En aktiv regionalpolitik för regionens bästa
– Vänsterpartiets länsprogram, Västerbotten

Västerbottens län utgör 1/8 del av Sveriges yta och här bor 2,8 procent av landets
befolkning. Detta faktum ställer särskilda krav på en aktiv och genomtänkt
regionalpolitik.

Servicen i glesbygd blir allt sämre
örsäkringskassan, skatteverket och
arbetsförmedlingen har genomfört stora
nedskärningar. Apoteken har avreglerats
vilket gjort att många apotek i glesbygd försämrats
eller lagts ner. Polisens resursfördelning mot
kusten, nedläggningen av svensk kassaservice och
SJ:s prioritering av storstadstrafiken är andra
exempel på hur den statliga bolagspolitiken har
drabbat servicen i Västerbotten och i synnerhet på
landsbygden.

F

Staten måste ta fullt ansvar för att säkerställa att alla
medborgare i hela landet, har tillgång till apotek
och därmed livsnödvändiga läkemedel, exempelvis
genom en avgift som tas ut av samtliga apotek och
som används för att garantera service på landsbygd
och i glesbygd.
För att inte förstärka klyftan mellan tätbebyggda
områden och landsbygd måste staten ta initiativ till
en kraftig utbyggnad av fiber och bredband.
Telefoni och kommunikation måste fungera för att
landsbygden ska leva.
Posten ska ha uppdraget att ge god service av
likvärdig kvalitet till alla enskilda medborgare och
företag i hela landet.
Fördelningen av poliser ska ta hänsyn till långa
avstånd och de kraftiga variationer i befolkning
som säsongsvis sker ibland annat i fjällområdet.

Vänsterpartiet är starkt kritisk till EU och
byråkratin i Bryssel. Vi vill slopa det nuvarande
jordbruksstödet och minska EU:s regionalpolitiska
stöd, med byråkrati, rundgång och ineffektivitet. I
stället vill vi utforma en friare nationell politik för
dessa medel. För Västerbottens del skulle det
innebära ett tillskott på mer än 600 miljoner konor
om pengarna fördelades i förhållande till vår
befolkning. Med en friare regionalpolitik kan
företag som vidareförädlar västerbottniska råvaror, i
länet, få transportstöd - vilket EU inte tillåter idag.
Vi motsätter oss att EU kan förhindra lokal
upphandling i offentlig sektor.
Vi anser att länets odlade arealer är i stort sett
tillräckliga för att vi skulle kunna vara
självförsörjande på många baslivsmedel.
Tillgång till närproducerade ekologiska livsmedel
är en viktig kvalitetsfråga, men
även bra för miljön eftersom behovet av
bekämpningsmedel och transporter skulle minska
avsevärt.
Flera kommuner i vår region tar emot flyktingar
och asylsökande. Det är viktigt att ta tillvara de nya
svenskarnas kunskaper och möjliggöra att de
integreras i vårt samhälle. På så sätt ger vi dem en
möjlighet att stanna i vårt län. För att åstadkomma
detta krävs ett ökat samarbete mellan kommuner
och myndigheter.
Våra minoritetsgrupper är en stor tillgång för
Västerbotten.

Utbildning

E

fterfrågan på välutbildad arbetskraft ökar,
såväl inom tjänste- som servicesektorn och
den traditionella industrin efterfrågar i allt
större utsträckning välutbildad arbetskraft.
Vänsterpartiet anser att högskolorna ska kunna
erbjuda kvalificerade yrkesutbildningar och aktivt
medverka i länets näringslivsutveckling. Här måste
Umeå universitet, lantbruksuniversitetet och Luleå
tekniska universitet kunna spela en framträdande
roll. Vänsterpartiet vill även se en ökad satsning på
vidareutbildningar vid folkhögskolor och via
studieförbund.
Vi vill ha en skola som ger alla barn nödvändiga
kunskaper för att kunna delta i samhälls- och
arbetslivet. Ett brett utbud av vuxen- och
folkhögskoleutbildningar ska ge alla chansen att
lära om och lära nytt. Fler ska också ges möjlighet
att studera vidare på yrkeshögskola eller universitet.

