQDOD�
utvecklingsmedlen att öka, vilket Vänsterpartiet är positivt 
till.
 De sociala företagen vars idé bygger på en hög 
grad av delaktighet, kan spela en roll i att bidra till att 
utveckla landsbygden. Svårigheterna att etablera sig på 
arbetsmarknaden kan vara av olika karaktär. Den svenska 
arbetsmarknaden tar inte fullt ut tillvara på den utbildning, 
kunskap och erfarenhet som personer med utländsk 
bakgrund ofta har.
Sociala företag har visat en god förmåga att skapa arbete. 
 De sociala företagen i vårt län kan underlätta inträdet 
på arbetsmarknaden, bland annat genom att kombinera 
exempelvis språkträning och arbete i företaget. Vi tror 
DWW�ÁHUD�NDQ�ELGUD�WLOO�DWW�XWYHFNOD�ODQGVE\JGHQ��VRP�
småföretagare inom natur och kultur.
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6PnI|UHWDJ�OlQHWV�PRWRU
Små och medelstora företag är viktiga för att länet ska 
leva. Arbetsmarknaden i länet är sårbar då länet har få 
medelstora företag. Under de senaste åren har vi drabbats 
KnUW�DY�HWW�DQWDO�QHGOlJJQLQJDU�RFK�I|UHWDJ�VRP�Á\WWDW�
sin verksamhet utomlands. Det är därför viktigt att ge 
förutsättningar för småföretag att växa.
 Företag på landsbygden motverkar den urbanisering 
som avfolkar landsbygden och leder till bostadsbrist i 
städerna. Flera små och medelstora företag minskar också 
sårbarheten vid nedläggningar.
 Något som kännetecknar landsbygdens företag är att de 
inte alltid har som första syfte att gå med vinst och växa, 
utan att ge en tillräcklig utkomst för att kunna bo kvar på 
orten. De företagen har inte sällan gått i arv från generation 
till generation.
 Vi vill underlätta för dessa företag att leva vidare genom 
en särskild satsning på stöd och information. På så sätt 
kan generationsskiftet underlättas och arbetstillfällen och 
servicen bibehållls. 
 Kvinnor som företagare har uppmärksammats under 
de senaste åren och även Länsstyrelsen och Almi har stöd 
VRP�YlQGHU�VLJ�VSHFLÀNW�WLOO�NYLQQRU��)|U�9lQVWHUSDUWLHW�lU�
GHW�SRVLWLYW�RP�ÁHU�NYLQQRU�VWDUWDU�I|UHWDJ��'HW�PnVWH�GRFN�
få ske på deras egna villkor och vi ser att många väljer 
att starta verksamheter tillsammans med andra, ofta i en 
ekonomisk förening.
���'HW�ÀQQV�HWW�|NDW�LQWUHVVH�I|U�DWW�GULYD�I|UHWDJ�PHG�
samhälleliga och sociala mål. De kallas sociala företag och 
har ofta sin drivkraft i viljan att förbättra samhället och 
bidra till att de gemensamma, samhällsnyttiga funktionerna 
utvecklas. Gemensamt för dem är också att de inte drivs av 
YLQVWLQWUHVVH��9lQVWHUSDUWLHW�VHU�DWW�GHW�ÀQQV�VWRU�SRWHQWLDO�L�
dessa företag och ser dem som ett fullvärdigt och intressant 
alternativ till andra företagsformer.
Vi vill att kommuner och andra offentliga aktörer i länet 
gynnar sociala företag.

Vänsterpartiet Vill

 • Underlätta generationsskiften i företag genom 
 information och särskilt riktade regionala stöd
 • Använda stödsparande för landskapsutveckling och 
 utvecklandet av samhällsnyttiga verksamheter.
 • Stötta sociala företag.

%DQNHU�Sn�ODQGVE\JGHQ
För landsbygdsbefolkningen är möjligheten att ta ut 
kontanter vktig. Nedläggningarna av bankkontoren får stor 

påverkan på utvecklingen av närsamhället och lägger över 
ansvaret på kontanthanteringen till lokala butiker vilket är 
orimligt.
� 9lQVWHUSDUWLHW�VW|GMHU�XWYHFNOLQJHQ�DY�ÁHU�EDQNNRQWRU��
och särskilt att den lokala sparbanken Hälsinglands 
Sparbank har möjlighet att konkurrera. Landsbygden 
behöver banker med lokal närvaro, stor personkännedom 
och ett samhällsengagemang. Banker som är närvarande på 
landsbygden och som ser landsbygden som något positivt 
är viktigt för att landsbygden ska kunna utvecklas.

