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Tillsammans kan  
vi förändra
Samhällen förändras hela tiden, dock inte av sig självt, utan av 
oss människor. Det är tillsammans vi bygger framtiden. Alla vi 
vanliga och ovanliga människor som lever våra liv i landet och 
här i vårt län. Valet 2022 handlar om villkoren för våra liv.

Det är i jämlika samhällen vi människor är verkligt fria. Sve-
rige är ett rikt och välorganiserat land där vi alla borde ha 
möjlighet att utveckla våra drömmar och förhoppningar. Men 
så är det inte idag. Sverige har istället blivit det land i Europa 
som har de snabbast växande ekonomiska klyftorna vilket för-
sämrar samhällsutvecklingen, tillväxten och bidrar till oro och 
otrygghet. Denna utveckling ser vi också i vårt län. 

Vilka möjligheter vi har i livet bestäms idag av plånboken och 
vilket kön vi råkar ha. Hur det går för oss i skolan påverkas 
mycket av vilken utbildning våra föräldrar har. Om du ska 
kunna flytta hemifrån beror på hur det ser ut på dina föräldrars 
bankkonton. Klyftan mellan de som har hög lön och de som 
har låg lön har ökat de senaste åren. En direktör tjänar över 60 
gånger mer än en arbetare. Är du kvinna, har en funktionsned-
sättning eller på olika sätt inte ingår i heteronormen riskerar 
du att få sämre vård. Så ska det inte vara.

GEMENSAMT ÄGD VÄLFÄRD
Vi är många som upplevt att delar av tryggheten försvinner 
och att gemenskapen slagits sönder när marknadsideologin 
fått styra. I skolorna behandlas elever och lärare som siff-
ror, där billigast vinner. Du som blir sjuk måste oroa dig, inte 
enbart över din hälsa, utan också över hur möjligheterna till 
sjukvård ser ut. När vård ges på marknadens villkor får vi nät-
läkare för främst unga, relativt friska personer och privata häl-
socentraler som företrädesvis etablerar sig i städer.

Coronapandemin har gjort privatiseringarnas och den under-
finansierade välfärdens konsekvenser ännu tydligare, men 
också synliggjort solidariteten människor emellan. Vi har 
tagit hand om varandra och visat omsorg genom att hålla 
avstånd, gå samman och organisera matleveranser åt de mest 
utsatta och begränsa våra liv för att så många som möjligt ska 
klara sig igenom krisen. Många har tagit extrapass på sina 
jobb inom vården och omsorgen, och gjort en heroisk insats 
med alltför knappa resurser. De lågbetalda arbetarklassyrkena 
har under pandemin plötsligt synliggjorts, precis så viktiga 
som de är.

Pandemin har också visat upp klassamhällets brutala kon-
sekvenser. De som blivit mest drabbade har varit äldre, men 
också de av oss med arbetaryrken som inte kunnat stanna 
hemma från jobbet för att samhället ska fungera. Det har varit 
människor som bor trångt och som inte har kunnat ta sig säkert 
till jobbet som fått ta de stora riskerna. Precis som att klass 
påverkar människor i en pandemi, påverkar klass vår livslängd 
och möjlighet till ett bra liv även utanför en pandemi.

När tryggheten minskar växer misstro och splittring, grupper 
ställs mot varandra. Rasismen gror mellan grannar och arbets-
kamrater, människor som egentligen har allt att vinna på att 
hålla ihop. 

Behovet av massiva investeringar i klimatåtgärder, infrastruk-
tur och jobb är stort och akut, men effektiva politiska åtgärder 
dröjer, samtidigt som klimatförändringarna får konsekvenser 
redan nu.

VÄLFÄRDEN MÅSTE ÅTERUPPBYGGAS
Vi har rätt att förvänta oss något bättre. Tillsammans kan vi 
förändra, det har vi gjort förr. Reform på reform har byggt väl-
färden större och bättre. Under 1900-talet har vi genom orga-
nisering i folkliga rörelser och med beslut i parlamenten stärkt 
arbetsrätten, investerat bort bostadsbristen, ökat jämställdhe-
ten, byggt upp välfärden och förbättrat samhällets skyddsnät. 
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Men bara sedan år 2000 har resurserna till välfärden minskat 
med lika mycket som hela Sveriges regionala sjukvård kostar 
varje år. Dessa 250 miljarder kronor försvann genom skatte-
sänkningar och ytterligare pengar har försvunnit ur välfärden 
genom att många kommuner och regioner inte ökar sina bud-
getar lika fort som kostnaderna i samhället ökar. I takt med att 
skatterna för de rikaste minskat ökar trycket på oss lokal- och 
regionalpolitiker att höja skatten för att slippa göra ytterligare 
nedskärningar i välfärden. Det är en omvänd fördelningspo-
litik, där pengar flyttas från vår gemensamma välfärd till ett 
fåtal redan rika. 

