
Ett  
Norrbotten  
för alla 
– inte bara  
för de rikaste

Vänsterpartiets  
politik gynnar alla! 
Ett starkt Vänsterparti påverkar regeringens 
budget och vrider politiken till vänster. Det 
visar de senaste fyra åren. Det ökar jämlikhe-
ten och ger mer pengar till kommunerna och 
region Norrbotten. 

Nu vill vi gå vidare och ta bort vinstjakten i 
skolan, vården och omsorgen. Det skulle ge 
oss möjlighet att både anställa fler och öka 
lönerna. Det är mycket bättre för oss alla än 
att pengarna hamnar i skatteparadis eller ak-
tieägarnas fickor. Våra skattepengar ska gå till 
de som behöver det bäst, barn, unga, gamla 
och sjuka. 

Med ett starkt Vänsterparti är vi alla vinnare  
- inte bara de rikaste!

Gå med i  
Vänsterpartiet! 

Fyll i din medlemsansökan på  
www.vansterpartiet.se



Sex timmars arbetsdag
För att vi ska orka arbeta fram till pensionen krävs 
en bättre arbetsmiljö. Vänsterpartiet vill visa vägen 
genom att införa sex timmars arbetsdag med full lön. 
Försöken som gjorts på flera håll i landet, bland annat 
i Kiruna, visar att det är bra för den enskildes hälsa, 
men också för arbetsgivaren. Det gör att fler vill arbe-
ta på den arbetsplatsen. 

Vänsterpartiet vill börja med sex timmars arbetsdag 
på något av våra sjukhus och inom äldreomsorgen. 
Tunga lyft och obekväm arbetstid sliter på de anställ-
da och det är därför naturligt att börja där.

Sjukvård - din rätt
Du ska inte behöva vara frisk, rik och välutbildad för 
att få rätt vård. Tvärtom ska du få mest hjälp när du 
behöver den som bäst. Det ska inte spela någon roll 
var du bor i Norrbotten, om du är man eller kvinna, 
ung eller gammal. Du har rätt att få den vård du be-
höver.

Sjukvården rymmer hela livet. Där börjar det och där 
slutar det. Då måste den prioriteras. Vi måste ha råd 
med både trygga och säkra förlossningar och en vär-
dig äldrevård. På sikt vill vi också att tandvården ska 
ingå i det så kallade högkostnadsskyddet.

Hela Norrbotten  
ska leva
Vänsterpartiet vill minska klyftan mellan stad och 
landsbygd, mellan kust och inland. Det kräver ett 
skattesystem som inte missgynnar glesbygden. Vi be-
höver bara se på vårt västliga grannland Norge för att 
se att det absolut går att driva en bättre landsbygds-
politik! Det måste finnas bostäder och här behövs en 
statlig bostadsbank som kan finansiera byggandet av 
billiga hyresrätter. 

Stockholm har sin tunnelbana men även vi på lands-
bygden behöver en fungerande kollektivtrafik. Äldre, 
barn, unga och alla andra som inte har tillgång till bil 
måste kunna åka kollektivt i Norrbotten. Det är en 
jämlikhets- och rättvisefråga för de som bor i gles-
bygden. Vänsterpartiet kräver dessutom att kollektiv-
trafiken ska vara gratis för våra barn och ungdomar. 

För att kunna driva företag i glesbygd behövs funge-
rande kommunikationer och då är bredband för data-
trafik viktigt. Regionen måste därför ta ansvar för att 
bredband byggs ut i alla kommuner.

Klimatet - en ödesfråga
Det handlar om våra barn och barnbarn! Därför krävs 
det en energiomställning. 

År 2040 ska alla fossila bränslen ha fasats ut och all 
energi som produceras ska vara förnybar och miljö-
vänlig. Då måste vi börja nu. Det kräver att vi alla 
förändrar våra konsumtionsmönster, hur vi reser, hur 
vi handlar, hur vi bor och vad vi äter. 

Region Norrbotten måste därför gå före när det gäller 
samordning av transporter, upphandling och inköp av 
varor och tjänster. Ett konkret krav är att hela Norr-
botniabanan byggs. Det gynnar klimatet och möjlig-
heten för människor att resa på ett klimatsmart sätt.

Möt våra  
kandidater
till regionen
Glenn Berggård 
Luleå

Kristina Nilsson 
Kiruna

Elisabeth Bramfeldt
Arjeplog

Maria Holmqvist-Ek
Piteå

Christina Snell-Lumio 
Övertorneå

Linda Jonsson 
Pajala

Conny Sundqvist 
Boden

Sanna Berggren 
Piteå

Erik Grähs
Arjeplog

Katarina Burman 
Kalix

Gunnel Sandlund
Piteå

Kati Jääskeläinen
Luleå

Jag vill ha jämlikhet och välfärd i 
hela länet. För alla norrbottningar. 
Det går om vi fördelar mer  
rättvist och stoppar  
vinstjakten i välfärden. 

Nina Berggård 
Ordförande V-Norrbotten

”


