
Valplattform 2018
Ett Sundsvall för alla

Vänsterpartiet arbetar för att skapa ett samhälle för alla – inte bara för de rikaste. 

Med vår politik vill vi skapa ett jämlikt och jämställt samhälle med en solidarisk fördelning, 
en social utjämning och ett ekologiskt förhållningssätt till miljö och natur. Vi vill motverka 
de ökande klassklyftorna.

En välfärd som fungerar är en förutsättning för många människors frihet. Du ska kunna lita
på att ditt barn får en bra utbildning i skolan, att dina föräldrar får värme och omsorg på 
äldreboendet och på att du får bästa möjliga vård när du är sjuk.

En stark och bra välfärd som finansieras gemensamt genom skattesystemet är också ett 
fundament i ett jämlikt samhälle. Det omfördelar resurser från rik till fattig. Det omfördelar 
mellan olika faser i livet. Vi vill bygga en stark välfärd som alla människor har samma 
tillgång till. Det handlar om att göra livet bättre för dem som bäst behöver det. 

Vänsterpartiet har en politik för en välfärd utan vinstintressen, där varje skattekrona går till 
verksamheterna. Vi har hållbara förslag för ett samhälle byggt på solidaritet såväl i landet 
som i kommunen. Det är alltså inte bara samhället i stort som behöver hänga ihop, det 
behöver vi även göra regionalt och lokalt – vi behöver återerövra solidariteten och 
sammanhållningen. Bara då är vi starka.

På kommunal nivå fokuserar Vänsterpartiet på jämlikhetsfrågor, frågor som har betydelse 
för Sundsvallsbornas vardag här och nu och i framtiden. Vi vill vara en progressiv kraft 
som motverkar ökade klyftor i samhället och som skapar framtidstro. En förutsättning för 
att känna framtidstro är att kommuninvånarna känner trygghet och förvissning om att det 
finns en utbyggd och välfungerande välfärd och ett socialt säkerhetsnät som har så täta 
maskor att ingen ramlar igenom.

HÅLLBART SAMHÄLLE FÖR FRAMTIDEN
Klimatförändringarna går inte att avvärja med individuella insatser, sopsortering och 
miljömedveten konsumtion, utan samhällets strukturer måste förändras. 

Det ska alltid vara enklare och billigare att välja det miljövänliga alternativet och därför 
måste kollektivtrafiken vara billig och väl utbyggd. Det ska vara enkelt att ställa bilen 
hemma och ta bussen istället, att pendla till jobbet eller studier.

Med pendlarparkeringar, utökad turtäthet och möjlighet för de med barnvagn att resa gratis
på bussen, ökar tillgängligheten och närheten för alla. Vi vill lyfta möjligheten att ta med 
cykeln på bussen.

Vänsterpartiets mål är att kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri. Vi behöver ta mindre steg på 
vägen för att nå målet. Ett steg på vägen är att införa 100-lappen för ungdomar. Det är en 
viktig jämlikhetsreform eftersom alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att delta aktivt i 
föreningslivet oavsett var de bor i kommunen. 

Vi vill se över prissystemet så att det blir både billigare och enklare att använda. Du som 
passagerare ska förstå vad biljetten kostar och det ska vara så billigt att alla har råd att 
åka kollektivt. Vår målsättning är också att återföra kollektivtrafiken i kommunal regi.



En viktig del i klimatomställningen är att våra bussar ställs om till fossilfria drivmedel som 
exempelvis biogas. Vänsterpartiet vill att Sundsvall går före och tillsammans med andra 
kommuner i närheten bygger en biogasanläggning. På så sätt använder vi vårt matavfall 
på ett miljö- och klimatmässigt förnuftigt sätt och får samtidigt lokalproducerad biogas till 
våra fordon. 

Hanteringen av vårt matavfall är en fråga som måste lösas på ett, ur klimat- och 
miljöperspektiv, smart sätt. Att maten fungerar som livsmedel och avfallet kan ge ett 
fossilfritt drivmedel och sedan återbördas som gödning ger en trefaldig vinst.

Kommunen som organisation måste vara en god förebild i klimatarbetet. Det innebär att 
hela vår fordonspark så snart som möjligt bör vara fossilfri. Kommunens energibehov ska 
tillgodoses genom klimatsmarta lösningar.

