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RÄTTVISA, TRYGGHET OCH DEMOKRATI 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund 
Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, på Gotland, i Sverige och internationellt. 
 
Vänsterpartiet är ett antirasistiskt parti och våra idéer bygger på övertygelsen om alla 
människors lika värde. Vi ser alla människor, kvinnor och män, barn och äldre, infödda och 
hitflyttade som självständiga och förnuftiga kapabla att bygga sin framtid tillsammans med 
andra. 
Vårt mål är ett jämställt demokratiskt samhälle, grundat på solidaritet, jämlikhet och rättvisa. 
Ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart 
samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan. 

I Sverige har vi historiskt en stark kvinno- och arbetarrörelse som under 1900-talet lyckats 
kämpa oss till en generell välfärd, stora jämställdhetsreformer och skapat ett samhälle där 
klyftorna minskat och allt fler har kunnat få ett bättre liv än föregående generation. Men 
under de senaste åren har läget förändrats. Istället har vi fått en otrygg arbetsmarknad med 
hög arbetslöshet, bostadsbrist, urholkad välfärd, ökade klassklyftor och ett mindre jämställt 
samhälle. Ett samhälle med ökande skillnader mellan rika och fattiga, där politiken alltmer 
inriktas på att ta från arbetare, arbetslösa och sjukskrivna och att ge till dem som redan är 
välbeställda, är en grogrund för rasistiska och fascistiska rörelser och partier. 

Välfärd att lita på 
 
Ett land som byggs med gemensam välfärd och solidaritet är i grunden starkare än ett land 
där marknadens girighet får råda. Den borgerliga regeringen har brutit ner mycket av det 
som vi tillsammans byggt upp under decennier. Resultatet är en allt mer otrygg 
arbetsmarknad med hög arbetslöshet, en ökad bostadsbrist, försämrad välfärd, ökade 
klassklyftor och ett mindre jämställt samhälle. Vänsterpartiet står för ett alternativ som kan 
utmana den girighet och den uppgivenhet som präglar stora delar av dagens politik. 

Gotland blir en bättre plats att leva på och besöka om ön präglas av öppenhet och mångfald. 
En ö där alla känner sej välkomna och bemöts med respekt, trots våra olikheter, blir en ö där 
många vill bo och där kultur och näringsliv blomstrar. 

Vänsterpartiet vill se ett tryggt och värdigt samhälle byggt på omtanke och solidaritet. 
Välfärden ska finansieras av oss alla solidariskt och därför måste vi vara beredda att betala 
de skatter som behövs för att klara en välfärd åt alla. Skolan, vården och omsorgen ska 
drivas av omtanke och inte av vinstintressen. 

Vänsterpartiet vill lagstifta mot att plocka ut vinster från vård, skola, förskola och 
äldreomsorg. Resurserna ska istället gå till mer personal och bättre kvalitet. De privata 
företag som är seriösa och sätter verksamheten främst kan omvandla sig till bolag utan 
vinstintresse och fortsätta jobba för bra välfärd. De vars drivkraft är att plocka ut vinster får 
söka sig någon annanstans. Välfärden ska styras av omtanke om oss som använder den. 

De borgerliga partiernas tro på marknadslösningar fungerar särskilt illa när befolkningen är 
för liten för att generera de vinster marknaden vill ha, det har många på den svenska 
landsbygden redan fått erfara. Det måste finnas en välfärd att lita på som gäller hela 
Gotland. Tydliga utfästelser från regionen om den kommunala servicen kan därför vara ett 
sätt att åstadkomma goda förutsättningar för ett uthålligt utvecklingsarbete. För de 
serviceorter som pekas ut i översiktsplanen bör därför också redovisas vilken kommunal 
service som invånarna har rätt att förvänta sig. 
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Fler jobb – trygga jobb 
Full sysselsättning är det överordnade målet för Vänsterpartiets ekonomiska politik. Arbetet 
utgör basen för välfärd och ekonomiskt välstånd och är en möjlighet till delaktighet i 
samhällslivet. Egen försörjning är därtill grunden för personlig frihet och självständighet. 

Istället för en passiv politik som accepterar den höga arbetslösheten vill Vänsterpartiet driva 
fram viktiga satsningar som leder till fler jobb och minskar arbetslösheten. Genom gröna jobb 
och klimatinvesteringar kan fler jobb skapas. Bostadsbristen måste byggas bort och därför 
föreslår Vänsterpartiet ett långsiktigt investeringsstöd för byggande av bostäder med rimliga 
hyror som också kommer att bidra till fler jobb.  
 
