
 

 

Kommunalt handlingsprogram  

 

Arbetsmarknadspolitik 
 
Arbetslösheten i Västervik är hög, speciellt bland ungdomar. Det är 

förödande för alla som drabbas. Rätten till ett arbete är en 

grundläggande mänsklig rättighet. Arbetet ger människan värdighet 

och skapar självrespekt. Stora grupper riskerar att stötas ut ur alla 

sociala sammanhang. 

 

Kommun och landsting är stora arbetsgivare i Västervik, men vi har 

också en omfattande privat sektor. Företagens framtid avgörs långt 

från Västervik. I koncernernas styrelserum bestäms enväldigt, vad 

som ska tillverkas och var. Vänsterpartiet anser att företag ska ta ett 

större socialt ansvar. 

 

Vänsterpartiet strävar efter att demokratisera näringslivet.  

 

Dåliga arbetsmiljöer utgör stora hälsorisker. Kampen för en god 

arbetsmiljö måste prioriteras.  

 

Förstärk den offentliga sektorn 

 

Varje dag – lite bättre 

 

 

 Rätt till heltid, möjlighet till deltid.  

 Företag måste ta mycket större ansvar när de planerar att 

flytta sin verksamhet från orten. 

 Kommunen måste ta större ansvar för personer som har 

svårt att komma in på arbetsmarknaden. 
 Lika lön för likvärdigt arbete, oavsett kön, bakgrund och 

etnicitet. 

 Ställ högre krav på att arbetsplatserna arbetar med 

lönekartläggning och handlingsplaner för jämställda löner. 

 Bättre personalförsörjningspolitik som förenklar 

generationsväxling på arbetsplatserna. 

 Stöd småföretag så att varje företag anställer minst en 

medarbetare till. 

 Utveckla landsbygden genom att försvara och stimulera 

dess infrastruktur. Kommunen måste ta del i ansvaret att 

bygga ut bredband till alla. 

 Ta vara på den arbetskraft som flyttat hit från andra 

länder. 

 Fasa ut bemanningsföretag inom kommunal verksamhet. 

 Bättre utbildning av chefer i kommunal verksamhet. 

 



 

 

  



 

 

Barnomsorg 
 
Det är självklart att även småbarnsföräldrar ska kunna förvärvsarbeta. 

Det är också viktigt för de flesta barns utveckling att de får tillfälle till 

rikliga kontakter med andra barn. 

Naturligtvis finns det inte en barnomsorgsform som passar alla barn. 

Den mest efterfrågade och enligt vår mening den pedagogiskt bästa är 

kommunala daghem. 

 

 Bevara barnomsorgen i kommunal regi och stärk 

föräldrainflytandet. 

 Stötta föräldrar så att de klarar föräldrarollen. 

 Omsorg för barn till arbetslösa eller föräldralediga ska 

anpassas till vad som är bäst för barnet. 

 Alla barn ska ha rätt till daghemsplats. Målet skall vara 

full behovstäckning snarast. Det får inte lösas med 

överinskrivningar. 

 Barnomsorgen bör i likhet med skolan vara gratis. 

 Tillräcklig personaltäthet för att skapa lugn och trygghet i 

förskolan. 

 Mindre barngrupper. 

 Följ barnkonventionen och gör barnkonsekvensanalyser 

inför nya kommunala beslut. 

 Fortsatt satsning på nattis på större orter. 

 

 

 
  



 

 

Bostadspolitik 
 
Bra bostad, till en rimlig kostnad, är en rättighet för alla. Den största 

utgiften i hushållet är boendet. Hyreshöjningar slår hårdast mot dem 

som har det ekonomiskt sämst ställt. Det drabbar ungdomar, 

barnfamiljer och pensionärer.  

 

Vi vill bevara den rättvisa bruksvärdesprincipen där 

hyresgästföreningen och det kommunala bostadsföretaget sätter 

normen för skälig hyra i kommunen. 

Monopoliseringen och kartellbildningen av byggmaterialindustrin 

driver upp boendekostnaderna.  

 

 

 Alla människor ska ha rätt till en bostad anpassad efter 

var och ens behov, i bra boendemiljö och till en rimlig 

kostnad. 