Studiemedlen måste höjas, så att ingen ska behöva
avstå en utbildning av ekonomiska skäl.
Den borgerliga regeringen har ökat
kunskapsklyftorna i Sverige genom att dra ner
anslagen till vuxen-och AMS-utbildningarna.
Vänsterpartiet menar att det är en kortsiktig politik
och vi vill i stället höja anslagen till utbildningar för
vuxna och arbetslösa.
Arbetsförmedlingen ska ha större frihet att erbjuda
arbetssökande aktiva insatser som; yrkesinriktad
arbetsmarknadsutbildning, utbildning i det vanliga
utbildningssystemet eller riktade anställningsstöd
vid den tidpunkt som efter en individuell
bedömning anses lämplig.
Arbetsmarknadsutbildningarna bör bli fler och man
bör få delta i dem, längre än sex månader.
Läs mer om Vänsterpartiets skolpolitik här:

http://www.vansterpartiet.se/fordjupning/skolafordjupning/

Skattepolitik för hela Sverige
Alla kommuner och landsting ska ha likvärdiga förutsättningar att erbjuda sina medborgare bra välfärdstjänster
och god service. Vänsterpartiet vill ha en skattepolitik som gynnar hela landet.
Vänsterpartiet vill:


Förändra det kommunala skatteutjämningssystemet så att systemet når de regionalpolitiska
målsättningarna fullt ut.



Att det ska vara möjligt att ge riktade statliga stöd utanför utjämningssystemet, t ex till
utflyttningskommuner, landsbygd och storstäders förortsområden.

Beskatta utnyttjande av naturresurser – höj
mineralavgiften

A

tt utnyttja naturresurser, ändliga eller
oändliga, ska inte vara gratis. Vi anser att
företag som gör det storskaligt ska betala
för att använda resursen eller för utnyttjandet av
landskapet. Sveriges mineralavgift är idag
exceptionellt låg vilket innebär att gruvbolag
praktiskt taget får våra mineral gratis. Nu ser vi en
gruvexpansion i landet, inte minst av utländska
företag. Det är rimligt att dessa bidrar till de
samhällen de verkar i och är med och betalar den
nödvändiga utbyggnaden av infrastrukturen.
Vi vill ha en långsiktig utveckling i gruvregionerna,
inte exploatering under den begränsade tid gruvorna
är i drift. Ett problem på många orter där gruvor
kommer att öppna är bostadsbrist, dålig
infrastruktur och avsaknad av arbetskraft som har

rätt utbildning. Samhället bör inte ensamt finansiera
detta.
En ökad beskattning av gruvdrift och annan
mineralbrytning skulle kunna ge resurser till
regionala gruvfonder. Pengar från dessa fonder
skulle sedan kunna avsättas till
infrastrukturinvesteringar, som är nödvändiga för
brytning och samtidigt ge långsiktiga möjligheter
för etableringar av andra näringar så att bygden kan
leva vidare efter avslutad brytningsperiod. Med
våra förslag skulle Sverige kunna kombinera en
framgångsrik gruvindustri med hänsyn till
människor nu men även för kommande
generationer. Det är nödvändigt med ett stort
miljöhänsynstagande i all expansion.

Vänsterpartiet vill genomföra följande:


Höja den så kallade mineralavgiften och placera intäkterna från densamma i en gruvfond. Avgiften bör
omfatta både koncessionsmineral (mineral bergstaten beslutar om, tex guld, järn, olja), och
jordägarmineral (tex kalksten).



Skärpa gruvföretagens ansvar för att återställa miljön efter gruvdrift.



Förbjuda miljöfarlig uranbrytning.



Lagreglera en bygdepeng för vindkraft, på liknande sätt som för vattenkraften, eller inför en kommunal
fastighetsskatt för vindkraftverk.