Hög arbetslöshet innebär ökad makt för kapitalet på de arbetandes bekostnad. Under hot om 
uppsägningar kan reallönerna pressas ned, arbetsförhållandena försämras och 
anställningstryggheten luckras upp. 
 
Arbetslösheten drabbar särskilt de unga och därför måste vi öka ansträngningarna för att 
bryta ungdomsarbetslösheten. Fler måste ges möjlighet till olika typer av utbildning. 
Vänsterpartiet föreslår att ungdomar ska kunna erbjudas särskilda anställningar som ger den 
enskilde arbetslivserfarenhet. Genom särskilda utvecklingsprojekt kan unga människor ges 
meningsfulla jobb och samtidigt delta i framtidssatsningar inom viktiga områden för framtida 
jobb inom till exempel besöksnäring, energihushållning och gröna näringar. 
Det är också viktigt att de satsningar vi gjort på Gotland får fortsätta. Det gäller till exempel 
Ungdomskraft som särskilt riktar sig till unga utan slutbetyg från gymnasiet. 
 
Arbetslivet ställer allt högre krav på kunskaper och för att människor ska ha möjlighet att 
möta de kraven är barn- och ungdomsutbildningen viktig. Den gotländska 
ungdomsutbildningen ska inte bara bidra till individens utveckling utan skolan har också ett 
ansvar att utbildningen leder till yrkeskunniga människor som kan anställas i de yrken som 
behövs på Gotland. Det är också viktigt med en god tillgång till vuxenutbildning. 
Vänsterpartiet arbetar för ökade satsningar på alla former av vuxenutbildning och för en 
förändring av arbetsmarknadspolitiken, så att arbetslösa i ökad utsträckning erbjuds 
utbildning. För att företag och verksamheter ska kunna utvecklas krävs tillgång till 
kompetenta medarbetare, Gotlands ö-läge innebär höga krav på ett brett utbildningsutbud på 
Gotland. 

Att Uppsala Universitet nu finns på Gotland är oerhört positivt och underlättar både studier 
för gotlänningar och kompetensförsörjning för regionen och näringslivet. Det som nu behövs 
är en ökad satsning på yrkesutbildning för vuxna.   
 

 

Barn och utbildning 
 
Förskola och skola har en avgörande roll i att skapa goda villkor för barn och unga. Att 
fullfölja skolan ger bättre möjligheter till både jobb och god hälsa i vuxen ålder. En väl 
fungerande barnomsorg är också en förutsättning för jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Vänsterpartiet arbetar för en likvärdig skola med hög kvalité, från förskola och fritidshem till 
gymnasium och vuxenutbildning. En skola som klarar att möta alla barn och elever, och ger 
goda kunskaper och färdigheter åt alla. Vänsterpartiets mål är att alla ska fullfölja en 
gymnasieutbildning, att nå dit måste därför vara ett prioriterat utvecklingsområde för hela 
skolan. Ökade resurser behöver satsas för att bygga fler förskolor, skapa mindre 
barngrupper i förskolan och möjlighet att erbjuda stöd och stimulans utifrån elevernas 
skiftande förutsättningar För att skapa goda förutsättningar för alla elever, behövs en 
utvecklad samverkan mellan skolan och andra som arbetar med stöd till barn och unga. 
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Arbetet med utmärkelsen ”Jämställd skola”, för öns förskolor, fritidshem och grundskolor ska 
utökas. 
 
Ö-läget och många landsbygdsboende ger speciella förutsättningar och utmaningar för att 
organisera skola på Gotland. Vi arbetar för att förskola och skola ska vara väl spritt och 
tillgängligt över hela ön, och för ett brett utbud av olika typer av gymnasieprogram med hög 
kvalité 
 
För att gymnasieskolan på Gotland ska klara kraven på att utbilda ungdomar till bristyrken 
behöver skolan bli bättre på att ta tillvara olika branschers behov av utbildning. Därför 
behövs ett ökat samarbete mellan näringslivet och skolan. Det kan ske genom än högre 
kvalité på APL i gymnasiet men också med fler besök i skolan från näringslivet. 
Gymnasieskolan ska ha ansvar för att det finns program och inriktningar som möter den 
gotländska arbetsmarknadens behov. Skolan och näringslivet måste tillsammans också ta 
ökat ansvar för att det finns ett högt intresse att söka dessa program. 
 