*U|QD�QlULQJDU
Gävleborgs län är rikt på naturtillgångar. Jord- och 
skogsbruk ger idag arbetstillfällen och har potential att i 
IUDPWLGHQ�JH�lQ�ÁHU�DUEHWHQ��0nQJD�lU�YHUNVDPPD�PHG�
livsmedelsproduktion, men en växande grupp arbetar 
inom turism, djurhållning, livsmedelsförädling och 
energiproduktion.
 Utveckling av de gröna näringarna förbättrar oddsen för 
LQÁ\WWQLQJ�WLOO��RFK�XWYHFNOLQJ�DY��ODQGVE\JGHQ��(WW�DUEHWH�
i de gröna näringarna genererar även ytterligare arbeten 
L�ÁHUD�OHG�W�H[��I|U�YHWHULQlUHU��VWXJXWK\UDUH��LQRP�KDQGHO�
och i transportsektorn med mera. 
 Vänsterpartiet vill öka andelen ekologiskt och lokalt 
odlade livsmedel för offentlig sektor, men även för 
livsmedelshandeln. Målet är att underlätta för människor 
att få tillgång till närproducerad och miljövänligt 
producerad mat. Vi vill att regionen, så långt möjligt, ska 
YDUD�VMlOYI|UV|UMDQGH�PHG�OLYVPHGHO��'HW�ÀQQV�HQ�VWRU�
potential inom lokal livsmedelsförädling och småskaligt 
mathantverk.
 Kooperativ och lokalt ägda företag ger förutsättningar 
för en företagsamhet som tar hänsyn till lokalsamhället, 
och inte i första hand på snabba vinster.
Vi vill också se över möjligheterna att påverka 
distributionen av livsmedel, med syfte att minska 
transporterna.
� ,�UHJLRQHQ�ÀQQV�RPUnGHQ�LQWUHVVDQWD�I|U�XUDQEU\WQLQJ��
Uranbrytning är ett stort och oåterkallerligt ingrepp i 
naturen som förgiftar gruvområdet, grundvattnet och 
omgivande natur. Vänsterpartiet är emot kärnkraft 
och motsätter sig starkt uranbrytning. Vi vill därför ha 
kommunal vetorätt mot uranprospektering.
 Av samma anledning som det är viktigt att bli, om inte 
självförsörjande, så näst intill, på livsmedel, så är det 
viktigt att regionen har en stark egen energiförsörjning. 
� ,�*lYOHERUJ�ÀQQV�PnQJD�XWSHNDGH�ULNVLQWUHVVDQWD�
områden för vindkraft. För att kunna utnyttja vindlägena 
effektivt kommer det emellertid behövas större kapacitet i 
stamledningarna – något som ligger på statens ansvar. 
Vi har också stora arealer med produktiv skogsmark.
 Vänsterpartiet arbetar för att Järbo ska utvecklas till 
HWW�QDWLRQHOOW�FHQWUXP�I|U�I|UQ\HOVHEDU�HQHUJL��+lU�ÀQQV�
1RUGHQ�VW|UVWD�YLQGNUDIWVSDUN��EUD�ORNDOHU�RFK�ÁHUD�VRP�
arbetar med vind och solenergi. 

”  När en maQ�Á\WWDU�ERUW�
från naturen blir hans 
hjärta hårt.    
(Lakota) Indianordspråk 

 Civilisationen skördar vad 
kulturen odlar.  

 Hellmut Walters
”
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påverkan på utvecklingen av närsamhället och lägger över 
ansvaret på kontanthanteringen till lokala butiker vilket är 
orimligt.
� 9lQVWHUSDUWLHW�VW|GMHU�XWYHFNOLQJHQ�DY�ÁHU�EDQNNRQWRU��
och särskilt att den lokala sparbanken Hälsinglands 
Sparbank har möjlighet att konkurrera. Landsbygden 
behöver banker med lokal närvaro, stor personkännedom 
och ett samhällsengagemang. Banker som är närvarande på 
landsbygden och som ser landsbygden som något positivt 
är viktigt för att landsbygden ska kunna utvecklas.