Bergsstaten ska inte kunna bevilja undersökningstillstånd i områden som är klassade som naturreservat,
Natura 2000-områden eller världsarvsområden. Inte heller ska Bergsstaten utan synnerliga skäl kunna
bevilja undersökningstillstånd i kärnområden för renskötsel. Ett undersökningstillstånd krävs alltid för
att kunna prospektera mineral och i en framtid eventuellt bryta.



Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt som berörs av ansökan om undersökningstillstånd, t.ex.
berörd sameby, ska alltid ges rätt att yttra sig.



Vid provborrningar ska Länsstyrelsen alltid ställa krav på miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med
stöd av miljöbalken. Länsstyrelsen ska med stöd av skärpt miljöbalk ges vetorätt för att avslå ansökan i
detta skede i syfte att skydda allmänna intressen.

Här kan du läsa mer om vår syn på ”en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar mineralutvinning”.
http://www.vansterpartiet.se/politik

Infrastruktur för hela Sverige

E

n väl fungerande infrastruktur är en
förutsättning för att näringslivet ska kunna
utvecklas och för att skapa goda livsmiljöer,
så att vi får platser som människor både väljer att
flytta till och att stanna kvar på.
För att bryta dagens utveckling med en allt sämre
fungerande infrastruktur på landsbygden vill
Vänsterpartiet genomföra en omfördelning och en
utökning av infrastrukturanslagen. Sverige behöver
dessutom få ett ekologiskt hållbart transportsystem,
då spelar utvecklingen av järnvägen en extra viktig
roll. För att skapa möjligheter till klimatsmarta
transporter måste en överflyttning från väg till
järnväg ske. Vi satsar därför stora resurser på
järnvägen för framtiden.
Järnvägen är ett viktigt trafikslag när det gäller att
ställa om till mer ekologiskt hållbara transporter.
Om vi ska lyckas minska utsläppens
klimatpåverkan krävs en utveckling och förbättring
av möjligheten att färdas och transportera med tåg.

Vänsterpartiet vill öka investeringarna i nya
järnvägar till cirka 16 miljarder kronor per år.
För landsbygdens överlevnad och utveckling är
likaså en fortsatt utbyggnad av bredbands- och
fibernätet en grundbult. Det finns idag allvarliga
brister i länets tillgång till fast och mobil telefoni.
Den fasta telefonin och mobiltäckningen måste
garanteras i hela landet.
Även med utbyggd kollektivtrafik kommer
bilismen att ha stor betydelse för landbygden,
heltäckande kollektivtrafik är inte möjligt i alla
områden.
Klimatförändringarna kräver att vi ställer om våra
transportsätt. Det är viktigt att detta arbete inte slår
mot dem som saknar alternativ till bilen på
landsbygden. På samma sätt behövs åtgärder som
stödjer jord och skogsbruk vid ökad beskattning av
tunga fordon. Det är inga miljövinster i att försämra
villkoren för dessa näringar i Sverige.

Vänsterpartiet vill:


Ha ett väsentligt utökat banunderhåll i hela landet.



Specifikt utöka resurserna för underhållet av lågtrafikerade banor och kapillärspår eftersom dessa är av
särskild vikt för landsbygden.



Förbättra banor och satsa på nya terminaler för att föra över stora delar av gruv- och skogsnäringens
transporter från väg till järnväg.



Satsa på Norrbotniabanan. En viktig miljösatsning som gynnar både person- och godstrafiken längs hela
Norrlandskusten.



Under en 10-årsperiod satsa på upprustning av inlandsbanan som passerar genom länet och tvärbanorna
(Umeå-Vännäs-Lycksele-Storuman) och (Skellefteå – Bastuträsk – Jörn - Arvidsjaur).



Vänsterpartiet vill inleda försök med pendeltågtrafik mellan Skellefteå och Skelleftehamn och mellan
Holmsund och Vännäs.