Den miljöfarliga godshanteringen i centrala Sundsvall måste avvecklas. 
Containerterminalen vid järnvägsstationen behöver samtidigt mer utrymme. Därför är 
byggandet av logistikparken i Petersvik viktig för miljön.

Kommunen behöver också lägga än mer kraft på att få regeringen att snarast besluta om 
dubbelspår från Gävle till Härnösand, att bekosta genom statligt infrastrukturlån.

Vi vill:
 Införa 100-lappen för ungdomar.
 Sänka priset och förenkla prissystemet.
 Att all kollektivtrafik ska vara fossilfri.
 Göra det möjligt att ta med cykeln på bussen.
 Göra det möjligt för så många som möjligt att pendla till jobb och studier.
 Återföra kollektivtrafiken i kommunal regi
 Avveckla miljöfarlig godshantering i centrala Sundsvall 
 Bygga biogasanläggning för att hantera vårt matavfall
 Bygga dubbelspår mellan Gävle och Härnösand

BOSTAD – EN SOCIAL RÄTTIGHET
Vänsterpartiet vill se ett mer jämlikt och grönt Sundsvall.

Under många år har vi överlämnat bostadsbyggandet till den privata marknaden. Det har 
resulterat i att det har byggts för få bostäder och de som byggs är allt för dyra.
Samtidigt som bostadsbolagen bygger dyra bostadsrätter centralt har kön till Mitthems 
hyresbostäder fördubblats under de senaste fyra åren. Trångboddheten är stor, unga 
vuxna tvingas bo kvar hemma, grupper fastnar i utsatthet i brist på bostäder. 
Det finns ett stort behov av hyresrätter med rimliga boendekostnader i hela kommunen. 

Vi vill att det byggs efter invånarnas behov och kommunen ska därför underlätta för 
byggande utanför centrum. Idag försvårar bankerna för de som vill bygga där. För att 
motverka segregation och bidra till ett mer jämlikt boende vill vi se mer blandad 
bebyggelse i alla stadsdelar. Där ska både hyresrätter, bostadsrätter och villor få plats 
inom samma område.

Sundsvalls kommun måste följa ett hållbarhetstänk kring de bostadsområden som ska 
byggas. Det behöver finnas en väl genomarbetad plan för att få en blandad boendeform 
med bostäder som är tillgängliga för alla, men där man också premierar klimatsmart 
byggande. Här finns det möjlighet att ta lärdom av andra städer. Detta kan med fördel 
tillämpas när vi börjar bygga på Södra Kajen. Nya bostadsområden ska även ha plats för 



sociala mötesplatser, som torg och gemensamhetslokaler.

Av klimat- och hållbarhetsskäl ska bostäder byggas i trä. Trä binder koldioxid medan 
betong förorsakar stora utsläpp av växthusgaser. Betonghus borde därför belastas med 
extra miljöavgifter. Det bör även utredas möjligheten att placera solceller på kommunens 
och Mitthems byggnader. Solceller som producerar el.

Vi vill bevara och bygga ut de gröna stråken i parker och längs Selångersån. Som en del i 
detta vill vi se en botanisk trädgård längs Selångersån, nära Granlo högar.

Vi vill
 bygga billiga hyresrätter i hela kommunen
 bygga mer i trä, som är klimatmässigt hållbart, mindre i betong
 motverka segregationen genom blandad bebyggelse
 sätta upp solceller på kommunens och Mitthems byggnader där det är möjligt
 bygga en botanisk trädgård längs Selångersån

TRYGGA JOBB OCH MÄNSKLIGT ARBETSLIV
Många har svårt att få ett arbete samtidigt som det är brist på utbildad arbetskraft inom 
flera områden. Då behövs bland annat nödvändiga stora samhällsinvesteringar, en god 
tillgång till bra utbildning för unga och vuxna samt många möjligheter till högre utbildning 
och kvalificerade yrkesutbildningar. Sundsvall ska konkurrera genom kunskap och hög 
produktivitet, inte genom lägre löner och sämre villkor. 
Sundsvall måste fortsätta utvecklas som en kunskapsdriven kommun. Vi lyfter särskilt fram
små och medelstora företag som i samverkan med kommunen och Mittuniversitetet kan 
möta forskning och miljöhänsyn. Detta ger ett näringsliv som verkar för Sundsvalls bästa 
och som fortsatt kan vara en stark exportaktör.

