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För en bättre och rättvisare
välfärd i Hässleholm
Det du just nu håller i din hand är Vänsterpartiet Hässleholms kommunalpolitiska program.
Vi är stolta över att kunna presentera ett stort antal förslag för att göra Hässleholm till en
bättre och en rättvisare kommun.

Idag spelar det alltför stor roll var du bor, vilken klassbakgrund du har, vad du heter i
efternamn och vilket kön du tillhör, för vilka möjligheter du har i ditt liv. Vi vill inte att det
ska vara så. Vi vill att alla ska ha rätt och möjlighet att utforma sina egna liv. Politikens
största uppgift, anser vi, är att minska klyftorna för att skapa ett rättvist samhälle.

Vänsterpartiet är ett feministiskt, socialistiskt och antirasistiskt parti. Vi ser det förtryck och
de orättvisor som finns och vill göra något åt det. Vi vill skapa ett samhälle där alla får plats.
Ett sådant samhälle finns inte än, inte någonstans i världen och inte tidigare i historien. Men 
vi tror på människans och politikens kraft att förändra.
Självklart går inte hela samhället att förändra på kommunal nivå, inte heller i riksdagen eller i
EU. Samhället förändras genom att människor organiserar sig på samhällets alla arenor.
Ditt engagemang behövs oavsett om du väljer att organisera dig i ett parti eller i någon annan
förening.

Detta program är Vänsterpartiet Hässleholms bidrag till hur vi genom kommunalpolitik kan
komma närmare ett rättvist samhälle. Här hittar du våra förslag på hur vi vill lösa äldrevården,
hur kvalitén i skolan ska öka, hur vi vill skapa ett tryggare samhälle fritt från rasism och
utanförskap, hur vi vill göra Hässleholm till en mer jämställd kommun och mycket, mycket
mer.

Vi vill gärna höra vad du tycker. Du når oss på tel: 070 01 31 736
eller genom vår hemsida: www.hassleholm.vansterpartiet.se
E-post: hassleholm@vansterpartiet.se. Facbook: \Vänsterpartiet Hässleholm 
Vänsterpartiet

Box 241
281 23 Hässleholm
Hoppas vi ses
Vänsterpartiet Hässleholm

mailto:hassleholm@vansterpartiet.se


Utveckla demokratin

Vänsterpartiets människosyn utgår från att var och en vill och kan vara med och påverka
både sin egen vardag och samhällsutvecklingen i stort.

Rättvisa och demokrati hör ihop
Vi vill utveckla vår gemensamma välfärd och offentliga sektor efter solidaritetens principer.
Hässleholmarnas behov ska styra kommunens insatser och fördelning av medel.
Skola, vård och omsorg är till för oss alla på lika villkor, utifrån olika behov och ska drivas
öppet för demokratisk insyn och kontroll samt utan vinstintresse.
En förutsättning för demokrati är att många är engagerade i opinionsarbete och val, men också
i andra beslutprocesser.

Lokal demokrati
För att demokratin inte ska stagnera är det angeläget att så många som möjligt i kommunen,
både kvinnor och män med olika bakgrund och erfarenhet, är intresserade av att ställa upp
som förtroendevalda under någon period i livet. En politikerroll som medborgareföreträdare
förutsätter breda kontaktytor med föreningslivet och enskilda medborgare, inte bara med dem
som själva organiserar opinion.

Uppvärdera föreningslivet
Föreningsliv och andra organisationer måste ses som självklara remissinstanser vid politiska
beslut. Vi vill stärka rätten till medborgar- och brukarinflytande i kommunens verksamheter.
Allas engagemang, såsom medborgare, brukare och anställda, behöver tas tillvara i den
kommunala verksamheten. Förtroendevalda i nämnder och styrelser skall inför varje större
förändring som berör många invånare, ta ställning till om och på vilket sätt medborgarna bör 
bjudas in till en dialogprocess.

Ett demokratiskt arbetsliv
Kommunens arbetsplatser ska präglas av respekt och samarbete. Anställdas engagemang och
synpunkter är viktiga för att utveckla verksamheterna. Vi vill utveckla offentlighetsprincipen
och meddelarfriheten, vi uppmuntrar kritisk granskning och stimulerar till bred debatt. En
majoritet av kommunens anställda är kvinnor, inte sällan lågavlönade och med små
möjligheter till inflytande på såväl arbetstider som verksamhet. Vi vill förändra denna skeva
maktfördelningen och göra kommunen till en bättre arbetsgivare

Medborgare istället för kund
Vi tar avstånd från borgerlig politik och förslag som har sin utgångspunkt i att brukarna
degraderas till kunder. Vi ser brukarna som medborgare och därmed också de verkliga ägarna
av vår offentliga sektor. Ett medborgarperspektiv innebär att det måste göras andra
överväganden om hur vi bäst använder våra gemensamma resurser, då ökar solidariteten.



Jämställdhetskonsekvenser inför beslut
Tydliga beslutsvägar med klara, realistiska och uppföljningsbara mål i den kommunala
organisationen är förutsättningar för att invånarna ska kunna påverka de politiska besluten,
såväl i nämnder och styrelser som i opinionsbildningen. Lika självklart som det är att beskriva
ekonomiska konsekvenser inför ett beslut ska det vara att belysa konsekvenserna för
jämställdheten.

Bidrag för kvinnors organisering
Det är viktigt att kommunen arbetar aktivt med det feministiska arbetet men det krävs
framförallt att många engagerar sig utanför de politiska arenorna för att det ska ske
förändring. Vi vill därför att kommunen i ökad grad bidrar med medel till kvinnors
organisering och på så sätt stöttar såväl startandet av nya kvinnoorganisationer som stödjandet
av idag redan befintlig verksamhet.