När det gäller vägarna; prioritera underhåll av vägars bärighet och tjälsäkringen av befintliga vägar.



Säkerställa en miljövänlig färjetrafik mellan Umeå och Vasa.



Arbeta för en fungerande kollektivtrafik på landsbygden, detta är viktigt för alla, men speciellt för den
yngsta och den äldsta landsbygdsbefolkningen och för att utveckla besöksnäringen.



Öka stödet till bredbands- och fiberutbyggnaden till landsbygden i hela Sverige.



Att regeringen ska ta ett större ansvar för en bättre samordning mellan alla parter som arbetar med
bredbands- och fiberutbyggnad.



Att staten garanterar fast telefoni och bra mobiltelefonitäckning i hela landet.



Att en avgift tas från samtliga operatörer inom mobiltelefoni exempelvis en procentssats av
omsättningen för att garantera täckning i de delar av landet där det inte är kommersiellt lönsamt att ha
täckning.

Läs mer om Vänsterpartiet och kommunikationer:
http://www.vansterpartiet.se/fordjupning/kommunikationer-fordjupning

Transportstöd

R

egeringens handlingsförlamning när det
gäller Volvos beslut om flytt av
monteringen på Volvo Umeverken är
skrämmande. Cirka 500 jobb försvinner i ett slag,
men det påverkar naturligtvis många fler. Vilken
betydelse regeringens beslut om halvering av
transportstödet till Umeverken haft för flytten av
monteringen är svår att värdera. Helt klart är att
beslutet inte varit till Umeverkens fördel.

flyttats. Av den anledningen ska inte transportstödet
få bli en förevändning för flytt av andra delar av
verksamheten vid Umeverken.

Det är miljarder i exportintäkter som har skapats i
fabriker som den i Umeå. Men nu när företaget kan
tjäna lite mer pengar någon annanstans får arbetarna
gå. Umeverken går med vinst. Det är inte det som
är problemet.

Vänsterpartiet i Västerbotten menar att om
kollektivtrafiken och övriga transporter i länet ska
kunna utvecklas och förbättras så krävs också att
underhållet av våra vägar förbättras. Vissa
vägsträckor har skrämmande dålig standard. Ett
exempel på detta är väg 363 mellan Sorsele och
Ammarnäs. Här innebär den dåliga vägstandarden
att satsningar på turism i området kring Ammarnäs
försvåras.

Vänsterpartiet i Västerbotten kräver att
transportstödet till Umeverken återställs till sin
tidigare nivå. Risken är att fabrikens övriga delar
kommer att ifrågasättas när väl monteringen

Stödet bör också breddas så att det inte bara
omfattar godstransporter utan även kunskaps- och
tjänsteföretag. Det gynnar tillväxten av företag som
förädlar sina produkter och utvecklar sin
verksamhet i länet.

Skogens många värden

S

kogen och skogsbruket tillför samhället och
ekonomin många värden, men här finns också
motstridiga intressen. Vi vill värna den
biologiska mångfalden och stärka skyddet av
skogens sociala värden för friluftsliv och turism.
Det är också viktigt med ett stort uttag av trä och
biomassa. Skog, virke och papper är en av Sveriges
viktigaste exportnäringar. Den ger viktiga jobb i
hela landet, har stor potential för utökad förädling i

områden nära råvaran och har därför en stor roll för
landsbygdens utveckling.
Utöver detta är skogen helt avgörande för
klimatomställningen till ett miljövänligt och
uthålligt samhälle. För att kunna öka produktionen
av timmer och biomassa samtidigt som mer
skogsmark skyddas för andra ändamål, måste
tillväxten i den så kallade produktionsskogen öka.

Vänsterpartiet vill:


Att skogen som plats för upplevelser och rekreation tillmäts större betydelse än idag. Skogen är en stor
resurs för att skapa attraktiva boendemiljöer, för rekreation och för friluftsliv. Vi måste därför skydda
och varsamt bruka skog som är viktig som besöksmål för människor, t.ex. tätortsnära skog eller
områden viktiga för andra näringar.