*U|QD�QlULQJDU
Gävleborgs län är rikt på naturtillgångar. Jord- och 
skogsbruk ger idag arbetstillfällen och har potential att i 
IUDPWLGHQ�JH�lQ�ÁHU�DUEHWHQ��0nQJD�lU�YHUNVDPPD�PHG�
livsmedelsproduktion, men en växande grupp arbetar 
inom turism, djurhållning, livsmedelsförädling och 
energiproduktion.
 Utveckling av de gröna näringarna förbättrar oddsen för 
LQÁ\WWQLQJ�WLOO��RFK�XWYHFNOLQJ�DY��ODQGVE\JGHQ��(WW�DUEHWH�
i de gröna näringarna genererar även ytterligare arbeten 
L�ÁHUD�OHG�W�H[��I|U�YHWHULQlUHU��VWXJXWK\UDUH��LQRP�KDQGHO�
och i transportsektorn med mera. 
 Vänsterpartiet vill öka andelen ekologiskt och lokalt 
odlade livsmedel för offentlig sektor, men även för 
livsmedelshandeln. Målet är att underlätta för människor 
att få tillgång till närproducerad och miljövänligt 
producerad mat. Vi vill att regionen, så långt möjligt, ska 
YDUD�VMlOYI|UV|UMDQGH�PHG�OLYVPHGHO��'HW�ÀQQV�HQ�VWRU�
potential inom lokal livsmedelsförädling och småskaligt 
mathantverk.
 Kooperativ och lokalt ägda företag ger förutsättningar 
för en företagsamhet som tar hänsyn till lokalsamhället, 
och inte i första hand på snabba vinster.
Vi vill också se över möjligheterna att påverka 
distributionen av livsmedel, med syfte att minska 
transporterna.
� ,�UHJLRQHQ�ÀQQV�RPUnGHQ�LQWUHVVDQWD�I|U�XUDQEU\WQLQJ��
Uranbrytning är ett stort och oåterkallerligt ingrepp i 
naturen som förgiftar gruvområdet, grundvattnet och 
omgivande natur. Vänsterpartiet är emot kärnkraft 
och motsätter sig starkt uranbrytning. Vi vill därför ha 
kommunal vetorätt mot uranprospektering.
 Av samma anledning som det är viktigt att bli, om inte 
självförsörjande, så näst intill, på livsmedel, så är det 
viktigt att regionen har en stark egen energiförsörjning. 
� ,�*lYOHERUJ�ÀQQV�PnQJD�XWSHNDGH�ULNVLQWUHVVDQWD�
områden för vindkraft. För att kunna utnyttja vindlägena 
effektivt kommer det emellertid behövas större kapacitet i 
stamledningarna – något som ligger på statens ansvar. 
Vi har också stora arealer med produktiv skogsmark.
 Vänsterpartiet arbetar för att Järbo ska utvecklas till 
HWW�QDWLRQHOOW�FHQWUXP�I|U�I|UQ\HOVHEDU�HQHUJL��+lU�ÀQQV�
1RUGHQ�VW|UVWD�YLQGNUDIWVSDUN��EUD�ORNDOHU�RFK�ÁHUD�VRP�
arbetar med vind och solenergi. 

”  När en maQ�Á\WWDU�ERUW�
från naturen blir hans 
hjärta hårt.    
(Lakota) Indianordspråk 

Vänsterpartiet Vill

 • Öka andelen ekologiskt och lokalt odlade livsmedel i 
� UHJLRQHQ�ODQGVWLQJHW�RFK�NRPPXQHUQD�
 • Satsa på småskaligt matproduktion och besöksnäringar.
 • Uppmuntra utvecklandet av förnyelsebara energikällor  
 inom regionen