 Olika typer och olika storlekar av bostäder ska finnas i 

varje bostadsområde, vilket motverkar segregation. 

 Alla ägare till hyresfastigheter ska ta ett socialt ansvar. 

 Det är viktigt att Bostadsbolaget kan erbjuda bostäder som 

ett alternativ till den privata marknaden. 

 Öka det kollektiva inflytandet för hyresgäster. 

 Underlätta för boende i ekoby vid nyetableringar. 

 Bygg om och bygg nytt så att det finns en mångfald av 

boendealternativ för de äldre, t.ex. trygghetsboenden. 

 Säkra hyresrätter för att underlätta ”en lägenhet för alla”. 

  



 

 

Fritids-och föreningspolitik 
 
En meningsfull fritid är viktig för att man som individ ska stimuleras 

och utvecklas. Därför måste kommunen satsa på ett brett utbud av 

aktiviteter. Ofta har man satt likhetstecken mellan fritid och idrott, 

men fritid kan vara så mycket mer. En fritidspolitik ska stödja många 

olika former av social gemenskap och också vara en form av 

friskvård. 

 

 Samlingslokaler och lokaler för aktiviteter ska finnas i alla 

delar av kommunen. 

 Stimulera föreningar som tar ansvar för både vuxna och 

ungdomar. 

 Det ska finnas minst en förening för alla. 

 Alla kommuninnevånare måste få tillgång till de 

centraliserade fritidsanläggningarna. Detta måste beaktas 

vid planering av allmänna samfärdsmedel och vid 

tidbokning i anläggningarna. 

 All skolungdom, t.o.m. gymnasienivå, får rätt till fria 

månadskort på bussar att användas även på fritiden. 

 Flickornas fritid måste få en ökad del av satsningarna. 

  



 

 

Kulturpolitik 
 
Kulturen är viktig för alla människor och i alla åldrar. Den ger nya 

upplevelser och får oss att tänka i nya banor.   

 

Ett kulturliv, som bygger på människors aktiva skapande, bidrar till 

utveckling av demokratin och ökar också människors delaktighet i 

samhällsutvecklingen. Skolan måste ta ett större ansvar och få 

tillräckliga resurser för att utveckla kulturintresset hos eleverna. 

 

Vi lever i ett alltmer utvecklat informationssamhälle. Folkbibliotekets 

roll som kunskaps- och informationskälla och dess tillgänglighet för 

alla är viktig och ska utvecklas.  

 

Vi måste även värna om det mångkulturella samhället och ta vara på 

invandrarnas kunskaper. 

 

Kulturmiljöerna runt Lofta och Gamleby är av världsintresse och 

behöver göras tillgängliga för forskning och turism. 

 

Kultur är hälsa 

 

 Folkbiblioteken ska utvecklas i kommunal regi. 

 Kulturskolan ska erbjuda plats för alla intresserade barn 

och ungdomar. 

 Mångkulturella arrangemang ska stödjas. 

 Kommunen ska ta ansvar för att utveckla de forntida 

kulturmiljöerna i Lofta- Gamleby- och 

Casimirsborgsområdet till ett forsknings- och besöksmål. 

 Tillgodose behovet av lokaler för olika aktiviteter, 

utställningar m.m. även utanför Västerviks tätort. 

 Stötta de möjligheter till utveckling som smalspåret ger. 

 
  



 

 

Miljöpolitik 
 
Villkoren för mänskligt liv förändras i en allt snabbare takt. Den 

pågående klimat och miljöpåverkan är ett hot, inte bara mot vår hälsa 

utan också mot vår överlevnad. 

 

Vi måste visa på alternativ till den form av tillväxt, som har framkallat 

rovdrift och ekologisk kris. Produktion för högsta möjliga vinst måste 

ersättas med produktion för social nytta. Alla kommunala beslut måste 

beaktas utifrån de följder de får för miljön. 

 

Det är viktigt med ett aktivt miljöarbete i skolan, för att vi på sikt ska 

förändra vårt miljöbeteende.  

Allmänhetens tillgänglighet till stränderna måste tillgodoses. 

 

 Inrätta ett marint naturreservat. 