I trettio år har staten fört samma konsekventa politik. Område 
efter område har underställts privata företagsintressen och allt 
som inte bedömts som lönsamt har prioriterats ned. Politiken 
har ett ansvar. Det handlar inte om att lägga sig i sådant som 
fungerar, utan att lösa de saker som bara kan bli riktigt bra när 
vi gör det gemensamt. Skola, vård, omsorg, klimatsatsningar, 
jobb, infrastruktur, välfärd och trygghetssystem är alla exem-
pel på områden där vi inte kan lita på marknaden. Ju längre 
tiden går utan att något görs, desto mer förvärras problemen, 
oavsett om det rör ojämlikhet eller stigande medeltemperatur. 

I Sverige idag och i Gävleborg finns stora skillnader mellan 
stad och landsbygd, men även mellan rika och fattiga stads-
delar. En ojämlikhet som går att se i tillgång till bland annat 
sjukvård, transporter och bredband, kultur samt samhällsser-
vice. Vänsterpartiet vill att alla ska kunna bo där man själv 
önskar i Gävleborg. Det kräver likvärdiga grundläggande 
förutsättningar i hela länet. Vänsterpartiets mål för en stark 
välfärd på regional nivå handlar om jämlik och jämställd hälsa 
och sjukvård, en väl utbyggd och billig kollektivtrafik, ett kul-
turutbud som når hela länet och ett utbud av utbildningsformer 
anpassade efter våra och arbetsmarknadens behov.

Det är ett stort uppdrag. I den här valplattformen presenteras 
några viktiga områden som våra företrädare i regionpolitiken 
måste ta tag i. Men du behövs om det ska lyckas. Du behövs 
när du röstar, när du pratar med dina släktingar och vänner, 
grannar och arbetskamrater, när du organiserar dig i folkrö-
relser som fackklubben eller kvinnojouren, eller kanske som 
medlem i Vänsterpartiet. 

En jämlik hälsa  
och vård
Sjukvård och tandvård är regionala ansvarsområden. Båda är 
en del av välfärden som man kan önska att vi skulle behöva 
mindre av, det är bättre om vi har en god hälsa, hela tänder och 
håller oss friska. Chansen att du har en god hälsa och håller 
dig frisk är störst om du har haft trygga uppväxtvillkor, om 
du och dina föräldrar haft möjlighet till utbildning, ett jobb, 
schyssta arbetsförhållanden, bra boende och en trygg närmiljö. 
Det här är områden som regionen i hög grad kan påverka.  
Vi ska skapa förutsättningar för en god hälsa, inte styra  
människors vanor. Region Gävleborg gör den största insatsen 
för folkhälsan genom att ha väl fungerande verksamheter som 
når alla. 

Jämlik vård handlar om att vi ska ha samma möjlighet till 
vård och behandling, oavsett kön, ålder, etnicitet, bostadsort, 
kompetenser, eller andra egenskaper och förutsättningar. Så är 
det inte idag. Det finns skillnader i vård och behandling mel-
lan kvinnor och män som inte är medicinskt motiverade. Till 
exempel har kvinnor längre väntetid till operation än män och 
män får oftare nyare och dyrare mediciner än kvinnor. Kun-
skapen om kvinnors hälsa och sjukdomar behöver förbättras. 
Trots att 10% av de som har en livmoder har sjukdomen endo-
metrios, som bl. a. ger svåra smärtor vid mens, vet vi alldeles 
för lite om sjukdomen och därmed om behandlingen. 