Trygghet
En grundbult i ett demokratiskt samhälle är rätten till trygghet i både stort och smått.
För den som har goda förutsättningar finns den möjligheten alltid oavsett om det gäller
ekonomisk trygghet eller fysisk trygghet, men den som är i en utsatt situation är beroende av
ett solidariskt samhälle som ger rätt stöd när så krävs. Vi ser en stärkt generell offentlig
välfärd som den enda långsiktigt hållbara vägen för ett solidariskt Hässleholm.

Hässleholm ska vara en trygg kommun att vistas och leva i
Som boende i vår kommun ska man ha en självklar rätt att vara trygg överallt i vår kommun, 
såväl i skolan som i hemmet. Ingen ska behöva känna rädsla för våld eller andra brott, och 
inte heller utsättas för hot eller kränkningar, Vi vill att socialarbetare ute i samhällena och i 
skolan förstärks och arbetar med relationer på de platser där problem och konflikter kan 
uppstå. Vi ser ett tillgängligt och levande föreningsliv som en väg till ökad tillit, respekt och 
tolerans mellan människor. Kommunens arbete med kvinnofridsfrågor är nödvändigt och så 
även samarbetet med kvinno- och mansjourer. Kommunen har ett stort ansvar här genom till 
exempel vad unga människor lär sig i skolan och hur kommunens personal bemöter 
invånarna.

Vänsterpartiet verkar för att:
* Skola, vård och omsorg ska bedrivas utan vinstintresse.
* Föreningsliv och organisationer ska vara remissinstanser inför politiska beslut.
* Stärka rätten till inflytande för medborgare och brukare.
* Stärka rätten till kompetensutveckling och inflytande för kommunalt anställda.
* Jämställdhetskonsekvenser ska analyseras inför beslut.
* Fler socialarbetare istället för kameraövervakning.
* Bra mötesplatser i kommunens alla delar
* Öka bidragen för kvinnors organisering i kommunen.



En skola och förskola för alla
Vänsterpartiet arbetar för en förskola och skola vars främsta mål är att utveckla eleverna till
kritiskt tänkande individer och som utplånar alla orättvisor som baseras på kön, etnisk
tillhörighet, samhällsklass, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller religion.

Förskolan och skolan ska vara en arena där alla typer av människor möts och utvecklas i
samverkan med varandra. Värdegrunden som förskolans och skolans arbete ska bygga på är
principen om alla människors lika värde, vilket slås fast i såväl läroplanen som FN:s
barnkonvention. Vänsterpartiet motsätter sig privata förskolor och skolor med vinstintresse.

Allas rätt till kunskap
Vänsterpartiet värnar om en bred kunskapssyn. De olika skolformerna från förskola till
vuxenutbildning har alla såväl en social som en pedagogisk uppgift. Lärande sker hela tiden
och i många olika sammanhang. Skolan har inte monopol på kunskaper. I skolan ska man med
största respekt och ödmjukhet utgå ifrån den kunskap och de erfarenheter som barn/unga har
tillägnat sig i andra sammanhang. En skola för alla tar ansvar för och utgår från att människor
är olika och att skolan anpassar sig till barnen, inte tvärtom. Barn och unga med speciella
svårigheter och funktionsnedsättning ska få hjälp att hantera dessa så att de kan finnas 
tillsammans med, och på samma villkor som, andra barn i skolan. En skola för alla bygger på 
att resurser fördelas efter behov. Förskolorna och skolorna måste präglas av ett mångkulturellt
arbetssätt där människors olikheter ses som en resurs, det gäller både klass, kön och etniska 
olikheter. En viktig del i detta är dialogen mellan föräldrar och pedagogisk personal för att 
skapa ömsesidig förståelse.

Skolan ska vara en bra arbetsplats
Skolan är en arbetsplats för såväl personal som elever och det krävs därför en bra och trygg
arbetsmiljö. Eleverna ska ha rätt till utbildad personal och behöriga lärare. Både lärare och
elever måste kunna få utvecklas i skolan. Fortbildning för personalen är en del i detta.
I skolan behövs inte bara lärare utan även annan personal som skolhälsovård, kuratorer,
specialpedagoger, speciallärare, studievägledare, administratörer, vaktmästare med flera. Alla 
är viktiga delar för att skapa en bra skolmiljö. Vänsterpartiet vill satsa mer på 
brukarinflytande och föräldrainflytande i skola och förskola.

Avgiftsfri skola
Skolverksamheten ska vara avgiftsfri, inga former av smygavgifter ska accepteras.
Friluftsverksamheten i skolan får inte betalas av eleverna själva, skolan ska ansvara för att
utflyktsmat ordnas via skolrestaurangerna.

Ingen vinst på barn – nej till privata alternativ
Vänsterpartiet vill utveckla skolans pedagogik så att det finns många alternativ där alla elever 
och barn kan tillägna sig kunskap på det sätt som passar denne. Vägen dit är inte 
privatiseringar – tvärtom. Vänsterpartiet verkar för att systemet med fristående skolor 
avvecklas och att alla grund- och gymnasieskolor ska drivas i offentlig regi.



Förskola med plats för alla och för barnens skull
Förskolan utgör grunden för den fortsatta utbildningen. De kommunala förskolorna ska
erbjuda olika former av föräldrainflytande. Olika pedagogiska alternativ ska rymmas inom de
kommunala förskolorna. Vårt mål är att alla barn ska erbjudas plats i en förskola nära hemmet
om nu föräldrarna önskar detta . Olika kompetenser hos personalen är en kvalitetssatsning för
förskolan. Barnen i förskolan har samma behov och rätt som vuxna till en god arbetsmiljö. De
stora barngrupperna gör stress och buller till stora problem inom förskolan. 
Förskolan är till för barnens skull och ska inte avgöras av föräldrarnas situation på 
arbetsmarknaden. Vänsterpartiet vill att det ska finnas bra tillgång till förskola på obekväm 
arbetstid inte minst på veckoslut och helger.
 
