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Valet 2018 handlar om hur det framtida samhället ska byggas för att ge
alla människor anständiga livsvillkor. Samhällen förändras hela tiden,
dock inte av sig självt, utan av människor. Din röst och din insats är det
som kommer att avgöra om Sverige ska vara ett land där folket möts, i
frihet, som jämlikar och som medmänniskor.

Din frihet hänger samman med andra människors frihet i ett samhälle som tillåter
och gör friheten möjlig. Det är i jämlika samhällen människors frihet växer sig
starkast. Sverige är ett av de länder där samhällsklyftorna ökat snabbast. Vilka
möjligheter du har i livet bestäms idag av plånboken och vilket kön du råkar ha.
Hur det går för dig i skolan beror på dina föräldrars utbildning. Om du ska kunna
flytta hemifrån beror på hur det ser ut på dina föräldrars bankkonton. Är du kvinna
riskerar du att tvingas utstå våld och sexuella trakasserier bara för att du är kvinna.
Kvinnodominerade arbetsplatser har dessutom sämre arbetsmiljö, anställningsförhållanden och är mer osäkra, jämfört med manligt dominerade arbetsmiljöer.
Vänsterpartiet vill bygga en stark välfärd genom att omfördela skattemedel mellan
rika och fattiga. En välfärd som bland annat kan ge alla medborgare bra sjukvård,
skola och trygg ålderdom oavsett vem du är eller var du bor. Den möjligheten
skapas genom att du och jag och alla andra medborgare betalar skatt, som blir inkomster för stat, landsting/region och kommun. Inkomster som kommer från skatter som betalas av människor med vanliga löner. Vänsterpartiets mål för en stark
välfärd på regional nivå handlar om jämlik och jämställd folkhälsa, jämlik och
jämställd hälso- och sjukvård, avgiftsfri kollektivtrafik, ett kulturutbud som når
hela länet och ett utbud av utbildningsformer anpassade efter individen och arbetsmarknadens behov.
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Målet –
jämlik och jämställd hälsa
Det finns stora skillnader i hälsa vad gäller hälsorisker, sjukdomar och dödlighet
mellan arbetare och tjänstemän, lågutbildade och högutbildade och mellan grupper som är födda i olika länder. Folksjukdomar som diabetes och hjärt-/kärlsjukdomar drabbar lågutbildade och arbetare i högre utsträckning. För den som blir
långvarigt arbetslös ökar risken för ohälsa i form av främst psykiska besvär, ökad
sjuklighet och missbruk. Men hälsan är också en fråga om kön. Sannolikt är de
olika villkoren i samhället för män och kvinnor i arbetsliv, parrelationer och familjeliv de viktigaste faktorerna.
Undersökningar visar också att hbtq-personer generellt har en sämre hälsa än heterosexuella och inte heller får rätt bemötande av vården och myndigheter. Vänsterpartiet har framgångsrikt drivit frågan om att hbtq-certifiera verksamheter inom
Region Gävleborg. Bland annat har högsta ledningen, läkarutbildningen och ungdomsmottagningarna certifierats. Öppenhet för olikheter gynnar inte bara bemötandet av hbtq-personer, utan av alla. Att reflektera över behov hos och bemötandet av de som inte följer normen är nyttigt ur ett brett perspektiv, det ger en förståelse och öppenhet för olikheter. Vårt mål är att alla verksamheter inom Region
Gävleborg ska få de kunskaper och insikter som en hbtq-certifiering ger.
Vänsterpartiet vill skapa förutsättningar för en god hälsa, inte styra människors
vanor. Avgörande för en god hälsa är trygga uppväxtvillkor, möjligheter till utbildning, möjlighet att få ett arbete, schyssta arbetsförhållanden och arbetsmiljö,
bra boende och närmiljö, känsla av kontroll, inflytande och delaktighet och en
jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Region Gävleborg gör den största
insatsen för folkhälsan genom att ha väl fungerande verksamheter som når alla på
ett likvärdigt sätt.