 Underlätta cykelåkandet. Vi ska ha södra Sveriges längsta 

och bästa cykelbanor i förhållande till befolkningstalet. 

 Ge försiktiga strandskyddsdispenser för att skydda 

tillgången till våra stränder och det rörliga friluftslivet. 

 Ur miljösynpunkt ska vi ta bort bommen på tippen för att 

underlätta återvinning av det vi vill bli av med. 

 All verksamhet skall miljökonsekvensbeskrivas (MKB) 

innan start. 

 Återskapa fler våtmarker. 

 Kräv att Trafikverket skapar cykelleder från Västervik till 

Gamleby och Gunnebo. 

 Utveckla vindkraftverk där det är möjligt. 

 Underlätta för boende i ekoby vid någon nyetablering 

 Skydda naturområden i närområdet.  

 Vid all nyetablering av bostäder ska det finnas tillgång till 

kollektivtrafik och naturområden inom 200 meter. 

 Slå vakt om Natura 2000-området på Gränsö. 

 Kommunen ska driva sina egna fordon med alternativa 

bränslen. 

 Se till att boende i skärgården får kretsloppsanpassade 

lösningar på vatten och avlopp. 

 Ta fram en husbyggnadskatalog, som visar vilken 

bebyggelse som passar i Tjustbygden. 

 Arbeta för att ändra utskänkningspolicyn. 

 Se till att en högre efterlevnad av detaljplanerna sker 

genom att hela tiden ha dessa uppdaterade. 

  



 

 

Näringspolitik 
 
Småföretag är viktiga för Västerviks ekonomi och för 

sysselsättningen. 

Lokalt samarbete mellan småföretag kan skapa många 

utvecklingsmöjligheter, t.ex. genom att företag inom samma bransch 

förläggs till samma område. 

En utökning av den offentliga sektorn genererar fler jobb i den privata 

sektorn. 

Kontakter med lokala högskolor är viktiga liksom större kontakter 

mellan skola och näringsliv. 

Ta vara på den kompetens som finns hos de personer som flyttat hit 

från andra länder. 

 

Kommunen kan stödja småföretag genom:  

 Goda lösningar när det gäller mark, lokalförsörjning 

och infrastruktur och en väl utbyggd och billig 

kollektivtrafik. 

 Stöd småföretagens utvecklingsmöjligheter till 

kompetensutveckling (varje företag anställer en till) 

 Bra service och goda livsbetingelser. 

 Stimulera nyttjandet av naturresurserna i regionen där 

våra grundtillgångar främst är hav, sten och trävaror.   

(förädla, forska, utveckla) 

 Anpassa offentlig upphandling, så att små och 

medelstora företag i kommunen kan lägga anbud. 

 Distansutbildning i glesbygd. 

 Kommunen ska gå före och anställa folk, som har svårt 

att komma ut på arbetsmarknaden. 

  



 

 

Stöd för medborgare med missbruk och 

ohälsa 
 
Det moderna samhället ställer allt större krav på sina medborgare. Vid 

arbetslöshet har det blivit svårare att återfå en plats i arbetslivet. Fler 

och fler riskerar att ställas utanför arbetsmarknaden. Stressen för de 

arbetslösa kan leda till problem i familjen och i vissa fall 

drogmissbruk  

 

Det är viktigt att tidigt ge stöd till dem, som visar tecken på att vara i 

riskzonen för drogberoende eller som redan hamnat i ett missbruk.  

 

Vi måste tidigt upptäcka de barn som lever med missbrukande 

föräldrar eller utsätts för sexuella övergrepp.  

 

 Kommunen måste ha en bättre helhetssyn och alla ska 

vara med i sociala sammanhang. Vi måste skapa  

fungerande nätverk för detta. 

 Aktivt uppsökande socialt arbete, t.ex. i samarbete med 

fritidsgårdar och skolor. 

 Drog- och alkoholproblem måste förebyggas i ett tidigt 

stadium. 

 Personal inom socialtjänsten skall finnas tillgänglig också 

utanför kontorstid. 

 Vi förordar vård enligt hemvårdsalternativet. 

 Utveckla behandlingshem i kommunal regi. 

 Kommunen ska stödja kvinnojouren. 

 