Ett gott liv för alla unga är mer än skola. Det behövs också satsningar för en meningsfull 
fritid. Regionen behöver driva och utveckla ungdomsgårdar, kulturskola, parker och 
idrottsanläggningar, och stödja öns rika föreningsliv. 
 
Vänsterpartiet vill öka stödet till Fenix – Ungdomens hus, för att kunna permanenta och 
utveckla deras kulturella och normkritiska arbete. 
 
Satsningen på sommarjobb för unga behöver utökas och erbjudas alla unga i gymnasieålder. 
(från årskurs 9 till och med gymnasiets årskurs 3). 
 
Många barnfamiljers ekonomi är hårt pressad. Det är viktigt att barnens viktigaste behov 
alltid kan tillgodoses och därför bör bidragen till barnens glasögon öka så att inga barn 
behöver avstå från glasögon av ekonomiska skäl. 

Rättvisa löner 
 
Under innevarande mandatperiod har 36 miljoner kronor satsats av region Gotland för att 
motverka en lönesättning som systematiskt missgynnat kvinnor. Skillnaderna har minskat 
men mycket återstår och Vänsterpartiet kräver att de återstående orättvisorna avskaffas 
under nästa mandatperiod.  

Bostad – en social rättighet 
 
Ett bra och tryggt boende till en rimlig kostnad är en grundläggande förutsättning för ett bra 
liv. Därför är brist på bostäder eller alltför dyra bostäder ett allvarligt hot mot ett samhälle där 
alla har möjligheten till ett bra liv. Många upplever också detta hot på riktigt; var femte ung 
vuxen är idag orolig för att de inte ska få ett eget boende. 

Både bostadsbristen och de alltför höga kostnaderna är ett resultat av avregleringen och 
nedmonteringen av bostadspoltiken. När marknadskrafterna fått ett större utrymme har 
byggandet i allt högre grad inriktats på köpstarka grupper och många aktörer på 
bostadsmarknaden har också haft ett intresse att hålla nere byggandet för att kunna pressa 
upp priserna. 
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Det måste byggas fler bostäder, särskilt hyresrätter. Det behövs ett statligt stöd för att 
stimulera ökat bostadsbyggande med inriktning mot hyresrätter till rimliga hyror och med låg 
energiförbrukning och bästa möjliga miljöhänsyn. 

Bostadsbyggandet i hela landet och på Gotland har i alltför utsträckning kunnat styras av 
bygg- och bostadsföretagen. Det har inneburit att byggandet blivit för dyrt och att alltför lite 
har byggts. Nu måste Region Gotland ta ett starkare grepp över bostadsbyggandet för att fler 
och billigare bostäder ska byggas. Det kräver mer aktivitet från regionens eget bostadsbolag, 
Gotlandshem, men det behövs också en mer kraftfull markpolitik. 

Det är stor efterfrågan på bostäder i Visby men det är viktigt att Gotlandshem byggande sker 
så att det finns moderna lägenheter på fler serviceorter. 

Vänsterpartiet skall verka för att allas rätt till en bostad tillgodoses och att därmed behovet av 
härbärget Birkagården försvinner.  

Att bygga handlar inte enbart om att ordna bostäder, det handlar också om att skapa goda 
boendemiljöer för människor i alla åldrar. Det måste vara grunden för all bostadsplanering. 

Utveckla hela Gotland  
Sverige och Gotland behöver en levande landsbygd. De gröna näringarna, företag som har 
sin bas inom jord, skog, trädgård eller hästverksamhet utgör tillsammans med 
förädlingsindustrin basen för den gotländska landsbygdens ekonomi.  

Vi vill att Sverige ska vara mer självförsörjande på livsmedel, därför behövs en nationell 
livsmedelsstrategi.  Vi vill göra Sverige till det hållbara matlandet och ser en stor potential 
inom lokal livsmedelsförädling och småskaligt mathantverk. Mer produktion av ekologiska 
livsmedel bör stödjas. Region Gotland ska öka andelen av gotländskt, svenskt och ekologiskt 
vid sina inköp av livsmedel. 

Lövsta ska utvecklas till ett grönt center. Ett center som kan arbeta med utveckling i hela det 
breda spektret från jord till bord eller energi. Ett center med utbildning för ungdomar och 
vuxna kring både lantbruk, livsmedelsförädling och energiproduktion. 