En hållbar regional utveckling i stad
och på landsbygd
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 länets kommuner likvärdiga möjligheter och garanterar
oss service och infrastruktur i hela länet. Vänsterpartiet vill att Region Gävleborg
ska bedriva verksamhet i hela länet genom till exempel kulturevenemang på turné
och kollektivtrafik och vi vill också utreda om vi kan skapa fler arbetstillfällen
lokalt genom att förlägga verksamhet i flera delar av länet.
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Vänsterpartiet är ett parti på ekologisk grund. Vi är en del i en stark rörelse och
folklig opinion för att ta klimatförändringarna på allvar och påbörja en omställning mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Mot detta står en mäktig fossilindustri
som gör enorma vinster på dagens beroende av olja, gas och kol, som prioriterar
sina kortsiktiga intressen av vinster idag över de långsiktiga konsekvenser ett förändrat klimat kommer att ha för oss alla. Vi vet att klimatförändringarna inte går
att stoppa enbart genom att vi gör individuella insatser, som sopsortering och miljömedveten konsumtion, utan det krävs förändringar på samhällsnivå. Om vi ska
klara klimatförändringarna behöver våra konsumtionsmönster förändras. I detta
arbete är offentlig sektors konsumtion, det vill säga samhällets gemensamma konsumtion, central. I ett jämlikt samhälle, där vi litar på att alla gör sin beskärda del,
ökar chansen att fler deltar i omställningen.
Företag med bas i jord-, skogs- och turismnäringen spelar en nyckelroll i omställningen. Fler jobb kommer att behöva skapas där för att klara klimatomställningen
vilket också ökar möjligheterna till positiv utveckling på landsbygden. På regional
nivå vill Vänsterpartiet att en hållbar utveckling ska utgöra ramen för all utveckling Region Gävleborg driver och stödjer.
Social och ekonomiskt hållbar utveckling görs möjligt av transporter, kommunikation, kunskap, kultur, företagande och möjligheter att förverkliga nya idéer.
Fungerar samspelet mellan dem blir länet intressant för det som den regionala utvecklingen är beroende av – oss människor och våra kunskaper.

Transporter
Region Gävleborg ansvarar för länets kollektivtrafik. En tillgänglig, väl utbyggd
och pålitlig kollektivtrafik är avgörande för att vi gävleborgare ska kunna ta oss
till arbete, utbildning och fritid. Kollektivt resande är hållbart resande, särskilt
som regionens kollektivtrafik numera drivs på fossilfria bränslen.
Du ska ha möjlighet att åka kollektivt i hela länet och du ska ha råd, oavsett inkomst. Under de senaste fyra åren har Vänsterpartiet bidragit till att det blivit billigare att åka längre sträckor, något vi ser som nödvändigt för att göra kollektivtrafiken till ett alternativ för dem som bor på landsbygden och pendlar. 2019 ska
tågtrafiken bli mer tillgänglig genom att timmestrafik införs på Ostkustbanan
(Gävle-Sundsvall) och Norra stambanan (Gävle-Bollnäs-Ljusdal). Kollektivtrafiken i vårt stora och relativt glest bebyggda län måste komma i många former för
att vara klimatsmart och kostnadseffektiv. Region Gävleborg har satsat på utveckling av närtrafik (tidslagda slingor för taxi som beställs i förväg) och projekt för
att underlätta samåkning i bil. Nu vill vi ta nästa stora steg mot ökad tillgänglighet
– avgiftsfri kollektivtrafik för alla i hela regionen.
För att nå ännu längre, för att göra kollektivt resande till ett alternativ för fler, är
dubbelspår på Ostkustbanan och Norra stambanan avgörande. Trängseln på spåret
gör att tågen idag riskerar att bli stående i väntan på möte. Dubbelspår är en förutsättning för att vi ska kunna utöka regionens tågtrafik i den utsträckning vi vill.