6NRJHQV�YlUGHQ
Skogen och skogsbruket är en stor näring i Gävleborgs län, 
och tillför ekonomin stora värden. Skog, virke och papper 
är en av länets (och Sveriges) viktigaste exportnäringar 
som ger många arbetstillfällen, och har därför en stor 
roll för landsbygdens utveckling. Skogen är också helt 

avgörande om vi vill ha ett miljövänligt och klimatmässigt 
uthålligt samhälle.
 Mittuniversitetet ligger i framkant vad 
gäller skogsforskning. Vidareförädling har stor 
XWYHFNOLQJVSRWHQWLDO�LQRP�ÁHUD�RPUnGHQ��*HQRP�DWW�
använda skogens resurser effektivt och hållbart skulle 
produkter baserade på skogsråvara kunna ersätta 
oljebaserade produkter och byggandet i trä skulle öka 
betydligt jämfört med idag. Det skulle också innebära 
lokalt producerade hus.
 Skogen ger upphov till motstridiga intressen, där 
felaktig skogsproduktion kan hota skogens vitala 
processer, kretslopp och ekosystem. Skogen är även en stor 
resurs för rekreation, kultur, friluftsliv och undervisning. Vi 
måste därför skydda och varsamt bruka skog som är viktig 
för besöksnäringen och lokalbefolkningen. 

Vänsterpartiet Vill

 • Stärka skogens sociala värden och respektera 
 lokalbefolkning genom att skydda skog i tätortsnära 
 områden för att främja friluftsliv, kultur, rekreation och 
 undervisning.
���6N\GGD�DOO�GHQ�XUVNRJ�VRP�ÀQQV�NYDU��YlUQD�
 nyckelbiotoper och bevara den biologiska mångfalden.
 • Öka produktionen av timmer och biomassa.
 • Öka kunskapen om skogens naturvärden och 

 återskapande så att skogsägare kan bidra till skoglig 
 naturvård,
• Använda skogens resurser på sådant sätt att 
 miljökvalitetsmålen uppnås
 • Att vidareförädlingen av skogsråvara ska vara ett 
 prioriterat område för forskningen. Regionen bör 
 använda närheten till Mittuniversitetet som ligger i 
 framkant inom forskningen
 • Båda minska utsläppen och öka bindningen av koldioxid 
 genom skydd av större skogsarealer, så att vi kan nå 
 ett klimatneutralt samhälle. Skogen har en viktig roll i 
 klimatomställningen.

7XULVP
'HW�ÀQQV�JRGD�I|UXWVlWWQLQJDU�I|U�DWW�XWYHFNOD�WXULVPHQ�
i länet. Gävleborg är ett rikt län beträffande natur- och 
kulturmiljö. Vi har ett historiskt kulturlandskap med 
OHYDQGH�MRUG��RFK�VNRJVEUXN��+lU�ÀQQV�HWW�VWRUW�DQWDO�VM|DU��
vattendrag och en lång kuststräcka. 
� 6DPPDQWDJHW�ÀQQV�KlU�HWW�XSSOHYHOVHRPUnGH�PHG�VWRUD�
potentialer. Naturmiljön är varierande och inbjuder till 
friluftsliv och turism.
� ,�OlQHW�ÀQQV�lYHQ�HWW�ÁHUWDO�WRUUODJGD�lOYInURU�VRP�
är resultatet av de överuttag som kraftbolagen gör. 
Fiskvandring och övrig fauna ödelägges och de stora 
älvfårorna utgör dessutom en trist syn för såväl boende 
som turister. 
Vänsterpartiet vill satsa på besöksnäringen. Det är en 
växande bransch som ger arbetstillfällen på landsbygden. 
För landsbygdsturismen är natur- och kulturlandskap de 
viktigaste resurserna – värden som vi måste både värna och 
kunna använda. 
 Närskidåkning är en viktig aktivitet för länet. 
Kungsberget, Järvsö, Bollnäs och Hassela har stor 
SRWHQLDO�RFK�VNDSDU�ÁHUD�DUEHWVWLOOIlOOHQ�RFK�LQNRPVWHU�WLOO�
landsbygen. 
 Hälsingegårdarna har nyss blivit utnämnda till 
Världsarv, vilket ger en möjlighet för hela länet att bygga 
WXULVWI|UHWDJ�NULQJ��bYHQ�ÀVNHWXULVP�RFK�PRXQWDLQELNH�
cykling, är aktiviteter som bidrar till vårt läns utveckling av 
turismen.
 Besöksnäringens intressen måste också beaktas vid 
planering av markanvändning, skogsbruk, infrastruktur och 
NROOHNWLYWUDÀN�

Vänsterpartiet Vill:
 • Uppvärdera landsbygdsturismen i ett regionalpolitiskt 
 perspektiv för att på så vis får tillgång till en större del  
 av de framtida infrastruktursatsningarna.
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 • Tydliggöra besöksnäringens betydelse för länet och 
 hävda dess behov.
 • Förenkla för småskalig livsmedelsproduktion genom 
 en enhetlig och tydlig tolkning av lagtexter från de 
 lokala miljökontoren.
���cWHUVWlOOD�HWW�I|U�IDXQDQ�Q|GYlQGLJW�YDWWHQÁ|GH�L�YnUD�
 älvar.

