VALPLATTFORM 2018
VÄNSTERPARTIET BORLÄNGE

Borlängevänstern har en mycket lång erfarenhet av att befinna sig i skuggan av traditionellt
stark socialdemokrati i Borlänge.
Det har inneburit en identitet av att vara i opposition och agera utifrån den rollen. Efter valet
2014 har Vänsterpartiet befunnit sig i majoritet tillsammans med S, Mp och Ofa.
Vi har haft ett kommunalråd och ordförandeposten i kulturnämnden, därutöver en hel del
ansvarsfulla poster, både i bolag och i nämnder.
Vi har aktivt deltagit i budget – och bokslutsprocesser, vi har satt prägel på den kommunala
välfärden och vi har bidragit till sund kommunal ekonomi.
Vi har tagit initiativ i en mängd olika vänsterfrågor till gagn för borlängeborna.
Vi har värnat samarbetet och dialogen med våra samarbetspartier och varit beredda att ta ett
gemensamt långsiktigt ansvar.
Erfarenheten säger att partiet även i framtiden är moget att styra Borlänge kommun.
Vänsterpartiet Borlänge bygger sin politik och valplattform på socialism utifrån ett
ekologiskt, feministiskt och antirasistiskt perspektiv.

BOSTÄDER
Borlänge är en stad med många utvecklingsområden. Ett av dem är bostadspolitiken och
utvecklingen i redan befintliga bostadsområden.
En del projekteringar är på gång och många detaljplaner är antagna, men för att Borlänge ska
kunna växa ytterligare behöver planer och ambitioner förverkligas till byggda bostäder av
varierande boendeformer.
Bostadssegregationen måste brytas. Vi vill bygga flera bostäder av olika upplåtelseformer
(hyresrätter, bostadsrätter etc) för att utrota segregationen i Borlänge.
Det behövs utveckling av både sjönära och naturnära områden, billiga hyresrätter och
anpassningar efter ålder och förmåga, samt större hyresrätter för flerbarnsfamiljer.
Ekologi och klimatsmart byggande ska vara i fokus.
I bostadsområden behövs både ytor för utveckling, delaktighet och möten. Det behövs fler
möjligheter till konstnärliga uttryck - människan ska inte bara bo - hen ska leva!
Alla Borlängebor, oavsett socioekonomisk status eller ursprung ska kunna uppleva en
självklar känsla av att kunna röra sig fritt mellan bostadsområden, centrum och andra
stadsdelar.
Att kunna påverka sin miljö, sin bostadssituation och sitt bostadsområde i mycket större
utsträckning än idag, är en demokratiutveckling som vi strävar efter.

Vänsterpartiet i Borlänge vill efter valet 2018:
- Bygga mer sjö- och naturnära hyresbostäder med låga kostnader
-Skapa ett hållbart byggande
- Skapa trevliga och likvärdiga utemiljöer i alla bostadsområden
- Stärka allmännyttan och bygga flexiblare boenden
-Jobba för att studentboende byggs i Borlänge, med rimlig hyressättning, i närheten av
högskolan.

BARNFATTIGDOM
I ett allt mer polariserat samhälle, där klyftor ökar, drabbas barn och unga värst.
Det är bara tillsammans som vi kan bygga jämlika samhällen, med hänsyn till allas olika
förutsättningar.
Samhällets ansvar vilar inte bara på bra skola och utbildning, meningsfull fritid och kulturella
upplevelser för Borlänges barn och unga.
Socioekonomiska klyftor måste minska, fler människor måste ges möjligheten till ett jobb
och utbildning, ingen människa ska leva i utanförskap och klassamhället skall bekämpas.
Samhällsproblem är inget som löser sig över en natt. Samhällets orättvisor är både bredare,
större och mer etablerade än så.
Men vi vet att det går att motverka, och det går att skapa en stark framtidstro, för alla som
växer upp i Borlänge idag.
Vänsterpartiet har i riksdagen lyckats genomföra reformer som, gratis glasögon för barn, fri
kollektivtrafik på sommarlovet och höjd försäkring för tandvård. Vi har bevisat att det går att
motverka klassamhället, bit för bit, reform efter reform.
Barnfattigdom motverkas bäst genom att deras föräldrar får jobb eller utbildning.
Vi vill minska ungdomsarbetslösheten och att fler unga får utbildning.
Så skapar vi förutsättningar för livslångt lärande.
Fler avgiftsfria fritidsaktiviteter och mötesplatser, satsning på Borlänges föreningsliv och
folkrörelser motverkar klassamhället.