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Det är ett statligt beslut men regionalt ska vi göra betydelsen för Gävleborg och
för Sverige tydlig.
Region Gävleborg ska vara en aktiv part i utvecklingen av fossilfria transporter.
Sommaren 2017 blev kollektivtrafiken fossilfri och nu finns planer för att testa
vätgas som bussbränsle i Sandvikens stadstrafik och förutsättningar för elbilar och
vätgasfordon byggs ut.

Kommunikation
Tillgång till bredband med hög hastighet förenklar vardagen och ska vara en
självklarhet även på landsbygden. Särskilt på landsbygden kan ett väl fungerande
bredbandsnät göra det möjligt att studera och arbeta på distans. Digitalisering av
samhällsservice och välfärdstjänster, till exempel kontakt med vården på distans,
innebär bättre tillgänglighet men det förutsätter fungerande internetuppkoppling
Målet för länet är att 90 % av hushållen och 95 % av företagen har minst 100
Mbit/s år 2020. Det målet ska inte uppnås på landsbygdens bekostnad. En utbyggnad av bredbandsnätet ska ske i hela länet, inte bara där det bor flest människor.

Kunskap och arbete
Goda arbetsförhållanden och möjligheter till självförsörjning kan stärka individens ekonomi, sociala status, personliga utveckling, sociala relationer och självförtroende. Samtidigt har arbetslöshet, tidsbegränsade och osäkra anställningar
negativa effekter på jämlikheten och sammanhållningen. Vi vet att barn som växt
upp med långtidsarbetslösa föräldrar i större utsträckning själva blir arbetslösa
och de lider också mer av olika psykiska problem, både som unga och som vuxna,
än andra personer.
Det livslånga lärandet stärker möjligheten att fler ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden, utveckla sig under yrkeslivet och kunna byta yrke när arbetsmarknaden eller hälsan och kroppen så kräver. Vidareutbildning, en god matchning och möjlighet att kunna byta karriär under ett arbetsliv – det är inte bara frågor om stark produktion, konkurrenskraft och tillväxt i samhället. Det handlar
också om att erbjuda alla möjlighet att bidra.
Idag ser vi en delad arbetsmarknad. Många kan inte få ett arbete samtidigt som det
är brist på utbildad arbetskraft inom flera områden. En god tillgång till en bra utbildning för unga och många möjligheter till högre utbildning och kvalificerade
yrkesutbildningar även för vuxna är avgörande. Region Gävleborg samarbetar
med länets kommuner och staten (Arbetsförmedlingen) för att identifiera behov på
arbetsmarknaden.
Men Vänsterpartiet vill lyfta kunskap för dess egen skull och inte endast den kunskap som det är lätt att se direkt nytta av på arbetsmarknaden. Kunskap är en förutsättning för en livaktig demokrati och en höjd utbildningsnivå påverkar också
hälsa och livslängd för den enskilda människan. Genom bildning växer vår värld
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och livet blir rikare, bildning ger självkänsla. De regionala folkhögskolorna har
tillsammans med studieförbunden en viktig roll att spela för folkbildningen, tillsammans kan de erbjuda bildning och utbildning i hela länet.

Kultur
Region Gävleborg ansvarar för den regionala kulturen. Kultur är ingen lyx. Den är
ett av våra djupaste behov, nödvändig för att få oss att skratta, gråta, tänka efter
och ifrågasätta. Det ska vara lätt att utöva och uppleva kultur oavsett om du bor i
staden eller på landsbygden. Teater, turnerande utställningar med mera ska nå ut i
alla hörn av länet. Digital teknik kan vara ett hjälpmedel för att nå fler. De ickekommersiella mötesplatser där vi kan utöva och möta kultur måste bli fler.