Genom att utveckla hela Gotland ökar också möjligheterna till ökad inflyttning och invandring 
som också bidrar till ökad mångfald och utveckling. 

Gotland erbjuder många attraktiva livsmiljöer som kan ge förutsättningar för ett gott liv. Här 
finns en levande landsbygd med fungerande serviceorter och ett rikt omväxlande landskap. 
Här finns också Visby, den lilla nära staden med stort kulturutbud, god service och 
universitet. Genom att utnyttja de olika möjligheter som finns kan en mångfald av attraktiva 
livs- och boendemöjligheter åstadkommas på olika delar av Gotland. Att utnyttja de lokala 
och naturliga förutsättningarna och värna tillgänglighet till lokal service borde vara 
utgångspunkten för att en bra livsmiljö. 

En väl fungerande kollektivtrafik är viktig, stomlinjerna ska förbättras med tätare turer, och 
snabba pendlingsturer bör prövas på några av dem.  

Vi vill utveckla och bredda biblioteken så att de kan fungera som servicepunkter för Region 
Gotland på hela ön. Där ska finnas information om Regionens verksamhet, service och 
tillståndsgivning. På biblioteken ska det också vara möjligt att få hjälp att få vidare kontakter 
med region Gotlands olika enheter. 

Genom en utökning av bibliotekens programverksamhet kan bibliotekens betydelse som 
viktiga träffpunkter ytterligare öka. 
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Besöksnäringen har goda möjligheter att växa på Gotland. För att det ska vara möjligt krävs 
god tillgänglighet med färjor. Gotland kan öka kvalitén för sol och bad turismen och utveckla 
de populära arrangemang som idag drar mycket besökare som Almedalsveckan och 
Medeltidsveckan. Samtidigt måste Gotland bli bättre på att locka andra typer av besökare, till 
exempel natur och kulturintresserade, cyklister, vandrare, de som är intresserade av 
mathantverk. Det är också viktigt att det skapas fler evenemang utanför högsäsong. 
Regionen bör stödja en sådan utveckling. 

Att bygga för, och utveckla besöksnäring handlar också om att ta vara på och behålla de 
styrkor Gotland har. Östersjön är en av Gotlands viktigaste tillgångar. Därför ska vi skydda 
stränderna och bidra till ett rent hav men vi ska också kunna använda Östersjön på ett 
ansvarsfullt sätt. Vänsterpartiet vill därför satsa mer på att förbättra och utveckla nya 
badplatser som kommer att bidra till vår livskvalité men också stärka besöksnäringen.  Den 
strandnära bebyggelse som kan tillåtas får inte störa känslan av orörd natur eller 
allmänhetens tillgång till stränderna. 

Gotland har ett utsatt ö-läge där det är svårt för räddningstjänsten att få förstärkning från 
andra kommuner, en stor yta och under delar av året många människor. Det är därför viktigt 
att ha ett tillräckligt stort antal utbildade brandmän och en geografiskt spridd organisation. 
För att ge hela ön bra räddningstjänst ska de stationer och brandvärn som finns bevaras. 

Vatten och avlopp är en del av den infrastruktur som krävs för att en utveckling av hela 
Gotland ska vara möjlig. Men en långsiktigt uthållig utveckling kräver också hushållning och 
skydd av vattentillgångarna. 

För att erbjuda bästa möjliga utveckling på hela Gotland är det nödvändigt med en långsiktig 
och väl genomtänkt planering där också vatten och avlopp ingår i planeringen. Högre 
miljökrav och högre krav på hälsoskydd behövs och kommer att kräva mer insatser från 
Region Gotland bland genom fortsatt utbyggnad av det kommunala VA-nätet men också 
genom förbättringar av vattenproduktionen och avloppsreningen. 

Regionen bör också stödja och stimulera lokala, kretsloppsanpassade lösningar som kan 
genomföras av regionen eller av de boende själva. 

 

Färjan – Gotlands landsväg 

Goda kommunikationer är grunden för alla regioners utveckling, 

Den statliga upphandlingen av färjetrafiken som återkommer med jämna mellanrum skapar 
oro och osäkerhet om förutsättningarna för Gotlands utveckling. Priser, miljökrav och 
trafikens standard måste få en helt annan långsiktighet än det nuvarande systemet innebär. 
Därför bör Gotlandslandsfärjorna ägas av staten för att säkra den långsiktigtighet som är 
nödvändig för en trygg, snabb och miljövänlig trafik.  