Vuxenutbildningen
Om vi på riktigt vill skapa en arbetsmarknad som är hållbar då behöver vi satsa på en bred
vuxenutbildning som är tillgänglig för alla. Vi ser goda resultat efter satsningar på 
yrkesutbildningar för vuxna och vi menar att det måste vara självklart att man även som 
vuxen ska kunna läsa in en yrkesbehörighet. Vi vill fortsätta satsningarna på 
yrkesutbildningar inom Sfi men det är också viktigt att fortsätta göra det möjligt för alla att 
läsa in behörighet till vidare studier.

Vi vill:
 Skapa en bred vuxenutbildning som är tillgänglig för alla.
 Fortsätta satsa på yrkesutbildningar inom Sfi.
 Göra det möjligt för alla att läsa in behörighet till vidare studier.

6 timmars arbetsdag – tid att leva
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 alla ryms och inte hamnar 
utanför, där det vanliga är att veta sitt schema i god tid och ingen tvingas vänta vid 
telefonen i jakt på tillfälliga jobb. Vi behöver en stark arbetsrätt, livaktiga fackklubbar och 
förkortad arbetstid.

Många av de anställda i kommunen är kvinnor som ofta arbetar i utsatta yrken. Det ska 
vara attraktivt att arbeta hos Sundsvalls kommun. Därför behöver vi ha en medveten 
personalpolitik som säkerställer att människor kan bli kvar ett helt arbetsliv utan att riskera 
förslitningsskador eller utbrändhet. Det behövs trygga anställningar och utökat inflytande 
över arbetssituationen. 



Inom socialtjänsten har några grupper av handläggare fått gå över till sex timmars 
verksamhetsförlagd arbetsdag, ett försök som har varit lyckat och som har permanentats 
och utvidgats till fler arbetsgrupper. Vi ser flera landsting och kommuner som runt om i 
landet inför försök med förkortad arbetstid, alltid med mycket goda resultat. Det är dags att
göra försök i större skala. 

Vänsterpartiet i Sundsvall vill under kommande mandatperiod arbeta för nya lösningar 
kring arbetstidsförkortning antingen inom äldreomsorgen eller inom förskolan. De modeller
som utvecklas ska sedan sjösättas i båda dessa verksamheter. Det är inte rimligt att 
människor 2018 arbetar delade turer och arbetsdagar som gör att de inte orkar vara kvar 
ett helt arbetsliv. Det måste gå att arbeta heltid och ändå hinna träffa sin familj och ha en 
aktiv fritid.

Vi vill:
 avskaffa delade turer inom kommunens verksamheter.
 Införa försök med arbetstidsförkortning i flera verksamheter.

FRITID OCH KULTUR
Kultur och fritidsaktiviteter skapar mening i livet. Sundsvall har ett rikt föreningsliv och 
Vänsterpartiet vill att kommunen ska fortsätta stödja föreningarna. 

Vi vill ha ett Föreningarnas Hus i Sundsvall eftersom vi ser att många föreningar saknar 
lokaler att utöva sin verksamhet i. Ett Föreningarnas Hus kan rymma olika föreningar och 
möjliggöra samarbete och ge synergieffekter. Vi vill titta närmare på om Gamla Kårhuset 
kan vara en lämplig byggnad, vilket också skulle bidra till ett mer levande centrum.

Vi behöver ha en medvetenhet i hur vi använder våra gemensamma medel så att de 
främst riktas till barn och unga men så att det också finns möjlighet för alla att delta. 
Simundervisning är ett sådant exempel där kommunen i större grad kan satsa på att 
tillhandahålla möjligheter åt alla då många – även vuxna – inte kan simma. Genom 
fritidsaktiviteter kan vi skapa goda möjligheter till inkludering, här kan barn och vuxna från 
olika kommundelar och med olika förutsättningar mötas.

De kommunala biblioteken har en viktig roll att fylla i ett demokratiskt samhälle. Därför vill 
vi försäkra oss om att det finns tillgång till ett skolbibliotek, bemannat med en 
skolbibliotekarie, i alla skolor.