2IIHQWOLJ�VHUYLFH
Vänsterpartiet anser att alla medborgare har rätt till 
grundläggande service. Så är det inte idag. För att kunna 
erbjuda en bättre service också utanför tätorterna vill vi 
se en ökad samverkan mellan myndigheter.  Genom 
samlokalisering och samverkan inom så kallade 
Servicekontor skapas möjligheter för bra service.
  Vi vill också se att kommunerna är mer aktiva. Med det 
menar vi att kommunerna t.ex. vid eventuella nedläggningar 
av små landsbygdsskolor kan förlägga annan kommunal 
verksamhet ute i byarna istället för att koncentrera 
verksamheterna i centralorten. Vi tror även på ett utökat 
samarbete med olika lokala aktörer som t.ex. byalag och 
OLNQDQGH�VRP�NDQ�WLOOYDUDWD�GH�LGHHOOD�NUDIWHU�VRP�ÀQQV�Sn�
orten.

Vänsterpartiet Vill

 • Införa lokala servicekontor där statlig, kommunal, 
 ideell och privat service kan samordnas i samverkan 
 med dessa aktörer.
 • Att polisen ska vara närvarande i hela länet. Detta 
 kan med fördel organiseras genom samverkan med 
 kommunernas organisationer.

7LOOJnQJ�WLOO�YnUG��RPVRUJ�RFK�
OlNHPHGHO
Vänsterpartiets grundsyn är att tillgången till vård ska 
ske utifrån behov och inte vara beroende av plånbokens 
storlek eller var man bor någonstans. Därför vill vi hålla 
marknad och vinstintressen utanför vården. Däremot 
menar vi att privata aktörer utan vinstintresse – som 
icke vinstutdelande företag eller ideella föreningar – kan 
vara ett bra komplement till offentlig verksamhet och 
många gånger till stor nytta för kommunen och berörda 
medborgare. I grunden måste dock samhället stå som 
garant för en likvärdig vård och omsorg för alla, eftersom 
marknaden aldrig kommer att lösa vården och omsorgen 
på landsbygden.
Naturen har också ett värde som plats för rehabilitering 
som skulle kunna utnyttjas mer än den gör idag. Detta 
kan ske genom så kallad grön terapi, gruppboenden 
med djur med mera. För Vänsterpartiet är det viktigt 
att nya terapimetoder kontinuerligt införlivas med den 
VDPKlOOVlJGD�YnUGHQ�RFK�RPVRUJHQ��QlU�GHW�ÀQQV�EHYLV�I|U�
att de fungerar.

VÄNSTERPARTIET VILL

���$WW�WLOOJnQJ�WLOO�YnUG�RFK�OlNHPHGHO�VND�ÀQQDV�L�KHOD�
 länet.

/DQWKDQGHO��PDFN�P�P�
Vänsterpartiet värnar om en grundläggande service till hela 
befolkningen. Utan den servicen kommer landsbygden 
att utarmas då företag inte kan verka utan grundläggande 
samhällsservice.
 De kommersiella drivmedelsmackarna läggs ner i 
JOHVE\JG�RFK�ÁHU�RFK�ÁHU�GULYV�LVWlOOHW�DY�E\DODJ�HOOHU�L�
form av ekonomisk förening. För att de ska överleva krävs 
regionala stöd. Särskilt när det kommer till förnyelsebara 
drivmedel är det vitalt att regionen och kommunerna är 
med och stödjer dessa satsningar genom att till exempel 
N|SD�LQ�PLOM|ELODU�Vn�DWW�HWW�XQGHUODJ�ÀQQV��
 Det är därför viktigt att det sker en samordnad satsning 
så att mackägarna vet vilka drivmedel som är aktuella.

Vänsterpartiet Vill

 • Utöka stödet till lanthandlarna i glesbygd för att 
� NRPSHQVHUD�I|U�VlPUH�JHRJUDÀVND�EHOlJHQKHWHU��PLQGUH�
 volymer av varor etc. vilket är en förutsättning för en 
 fungerande dagligvarumarknad även på landsbygden.
  • Utöka möjligheterna att få hjälp till etablering av 
 drivmedelsmack på landsbygd.