Att resa eller frakta varor med Gotlandsfärjan får inte kosta mer än en resa på landsväg. 

 
Vi måste klara miljöfrågorna 

Ren luft, rent vatten och sund mat är livsviktiga tillgångar. Genom att värna naturens och de 
ekologiska kretsloppen kan människorna underhålla och utveckla sina egna livsbetingelser.  

En ständigt ökande materiell konsumtion är inte hållbar. En förändring av det mönstret är 
ofrånkomlig och kan göras antingen idag med mjuka övergångar eller senare när nöden 
tvingar oss. 
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Samhällets resursanvändning och den ekonomiska tillväxten måste underställas en 
utveckling som är ekologiskt hållbar. En del av de resurser vi använder är ändliga, andra 
resurser återskapas men bara om de naturliga kretsloppen tillåts fungera utan störningar. 
Rika konsumerar mycket mer resurser än fattiga. På samma sätt konsumerar män mer än 
kvinnor. Begreppet rättvist miljöutrymme innebär att vi som förbrukar mest också måste 
ställa om mest, så att fördelningen av jordens resurser blir mer rättvis. Detta gäller både i 
Sverige och på ett globalt plan. Jorden är vårt gemensamma arv och vi i den rika delen har 
inte rätt att förbruka resurser på bekostnad av andra.  

Vår omställning till ett mer hållbart samhälle kan göras genom ökat kretsloppstänk, ny teknik 
och mer begränsad konsumtion.  En ständigt ökad privat materiell konsumtion som belastar 
miljön vill Vänsterpartiet byta mot minskad arbetstid. En ökad mängd fritid ger högre 
livskvalité utan att miljön skadas. Eftersom våra gemensamma välfärdsverksamheter 
påverkar miljön mindre än privat konsumtion så är en satsning på välfärden också bra för 
miljön. 

Vänsterpartiet anser att Region Gotland ska bygga upp och erbjuda en bra 
konsumentrådgivning. En rådgivning som ska stödja konsumenterna att göra bra val men 
också bidra till att företagen lever upp till sina skyldigheter. Konsumentrådgivningen ska 
också särskilt uppmärksamma miljöeffekterna av olika former av konsumtion. 

Östersjön är en tillgång som höjer livskvalitén men också en tillgång för besöksnäringen. 
Men Östersjön är också ett hav som hotas av flera miljöproblem, bland annat övergödning. 
För att Östersjön ska kunna erbjuda människor att bada i klart vatten, vandra längs rena 
stränder och äta fisk som är hälsosam måste miljöinsatserna vara kraftfulla i alla länder för 
att få ner utsläpp av näringsämnen och kemikalier. 

För att bevara ett värdefullt natur- och friluftsområde i Visby vill vi göra Södra Hällarna till 
naturreservat. 

Inom region Gotlands verksamheter finns många möjligheter att arbeta för en mer hållbar 
utveckling. För Vänsterpartiet är det viktigt att region Gotland har höga miljöambitioner och 
att det ska gälla alla verksamhetsområden.  

 Med en bra planering och goda alternativ så kan bilresorna minskas och utsläppen av 
växthusgaser från trafiken begränsas. 

 Med ökad samåkning kan bilkörningen minska. 

 Med bra upphandlingar av bilar och andra fordon kan produktionen av mer hållbara 
drivmedel stimuleras och utsläppen hållas nere. 

 Med upphandlingar på alla områden som ställer höga miljökrav och höga sociala 
krav. 

 Med goda kretslopp kan vi åstadkomma bättre resurshushållning när det gäller avfall 
och avlopp. Det lokala omhändertagandet av organiskt avfall måste öka. 

 Med fortsatta satsningar på biogas, vindkraft och solenergi. 

 Med mer vegetarisk och närproducerad mat i skolan. 

 Med fortsatta energieffektiviseringar i kommunala byggnader kan vi spara på både 
pengar och miljö. 

Kultur - en kraft för demokrati   
 
Kulturen är en bärande del av samhällets idéer, men den är också en arena för kritiskt 
ifrågasättande och demokratisk utveckling. Kulturell verksamhet kan stimulera vår kreativitet 
och vår förmåga att värdera icke-materiella värden som skönhet, frihet, jämliket och 
demokrati. Kulturen är en viktig kraft för demokratin och därför är det viktigt att alla har 
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möjlighet att ta del av och delta i kulturverksamheter. Vänsterpartiet vill att en procent av 
statens budget ska avsättas till kultur. 
 