Skydda större arealer av den urskog/gammelskog som finns kvar och värna nyckelbiotoper och den
biologiska mångfalden.



Att vidareförädling av skogsråvara ska vara ett prioriterat område för forskning.



Vidareförädling har stor utvecklingspotential inom flera områden. Bland annat kan produkter baserade
på skogsråvara ersätta oljebaserade produkter och byggandet i trä kan öka betydligt jämfört med idag.



Att långsiktiga beslut om villkor för och beskattning av alternativa drivmedel fattas, så att dessa främjas
och investeringar för skogsbaserade bränslen möjliggörs.

läs mer om Vänsterpartiets skogspolitik;
http://www.vansterpartiet.se/?s=skogspolitik

Energi

V

änsterpartiet vill satsa på
energibesparingsåtgärder, men också på
kraftvärme och förnyelsebar
energiproduktion som biobränslen, vindkraft och
solenergi.
Vänsterpartiet anser att vindkraften är en viktig del
av en miljövänlig energiförsörjning och en drivkraft
för regionens utveckling. Vi vill därför se en kraftig
utbyggnad av vindkraften.
Vattenkraften har stora möjligheter att
effektiviseras och därmed ge ökad elproduktion.
Däremot motsätter sig Vänsterpartiet utbyggnad av
länets och landets orörda vattendrag. En del av
vattenkraftens vinster måste återgå till de län där de

genererats. Med hjälp av dessa pengar kan en
utvecklingsfond med inriktning mot nyföretagande
och kompetenshöjning skapas. Vattenfall och
distributionsnäten ska behållas i gemensam ägo.
Vi vill avveckla vårt beroende av energi producerad
av fossila bränslen. På sikt ska all energi vara
förnyelsebar. Vi menar att det är möjligt genom
satsningar på sol, vind och vatten samt
energieffektiviseringar. Vi säger nej till
högerregeringens förslag om utbyggnad av
kärnkraften. Uranbrytning ska inte tillåtas i Sverige
och nätet för fossilgas ska inte byggas ut eftersom
det tillhör gruppen fossila bränslen.

Målet med en nödvändig energiomställning i Sverige är en hållbar energiförsörjning. Det innebär:


Effektivisering och bättre hushållning med energiresurserna.



En massiv satsning på förnybara energikällor och fortsatt avveckling av kärnkraften och fossila bränslen
som är ändliga resurser.



Hög leveranssäkerhet till alla delar av samhället till rimliga priser.



Forskning och utveckling för att underlätta och öka tempot i omställningen, men också för att minska
utsläpp och miljöpåverkan i den del av energiförsörjningen som baseras på ändliga resurser

Här kan du läsa mer om Vänsterpartiets energipolitik:
http://www.vansterpartiet.se/fordjupning/energi-fordjupning

Energieffektivisering, grönt byggande och
bostadsbristen

L

andets unga förtjänar långsiktighet och
trygghet för att kunna planera sin framtid,
flytta hemifrån och ges möjlighet att leva sitt
eget liv. Att flytta mellan andrahands-, ickekontrakt flera gånger om året eller att bo i kappsäck
eller tvingas tillbaka till att bo med sina föräldrar är
inget som någon ska behöva acceptera.
Det råder idag en akut bostadsbrist i stora delar av
Sverige. Särskilt stor är avsaknaden av hyresrätter,
framför allt i stor- och i universitetsstäderna.
Bristen på hyresrätter drabbar främst personer som
inte är etablerade på bostadsmarknaden eller som
behöver flytta men inte har råd att köpa en bostad,
t.ex. ungdomar. Nästan 290 000 unga vuxna saknar
i dag ett eget boende. Det kan vi inte acceptera.
Enligt Hyresgästföreningen är det bara 51 procent
av de unga mellan 20 och 27 år som bor i egen
bostad, dvs. hyresrätt med förstahandskontrakt,
bostadsrätt eller eget hus. Det är den lägsta siffran
sedan 1997. För att fylla behovet av bostäder skulle
det behöva byggas ca 190 000 bostäder. Idag kan
enbart fyra av 32 studentstäder garantera studenter
ett boende inom en månad, medan nio studentorter
inte kan garantera studenter någon bostad alls under
hela höstterminen.