Det finns också skillnader i vilka som överhuvudtaget söker 
vård. Vissa grupper kanske undviker att söka vård på grund av 
kostnaden, människor som lever ensamma har kanske ingen 
som upptäcker att leverfläcken på ryggen växer, andra har bli-
vit avskräckta av ett fördomsfullt bemötande. Detta hindrar 
oss från att ge vård utifrån behov, vilket både innebär onödiga 
kostnader för samhället men framförallt ett onödigt lidande för 
den som drabbats, och vi måste hitta olika sätt att ändra på det. 
Vi måste ta reda på vilka som inte nås av vården och om vår-
den ger olika effekter för olika grupper. 

Jämlik vård betyder inte att vården ska vara lika för alla. 
Att göra jämlikt är att göra olika i olika situationer för olika 
personer, det kan t. ex. innebära att erbjuda nya kontaktvägar 
eller nya besökstider. Det innebär också att säkerställa att vi 
får, och kan ta till oss av, information om vår vård och våra 
möjligheter, att vi får vara med och påverka. Vården ska utgå 
från din situation och dina behov. Vården ska vara samman-
hållen, olika delar av vården ska ta ett gemensamt ansvar 
för dig. Bor du 15 mil från sjukhuset ska du inte behöva åka 
för behandling av en diagnos på tisdagen och en annan på 
onsdagen. Vi måste stärka samverkan mellan region, andra 
myndigheter och kommuner för att ingen ska hamna mellan 
stolarna eller bollas runt.

Jämlikhet handlar också om att oavsett var du bor i länet ska 
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du ha tillgång till vård. Den vård vi behöver ofta måste finnas 
nära geografiskt men nära kan också vara digitala vårdformer 
som komplement, för den som vill. Region Gävleborg är först 
i Sverige med att utveckla en digital vård som hänger ihop, 
dvs. där hälsocentralen kan kommunicera direkt med sjuk-
husen för att hitta bästa lösningen. Den möjligheten har inte 
Doktor Kry och andra privata nätdoktorer. Privata bolag var-
ken kan eller vill ta det helhetsansvar som behövs i vården.

PSYKISK HÄLSA – EN PRIORITET
Sjukvård handlar inte bara om vår fysiska hälsa, psykisk 
ohälsa är ett stort problem för dem som inte mår bra men 
även för samhället i stort. I många grupper har den psykiska 
ohälsan ökat under pandemin. Ojämlikheten i hälsa ökar. Var 
tionde man och var femte kvinna upplever ett eller flera sym-
tom på psykisk ohälsa. En tiondel av Sveriges barn och unga 
har en psykiatrisk diagnos. 

En av de viktigaste åtgärderna för bättre psykisk hälsa hos 
barn och ungdomar är välfungerande samarbete mellan kom-
munerna, där skolan, elevhälsan och socialtjänsten finns, och 
regionen, där ungdomsmottagningar och sjukvård finns. Orga-
nisationsgränser får inte påverka vård och stöd till barn och 
unga. Vänsterpartiet vill se fler insatser i samverkan mellan 
kommuner och regionen.

Vänsterpartiet vill att den psykiatriska vården ska bli mer till-
gänglig, att trösklarna ska vara låga. På ett tidigt stadium kan 
det handla om att snabbt få samtalsstöd på hälsocentralerna, 
vid allvarligare tillstånd t. ex. genom självvald inläggning för 
psykospatienter. Enligt utvärderingar som gjorts av självvald 
inläggning har det, förutom patientens känsla av ökad trygghet 
resulterat i mindre inlagd vård, eftersom känslan av tillgäng-
lighet varit tillräcklig.

EN VÅRD UTAN VINSTINTRESSE
Förutom stora skattesänkningar har också privatiseringar av 
vår gemensamma välfärd påverkat vårdens kvalitet. 

Staten har bestämt 
att privata häl-
socentraler kan 
etablera sig var de 
vill. Gävleborg har 
klart fler hälsocen-
traler per person 
än genomsnittet 
i Sverige men de 
ligger främst i våra 
städer och tätor-
ter där människor redan har nära till vården. Så fungerar en 
välfärd styrd av marknadens prioriteringar, där det finns flest 
människor och där de flesta är relativt friska, där är det enk-
last att göra en bra affär på våra skattepengar. Det här leder 
inte bara till att sjukvården blir orättvis, det leder också till 
att den kompetenta personalen sprids ut på fler hälsocentraler. 
I ett läge där vi har nationell brist på vårdpersonal är det helt 
fel prioritering. 