8WELOGQLQJ�RFK�NRPSHWHQVI|UV|UMQLQJ
Vänsterpartiet tror på det livslånga lärandet. Vi slår vakt 
om rätten till en likvärdig skola och utbildning oavsett var i 
länet som man bor. Att tillgången till utbildning är god i 
hela länet är en jämlikhetsfråga, men även en nödvändighet 
för att försörja arbetsmarknaden med kompetens.
 Utbildningsnivån i länet är under genomsnittet, men 
YL�KDU�HWW�ÁHUWDO�UHODWLYW�VWRUD�IRONK|JVNRORU��HQ�HJHQ�
K|JVNROD�L�*lYOH�RFK�ÁHUD�NRPPXQDOD�OlUFHQWUD�PHG�
distansutbildningar som alla är centrum för lärande. 
 Högskolan i Gävle (HiG) har idag cirka 14 700 
studenter. Mittuniversitetet (Miun) i Sundsvall, som har 
cirka 16 000 studenter totalt, är också ett viktigt lärosäte 
för den norra delen av länet. 
 Samtidigt är arbetslösheten i länet relativt hög och 
det är viktigt att vi kan få ungdomarna i arbete inom 
länet. Utbildningssatsningar är därför ett av de viktigaste 
områdena för att bekämpa arbetslösheten. 
� 7URWV�DWW�GHW�UnGHU�DUEHWVNUDIWVEULVW�LQRP�ÁHUD�RPUnGHQ��
så har Gävleborg en hög arbetslöshet. Därför är det viktigt

 Lärdom är långt mer 
värd än guld.   

Ordspråk från Kina
”
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 med en möjlighet till vidareutbildning och omskolning 
även i vuxen ålder. Vi vill ta vara på alla utbildade 
människor oavsett ursprung genom att öka delaktigheten 
för att undvika diskriminering.

VÄNSTERPARTIET VILL

 • Stärka båda högskolorna som verkar inom vårt område 
 genom att de bygger vidare på deras styrkor..
 • Stärka och utveckla folkhögskolorna inom regionen.
 • Öka antalet utbildningsplatser på folkhögskolorna, den 
 kommunala vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan.
 •  Öka antalet högskoleplatser

%RVWDGVSROLWLN
Vänsterpartiet vill att bostadsbyggandet ska öka, även på 
landsbygden. De kommunala bostadsbolagen har här en 
viktig uppgift. Vi vill uppmuntra till ett hållbart byggande 
DY�ÁHUIDPLOMVKXV�L�WUl��'H�KDU�Gn�RFNVn�P|MOLJKHW�DWW�EOL�
lokalt producerade – av lokala råvaror. För byggbranschen 
generellt efterlyser vi en bättre konkurrens, och att 
E\JJD�ÁHU�RFK�VW|UUH�KXV�L�WUl�NDQ�SUHVVD�NRVWQDGHUQD��Sn�
bostadsmarknaden – vilket i sig är välkommet.
� ,�GH�ÁHVWD�DY�*lYOHERUJV�NRPPXQHU�lU�
bostadsmarknaden vikande eller stagnerande, vilket inte 
inbjuder till något nybyggande. Ett regionalt stöd för 
byggande av hyresrätter, samt för energieffektivisering tror 
vi ändå kan vara en bra väg att gå. För regionen som helhet 
är det viktigt att även landsbygden lever och då måste vi 
visa med handling att vi vågar satsa.

Ett alternativ till konventionella bostadsrätter kan den så 
kallade kooperativa bostadsrätten vara, eftersom den inte 
inbjuder till spekulation.