Bostadsbristen måste byggas bort. Därför vill vi
införa ett långsiktigt investeringsstöd för byggande
av hyresrätter till rimliga hyror och som bidrar till
energiomställningen. Vi föreslår också en
upprustningssatsning av miljonprogrammens
bostäder, av skolor, äldreboenden och sjukhus. För
att nå målet; ett samhälle som är tillgängligt för
personer med funktionsnedsättning inför vi ett
särskilt investeringsstöd för att bygga bort
tillgänglighetshinder. Vi föreslår även en sänkning
av fastighetsskatten på hyresrätter och
studentbostäder. Med de insatserna kan hyrorna
sänkas.
Satsa på turismen
Vänsterpartiet vill satsa på besöksnäringen. Det är
en växande bransch som ger jobb i hela landet. Den
moderna besöksnäringen omfattar inte enbart
långväga resenärer, utan även upplevelse och
rekreation i närområdet. För landsbygdsturismen är
natur- och kulturlandskap de viktigaste resurserna,
värden som vi både måste värna och använda. Den
besöksnäring som kan leda till utveckling av den
lokala miljön och skapa långsiktiga arbetstillfällen
behöver få sina intressen bättre beaktade vid
planering av markanvändning för skogsbruk,
infrastruktur och kollektivtrafik.

Vänsterpartiet vill:


Uppvärdera fjäll-, fiske- och landsbygdsturismen så att dessa ses som viktiga näringar ur ett
regionalpolitiskt perspektiv och därmed får en större del av de framtida infrastruktursatsningarna.



Förenkla regelverket för småskalig livsmedelsproduktion och servering för att underlätta för
småföretagare. Detta då utvecklingen av landsbygdsturismen gynnar och samspelar med utvecklingen
av lokal livsmedelsproduktion.



Värna allemansrätten.

Offentlig service
Vänsterpartiet anser att alla medborgare har rätt till
grundläggande service. Så är det inte idag. För att
kunna erbjuda bättre service även utanför tätorterna
menar vi att det krävs en ökad samverkan mellan
olika myndigheter, t.ex. som Högdahls utredning
”Se medborgaren för en bättre offentlig service”
föreslog. Samlokalisering och samverkan inom så

kallade Servicekontor skapar möjligheter för bra
service. Grunden för lokala servicekontor bör vara
arbetsförmedlingen, försäkringskassan, polis och
kommunal service. Men samverkan räcker inte, det
behövs också möjlighet för olika myndigheter att
anpassa sin verksamhet utifrån lokala
förutsättningar.

Vänsterpartiet vill:


Införa lokala servicekontor där statlig, kommunal, ideell och privat service kan samordnas i samverkan
mellan aktörerna. Huvudansvar ska ligga på arbetsförmedlingen. Vi föreslår en femårig försöks- och

utvecklingsverksamhet för detta. Under denna tid ska möjligheten att inrätta fasta eller mobila filialer
till servicekontoren på mindre orter runt om i landet prövas.


Att posten ska ha i uppdrag att ge god service av likvärdig kvalitet till alla enskilda medborgare och
företag i hela landet.



Att det i polisens nya organisation ska finnas grundläggande tillgång till polis i hela landet.
Fördelningen av polistjänster ska ta hänsyn också till långa avstånd och turismintensiteten på orterna.
Polisen ska även ta fram lösningar som utökar möjligheterna att bistå varandra tex vid stora evenemang
eller under turismens högsäsong.