Satsningar på nya lokaler för kulturskolan ska leda till möjligheter att också utveckla 
verksamheten. Vi vill också slå vakt om att man arbetar över hela ön och med både 
undervisning på fritiden och verksamhet i skolan. Alla barn och elever ska ges möjlighet till 
kulturupplevelser av olika slag. 
 
Länsteater, länsmusik och de andra kulturinstitutionerna ger viktiga bidrag till ett gott liv på 
Gotland, som genom samverkan och samspel med det fria kulturlivet kan ge ett ännu 
bredare kulturliv på Gotland. Bergmancentret på Fårö är en del av ett nationellt kulturarv som 
bör bevaras och bör därför få statligt stöd.  
 
Biblioteken är viktiga kulturinstitutioner som når många, båda vuxna och barn. Genom en 
utökning av bibliotekens programverksamhet, föreläsningar och kulturarrangemang, kan 
bibliotekens betydelse som viktiga träffpunkter öka. Vänsterpartiet vill utveckla och bredda 
bibliotekens och bokbussens verksamhet, så att de blir viktiga servicepunkter med ett 
bredare uppdrag. 

Föreningslivet är viktigt i syfte att ena människor kring gemensamma intressen. 
Vänsterpartiet på Gotland vill stödja ett växande kultur- och föreningsliv och verkar för att 
alla, oavsett ålder och kön, etnicitet eller funktionsnedsättning ska ges rätt att delta i 
skapande verksamhet på lika villkor.  

 Omsorg om människor 

Vänsterpartiet vill ha en etisk och demokratisk styrd omsorg om människor i behov av stöd i 
livets olika skeden. 

All omsorg för personer med funktionsnedsättning såväl boende, personlig assistans, vård 
och daglig verksamhet skall bygga på en grundläggande respekt för var och ens person, 
behov och vilja. Människor skall få stöd och hjälpmedel för att kunna delta på lika villkor. 

Regionen skall forma och samordna stödinsatser och vårdbehov utifrån människor med 
funktionsnedsättningar. Vård och rehabiliteringskedjan för denna grupp skall vara 
genomtänkt och väl förankrad i nätverk mellan socialförvaltning, hälso- och 
sjukvårdsförvaltning, försäkringskassa och arbetsförmedling.  

Möjlighet till att kunna delat i fritidsaktiviteter skall vara en självklar rätt för barn och unga 
med funktionsnedsättning. Lika självklart är att vuxna med funktionsnedsättning skall ha rätt 
till en anpassad arbetsplats och boende om så behövs. 

Vänsterpartiet vill ha en äldreomsorg som har till syfte att ta tillvara den enskildes förmågor 
och resurser. De äldre skall ha rätt att bo kvar hemma så länge de själva vill och ha ett 
verkligt inflytande över sina stödinsatser. När behovet växer skall det finnas tillgång till 
särskilt boende. Sammanboende par skall kunna fortsätta att bo tillsammans även om det 
ökade behovet bara gäller den ena. Särskilda boenden skall finnas väl spridda över hela 
Gotland.  

Personal inom omsorg skall ha rätt till heltid.  Arbetet skall organiseras så att arbetsdagen är 
sammanhållen, ”delade turer” skall inte förekomma. Vänsterpartiet vill fortsätta att bryta de 
strukturer som gör att de ofta kvinnodominerade yrkesgrupper är lönemässigt missgynnade. 
Lika lön för likvärdigt arbete skall gälla. 

Stödet till kvinnojouren på Gotland ska ökas.  
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Beställningscentralen för färdtjänst ska skötas av regionens egenpersonal och vara förlagd 
till Gotland. Det ger ökad trygghet i servicen och skapar nya jobb på ön. På sikt kan det 
också ge möjlighet för andra tjänster att drivas på Gotland. 

Sjukvård 

En bra och jämlik hälsa är också det viktigaste målet för vården. Vänsterpartiet vill ha en 
sjukvård som jobbar förebyggande och hälsofrämjande och utgår från en social helhetssyn. 
Vården ska aktivt samarbeta med andra samhällsaktörer för minskade klassklyftor i hälsa. 
En klok hushållning med vårdens resurser blir allt mer viktig. Privata företag ska inte få ha fri 
dragningsrätt på skattepengar genom etableringsfrihet och förmånliga ersättningssystem. 
Resurserna måste styras dit de bäst behövs. 