Fri barnomsorgsavgift
Vänsterpartiet anser att förskolan ska vara avgiftsfri, tillgänglig och likvärdig för alla. Därför 
vill vi att avgiftsfri allmän förskola införs redan från första året, vi vill dessutom utöka rätten 
till minst 30 timmar per vecka. Det innebär samtidigt att rätten till förskola stärks för barn till 
arbetslösa och föräldralediga.

Elevers arbetsmiljö
Barn i skolan har samma behov och rätt som vuxna till en god arbetsmiljö. Det måste vara
självklart att lokalerna utformas så att verksamheten kan fungera väl ur elevernas perspektiv.
Alla barn måste ha möjlighet att ta del av undervisning och gemenskap på lika villkor. En 
skola som funkar är också en tillgänglig skola som utgår  från elevernas behov och ger alla en 
chans att trivas och lyckas. Verksamheten bör organiseras så att man motverkar stress, 
anonymitet och olika typer av förtryck. Måltider i skolan ska präglas av lugn och ro. 
Skolhälsovården ska vara ett stöd för barnen i deras skolvardag men också ge stöd i deras 
personliga utveckling. En samlad skoldag med skola och fritidshem i samverkan utgör en 
helhet för barnen.

Gymnasieskolan: Förändra lagstiftningen – kunskap för alla
Kunskap och bildning ska vara tillgänglig för alla. Gymnasieutbildningen ska utgöra en grund
för såväl framtida arbetsliv som fortsatta studier. Oavsett om man går praktiska eller
teoretiska program måste utbildningen innebära många möjligheter och ge förutsättningar för
god yrkeskompetens och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Det val man gör när man är ung
tonåring ska inte stänga dörrar utan öppna dem. Vänsterpartiet driver på för en nationell
lagförändring så att vi kan få en gymnasieskola för alla på lika villkor.

En jämställd skola 
För att skapa en skolan för alla måste vi ta bort hinder som gör det svårt för barn att vara sig 
själva. Normer som skapar smala fack för barn att passa in i måste våga ifrågasättas och det 
arbetet måste bedrivas i skolan. Vi ser gärna en genuspedagogik där flickor också får leda, 
bestämma, ta plats och höras samtidigt som pojkar får lov att misslyckas, ställa frågor och 
visa känslor. Vi ser normkritik som en förutsättning för att samhället ska kunna förändras.



Studieverkstad i stället för hemläxa
Om Sverige ska höja ribban och verkligen bli ett kunskapssamhälle så måste vi erbjuda de 
verktyg som eleverna behöver för att lyckas. Idag är de två främsta faktorerna bakom höga 
betyg föräldrarnas högskolepoäng och storleken på plånboken. Därför är vi kritiska mot 
hemläxor, eftersom det lägger ett stort ansvar för barnets kunskapsutveckling på hemmet 
istället för på skolan. Alla barn har inte föräldrar med universitetsutbildning och pengar att 
lägga på privatundervisning. Om vi ska bli ett kunskapssamhälle måste vi bekämpa 
kunskapsklyftorna och föra en politik för alla. Därför vill vi ha en skola där vi erbjuder 
studieverkstad för eleverna, en plats där alla erbjuds chansen att komma ikapp och komma 
vidare med sina studier.

Kulturskolan
Barn och unga ska ha rätt att ta del av ett rikt kulturliv och möjlighet att skapa själva. Det är
viktigt att det finns utbud och aktiviteter i hela kommunen så att barn och unga kan välja det
som passar dem själva bäst. Det är viktigt att kulturen har en stark ställning i skolan där alla
barn och unga finns. Alla unga som vill ska ges möjlighet att delta i musik-, film- och annan 
undervisning i skapande verksamhet. Kulturskolans uppdrag måste vara att aktivt arbeta med 
att hitta former för att locka till sig barn och ungdomar. Kulturskolan ska kännas inbjudande 
och bli en självklar plats att söka sig till. En förutsättning för att alla ska få möjlighet att ta del
av utbudet är att verksamheten ingår i skolans ordinarie verksamheten vilket också innebär att
undervisningen bör vara avgiftsfri.

Arbetsmiljö och inflytande
Barn i förskola/skola har samma behov och rätt som vuxna till en god arbetsmiljö. Det måste 
vara självklart att lokalerna utformas så att verksamheten kan fungera väl ur elevernas 
perspektiv. Verksamheten bör organiseras så att man motverkar stress, anonymitet och olika 
typer av förtryck. Skolhälsovården ska vara ett stöd för barnen i deras skolvardag men också 
ge stöd i deras personliga utveckling..

Vänsterpartiet verkar för att:
* Barngrupperna/antal elever per klass utformas på sådant sätt att elevernas behov kan   
tillgodoses  
* Könsskillnader ska motverkas i skola och förskola – satsa på genuspedagogik.
* Elever och föräldrar ska ha stort inflytande på skolans verksamhet.
* De kommunala skolorna ska vara öppna för pedagogiska alternativ.
* Resurserna ska fördelas efter behov.
* Studieverkstäder i stället hemläxor.
* Kulturskolan ska erbjuda plats för alla som vill delta och avgifterna ska sänkas.

Förskolan:
* Barn i förskolan ska möta jämlikhet, solidaritet och demokrati.
* Avgiftsfri allmän förskola redan från första året.
* Barngrupperna i förskolan skall ha maximalt 15 barn.
* Tillgång till förskola på obekväm arbetstid inte minst på veckoslut och helger.



Grundskolan:
* Öka tillgången till skolhälsovård.
* Antalet vuxna i skolan skall öka.
* Öka resurserna till skolbarnomsorgen.

Gymnasieskolan
* Kommunens gymnasieskolor ska ha ett blandat programutbud.
* Systematiskt arbetsmiljöarbete införs utifrån barn/ungas perspektiv.
* Elev- och personalinflytande ska utvidgas och prioriteras. 

Vård och omsorg

Vänsterpartiets syn på vård och omsorg utgår från att ett folkhälsoperspektiv och att alla
skall ha rätt till vård och omsorg på lika villkor och efter behov.