Bollnäs sjukhus drevs nyligen i privat regi men bolaget drog 
sig ur för att affären inte ansågs tillräckligt bra. En privatise-
rad välfärd är oförutsägbar, plötsligt fick regionen gå in och 
ta över verksamheten med allt vad det innebär. Vänsterpartiet 
vill att Bollnäs sjukhus ska fortsätta att drivas i regional  
regi, vi vill ha förutsägbarhet och stabilitet för invånarna  
och personalen. 

EN ARBETSPLATS ATT TRIVAS OCH UTVECKLAS PÅ
Löser sig allt om vinstdrivande bolag inte längre kan driva 
välfärd och om nedskärningarna får ett stopp? Naturligtvis 
inte. Att det råder brist på vårdpersonal beror också på att 
arbetsvillkoren inte är tillräckligt bra. Att fler har sökt sig till 
vårdyrken under pandemin är kanske ett tecken på att vi vill 
bidra och göra något meningsfullt av våra arbetsliv men om 
vi ska lyckas behålla både nuvarande och  nya krafter måste 
arbetsvillkoren förbättras. Villkoren måste vara så bra att fler 
väljer att stanna på en arbetsplats och bidra till att utveckla den 
istället för att jobba som hyrpersonal. 

Det ska finnas stora möjligheter och frihet för partnerna på 
arbetsmarknaden att komma överens om villkoren och stora 
möjligheter för personalen att påverka och förbättra sina 
arbetsplatser. Politiken måste ge dessa förutsättningar. Vän-
sterpartiet vill höja lönerna, sänka arbetstiden och ge persona-
len större möjligheter att utvecklas på jobbet. 

Investera i miljö 
och klimat – på alla 
nivåer
Över hela världen växer sig en ung klimatrörelse stark med 
stora krav på politiken för en snabb och genomgripande 
omställning. Det är en rörelse som med rätta ställer krav på 
systemförändringar, för kapitalismen håller på att göra jorden 
obeboelig. Klimatfrågan är akut men det är viktigt att komma 
ihåg att fungerande ekosystem, dvs. miljöfrågor, är en förut-

Vänsterpartiet vill höja 
lönerna, sänka arbets- 
tiden och ge personalen 
större möjligheter att 
utvecklas på jobbet.
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sättning för att lagra koldioxid. Om någon påstår att vi måste 
välja mellan klimat och miljö, tro inte på det.

Även om vi alla försöker minska vår klimatpåverkan så är det 
tydligt att det inte är din och min sopsortering eller bilan-
vändning som kommer att påverka framtiden mest. Idag står 
hundra företag i världen för 70 procent av koldioxidutsläppen. 
Insatser ska inte göras främst av enskilda och av dem som har 
minst utan av oss tillsammans och av de som släpper ut mest. 
Det är genom en grön politik från vänster som vi kan skapa 
fler jobb, företag och framtidstro även utanför storstäderna.  
De stora förändringar som behövs för att klara av klimatom-
ställningen gör att vi behöver bygga ett delvis nytt samhälle. 
Det ger oss också möjlighet att rätta till mycket av det som var 
fel i det gamla. 

REGION GÄVLEBORGS ROLLER I OMSTÄLLNINGEN 
Omställningen behöver ske omgående och alla politiska 
beslut behöver ta hänsyn till den akuta kris som vi befinner 
oss i. Många av lösningarna behöver vara internationella och 
nationella men mycket går att genomföra lokalt, om bara 
den politiska viljan finns. Att vara en del av lösningen är bra 
mycket bättre än att skylla på andra, t. ex. större länder.  
Vänsterpartiet vill att Region Gävleborg ska gå före i den 
rödgröna omställningen.

Omställning av Region Gävleborg
Avgörande områden för omställningen är t. ex. energiproduk-
tion, energieffektiviseringar av t. ex. våra bostäder, forskning, 
exploatering av råvaror ur marken. På många av de områdena 
har staten och kommunerna mest makt att förändra. Region 
Gävleborg kan dock fortsätta att bli bättre på att ställa krav när 
det byggs om eller byggs nytt. Just nu pågår omfattande om- 
och tillbyggnationer på två av våra största sjukhus i Gävle och 
i Hudiksvall. Vänsterpartiet vill att Region Gävleborgs ener-

giförbrukning, framför allt i våra 
lokaler och vid transporter, 

ska minska och cirku-
lära principer ska 

tillämpas, vilket 
betyder att den 
energi och de 
material som 
används ska 
återanvändas i 
största möjliga 
mån. 