.XOWXU�I|U�DOOD
En ort med rikt och varierat kulturliv genererar 
engagemang och trivsel för medborgare, men även för 
besökare och turister som vill ta del av den. Kultur är 
därför både en rättighet, men även en möjlighet för 
besöksnäringen att utveckla till intressanta turistmål. 
Kreativitet är viktigt för hela samhället. 
9lQVWHUSDUWLHW�YLOO�DWW�WHDWHU��PXVLN�RFK�GDQV�VND�ÀQQDV�L�
hela länet.
 En grundsten i ett demokratiskt samhälle är avgiftsfria 
bibliotek. För Vänsterpartiet är det självklart att 
GHVVD�DJHUDU�VMlOYVWlQGLJW�RFK�XWDQ�LQÁ\WDQGH�IUnQ�
marknadskrafter och kommersiella intressen. Biblioteken 
ska bedriva uppsökande verksamhet och vara ett självklart 
inslag på arbetsplatser, sjukhus och andra institutioner. 
 Vi vill också verka för att öka tillgängligheten för lån av 
e-böcker vid biblioteken.
 Den digitala tekniken har i många små orter slagit 
ut den lokala biografen som inte haft ekonomi för att 

investera. Film gör sig bäst på bio, men om det ska ske på 
landsbygden är det viktigt att vi tar ett regionalt ansvar för 
skiftet från analog till digital teknik. En teknik som ger 
stora möjligheter till små orter.

VÄNSTERPARTIET VILL

 • Öka resurserna till kommunernas kultur- och 
 musikskolor så att de kan hålla en god kvalitet och vara 
 tillgängliga för alla.
 • Värna avgiftsfria bibliotek.
 •Göra kulturen närvarande i hela länet.
 • Inkludera digitaliseringen av biograferna i länet i den 
 regionala bredbandsstrategin.

5RYGMXU
Vänsterpartiet står bakom beslutet om att ha livskraftiga 
rovdjursstammar i vårt land. De stora rovdjuren har under 
OnQJ�WLG�GHEDWWHUDWV�ÁLWLJW�L�PHGLD�DY�ROLND�LQWUHVVHJUXSSHU��
men de polariserade diskussionerna har allt för ofta 
resulterar i än större irritation i de områden där rovdjuren 
ÀQQV��5RYGMXUHQ�lU�KlU�I|U�DWW�VWDQQD��'HW�lU�DY�YLNW�
att verksamheter som påverkas av rovdjursförekomst, 
exempelvis tamdjurshållning eller jakt, ges möjlighet 
att anpassa sin verksamhet till förekomsten av rovdjur.  
Exempelvis kan resurser anslås till säsongsbetande 
djurvallare av fribetande tamdjur i rovdjursområden.

VÄNSTERPARTIET VILL

 • Öka resurserna till förebyggande åtgärder mot 
 rovdjursangrepp på tamboskap, exempelvis genom 
 bättre stängsling och säsongsbetande djurvallare.
 • Ha en snabbare beslutsgång kring skyddsjakt när rovdjur 
 hotar olika boskapsnäringar (inklusive biodlingar) eller 
 uppvisar ett oskyggt och störande beteende i bebyggda 
 områden.
 • Att rovdjurspolitiken beslutas nationellt, men att 
 viltförvaltningsdelegationen fortsatt har en regional 
 beslutanderätt.
 • Vara delaktig i en dialog för förståelse av landsbygdens 
 villkor.
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6DPRUGQLQJ�I|U�IUDPWLGVWUR
Landsbygden i Gävleborg har goda möjligheter att 
utvecklas och bidra till omställningen till ett hållbart län. 
Men för detta behövs en politik som ser landsbygden 
som en möjlighet och en del av lösningen istället för ett 
problem. Politiken måste hänga samman, myndigheter 
måste samordnas och lokalpolitiska aspekter måste utgöra 
en viktig del av beslutsunderlagen.

VÄNSTERPARTIET VILL

 • Samordna landsbygdsfrågorna i länet i nämnden för 
 regional utveckling.
 • Redovisa lokalpolitiska konsekvenser för landsbygden
 inför beslut i regionfullmäktige.
 • Utvärdera vad privatiseringarna har haft för 
 konsekvenser för landsbygden.
 • Att möjligheten till landsbygdsutveckling i strandnära 
 lägen (LIS) utnyttjas för utveckling i områden med 
 många stränder och lågt exploateringstryck. Detta 
 måste ske på ett sådant sätt att det inte hindrar det rörliga 
 friluftslivet och allmänheten att få tillgång till hela 
 sjön och hela strandremsan, samt att strandbiotoper skall 
 skyddas
  • Genom att gynna detta kommer besöksnäringen 
 automatiskt också att gynnas.

Landsbygdsgruppen som arbetat fram programmet 
för distriktsstyrelsen:

Mikael Damberg 

Petra Modée  

Jerker Svensson