Att regeringen ska återkomma med förslag till lagförändringar för att underlätta samverkan mellan
Nordens poliser.

Tillgång till vård, omsorg och läkemedel

V

änsterpartiets grundsyn är att vård ska
fördelas utifrån behov och inte vara
beroende av plånbokens storlek. Därför vill
vi hålla marknad och vinstintressen utanför vården
och omsorgen. I grunden måste samhället stå som
garant för en likvärdig vård och omsorg för alla,
eftersom marknaden aldrig kommer att lösa vården
och omsorgen på landsbygden.

För att säkra tillgången på vård och omsorg och
tillgången på läkemedel även i befolkningssvaga
områden krävs därför att nödvändiga resurser
tillförs via skattesystemet.
Tillgången till läkemedel på landsbygd och i
glesbygd har kraftigt försämrats i och med
avregleringen av apoteket. Vänsterpartiet föreslår
därför en ny modell för apoteken med bättre service
och ökad tillgänglighet.

Vänsterpartiet vill:
 Höja och värdesäkra statsbidragen så att kommuner och landsting ska kunna tillhandahålla en god nivå
på vård, omsorg och räddningstjänst.


Att staten tar fullt ansvar för att säkerställa att alla medborgare har tillgång till apotek och därmed
livsnödvändiga läkemedel i hela landet.



Att en avgift tas ut av samtliga apotek som en procentsats av omsättningen och används för att garantera
tillgången till apotek på landsbygden.



Vänsterpartiet motsätter sig bestämt en sjukvård som drivs med syfte att ge vinst. Införandet av privata
vinstintressen i hälso- och sjukvården gör att det primära inte längre är att verka för den enskildes bästa
eller behandla utifrån behov utan att se till företagets bästa. Det är inte det beskattningsrätten är till för.

Lanthandel och drivmedel
Vänsterpartiet värnar om en grundläggande service
till hela befolkningen. Statliga medel måste riktas
till de krafter som vill arbeta för en fungerande
service på landsbygden. På sikt ger sådant stöd
goda miljömässiga, sociala och ekonomiska

förutsättningar för en levande landsbygd. De stöd
för investeringar och förbättringar för lanthandeln
som finns idag är bra men inte tillräckliga. Bland
annat måste lanthandeln få tillgång till varor på
rimliga villkor.

Vänsterpartiet vill:


Införa ett logistikstöd för att bedriva lanthandel. Stödet ska kompensera sämre geografisk belägenhet,
mindre volymer av varor m.m. vilket är en förutsättning för en fungerande dagligvarumarknad på
landsbygden.



Utreda lanthandelns konkurrenssituation gentemot dagligvaruhandeln i mer tätbefolkade områden. I
uppdraget ska ingå att återkomma med förslag på hur grossister kan åläggas ett större ansvar för att
upprätthålla likvärdiga förutsättningar för dagligvaruhandeln i hela landet, samt med förslag på hur
dagens diskriminering av lanthandeln i övrigt ska kunna avhjälpas.



Utöka statliga medel för hjälp till etablering av drivmedelsmack på landsbygd.



Underlätta dispensmöjligheter för drivmedelsmackar med låg omsättning genom lagregleringar som
inte äventyrar yttre miljö eller säkerhet.

Kulturen utvecklar länet och dess invånare
Vänsterpartiet anser att kultur i sig är en viktig
faktor för utveckling och tillväxt. Vi vill att alla
vuxna och barn ska ges rimliga möjligheter att
utöva och ta del av alla former av kultur. Det är
viktigt att behålla länsansvaret för
Västerbottensteatern och Västerbottensmusiken.
Museerna i länet har betydelse för att skapa en
gemensam identitet hos nya och gamla invånarna.
Vi vill ha en ökad samverkan mellan museerna,
t.ex. kan delar av den samiska samlingen vid
Skogsmuset i Lycksele göras turnerbar. Vi vill att
det ska finnas väl fungerande bibliotek med bra
öppettider och god tillgänglighet i länets alla
kommuner. Bibliotekslånen ska vara avgiftsfria för
att garantera alla människor lika möjligheter att ta
del av utbudet.
Vänsterpartiet vill att satsningarna på
kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014 ska komma alla
länets invånare till del, inte minst barnen. Alla barn
måste få prova på och ta del av kulturlivets olika
delar oavsett tillhörighet. Det kan exempelvis
handla om dans, konst, litteratur, musik och teater.