Folkhälsoarbete – jämlika förutsättningar
Vi lever i ett klassamhälle där alla inte har samma förutsättningar till ett gott liv. För
vänsterpartiet går folkhälso-, vård- och omsorgspolitiken ut på att ge människor mer lika
förutsättningar. Ett mål för folkhälsoarbetet är att hälsotillståndet i första hand ska förbättras
för dem som har sämst hälsa. Kommunen bör prioritera utsatta grupper såsom äldre,
funktionsnedsatta, psykiskt och kroniskt sjuka samt barn och ungdom. De som har störst
behov är ofta de som har svårt att hävda sig och föra sin egen talan. En förutsättning för en
bra vård och för en bra arbetsmiljö är att det finns tillräckligt med personal. Vänsterpartiet
verkar därför för att styra resurserna till ökad personalbemanning i vård och omsorgssektorn.
Vänsterpartiet höjer hellre skatten än drar ner på välfärden.

Äldre och personer med funktionsnedsättning
Samhället ska utformas så att personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar inte
hindras från att delta i samhälleliga aktiviteter. Äldre och personer med funktionsnedsättning
är resurser i samhället och deras livserfarenhet och kunskap ska tas tillvara i
samhällsbyggandet. Vården från samhällets sida ska utgå ifrån var och ens behov, där
individen alltid ska stå i centrum. Förmågan att hålla sig frisk, organisera sin vardag och delta
i samhällslivet ska stimuleras genom förebyggande hälso- och friskvård, information, stöd till
föreningslivet och uppsökande verksamhet, men också genom samhällsplanering,
bostadspolitik och trafikpolitik. Starka brukar- och intresseföreningar är oumbärliga för
utvecklande av en bra vård och omsorg.

Bryt ofrivillig isolering
Mötesplatser för äldre är ett viktigt komplement för att höja de äldres livskvalité. Kommunen
ska stå för ledsagning så att alla kan delta i aktiviteter utanför hemmet. Vänsterpartiet arbetar
också för att äldres egna organisationer ska få resurser och stöd. Starka brukarföreningar är
viktiga i arbetet för att skapa en stimulerande fritid för äldre.



Trygg och säker hemtjänst ska bedrivas utan vinstintresse
Vänsterpartiet har länge drivit helhetssyn som förhållningssätt inom äldreomsorgen. Detta
arbetssätt handlar också om att undvika att hemtjänsten styckas upp.
Brukarundersökningar visar att något av det viktigaste för brukarna är kontinuitet och att
slippa möte olika ansikten hela tiden. Vänsterpartiet vill se en vård i offentlig regi där
vårdpersonalen har ett helhetsansvar för vårdtagarna med tid för omvårdnad och hjälp med
matlagning. Att driva vården i offentlig regi säkerställer att skattepengarna används till just
vård och inte till vinster i privata företag. Att samhället som har ansvaret för befolkningen
själv äger vården ger bättre förutsättningar för att vården faktiskt kommer alla till del.

Anhörigstödet ska ökas och tillföras mer resurser
De som vårdar någon närstående i hemmet ska ha möjligheter till stöd och regelbunden
avlastning. Vi accepterar inte att äldre, mest kvinnor, utnyttjas som gratis vårdpersonal. För
att det ska undvikas behövs ett högkvalitativt anhörigstöd. Möjligheter ska finnas för anhörig
att tillfälligt få vila och stöd utanför egna hemmet. Förenklad biståndsbedömning bör prövas
där den enskilde får bestämma om hemtjänstinsatser, personlig omvårdnad eller plats för
korttidsvård. Korttidsplatser ska finnas tillgängliga för alla som behöver det och det ska finnas
möjlighet att remittera sig själv dit. En bra offentlig vård och omsorg som kommer alla till
del.

Personer med funktionsnedsättning
Alla kommuninvånare ska ha den service, vård och omsorg de behöver – oberoende av ålder,
kön, funktionshinder eller nationalitet. Kommunen har ett stort ansvar att realisera den
lagstiftning som garanterar rätten till delaktighet – Lagen om stöd (LSS), Socialtjänstlagen 
(SOL) och service till svårt funktionsnedsatta och Lagen om personlig assistent.

Individen i centrum
Insatserna ska utgå från personens egna önskemål. Handläggarna ska ha en tät kontakt
med brukarna och anpassa insatserna efter behov.

Kontaktpersoner
Kontaktpersoner och ledsagare är en viktig insats för att brukarna ska kunna delta i
samhällslivet, de gör det t.ex. möjligt för brukarna att delta i kultur och fritidsevenemang.
Kommunen ska ta sitt ansvar och erbjuda detta efter behov.

Boende
Kommunen ska bygga LSS-boende efter behov. Personalen ska schemaläggas även på kvällar
och nätter för att möjliggöra ett större deltagande i samhället för de boende. Även bostäder
ska finnas för yngre med funktionsnedsättning som inte direkt berörs av LSS insats, men som 
ändå har behov av stöd, trygghet och gemenskap.

Brukarinflytande
I all vård ska brukarnas behov stå i centrum och Hässleholms kommun ska därför arbeta
aktivt med brukarinflytande, både genom att stödja gruppens egna organisationer och genom
att systematiskt fråga brukarna om deras uppfattning.



Individ- och familjeomsorg
Hässleholms socialtjänst ska vara det yttersta skyddsnätet för människor som befinner sig i
ekonomisk eller social kris. Hur socialtjänstens individ- och familjeomsorg utformas blir
därför en bild av hur solidariteten med utsatta människor fungerar i vår kommun.

Försörjningsstöd
Arbetslösheten ger upphov till omfattande och långvarigt bidragsberoende som skapar
fattigdom och ohälsa. Klyftorna mellan fattiga och rika ökar. Risken för utanförskap för stora
grupper av människor är ett hot mot demokratin och mot människors lika värde. Alla
möjlighet till sysselsättning eller arbete med lönebidrag ska prövas.