Vänsterpartiet i Borlänge vill efter valet 2018:
- Avgiftsfri kollektivtrafik i Borlänge
- Fler avgiftsfria kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga i Borlänge
- Fler riktade sociala insatser för att barn och unga ska få en meningsfull framtid i Borlänge
- Satsning på Borlänges föreningsliv och folkrörelser att föra samhället framåt

FOLKHÄLSA
En bra Folkhälsa betyder många saker.
Ökad delaktighet och inflytande, skapande av meningsfull fritid, vård och trygghet är bara
några viktiga saker som påverkar folkhälsan i Borlänge.
Dagens utpräglade klassamhälle påverkar människors livsvillkor, psykosociala mående, ökad
ohälsa och sänkt levnadstid.
Ökad jämlikhet och jämställdhet ger en bättre folkhälsa.
Barn och ungdomar måste känna sig delaktiga i sitt samhälle. De är framtiden och är de som
ska bära Borlänge framåt.
Goda livsvillkor för unga innebär goda livsvillkor för alla, det hänger ihop med att föräldrar
har jobb, att unga kan få jobb, att det finns bostäder och meningsfull fritid.
Kollektivtrafik och fritid är två frågor Borlänges unga lyft till politiker. Och vi vill att alla
unga i Borlänge enkelt ska ges förutsättning att ta del av Borlänges fritids- och kulturella
utbud på loven, från Aqua Nova till teater, med ett lovkort som ger entré både till aktiviteter,
men även avgiftsfri kollektivtrafik till och från aktiviteterna.
På så vis kommer fler unga att kunna nyttja de kommunala resurserna när de har ferier.
Att motverka rasism och diskriminering är ett annat viktigt arbete för ökad folkhälsa.
Människor som drabbas, mår oerhört dåligt och det förebyggande arbetet mot rasism och
diskriminering måste öka i Borlänge.
Vi ska vara en kommun som tar ansvaret för alla människors lika värde, och för människors
välmående.
Ökad rasism är ett tecken på ohälsa och skapar ökade klassklyftor i samhället, såväl på skolan
som på arbetsplatsen.

Vänsterpartiet i Borlänge vill efter valet 2018:
- Inrättande av lovkort för barn och unga där de kan ta del av kommunens aktiviteter
avgiftsfritt
- Skapa fler avgiftsfria mötesplatser för Borlängebor, oavsett ålder och bakgrund
- Satsa på jämställdhet och antidiskrimineringsarbete
- Öka resurser för att motverka psykosocial ohälsa bland unga
- Rikare fritid för Borlänges äldre befolkning
- Se över gång och cykelvägar i Borlänge och skapa fler, där behov finns för att främja
folkhälsan.
- Verka för att minska matens klimatpåverkan i hela Borlänges offentliga sektor

ARBETSLIV
Rätten till ett stimulerande och rikt arbetsliv är vår målsättning på dagens arbetsmarknad.
Men återkommande hotas arbetsrätt och arbetsvillkor, för de som hellre vill satsa på billig
arbetskraft och urholka det fackliga inflytandet. Vi ser idag ökade motsättningar, mellan
människor inom olika konkurrensutsatta branscher, genom att ursprung, kulturell- och
ekonomisk bakgrund har blivit en faktor i den arbetsmarknadspolitiska debatten. Alltför
många vill splittra arbetare och få dem att konkurrera med varandra.
Vänsterpartiet har i 100 år kämpat för att människor ska ha ett drägligare arbetsliv, och den
kampen kommer vi att fortsätta!