En kulturgaranti i skolan skulle garantera barnens
rätt att möta och prova kultur i olika former.
Idrott och motion
Vänsterpartiet anser att idrott och motion är en
viktig positiv faktor för barn och ungdomars
utveckling. Skolan erbjuder allt mindre tid för
fysiska aktiviteter och idrottande på fritiden blir allt
viktigare. Kostnader för idrottsaktiviteter har blivit
högre och barn till föräldrar med låga inkomster får
allt svårare att betala de avgifter som t.ex. ridskolor
och idrottsföreningar tar ut.
Vänsterpartiet i Västerbotten arbetar därför för att
kommuner som tillhandahåller anläggningar och
ger kommunala bidrag till föreningar skall ge barn
och ungdomar möjlighet att delta i aktiviteter även
om förmågan att betala deltagaravgifter inte finns.
Idag sker det en snedfördelning av
föreningsbidragen i flertalet av länets kommuner.
Det är framför allt unga tjejer som missgynnas.
Vänsterpartiet anser att ett av kriterierna för
fördelningen av de kommunala bidragen ska vara
jämställdhet.

Norra Sverige som en region

U

nder flera år har det utretts och diskuterats
om olika regionbildningar för norra
Sverige. Vänsterpartiet Västerbotten har
fokuserat på innehållet i en framtida region, inte
gränserna. Vi menar att förstahandsalternativet är
en regionbildning bestående av de fyra nordligaste
länen, Västernorrland, Jämtland, Norrbotten och
Västerbotten. Även en mindre region med tre län;
Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland skulle
innebära möjligheter till minskad administration,
bättre samarbete och samordning av resurserna.
När Norrland blir en större region är det viktigt för
Vänsterpartiet att demokratin stärks och att det blir
lättare att förstå hur och var beslut fattas. En
regionbildning måste styras av politiker som är
utsedda i allmänna val.

Sjukvårdsfrågorna kommer även fortsättningsvis
vara viktiga i en framtida regionbildning. Andra
frågor som skulle må bra av en bättre samordning
är; transporter, infrastruktur, turism, regional
utveckling och utbildning.
Oavsett hur den framtida regionala indelningen
kommer att utformas så har staten ett övergripande
omfördelningsansvar. En allt större andel av den
arbetande, friska befolkningen bosätter sig i
storstadsområdena. Den äldre föräldragenerationen
med ett betydligt större hälso- och sjukvårdsbehov
stannar kvar på landsbygden och i
glesbygdsområden. Detta ställer krav på ett rättvist
omfördelningssystem mellan regionerna i landet.
Rätten till en likvärdig vård och omvårdnad i hela
landet måste vara ett nationellt ansvar.

Även frågor om transporter och infrastruktur måste
vara ett nationellt ansvar. Utan ett statligt ansvar för
väg och järnväg i hela landet blir det svårt för
regioner och kommuner att utvecklas.

tillgången är dock de människor som bor här.
Tillsammans kan vi utveckla vår region till ett
område där vi alla kan arbeta och leva ett gott liv
med en god välfärd. Det kräver politiska beslut och
gemensamt ansvar.

I Västerbotten har vi unika tillgångar i form av
skog, mineral, ren energi och god miljö. Den största
Här finns länk till partiets Landsbygdpolitiska program:
http://www.vansterpartiet.se/material/landsbygdspolitisk-plattform
http://www.vansterpartiet.se/assets/vansterpartiets-budgetmotion-2014.pdf