Våra gemen-
samma regionala 

skattemedel måste 
användas för att utveckla 

och stödja sociala, klimatsmarta, 
miljövänliga lösningar. En stor del av regionens budget går till 
köp av varor och tjänster som t. ex. sjukvården är beroende av, 
investeringar, bidrag till företag och organisationer och place-
ringar av stora summor pengar, bl. a. pensionskapital. Vän-
sterpartiet menar att dessa skattemedel ska användas för vårt 
gemensamma bästa, etiskt och i linje med social, ekonomisk 
och ekologisk hållbarhet. Mycket har gjorts på området men 
mycket är kvar att göra. 

I verktygslådan har regionen också utbildningsinsatser genom 
t. ex. våra folkhögskolor. Allt fler utbildningar inriktas på att 
återupptäcka gamla hållbara kunskaper i det kretsloppssam-
hälle vi tidigare levde i, det där de flesta utövade något slags 
hantverk, där man stoppade strumpor och sin egen korv. Vän-
sterpartiet vill att folkhögskolorna ska bidra till att uppvärdera 
och uppgradera sådan hållbar kunskap.

Omställning tillsammans med andra 
Politiken kan och måste ställa krav på att industrin ställer om 
och Region Gävleborg kan bidra till att vi tillsammans i Gäv-
leborg hittar lösningar, för nya och gemensamma lösningar 
behöver vi. Tillsammans betyder med våra stora industrier, 
våra små och mellanstora företag, Gävleborgs tio kommuner 
och civilsamhället.  

En viktig del i den gröna omställningen är satsningar på de 
gröna näringarna, dvs. företag inom framför allt skogsbruk, 
jordbruk och naturturism. 

Stora delar av den mat och energi vi konsumerar kommer från 
landsbygden, men samtidigt blir det allt svårare att bygga ett 
bra liv när service och välfärd koncentreras till storstäderna. 
Oavsett var i landet vi bor så har vi ett gemensamt intresse av 
att landsbygden inte utarmas. Äldreomsorg, förskola, skola, 
kollektivtrafik och matbutik behöver finnas på fler mindre 
orter. Utbyggnaden av transportinfrastruktur och fiber går all-
deles för sakta, staten behöver gå in och ta ett större ansvar.
 
Vänsterpartiet vill satsa på besöksnäringen. För landsbygdstu-
rismen är natur och kulturlandskap de viktigaste resurserna – 
värden som vi både måste värna och kunna använda. Utveck-
lingen av besöksnäring kan leda till utvecklingen av den 
lokala miljön och skapar arbete. Vänsterpartiet vill förbättra 
möjligheterna för små företag på landsbygden att växa.

Den biologiska mångfalden måste värnas och skogens sociala 
värden för friluftsliv och turism måste bevaras. Men förädlad 
skog i form av t. ex. virke och papper är en stor bransch i Gäv-
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leborg, en bransch som både kan bidra till t. ex. hållbara hus-
byggen, mer hållbara kläder och jobb. Skogen är avgörande 
för klimatomställningen till ett miljövänligt och uthålligt 
samhälle både när den står kvar och när den brukas. Skogen 
innebär alltså att viktiga intressen står mot varandra, men det 
är just sådana svåra avvägningar som det är politikens uppgift 
att göra, för regionpolitikens del främst när vi riktar stöd och 
bidrag till skogsbruk i olika former. 

HÅLLBARA TRANSPORTER OCH RESOR
Transporter står för nästan hälften av Gävleborgs utsläpp. 
Oavsett biltyp klarar vi inte klimatmålen om privatbilismen 
fortsätter öka. Privatbilism kräver inte bara bränsle utan slu-
kar enorma mängder energi i produktionen av bilar oavsett 
bränsle. Vårt resande måste ändras, att alla resor inte behöver 
göras har vi insett under pandemin och fler resor måste göras 
gemensamt/kollektivt.