Den psykiska ohälsan ökar i samhället. En av de viktigaste frågorna för Vänsterpartiet när 
det gäller hälso- och sjukvård har varit att utveckla och förbättra den psykiatriska vården. En 
del i det är att satsa på nya lokaler och arbetssätt. Arbetet med att minska antalet självmord 
måste ha högsta prioritet. Fungerande psykiatrisk öppenvård och ett nära samarbete med 
socialtjänst är också viktiga utvecklingsområden. Vi ska också arbeta för att samhället blir 
mer tillgängligt för personer med psykisk ohälsa. 

Kontinuitet och personalförsörjning är viktigt när man är i behov av vård. Vänsterpartiets mål 
är att höja lönerna för vårdpersonal och vara en god arbetsgivare som ger stabil bemanning. 

Arbetslinjen blev fattigdomslinje 
 
Istället för arbetsmarknadspolitik och en politik för fler jobb så har regeringens politik gått ut 
på att sätta press på arbetslösa och sjuka. Ersättningsnivåerna har sänkts och reglerna har 
stramats åt. 

Det har lett till att Sverige har blivit allt mer av ett risksamhälle där ingen av oss längre kan 
lita på att de gemensamma trygghetssystemen som sjukförsäkring och 
arbetslöshetsförsäkring finns där för oss när vi behöver dem.  

Det som regeringen kallar arbetslinjen har istället blivit fattigdomslinjen. De alltmer urholkade 
försäkringssystemen har också inneburit ökade krav på kommunernas försörjningsstöd. 

Det är dags för en ny färdriktning. En solidarisk färdriktning. 

Alla ska känna en trygghet i att det är möjligt att klara sig ekonomiskt om man blir sjuk. Vi vill 
på sikt att 80 procent ska få ut 80 procent av sin förlorade inkomst vid sjukdom. Rätten till 
sjukpenning ska finnas så länge arbetsförmågan saknas. Ingen bortre gräns ska finnas i 
sjukpenningen. 

Vi vill förstärka anställningstryggheten, inte avskaffa den. Vi vill att a-kassan återupprättas så 
att den blir en trygg omställningsförsäkring för dem som drabbas av arbetslöshet. Vårt mål i 
ett första steg är att 80 procent av de arbetssökande ska kunna få ut 80 procent av sin 
tidigare inkomst vid arbetslöshet. Idag är det knappt en av tio som får det. Det måste också 
bli lättare att kvalificera sig till arbetslöshetsförsäkringen. 

Gotland en del av Sverige. 

Även i ett lokalt program är den nationella politiken viktig. Riksdagen och ibland EU beslutar 
om lagar och regler, som ger hinder eller möjligheter för den lokala utvecklingen. Det är 
också riksdagen som står för en stor andel av resurserna till kommunerna. De pengar som 
sedan betalar den service kommunen ger invånarna. Därför är det viktigt att inte bara vi 
lokalt utan också riksdagens majoritet vill satsa på att utveckla välfärden.  Under de senaste 
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åren har kommunerna varit hårt pressade av urholkade statsbidrag och övervältringar av 
kostnader från staten till kommunerna.  

Alliansregeringen har valt att sänka skatterna med 140 miljarder kronor mellan 2006 och 
2014 men statsbidragen till kommunerna har minskat i förhållande till folkmängden under 
samma period. Effekterna syns allt tydligare i växande kunskapsskillnader, större 
gruppstorlekar på fritids och i förskolan och akut personalbrist i sjukvården. 

Vänsterpartiet vill ändra på det och föreslår i vår budgetmotion kraftiga resursförstärkningar 
till välfärden. Vi höjer de generella statsbidragen till kommunerna och budgeterar för ett stort 
antal riktade satsningar på vården, skolan och omsorgen.  

För att försvara välfärden här på Gotland har Vänsterpartiet varit med om att höja 
kommunalskatten. Höjningen ökar inkomsterna med cirka 50 miljoner kronor om året. 

Faktaruta: Så här används skattepengarna på Gotland. Som framgår så används i stort all 
kommunalskatt till de viktiga välfärdsområdena. 

 

 