Missbruksvård
Kampen mot missbruk är ett viktigt samhällsansvar. Kommunen bör på alla sätt verka för att
människor inte fastnar i missbruk och att de som gjort det får professionell hjälp och vård.
Information, attitydpåverkan, förebyggande arbete och beprövade lättillgängliga stödinsatser
behöver utvecklas. Ingen ska på grund av okunskap hamna i missbruk och ingen ska gå miste
om vård och behandling för att samhället inte har råd med det. Tidig information i skolan till
ungdomar och föräldrar ska förebygga och förhindra langning. Rätten till vård får inte
ifrågasättas. Ett angeläget område för tidiga insatser är stöd till missbrukares anhöriga, inte
minst till barnen. Socialtjänsten ska stödja och samarbeta med klientorganisationer och
självhjälpsgrupper.

Barn och ungdom
Det är barnen som får betala mest när resurserna minskar. Många barn befinner sig dagligen i
en påfrestande arbetsmiljö. Barn bevittnar våld i familjen oftast i form av hot eller misshandel
i hemmet. Barn ser och upplever missbruk och andra svåra problem i sin familj. Många
barn/ungdomar utsätter andra för brott och sig själva för allvarliga risker. Anmälningar om
barn som far illa måste tas på allvar, liksom barns behov av stöd och skydd.

Samhällsplanering
Vänsterpartiet anser att socialtjänsten har ett viktigt ansvar för att sociala och inte bara
ekonomiska aspekter vägs in i samhällsplaneringen. Alla ska känna sig behövda och
värdefulla.

Kompetensutveckling inom socialtjänsten
Socialtjänsten sysslar till stor del med myndighetsutövning. Verksamheten har på så vis stor
makt över sina brukare. Vid myndighetsutövning är det extra viktigt att personalen arbetar
mot fördomar och har kompetens att möta och förstå olika sätt att leva och bakgrund hos de
brukare man möter. Vi vill därför satsa på kontinuerlig kompetensutveckling gällande vård,
bemötande.



Vänsterpartiet verkar för att:
* Vård och omsorg ska bedrivas utan vinstintresse.
* För fler händer i vården.
* Hemtjänsten ska kosta max 100 kr/ tim
* Behov av aktivitet, gemenskap och mötesplatser ska tillgodoses för äldre och personer med
  funktionsnedsättning.
* Bostadsområden ska utformas så att äldre- och funktionsnedsatta kan känna sig trygga och
   säkra.
* Personal i vård och omsorg ska erbjudas kontinuerlig vidareutbildning för att kunna ge
   brukarna bästa service.
* Tillgängligheten ska öka. Allmänna kommunikationer ska anpassas till äldre och personer
   med funktionsnedsättning och färdtjänsten ska byggas ut.
* Bostäder ska anpassas för att underlätta kvarboende samt förhindra skador och fallolyckor. I
  nybyggnation ska funktionshinder och åldrandet beaktas och till äldre bostäder ska
  bostadsanpassningsbidrag ges generöst. Säkerheten ska vara god för att förhindra      
brandtillbud

Äldre:
* Äldreomsorgen ska vara organiserad så att den kan anpassas till olika gruppers specifika
  behov.
* Äldreomsorg ska bedrivas utan vinstintresse för att skapa en sammanhållen vård med
kontinuitet och valfrihet för de äldre. Maten är en viktig del av en sammanhållen vård.
* Utveckla fler boendeformer för äldre för att bryta ensamhet och isolering.
* Uppmärksamma kvinnors och mäns roll som anhörigstödjare.
* Öka de äldres trygghet genom att vårdinsatserna i hemmet ska ske av så få olika personer
som möjligt.

Personer med funktionsnedsättning:
* Kommunen ska genom olika insatser ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning
fullt ut kan delta i samhällslivet
* Byggande av bostäder för personer med funktionsnedsättning ska motsvara behoven.
* Olika boendeformer ska finnas.

Socialtjänsten:
* Socialt arbete alltid ska bygga på respekt för den enskildes integritet.
* Barns och ungas psykiska och fysiska ohälsa ska kraftigt minska genom såväl förebyggande
som rehabiliterande och habiliterande insatser.
* Stärka socialtjänstens roll i samhällsplaneringen.



Kultur
En viktig uppgift för Vänsterpartiet är att göra kulturen tillgänglig för alla. Samhällets stöd
till kultur skall öka.

Kultur har ett eget värde
Det finns fortfarande många människor som på grund av sin ålder, ekonomi eller
funktionsnedsättning inte kan ta del av det kulturutbud som erbjuds. Vi vill att kommunens
kulturutbud ska göras tillgängligt för alla. Plånbokens storlek får inte vara avgörande.
Genom mycket låga eller inga avgifter alls skall alla kunna uppleva musik, konst, film och
teater eller ta del av vårt kulturarv på museerna. Vi vill också bättre stödja kulturarbetarna
genom generösa stöd till föreningar och projekt och att göra det möjligt för många fler att
själva skapa kultur genom stöd till amatörverksamhet och folkbildning. Kulturskolans olika
delar skall bli bredare och på sikt helt avgiftsfria.

En bra kulturpolitik
En bra kulturpolitik är förankrad i samhället och har förmåga att se och följa de förändringar
och den utveckling som sker. Även kultur som är så kallat ”smal” ska kunna erhålla
kulturstöd. Kulturpolitiken får aldrig göra våld på eller styra den konstnärliga friheten.
Kulturpolitiker får inte agera ”smakdomare” och avgöra vad som är ”politiskt korrekt”. När
konstarterna utvecklas ska kulturpolitiken svara mot de nya behoven. Unga kulturarbetare
skall ges möjlighet att skildra sin verklighet i det framväxande mångkulturella samhället
genom både traditionella och nya uttrycksmedel. Kulturen är en mänsklig rättighet och kan
inte tas ifrån oss. I trängda lägen kommer människan alltid att hitta sätt att skapa och uppleva
kultur.