Människor måste hålla samman, skydda de rättigheter som arbetare i generationer tidigare
stridit för och genom fackföreningar utvecklat. Det är vårt arv och det ska vi respektera,
skydda och förbättra!
Nya generationer ska få jobb i Borlänge med förutsättningar för ett gott arbetsliv.
Det är en av förutsättningarna för att utveckla företagande i Borlänge, både för de som vill
etablera sig, och redan finns här.
Ett socialt ansvar för lokalsamhälle har ett betydligt mer långsiktigt hållbart värde, än billig
arbetskraft som känner sig utnyttjade och slits ut i förtid.
Borlänge kommuns satsning ”Dubbelt upp” och sommarjobb för barn och unga är goda
exempel på hur Borlänge kommun jobbar idag för skapande av arbete för unga.
Vänsterpartiet vill både stärka och utveckla kommunens roll i det arbetet.
Rätten till heltid är är självklar för oss i Vänsterpartiet, men också möjligheten till deltid.
Det är också hög tid för införandet av 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön i Sverige, Med
6 timmars arbetsdag ökar människor förutsättningar till en fritid med rikt innehåll och därmed
en bättre folkhälsa.
Vi tror att en sådan reform skapar fler arbetstillfällen när vi delar på arbetet. Det minskar
risken för psykosocial ohälsa och stress.

Vänsterpartiet i Borlänge vill efter valet 2018: ’
- Stärka rätten till ett arbete i Borlänge
- Verka för att fler unga får jobb
- Inför 6 timmars arbetsdag i välfärden i Borlänge
- Skapa fler sociala företag i Borlänge kommuns regi

SKOLA
Skolan ska vara likvärdig och ge alla elever samma möjligheter till en bra utbildning. Hur
mycket elever lär sig, beror idag alltmer på vilken skola de hamnar i och vilka föräldrar de
har. Så behöver det inte vara.
Vänsterpartiet vill återupprätta den jämlika och sammanhållna skolan. Skolan ska lägga
grunden för ett liv med möjligheter.
Den svenska skolan dras isär och elever med olika bakgrund och studieförutsättningar samlas
på olika skolor. En förklaring är det fria skolvalet. Elever och föräldrar ska inte tvingas välja
mellan ”bättre” och ”sämre” skolor. Alla ska kunna lita på att skolan närmast hemmet är en
bra skola med förutsättningar att ge eleverna den kunskap de har rätt till.
En jämlik skola är bra för alla. När elever med olika bakgrund möts förbättras inte bara
resultaten utan också sammanhållningen. För att kunna kompensera för elevers olika
bakgrund och behov måste skolans resurser användas rätt och i tid. Vi vill att det ska finnas
tillräckliga resurser för särskilt stöd redan i förskolan och under de första åren i grundskolan.
Vänsterpartiet vill att staten tar tillbaka huvudansvaret för skolorna från kommunerna. Så kan
pengar fördelas mer anpassat efter skolornas och elevernas behov. Alla gymnasieskolans
nationella program ska ge högskolebehörighet.
Skattepengar ska gå till elever och personal – inte till skolföretagens vinster!

Vänsterpartiet i Borlänge vill efter valet 2018:
- Mer resurser, för att skapa en likvärdig förskola och skola
- Möjliggöra för fler, att gå ut med behörighet till gymnasiet
- Skapa bättre samverkan mellan skola och aktörer, som är avgörande för barns välmående
- Ökade resurser, så att alla barns individuella behov kan mötas i förskola och skola
- Sätta in brett antimobbning- och antidiskrimineringsarbete i skolorna

