Landsbygdspolitiskt
program
för Gävleborgs län
Landsbygd kallas område med lantlig bebyggelse. Statistiska centralbyrån definierar en
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.
Glesbygdsverket definierar områden som ligger 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.

Innehåll

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
handlingskraft som finns bland landsbygdens människor.
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
proportionellt stor utflyttning av yngre, och en inflyttning
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
och omsorg, men även en fungerande kollektivtrafik. Vi
kommer också att behöva många fler som arbetar inom
vård och omsorg.
Inflyttningen har haft en stor positiv inverkan
på befolkningsutvecklingen i länet, speciellt i
landsbygdskommunerna.
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Infrastruktur i länet

En väl fungerande infrastruktur är en förutsättning för att
skapa goda livsmiljöer med möjligheter för näringslivet
att utvecklas på platser som människor väljer att flytta till.
Gävleborgs län har en mycket väl utbyggd tågtrafik, både
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
befintligt spår som ett servicespår samt för lokaltågen. Det
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
underlätta för såväl godstrafik som arbetspendling.
Järnvägssträckan mellan Bollnäs och Orsa har tidigare haft
stor betydelse för godstrafik. Hela sträckan användes fram
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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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
år 2020 ska 95 % av företagen och 90
% av hushållen ha minst 100 Mbit/s.
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.

nedlagd men Banverket har nedprioriterat underhållet och
driften. Detta innebär fler transporter på landsvägen.
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
Idag bygger kollektivtrafiken på norr-söder-gående
tåg samt öst-väst-gående bussar. Däremot är det värre att
ta sig diagonalt genom länet. Det kräver ofta flera byten
och blir därför inte ett reellt alternativ till bilen. Genom
att återställa Dellenbanan till sitt ursprungliga skick finns
möjligheten till ett enklare resande med tåg utan alltför
många byten.
Enligt Trafikverkets egna beräkningar ökar resandet med
kollektivtrafik med ca 20 % när den övergår från buss till
spårbunden trafik.
Det ska vara möjligt att bo på landsbygden och kunna
pendla till arbetet med kollektivtrafiken, även om du
arbetar kvällar och helger. Det är också viktigt med
barnomsorg på obekväma tider, för att göra det möjligt
för alla att arbeta. Bristen på kollektivtrafik får inte vara
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.
I de mest avlägsna delarna i vårt län finns många,
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
använda det mobila nätet utan att det finns säkerställda
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
är att den inte ska försämras där det finns fastboende.
Tillgång till bredband med hög kvalitet och hastighet
förenklar vardagen och ska vara en självklarhet även
på landsbygden. Särskilt på landsbygden kan ett

Inflytande, engagemang och mångfald

I och med regionbildningen kommer den direkta
demokratin och inflytandet över de regionala
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
att flera kan bidra till att utveckla landsbygden, som
småföretagare inom natur och kultur.
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påverkan på utvecklingen av närsamhället och lägger över
ansvaret på kontanthanteringen till lokala butiker vilket är
orimligt.
Vänsterpartiet stödjer utvecklingen av fler bankkontor,
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.

Småföretag länets motor

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
hårt av ett antal nedläggningar och företag som flyttat
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
som vänder sig specifikt till kvinnor. För Vänsterpartiet är
det positivt om fler kvinnor startar företag. Det måste dock
få ske på deras egna villkor och vi ser att många väljer
att starta verksamheter tillsammans med andra, ofta i en
ekonomisk förening.
Det finns ett ökat intresse för att driva företag med
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
vinstintresse. Vänsterpartiet ser att det finns stor potential i
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.

Gröna näringar

Gävleborgs län är rikt på naturtillgångar. Jord- och
skogsbruk ger idag arbetstillfällen och har potential att i
framtiden ge än fler arbeten. Många är verksamma med
livsmedelsproduktion, men en växande grupp arbetar
inom turism, djurhållning, livsmedelsförädling och
energiproduktion.
Utveckling av de gröna näringarna förbättrar oddsen för
inflyttning till, och utveckling av, landsbygden. Ett arbete
i de gröna näringarna genererar även ytterligare arbeten
i flera led t.ex. för veterinärer, stuguthyrare, inom handel
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
vara självförsörjande med livsmedel. Det finns en stor
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.
I regionen finns områden intressanta för uranbrytning.
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.
I Gävleborg finns många utpekade riksintressanta
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
ett nationellt centrum för förnyelsebar energi. Här finns
Norden största vindkraftspark, bra lokaler och flera som
arbetar med vind och solenergi.

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.