Biblioteken
Ett folkbibliotek innehåller oftast såväl skönlitteratur som musik, spelfilmer på DVD, men
också fackböcker i de flesta ämnen, dagstidningar och tidskrifter samt datorer med
Internetuppkoppling. Dess funktion sträcker sig alltså längre än till att tillhandahålla kulturella
upplevelser. Biblioteket har ett mer djupgående ansvar för att utveckla demokratin genom att
tillgodose befolkningen med information, kunskap och kommunikation. De flesta av
bibliotekens tjänster är gratis och ska så vara. Kanske är biblioteket den plats som bäst lyckas
integrera olika samhälleliga befolkningsgrupper. Ett exempel som illustrerar detta är att
biblioteket kan erbjuda litteratur på olika språk och tillgång till det gamla hemlandets
tidningar och tidskrifter på papper eller via Internet. Genom sagostunder, bokbuss, böcker på
blindskrift m.m. ges särskild service till barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Det är viktigt att bibliotekens verksamhet hålls på en hög nivå och hålls öppet när
medborgarna har möjlighet att besöka biblioteken.

Vänsterpartiet verkar för att:
* Äldre och personer med funktionsnedsättning ska säkerställas tillgång till kultur
* Alla delar av kommunen ska ha tillgång till en god och allsidig biblioteksservice.
* Ge personer med funktionsnedsättning möjligheter att skapa och delta i olika 
kulturaktiviteter.
* Ökat öppethållande på biblioteken.
* Filialbiblioteken ska bevaras



En meningsfull fritid för alla
Vänsterpartiet anser, att en meningsfull fritid är en grundläggande demokratisk rättighet för
alla kommuninvånare oberoende av klass, kön eller etnisk bakgrund. Det skall inte vara
plånbokens tjocklek som avgör vem som får chans till kreativ utveckling.

Stärk föreningarna
Människors delaktighet i föreningslivet och våra folkrörelser är en viktig del av demokratin i
vårt samhälle. Det samhälle vi har idag är ett resultat av folkrörelsers kamp, därför är bra
villkor för föreningslivet viktigt. Vi vill motverka att aktiviteter för barn och unga i
föreningslivet minskar och därmed öka det ekonomiska stödet..

En meningsfull fritid är viktig för både hälsan och demokratin
Ett aktiv föreningsliv, bra fritidsgårdar/mötesplatser och fritidsanläggningar inom kommunen
är en förutsättning för demokratisk delaktighet, samt för att ohälsa inte skall uppstå i
framtiden. Vi har idrott för personer med funktionsnedsättning men mer behövs,
funktionshindrade sätts ofta på undantag trots att det finns fina program som talar om
tillgänglighet för alla. Pojkar är överrepresenterade när det gäller fritidsaktiviteter. Detta är
oroande och inte acceptabelt ur ett jämställdhetsperspektiv. Vänsterpartiet utgår från att
behoven skall styra. Vi anser att det måste vara kommunens uppgift att stötta dem som har
störst behov. Både bredd- och elitidrotten behövs, men vi anser att kommunens uppgift är att
särskilt värna om breddidrotten; att satsa på föreningar som attraherar människor med
funktionsnedsättning, unga och kvinnor

Fler mötesplaster och fritidsgårdar
Fritidsgårdar och andra mötesplatser ska vara öppna och ha en frivillig verksamhet som är till
för alla, med särskilt fokus på barn och unga. Mötesplatserna skall vara en del av den
generella välfärden. Det är också en arena för integration, där människor med olika kulturell
bakgrund kan mötas. Fritidsgårdar/mötesplatser borde vara lika viktiga för ungdomars
utveckling som skola och föreningsliv. Det behövs även fler mötesplaster för pensionärerna
där de kan ha riktade och stimulerande aktiviteter.
Det behövs fler öppna mötesplatser där både unga och vuxna kan mötas. Allaktivitetshus som
kan rymma både föreningar och öppen verksamhet för unga, funktionshindrade och äldre.

Vänsterpartiet verkar för att:
* Stödet till idrotten framförallt ska riktas till breddidrotten och idrott för personer med
funktionsnedsättning.
* Föreningar som arbetar med aktiviteter som är riktade till flickor ska få bättre villkor.
* Kommunen ständigt ser över utbyggnadsbehovet av lokaler, aktivitetsstöd och andra
förutsättningar för föreningarnas aktiviteter.
* Varje tätort ska ha öppen en fritidsgårdsverksamhet/mötesplatser i en utsträckning som
tillgodoser ungdomars behov.
* Kommunen ger fritidsgårdarna tillräckligt med resurser
* Kommunen ska ordna fler mötesplatser för pensionärer
* Renovera Qpoolen, ombyggnad istället för nybyggnad
* Ekonomisk stöd till föreningar som anställer funktionshindrade



Miljö och trafik
Vänsterpartiet vill skapa ett ekologiskt hållbart samhälle med rättvis fördelning av resurser
utifrån ett socialistiskt och feministiskt perspektiv. Vår framtida vision är en kommun som är
hållbar ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Miljöanpassa trafiksystemet
För att skapa ett långsiktigt hållbart miljö måste betydande insatser göras. Kollektivtrafiken
måste öka, bli bättre och mer samordnad. Täta turer och låga eller inga taxor kommer att göra
kollektivtrafiken attraktivare. Genom en ombyggnad av trafikmiljön, med sänkta hastigheter,
skapas en säkrare, tryggare och mer tillgängliga miljöer för alla, inte minst för barn och
personer med funktionsnedsättning. Vi ser gärna att det blir fler gågator i Hässleholms
centrum. Bilar inte bara släpper ut avgaser och bullrar, de tar också stor plats. Allt fler
invånare cyklar, men då måste man tillmötesgå behovet av fler cykelbanor med körfält skilda 
från övrig trafik, bredare cykelbanor, det ger tryggare cykeltrafik. För att öka tryggheten 
måste cykelbanornas belysning förbättras och skymmande buskage tas bort. 
Cykelparkeringarna måste dimensioneras efter det verkliga behovet. Det behövs även fler 
cykelparkeringsplatser inte minst vid Järnvägsstationerna. Antalet bilar kan minskas genom 
inrättande av bilpooler. Bilarna i en bilpool ska dessutom vara miljöklassade. Kommunens 
tjänstefordon, även arbetsfordon som t ex gräsklippare, ska vara miljöklassade om sådana 
finns att tillgå. Kommunanställda ska inte behöva använda egen bil vid utförande av sitt 
arbete.