Kulturen ska vara fri och frispråkig! I dag händer det att kultur tystas och tillrättaläggs, ibland med goda föresatser, ibland med klassförakt, sexism eller hat som
grund. Vi måste lita till människors förmåga att möta även det som kan uppfattas
som obekväma uttryck i konsten. Yttrandefrihet, rätten till konstnärlig frihet och
det fria konstlivet angrips i världen och i Sverige från olika extremgrupper. Vänsterpartiet är konsekventa försvarare av konstnärlig frihet och yttrandefrihet.

Företagande och möjligheter att
förverkliga nya idéer
Region Gävleborg fördelar pengar för att regionala företag, organisationer, föreningar och enskilda ska kunna bidra till den regionala utvecklingen. Vänsterpartiet
vill se en jämställd fördelning av utvecklingsstöd. Stöd till regional utveckling ska
alltid ha social och miljömässig hållbarhet som utgångspunkt. För att kunna möta
de utmaningar vi står inför; till exempel ökad ojämlikhet, klimatförändringar, segregation, åldrande befolkning, ökad psykisk ohälsa och arbetslöshet behöver vi se
över och förnya vårt sätt att tänka när det gäller innovation.
Vi behöver nya idéer, metoder och samarbeten som involverar alla samhällets aktörer, inklusive medborgare i lösningen av problemen. Social innovation fyller
sociala behov och löser samhällsutmaningar där just samhällsnyttan är huvudsyftet. Det skulle kunna handla till exempel om nya sätt att samverka mellan ideell,
privat och offentlig sektor för att förbättra integrationen eller göra bostadsområden tryggare.
För att social innovation ska kunna ske behövs en breddning av entreprenörskapsoch innovationsbegreppen. Då entreprenörer med nya samhällsnyttiga idéer ofta
möter hinder i sina försök till etablering. För att kunna ta tillvara dessa initiativ
krävs innovativa politiska lösningar för att området ska kunna utvecklas.
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Hälso- och sjukvård
Att hälso- och sjukvården fungerar är en förutsättning för vår frihet. Det handlar
förstås mycket om resurser – en stark välfärd kräver utbildad personal, tillräcklig
bemanning och anständiga löner. Men det handlar också om att de senaste decennierna präglats av kortsiktighet, dålig samordning och krångliga marknadsinspirerade mätsystem som begränsar hälso- och sjukvårdens arbetare att göra sitt jobb.
Vår utgångspunkt är väldigt enkel: hälso- och sjukvården är till för oss invånare –
inte för att ge vinst åt ägare. Vänsterpartiet är det parti som driver kravet att få
bort de osunda vinsterna i välfärden.
Behoven måste få styra. Vi vill att anställda ska få ökat inflytande över hur arbetet
organiseras. Det är människorna som jobbar i verksamheten som kan forma och
utveckla den på ett bra sätt. För det krävs tid och att vi politiker undviker onödig
detaljstyrning som leder till ökad administration. . Välfärdens olika delar måste
samordnas bättre så att inte människor hamnar i kläm mellan myndigheter eller
skickas runt i systemet. Du ska få hjälp - inte en katalog av leverantörer att ringa
runt till.
Idag finns allvarliga problem inom hälso- och sjukvården. Ett stort problem nationellt är bristen på utbildad personal som leder till färre vårdplatser, inställda operationer och dyra lösningar via bemanningsföretag. Personalens arbetsmiljö och
arbetsvillkor behöver förbättras så att de som nu arbetar i vården känner att de
kan, orkar och vill stanna kvar. Här behövs stora insatser göras på både kort och
lång sikt.

Hälso- och sjukvård ur patientens perspektiv
Värdet av hälso- och sjukvården uppstår i mötet mellan patienten och vården. En
förutsättning för bra vård är att du som patient involveras och görs delaktig i din
egen vård i högre utsträckning än idag.
Inom flera områden präglas hälso- och sjukvården idag av bristande kontinuitet.