Kollektivtrafiken är ett regionalt ansvar. Kollektivtrafik är inte 
bara en del av den gröna omställningen genom att utsläppen 
blir mindre när vi åker ihop, kollektivtrafiken i regionen drivs 
dessutom på antingen fossilfria eller utsläppsfria bränslen. 
Kollektivtrafiken är också ett rött färdmedel – ett jämlikt färd-
medel – genom att den ger även de som inte har råd att köpa 
egen bil en möjlighet att ta sig till jobb, studier eller fritidsak-
tiviteter. Om politiken nöjer sig med att göra det fördelaktigt 
att ha en egen elbil samtidigt som vi höjer priserna i kollektiv-
trafiken, dvs. gynnar bara dem som har råd att köpa elbil, är 
det inte rödgrön politik. På sikt vill Vänsterpartiet att kollek-
tivtrafiken ska bli avgiftsfri men det är en reform som förutsät-
ter ekonomiskt stöd från staten. Det ska vara billigt, enkelt och 
bekvämt att resa kollektivt i Gävleborg.

30 år av privatiseringar har också lett till att det är svårare att 
styra och anpassa verksamheten snabbt. Och att det går snabbt 
är avgörande när det gäller klimatanpassning. Det är svårare 
att införa ny teknik i kollektivtrafiken när vi måste komma 
överens om förutsättningarna med bolag i 10-åriga avtal. På 

grund av detta och för att kunna skapa bättre arbetsvillkor vill 
Vänsterpartiet att Region Gävleborg ska köra kollektivtrafiken 
i egen regi.

Det allra mest hållbara och utsläppsfria transportmedlet är 
cykeln. Vi vill göra det lättare att cykla mer och då krävs fler 
gång- och cykelbanor, möjlighet att ta med cykeln i kollektiv-
trafiken etc. Alla kan inte cykla till jobb, skola eller fritidsakti-
viteter men för dem som kan ska det vara enkelt.

Så länge vi inte får mer pengar från staten kan Region Gävle-
borg inte bygga all infrastruktur vi skulle vilja. När vi måste 
prioritera är det infrastruktur för de mest klimatsmarta trans-
portmedlen vi vill prioritera och Ostkustbanans utbyggnad är 
det som skulle möjliggöra den största ökningen av kollektivt 
och klimatsmart resande. Men med det sagt är Gävleborg ett 
stort län och vi har även fortsatt behov av farbara vägar. 

För att kunna transportera gods så behöver vägnätet elektrifie-
ras. Ett bevis på att Gävleborg går före i den rödgröna omställ-
ningen är att vi var först i världen med att testa elväg för god-
stransport på väg. Nu håller vi oss framme internationellt när 
det gäller produktion av vätgas på förnyelsebar el. 

Ett rikt liv  
i Gävleborg
Mycket i välfärden idag brister och vi ser många problem som 
behöver lösas. Men vi kan vara stolta över att vi har fantas-
tiska resurser som inte självklart är en del av välfärden i andra 
delar av världen. För regionens del är såna områden t ex kultur 
och bildning.

KULTUR
Kultur ska inte ses som en lyx, den är fibrerna i samhällsvä-
ven. Drar du ur fibrerna i en väv faller den isär. Därför är det 
viktigt att kulturen finns i hela länet, i varje kommun och kom-
mundel, i varje stad och stadsdel liksom på landsbygden.

Region Gävleborg ansvarar för den regionala kulturen och 
samordnar, inspirerar och 
möjliggör kultur i hela 
länet. Regionen 
både främjar och 
skapar förut-
sättningar för 
konstskapande 
på såväl det 
lekfulla, 
spontana pla-
net som på 
den professio-
nella nivån. 

Viktigast att priori-
tera inom kulturpoliti-
ken just nu är att hålla hårt 
på och tydligt stå upp för att kulturen 



VÄNSTERPARTIET  GÄVLEBORG VALPL AT TFORM  2022–2026 7

ska vara fri och frispråkig. Region Gävleborg ska möjliggöra 
en bred kultur genom stöd i olika former men ska inte styra 
eller begränsa kultur. Kulturens uppgift är att ifrågasätta och 
få oss att tänka bortom det vi redan tänkt. 

Viktigt är också att bidra till att vi inte bara är publik, utan 
att fler får möjlighet att skapa kultur. Kultur med offentligt 
stöd ska inte bara skapas och upplevas i konserthuset eller på 
Folkteatern, kultur ska skapas och upplevas på Folkets hus, i 
bygdegårdar och i replokaler runt om i vårt län. Vi vill skapa 
mötesplatser inom länet för en mångfald av musik, konst, tea-
ter, dans och andra kulturutlevelser. Vi värnar den kulturella 
mångfalden där alla människor har rätt till kunskap om sin 
egen historia, sin hembygd och sitt språk.