Ett hållbart samhälle
De energiresurser som är ändliga och orsakar mest miljöskador måste minska och
förnyelsebar energi som sol, vindkraft och jordvärme måste öka. Kommunen måste satsa
på ny resurssnål teknik och ta tillvara erfarenheterna inom energiområdet.
Genom att kommunen ger information och utbildning kan kunskap förmedlas och ge en ökad
medvetenhet för att minska energianvändningen.

Miljövänligare sophantering
En av välfärdssamhällets stora avigsidor är soporna. Därför måste soporna sorteras
för återanvändning och återvinning. Biologisk behandling, t ex biogasproduktion måste 
premieras. Rötanläggningar för biologiskt avfall behöver skapas både i större och mindre 
skala. System måste skapas som gör det enklare att sopsortera och taxorna måste justeras så 
att det blir en ekonomisk vinst för den enskilde att göra en miljöinsats.

Rättvis och bra mat
Kommunen ska genom sina inköp till skolrestauranger och andra kommunala kök öka 
efterfrågan på ekologiskt odlad och närproducerad mat med god kvalité. Den internationella 
solidariteten kräver att vi köper etisk certifierade produkter i så stor utsträckning som det 
finns tillgängligt



En grönare kommun
Gröna stråk i form av parker, natur- och rekreationsområden är viktiga för att vi ska må bra.
Det har betydelse för både människor, djur och växter. Det är viktigt att bevara den biologiska
mångfalden, vi måste värna om våra grönområden. Trots att vi i Hässleholms kommun har
stora områden med grön natur innebär detta inte att vi kan slå oss till ro. Naturen är alltid
hotad dels av utsläpp, dels av oss människor som hela tiden kräver utökad områden i form av
bostäder och industrimark. Hässleholm kommun har i sin ägo ett oskattbart område rikt på 
både flora och fauna  nämligen Hovdala/Mölleröds Naturområde. Många menar att området är
unikt i sitt slag i Norra Europa och det är av stor vikt att det bevaras och utnyttjas med stor 
varsamhet, både nu och för framtida generationer. För att bevara området för framtida 
exploatering vill Vänsterpartiet gör hela eller delar av området till naturskyddsområde.

Vänsterpartiet verkar för att:
* Gågatorna blir fler i Hässleholms centrum.
* Fler cykel- och gångstråk.
* Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdom och pensionärer.
* Fler parkeringsplatser anläggs där det är gratis när man använder
kollektivtrafik.
* Pågatågstrafiken byggs ut med fler tågstopp och matartrafik till dessa.
* Anslutningstrafik upprättas till de delar av kommunen som inte nås av buss eller tåg. 
* Kommunen helt övergår till miljöklassade tjänste – och arbetsfordon.
* Kommunen inrättar och stödjer bilpooler.
* Mer lokal alternativ energiproduktion stimuleras.
* Fjärrvärme och alternativ energiproduktion väljs i all nyproduktion och att all
direktverkande elvärme ska stoppas.
* Maten som serveras av kommunen ska vara ekologiskt odlad, närproducerad och med hög 
kvalité.
* Stadens och tätorternas grönyta ska öka.
* Hovdala görs till naturskyddsområde.

Bostad åt alla
Vänsterpartiet anser att allas rätt till en god bostad till rimliga kostnader är grunden för ett
gott samhälle.

Bostadspolitiken
Bostadspolitiken är en central del av välfärdspolitiken och har stor betydelse för den
ekonomiska tillväxten och situationen på arbetsmarknaden. Staten och kommunen har ett
gemensamt ansvar för bostadspolitiken. Det går inte att isolera bostadspolitiken från andra
politikområden. Det går inte heller att överlämna ansvaret till marknaden. Den avsaknad av
bostadspolitik som präglade 1990 och 2000-talet har inneburit att såväl finansieringsstöd till 
byggandet som lagar till skydd för de boende i stort försvunnit. Bostadspolitiken måste 
återigen bli en del av socialpolitiken och familjepolitiken.



Fler hyresrätter
För att bostadsbyggandet ska komma igång vill Vänsterpartiet att staten inför permanenta
investeringsbidrag för både nybyggnation och ombyggnation av hyresrätter.
Investeringsbidragen ska villkoras med krav på hyresnivåer och ett ekologiskt hållbart
byggande. Vi vill öka andelen hyresrätter i kommunen för att ge bl.a ungdom möjlighet till ett
eget boende.

Nej till utförsäljning
För att säkra ett rättvist boende säger vi nej till utförsäljning av kommunalt ägda bostäder och
äldreboende. Vi eftersträvar bostadspolitisk funktion där alla oavsett inkomst kan efterfråga
en bostad efter behov. Kommunen har genom det kommunala planmonopolet och
bostadsbolaget Hässlehem möjligheter att förbättra situationen för de boende och de
bostadssökande.