För människor med komplex problematik är det särskilt besvärligt då de måste ha
kontakt med flera olika vårdinstanser. Detta innebär en ökad osäkerhet för den enskilde patienten och dess anhöriga. Stärkt kontinuitet och helhetsansvar för den
enskilde patienten är en av hälso- och sjukvårdens viktigaste förbättringsområden
och kräver bra samverkan med kommuner, andra regioner/landsting och privata
aktörer.
Det ska vara enkelt att komma i kontakt med vården och vården ska organiseras
utifrån patientens behov. Patienter ska kunna vara delaktiga i sin egen vård genom
att enkelt kunna följa sin vårdprocess, till exempel via digitala remisser och
provsvar. Digitala lösningar inom hälso- och sjukvården kan på många sätt gynna
patienter och anhörigas delaktighet och trygghet och ska då införas så snart som
möjligt. Sist men inte minst ska du som patient vara delaktig i och lätt kunna följa
din vårdprocess (till exempel när det gäller remisser och provsvar).
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Vården ska vara nära
Den vård vi behöver ofta måste finnas nära. Nära betyder nära medborgarna men
det behöver inte vara geografiskt, nära kan också vara patientsäkra digitala vårdformer som kan komplettera hälso- och sjukvården, för den som vill. Vänsterpartiet vill utveckla en nära vård.
I framtiden behöver fler saker som idag görs på sjukhusen erbjudas närmare människor, på hälsocentraler och i vissa fall också i våra hem. Integrationen mellan
primärvården och sjukhusvården behöver förstärkas och utvecklas.
Primärvården ska ha god kunskap om oss. Inom primärvården ska man ha identifierat dem som har stort vårdbehov. Framförallt gäller det människor med kronisk
sjukdom och nedsatt självständighet på grund av nedsatt hälsa eller funktionsförmåga. Nära vård kan också innebära tillgänglig vård oavsett hur tjock din plånbok
är. Vänsterpartiet i Gävleborg vill införa avgiftsfri primärvård.
Vänsterpartiet vill att regionala politiker – som ansvarar för primärvården – ska
kunna prioritera allas rätt till tillgänglig vård. Idag måste landstingen/regionerna
ha vårdval och fri etablering – det vill säga privata företag har rätt att öppna hälsocentraler där de finner det lönsamt och regionen tvingas betala med skattemedel.
Marknaden dras till tätt bebyggda områden och i områden där hälsan är relativt
god – till centrum. Men vänsterpolitik handlar om att göra andra prioriteringar än
marknaden. Offentlig service ska inte styras av marknadslogik och ska inte enbart
utgå från efterfrågan.
Med våra gemensamma resurser har vi möjlighet att göra en fördelning utifrån
andra värden, för det krävs likvärdiga grundförut-sättningar oavsett var i landet du
bor.

Psykiatrisk vård
Den psykiska ohälsan är ett stort samhällsproblem. Vänsterpartiet jobbar nationellt för ett psykiatrilyft som innebär att den psykiatriska vården får samma fokus
som cancervården. I Region Gävleborg vill Vänsterpartiet att den psykiatriska
vården ska bli mer tillgänglig, till exempel genom självvald inläggning för psykospatienter och förstärkt samtalsstöd på vårdcentralerna. Enligt utvärderingar
som gjorts av självvald inläggning har det, förutom patientens känsla av ökad
trygghet resulterat i mindre inlagd vård, eftersom känslan av tillgänglighet varit
tillräcklig.
Den ökade psykiska ohälsan bland unga kräver omgående åtgärder och insatser
från samhällets sida. Både vad gäller att kunna identifiera och åtgärda bakomliggande orsaker till denna utveckling och för att hjälpa, stödja och när så krävs ge
vård till de unga. Vänsterpartiet vill se fler insatser i samverkan mellan kommuner
och landsting.