FOLKBILDNING OCH UTBILDNING
Folkbildningen och våra regionala folkhögskolor är en del av 
det svenska utbildningssystemet som är utformat för att ge oss 
alla en chans att forma våra liv och ge oss möjligheter till ett 
livslångt lärande. Ett system som inte bara har gett oss frihet 
och jobb utan också bidragit till att vi alla kan skapa oss en 
grund för att delta i utvecklingen och demokratin i vårt land. I 
ett mer individualiserat och konkurrensinriktat samhällsklimat 
måste folkbildningen och folkhögskolorna försvaras.

Folkhögskolorna har för många inneburit en andra chans, den 
har spelat en viktig roll för många som misslyckats i skolan, 
för nyanländas språkutveckling, för att skapa sammanhang 
för de som ännu inte hittat sitt och för gemensamt utövande av 
kultur och hållbart hantverk i olika former. Detsamma gäller 
studieförbunden som regionen stödjer ekonomiskt. 

Pandemin har tvingat oss att utveckla metoderna för distans-
deltagande i både utbildning och kultur. Sådana former gör det 
möjligt för fler att leva, studera och jobba i hela länet utan att 
tvingas flytta och Vänsterpartiet vill att formerna ska utveck-
las ytterligare.

JOBB OCH FÖRETAGANDE BIDRAR TILL JÄMLIKHET
Att vi har ett jobb, och ett jobb med goda arbetsvillkor, är en 
nyckel till jämlikhet. En inkomst ger trygghet och valmöjlig-
heter. Arbetslöshet måste därför bekämpas och särskilt kraftigt 
måste det göras i Gävleborg, där arbetslösheten är stor.

Region Gävleborg är dels en stor arbetsgivare som kan 
erbjuda jobb och vägar till jobb genom praktikplatser m.m. 
Region Gävleborg bidrar också till fler jobb indirekt genom 
stöd till företag och organisationer. Stöd som leder till nya inn-
ovationer och ny teknik som gör att företagen behöver anställa 
fler och stöd som under pandemin gjorde att företag kunde 
behålla personal. 

Region Gävleborg bidrar också genom utbildning inför jobb 
via de regionala folkhögskolorna och genom att samla kom-
munerna till samarbeten för att utöka utbudet av utbildningar. 
Yrkeshögskoleutbildningar är ett exempel. Som inom så 
många områden har eller kan regionen ta rollen som katalysa-
tor för utveckling.

Gävleborgs alla företag är en förutsättning för vår välfärd och 
för Gävleborgs utveckling. Att driva företag är meningsfullt. 

Men företagandet är idag inte för alla. De flesta företagen som 
får regionalt stöd ägs och drivs av män med svensk bakgrund. 
Våra skattemedel måste gå till att fler vill och vågar göra något 
av sina idéer. 

Företagande kommer i många former; socialt företagande 
har som främsta syfte att inkludera fler på arbetsmarknaden, 
kooperativt företagande ger delat ansvar och ett socialt sam-
manhang. Företag som sätter hållbarhet i främsta rummet 
blir allt fler. 

Precis som inom välfärden måste vi inse att olika människor 
och olika företag behöver olika former av stöd för att våga och 
växa. Vänsterpartiet vill att de stöd Region Gävleborg fördelar 
ska fördelas mer jämlikt och jämställt.  

Rösta på  
Vänsterpartiet!
Vänsterpartiet har varit med och styrt Region Gävleborg sedan 
2015. Vi har samarbetat med Socialdemokraterna, Miljöpartiet 
och Centerpartiet. Vi har höjt de lägsta lönerna, gett ökat man-
dat till de proffs som jobbar i vår verksamhet att fatta beslut, 
byggt ut kollektivtrafiken i stor skala, men också dragit ner 
utbudet. I sådana samarbeten måste man kompromissa. Vän-
sterpartiet kan samarbeta med alla partier, utom Sverigedemo-
kraterna, men bara om resultatet är en politik som gör Sverige 
mer jämlikt. Du som väljare håller förmodligen inte med oss 
i alla frågor. Det är ok. Men ju fler som röstar vänster, desto 
starkare blir vår möjlighet att stå emot nyliberalism med ytter-
ligare privatiseringar och nedskärningar och att stå upp mot 
rasism och intolerans.