Hässlehem – vårt kommunala bostadsbolag
Genom Hässlehem finns möjligheter att förverkliga en social bostadspolitik. Det
förutsätter att kommunen som ägare tar sitt ansvar. Vi vill att Hässlehem ska verka
för sänkta hyror och nybyggnation med rimliga hyresnivåer. Det är därför viktigt att 
Hässlehem har kontroll över byggprocessen till sina egna ny-  och ombyggnationer. Vi vill att 
Hässlehem ska bygga små lägenheter för att möta ungdomar och ensamståendes behov och 
samtidigt verka för att stora barnfamiljerna får en bra boendestandard. Vid ny- och 
ombyggnad ska tillgängligheten för funktionshindrade särskilt beaktas. I sin
uthyrningsverksamhet ska Hässlehem ha etnisk mångfald som mål i alla sina
bostadsområden och därmed inte direkt eller indirekt verka för segregering.

Trygghet i boendet
Allt fler känner otrygghet i sin boendemiljö och utomhus i staden Det är därför av största
betydelse att kommunen, fastighetsägarna och föreningslivet tillsammans skapar en miljö där
alla kan känna trygghet. I boendeplaneringen ska det redovisas vilka åtgärder som planeras
och hur det lokala brottsförebyggande arbetet fungerar..

Miljö
Kommunen ska via det kommunala planmonopolet ställa krav på att all ny- och ombyggnad
sker med miljöriktiga produkter som inte skapar problem i lägenheterna eller i omgivningen.
Energiförbrukningen ska minimeras genom bästa möjliga val av uppvärmnings- och
ventilationssystem.

Vänsterpartiet verkar för att:
* Bygg för framtiden – fler hyresrätter även i kransorterna.
* Att kommunen i sin boendeplanering aktivt arbetar för blandade boendeformer.
* Alla ska ha möjlighet till ett eget boende.
* Ge Hässlehem större möjligheter



Kommunen som arbetsgivare
Vänsterpartiet kämpar för att Hässleholms kommun ska vara en bra arbetsgivare och att
kommunen ska vara ett föredöme för andra arbetsgivare.

Kommunens anställda är en resurs
De anställda är kommunens främsta resurs. Utan alla de anställda inom vård, skola och
omsorg stannar samhället. Det är en av Vänsterpartiets viktigaste uppgifter att kämpa för
löner som går att leva på, trygga anställningsvillkor och bra möjlighet till att utvecklas i sitt
yrke för kommunens anställda. Det är inte bara en rättvisefråga utan också en förutsättning för
att kommunen ska ha möjlighet att rekrytera personal i framtiden.

Jämställda löner
Kvinnor på arbetsmarknaden har generellt sett lägre lön än män. Något måste göras.
Vänsterpartiet verkar för att kommunen ska ta ansvar för att denna kollektiva
lönediskriminering upphör. Vänsterpartiet stödjer de fackliga kraven för höjda lägstalöner. De 
allra lägsta lönerna finns inom de kvinnodominerade yrkena inom den privata tjänstesektorn t 
ex inom restaurang, städ- och butiksjobb. Anställdas villkor i denna sektor har vi svårare att
påverka genom politiska beslut. Men genom bättre villkor och höjda löner för de lägst
avlönade i kommunen ger vi draghjälp och sätter ett positivt exempel. Vi ökar trycket för att
även höja lönen inom den privata sektorn.

Skattepengarna ska gå till välfärd – inte vinst
Vänsterpartiet är emot privatisering av den kommunala verksamheten. Privatisering,
framförallt när det handlar om privata företag med krav på vinst i verksamheten, leder till att
det blir mindre pengar över till det som våra skattekronor borde gå till: en bra skola, vård och
omsorg åt alla. Vi vill utveckla den kommunala verksamheten utifrån medborgarens behov.
Därför är det viktigt att kommunen verkar för att återta redan privatiserad verksamhet.
Erfarenheten visar att privatiseringar också leder till sämre villkor för de anställda genom
otryggare anställningar, fler deltider och därmed lägre löner, samt mer stress och sämre
arbetsmiljöer. Privatisering innebär dessutom mindre demokratisk påverkan.

Tryggare arbetsliv
Vänsterpartiet verkar för att ge de visstidsanställda i kommunen fasta heltidstjänster. Alla fast
anställda i kommunen ska ha rätt till heltidsarbete som är schemalagt, en del av arbetstiden
kan dock förläggas utanför den normala arbetsplatsen. Deltids- och visstidsanställda har ofta
lägst löner, ofta mindre möjligheter till kompetensutveckling och mindre möjlighet att
påverka sin egen arbetssituation. Fasta heltidsjobb ska vara en huvudregel, deltid en möjlighet
och tidsbegränsade anställningar ett undantag som regleras i centrala kollektivavtal.

Satsa på kompetensutveckling
Alla har rätt att utvecklas inom sitt yrke. Vänsterpartiet anser att det inte bara ska vara en
rättighet som finns i teorin, utan även i praktiken. All personal ska ha tillgång till kontinuerlig
kompetensutveckling, medarbetarsamtal och handledning vid behov.



Utveckla medarbetarinflytandet
Vänsterpartiet anser att det långsiktigt är viktigt att de anställda har möjlighet till demokratisk
påverkan och delaktighet. Otrygga arbetsplatser är tysta arbetsplatser, där personalens
engagemang inte tas till vara. Vänsterpartiet värnar om personalens meddelandefrihet som en
medborgerlig rättighet för offentlig anställda, men även som ett verktyg mot missförhållanden
och maktmissbruk. Vi vill använda de demokratiska utvecklingsmöjligheter som finns inom
en politisk styrd verksamhet.

Vänsterpartiet verkar för att:
* Anställningar för kommunens personal ska vara heltids tillsvidareanställningar med rätt till 
deltid.
* Arbetstidsförkortning med bibehållen lön för anställda i hemtjänsten och särskilt boende.  
* Höja lönerna för kvinnodominerade låglönegrupper.
* Stoppa privatiseringarna – återkommunalisera verksamhet istället.
* Flerspråkighet och kulturkompetens ska vara merit vid kommunens rekrytering.
* Satsa på kompetensutveckling för kommunens personal.
* Arbeta för 6-timmarsdag med bibehållen lön.