Vi vill:
 Att varje skola ska ha ett skolbibliotek med bibliotekarie.
 Att simundervisning ska erbjudas alla som inte kan simma.
 Att kultur och fritidsaktiviteter ska vara tillgängliga för alla.
 Titta närmare på om Gamla kårhuset kan göras om till ett Föreningarnas Hus

MER OM JÄMSTÄLLDHET
Även om Sverige och Sundsvall har kommit relativt långt i jämställdhetsarbetet så finns det
mycket kvar att göra. En viktig del handlar om att villkoren i arbetslivet ska vara likvärdiga 
för kvinnor och män. För det krävs inte bara förändringar i lön, utan också i fördelningen av
ansvaret för barn och hushållsarbete, och en utbyggd barn- och äldreomsorg.

Både kvinnojouren och tjejjouren gör ett viktigt arbete för att stävja mäns våld mot kvinnor 
och därför anser Vänsterpartiet att de bör kunna få ett långsiktigt stöd från kommunen.  
Kommunen bör även anordna kurser i feministiskt självförsvar för att på så sätt öka 
tryggheten bland unga kvinnor.



Samtidigt får vi inte glömma att erbjuda hjälp åt de män som utsatt kvinnor för våld. Det är 
nödvändigt för att förebygga ytterligare våld men också för att minska lidande hos både 
män och kvinnor.

Vi vill:
 Driva på för jämställda villkor inom kommunens områden.
 Att kommunen ger kurser i feministiskt självförsvar.
 Upprätta särskilda tjänster för stöd och behandling av män som utövar våld

TRYGGHET VID LIVETS START OCH SLUT
En bra start i livet och en socialt hållbar uppväxt ger grunden för vårt framtida samhälle.  

Tidiga insatser i förskolan är samhällsekonomiskt mycket lönsamma och har stor 
betydelse för att främja god hälsa, speciellt för barn i utsatta familjer. Forskning visar 
också på att förskolan verkar socialt utjämnande. Förskolepersonalen har ett krävande och
viktigt arbete där man ska erbjuda en pedagogisk omsorg där barnen kan utvecklas, 
samtidigt som det gäller att erbjuda trygghet. Det förutsätter att vi i Sundsvall har bra 
förskolor med rätt bemanning och personal med hög kompetens. Barngrupperna kan 
heller inte vara alltför stora, speciellt inte för de allra minsta barnen. 

Vänsterpartiet fortsätter att arbeta för att alla barn ska ha rätt till 30 timmars förskola och 
att väntetiderna på en förskoleplats ska kortas.

Idag är det inte helt enkelt att få plats på ett äldreboende. Kommunen bygger idag flera 
särskilda boenden för äldre, men vi vet att behovet är större och att det finns behov av 
platser utanför stadskärnan. Alla behöver dock inte en plats på ett särskilt boende, men 
skulle gärna bo i ett anpassat seniorboende av något slag. Vi ser framför oss nya och 
annorlunda boendeformer där människor i alla åldrar kan bo och samverka. Detta kan vara
i kollektivboende eller i hus där både studenter och äldre har sina lägenheter.

Det måste också vara möjligt att hitta fram till de välfärdstjänster som invånarna behöver 
under olika faser av livet. Ingen ska behöva slussas mellan olika enheter och tjänstemän, 
utan det ska vara enkelt att få besked om insatser. 

Vi vill:
 arbeta för kortare kötid för förskoleplats
 Minska byråkrati och krångel.
 Att alla äldre över 80 år garanteras plats på behovsanpassat boende. 

ETT INKLUDERANDE SUNDSVALL FÖR ALLA
Alla människor behövs i vårt gemensamma samhällsbygge. Vi behöver ha en 
samhällsstruktur som gör att människor träffas oavsett ursprung. Därför måste kommunen 
i alla verksamheter tänka inkludering och ge alla medborgare möjlighet att delta i 
samhällslivet. Alla frågor som tas upp i vårt valprogram handlar i sitt yttersta om det. Vi är 
alla människor men vi har olika förutsättningar som samhället behöver kompensera för. 

Alla ska ha möjligheter att skapa sig ett gott liv här i Sundsvall. Därför vill vi bygga fler 
billiga hyresrätter, vi vill se en utökad kollektivtrafik som är billig och vi vill göra det möjligt 
att orka arbeta ett helt arbetsliv genom att vi delar på bördan. 
Genom en inkluderande arbetsmarknad som ger möjlighet till jobb även om vi har lägre 
utbildning, ett funktionshinder eller inte klarar språket helt så motverkar vi olika former av 



utanförskap.
Det är en bra början för att skapa ett mer jämlikt samhälle som står rustat för framtiden.

RÖSTA PÅ VÄNSTERPARTIET!