Banker på landsbygden

För landsbygdsbefolkningen är möjligheten att ta ut
kontanter vktig. Nedläggningarna av bankkontoren får stor

”

Civilisationen skördar vad
kulturen odlar.
Hellmut Walters
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• 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.

Vänsterpartiet vill
• Öka andelen ekologiskt och lokalt odlade livsmedel i
regionen/landstinget och kommunerna.
• Satsa på småskaligt matproduktion och besöksnäringar.
• Uppmuntra utvecklandet av förnyelsebara energikällor
inom regionen

Skogens värden

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

”

När en man flyttar bort
från naturen blir hans
hjärta hårt.
(Lakota) Indianordspråk

Turism

Det finns goda förutsättningar för att utveckla turismen
i länet. Gävleborg är ett rikt län beträffande natur- och
kulturmiljö. Vi har ett historiskt kulturlandskap med
levande jord- och skogsbruk. Här finns ett stort antal sjöar,
vattendrag och en lång kuststräcka.
Sammantaget finns här ett upplevelseområde med stora
potentialer. Naturmiljön är varierande och inbjuder till
friluftsliv och turism.
I länet finns även ett flertal torrlagda älvfåror som
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
potenial och skapar flera arbetstillfällen och inkomster till
landsbygen.
Hälsingegårdarna har nyss blivit utnämnda till
Världsarv, vilket ger en möjlighet för hela länet att bygga
turistföretag kring. Även fisketurism och mountainbikecykling, är aktiviteter som bidrar till vårt läns utveckling av
turismen.
Besöksnäringens intressen måste också beaktas vid
planering av markanvändning, skogsbruk, infrastruktur och
kollektivtrafik.

avgörande om vi vill ha ett miljövänligt och klimatmässigt
uthålligt samhälle.
Mittuniversitetet ligger i framkant vad
gäller skogsforskning. Vidareförädling har stor
utvecklingspotential inom flera områden. Genom att
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.
• Skydda all den urskog som finns kvar, värna
nyckelbiotoper och bevara den biologiska mångfalden.
• Vidareförädla timret inom regionen och öka andelen
energi och värme från biomassa.

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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att de fungerar.

• 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.
• Återställa ett för faunan nödvändigt vattenflöde i våra
älvar.

Vänsterpartiet vill
• Att tillgång till vård och läkemedel ska finnas i hela
länet.

Lanthandel, mack m.m.

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
glesbygd och fler och fler drivs istället av byalag eller i
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
köpa in miljöbilar så att ett underlag finns.
Det är därför viktigt att det sker en samordnad satsning
så att mackägarna vet vilka drivmedel som är aktuella.

Offentlig service

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
liknande som kan tillvarata de ideella krafter som finns på
orten.

Vänsterpartiet vill
• Utöka stödet till lanthandlarna i glesbygd för att
kompensera för sämre geografiska belägenheter, mindre
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.

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.

”

Tillgång till vård, omsorg och
läkemedel

Lärdom är långt mer
värd än guld.
Ordspråk från Kina

Utbildning och kompetensförsörjning

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
samhällsägda vården och omsorgen, när det finns bevis för

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
vi har ett flertal relativt stora folkhögskolor, en egen
högskola i Gävle och flera kommunala lärcentra med
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.
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Trots att det råder arbetskraftsbrist inom flera områden,
så har Gävleborg en hög arbetslöshet. Därför är det viktigt
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.

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
• 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

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.

Bostadspolitik

Vänsterpartiet vill att bostadsbyggandet ska öka, även på
landsbygden. De kommunala bostadsbolagen har här en
viktig uppgift. Vi vill uppmuntra till ett hållbart byggande
av flerfamiljshus i trä. De har då också möjlighet att bli
lokalt producerade – av lokala råvaror. För byggbranschen
generellt efterlyser vi en bättre konkurrens, och att
bygga fler och större hus i trä kan pressa kostnaderna på
bostadsmarknaden – vilket i sig är välkommet.
I de flesta av Gävleborgs kommuner är
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.

Rovdjur

Vänsterpartiet står bakom beslutet om att ha livskraftiga
rovdjursstammar i vårt land. De stora rovdjuren har under
lång tid debatterats flitigt i media av olika intressegrupper,
men de polariserade diskussionerna har allt för ofta
resulterar i än större irritation i de områden där rovdjuren
finns. Rovdjuren är här för att stanna. Det är av vikt
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.

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

Kultur för alla

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.
Vänsterpartiet vill att teater, musik och dans ska finnas i
hela länet.
En grundsten i ett demokratiskt samhälle är avgiftsfria
bibliotek. För Vänsterpartiet är det självklart att
dessa agerar självständigt och utan inflytande från
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.
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Samordning för framtidstro

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
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