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God arbetsmiljö - en förutsättning för en
väl fungerande välfärd
Vi måste bygga ett arbetsliv för alla. Där vi har makt och inflytande över våra
jobb, där alla orkar jobba till pensionen och inte blir utslitna i förtid, där det vanliga är att veta sitt schema i god tid och inte tvingas vänta vid telefonen i jakt på
tillfälliga påhugg. I bland annat sjukvården finns stora problem som grundas i ett
mer intensivt arbetstempo och brist på inflytande över arbetet.
Redan ansvarskrävande jobb i dessa kvinnodominerade arbeten har fått ökade
krav. Med ökad övervakning och detaljstyrning, ökad rapportskyldighet och pappersarbete. Den mänskliga kostnaden är enorm - tusentals kvinnor och även män
slits ut av sina arbeten och får sina liv förkortade. I längden drabbar det oss alla –
delar av offentlig sektor lider sedan decennier av oacceptabla sjuktal som gjort det
svårt att upprätthålla kvaliteten. Känslan av kontroll och möjligheten till återhämtning och reflektion är en god grund för en hälsosam arbetsplats.
Hälso- och sjukvården är en verksamhet som kräver ständig anpassning och utveckling. I en sådan verksamhet krävs det att medarbetarna har möjlighet att vara
delaktiga, kan påverka sin arbetssituation och sitt arbetssätt för att göra nödvändiga anpassningar i vardagen. Chefer och medarbetare ska ges tid, kunskap och redskap att arbeta med verksamhetsutveckling. En god ledare engagerar, lyssnar aktivt och visar tillit i förhållande till medarbetarna vilket ska genomsyra ledarskapet i alla Region Gävleborgs verksamheter.
Vänsterpartiet har runt om i landet drivit på för många försök med kortad arbetstid. De visar att det är praktiskt genomförbart och ger stora vinster för hälsa och
arbetsmiljö. Förkortad arbetstid måste införas stegvis och kombineras med stora
insatser för utbildning i bristyrken. I Region Gävleborg vill Vänsterpartiet öppna
för olika initiativ till arbetstids- eller arbetsmiljöförändringar, initiativ och modeller som ska komma från de som har kunskap om förutsättningarna – medarbetarna.
Medarbetarnas olika typer av kompetenser på ska nyttjas bästa sätt. Region Gävleborg behöver även arbeta med smart fördelning av arbetsuppgifter, undersköterskors omsorgskompetens är till exempel en underutnyttjad resurs. Lönerna ska
vara konkurrenskraftiga och behöver förbättras inom vissa verksamhetsområden.
Region Gävleborg ska även erbjuda goda möjligheter till kompetens- och yrkeslivsutveckling.
Region Gävleborg har en hög andel fast anställda och heltid som norm men andelen ska ökas än mer. Vänsterpartiet fortsätter det enträgna arbetet för att så många
som möjligt ska få en fast anställning och för att alla som vill jobba heltid ska få
det, och ha en arbetsmiljö som gör det möjligt.
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Fredrik Åberg Jönsson är
Vänsterpartiet Gävleborgs toppkandidat i
landstingsvalet.

• Varför ställer du upp i regionvalet?
— Fint förtroende att representera Vänsterpartiet och alla de väljare och sympatisörer
som har hjärtat till vänster. Men även alla människor i länet. Enligt min mening är politiska förtroendeuppdrag bland de finaste uppdrag man kan ha. Något som förpliktar
men också en stolthet och en vilja att på bästa sätt representera och jobba för att få
till bra förutsättningar för länet och de som bor och verkar här.
— Bra förutsättningar för personalen, inte minst inom vården, det tror jag är absolut
nödvändigt för att säkerställa personaltäthet, arbetsmiljön och förutsättningar för att
bedriva en god vård får alla i länet. Idag har t ex en ojämlikhet i hälsa och beroende på
vart du kommer ifrån, klass, kön och vart du bor. Det är viktigt att ha med sig även in i
politikervardagen med små och stora beslut framöver.
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