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Välfärd och rättvisa för alla
Vi är stolta och glada över vår kommun som har mycket att erbjuda. Vänsterpartiet i
Sala vill bidra till att utveckla vår kommun för att skapa en levande och
kulturbefrämjande stad och landsbygd och att det är en trygg och säker kommun att
leva i, att jobben ökar så att vi minskar arbetslösheten i kommunen. Vi vill att
ungdomar får stimulerande sysselsättning och att de äldre får ny trygga boendeformer.
Vi vill se att kvinnors förutsättningar förbättras på arbetsmarknaden med rätt till
heltid och högre löner.

Världens bästa välfärd – utan vinstintresse.
Vänsterpartiet Västmanland ser allvarligt på utvecklingendär alltfler välfärdstjänster
kommersialiseras. I ett gemensamt uttalande från mötet skriver de:
Vänsterpartiet Västmanland kommer att driva en politik som utgår från att alla invånare är
och vill vara delaktiga i samhället. I vårt samhälle behövs alla och där är kärnan i välfärden
– vård, skola och omsorger – inte handelsvaror, utan en rättighet för alla invånare att bidra
till och ta del av utifrån vars och ens behov och förmåga. Med vår politik ger skattepengarna
invånarna en rättvis välfärd. Med alliansens politik får de kommersiella välfärdsbolagen en
god vinst på skattebetalarnas bekostnad.
Hälsa och välfärd är inte handelsvaror – det är mänskliga rättigheter.

Följande områden vill vi arbeta med för att höja välfärden i Sala Kommun:

Stoppa privatiseringarna, utveckla kommunens verksamheter
Den senaste tiden har den nyliberala privatiseringsideologin fått genomslag i Sverige. Statliga
företag säljs ut, tidigare offentliga verksamheter avregleras, privata friskolor konkurrerar med
kommunala skolor och vård- och omsorgsverksamhet läggs ut på entreprenad. Detta sker
samtidigt som kommuner och landsting tvingas skära ner på välfärden. Den borgerliga
regeringen prioriterar skattesänkningar framför allt för välsituerade före satsningar på
offentliga sektorn och vår gemensamma välfärd. Ett aktuellt exempel är att landstinget 2009
lade ut familjeläkarenheten Sala Norra på entreprenad. Vi vill ha en välfärd värd namnet –
utan komersiella vinstintressen. Våra skattepengar ska inte gå till andras vinstintressen på
välfärdens bekostnad.
Vänsterpartiet vill därför att...





Komersialliseringen av vår gemensamma välfärd måste upphöra. Det är inte rätt att
privata företag tjänar pengar på vård, skola och omsorg. Kommunens resurser skall gå
till utveckling och förbättring av verksamheten – inte till utdelning för aktieägare.
Städning i de kommunala lokalerna skall återgå till kommunal regi. Nu har vi en dålig
städning och oacceptabla arbetsförhållanden för lokalvårdarna.
Det demensboende som de borgerliga överlät till kommersiella intressenter måste åter
drivas i kommunal regi.
Personalens delaktighet och medborgarnas påverkansmöjligheter är avgörande för att
utveckla kommunens verksamheter. Samtidigt måste vi få kraftigt utökade resurser
från staten om Sala, och andra kommuner, skall kunna ta ett samhällsansvar för
välfärden.
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Barnomsorg och skola
Vänsterpartiet anser att privatisering av skolverksamheten (s k friskolor) skapar segregation
och urholkar de kommunala skolornas ekonomi. I t ex Södertälje ser vi hur valfrihet inom
skolområdet skett på bekostnad av kvalitet. Vi vill istället utveckla den kommunala skolan.
Av samma skäl motsätter vi oss en privatisering av barnomsorgsverksamheten. Skola och
barnomsorg måste ges högsta prioritet och därmed hålla en hög kvalitet. Elev- och
föräldrainflytande är en viktig del i verksamheten. Alla ska trivas och känna sig trygga inom
såväl skola som barnomsorg. Varje kommunalt beslut bör alltid föregås avatt man försöker
klargöra vilka konsekvenser beslutet kommer att få för våra barn.

















Vi anser att barnomsorg och skola ska finnas i alla delar av Sala kommun. Däremot
kan det inte bli möjligt på bekostnad av kvalité för övriga elever. Vi måsta vara öppna
för samverkan med kringliggande kommuner, för att kunna behålla våra skolor så nära
eleverna som möjligt, eftersom vi har ett vikande elevunderlag.
Vi vill ha mindre barngrupper i förskolan där ett tak på 14/20 sätts.
Vi vill att kompetensen hos personalen i förskolan höjs, så att det finns två
förskolelärare och en barnskötare i varje förskolegrupp.
Vi vill att skolan ska utvecklas så att man säkerställer kvalitén i verksamheten och att
de små barnen har skola i närheten av sitt hem
Vi vill att barnomsorgen utvecklas så att de barn vars föräldrar arbetar på s k obekväm
arbetstid också har tillgång till barnomsorg .
För att öka möjligheten till måluppfyllelse så vill vi att alternativa pedagogiska
inriktningar ska uppmuntras och stödjas.
Vi tycker att kulturskolan ska utvecklas vidare för att bidra med kultur i skolorna av
många anledningar. Kulturaktiviteter bidrar till att öka elevers självförtroende och till
att lärare hittar nya lärarstilar och förhållningssätt till eleverna. Dessutom får en
kommun med långt utvecklad kulturverksamhet ökad attraktionskraft.
De senaste årens nedskärningar, elevers fria val och det ökande antalet friskolor, har
lett till att fler och fler elever väljer skolor i andra kommuner. Vi måste utveckla
gymnasieskolorna i kommunen och bli bättre på att marknadsföra dem för att få fler
elever att välja Sala som studieort. Vänsterpartiet säger nej till kommersiella friskolor.
Vi anser att de skapar segregation och urholkar de kommunala skolornas ekonomi. Vi
vill istället utveckla den kommunala skolan.
Vi vill även att elevernas inflytande ska vara en viktig del i arbetet. Alla ska trivas och
känna sig trygga inom både förskolan och skolan i Sala. Skolornas
likabehandlingsplan måste följas och revideras kontinuerligt.
Det är viktigt att vi lyckas höja elevernas studieresultat. Därför vill vi att pedagoger
med inriktning på relationen lärare - elev anställs. Som tidigare nämnts är tryggheten
och trivseln viktig för studieresultaten och vi poängterar att lärares förhållningssätt till
eleverna många gånger kan vara avgörande för elevernas möjlighet att lyckas.
Vi vill att klasserna ska minska i storlek till max 20 elever. Det är entydigt så att i
mindre klasser presterar elever mer.
För att öka förståelsen och minska problemen mellan ungdomar när det gäller
respekten för varandra bör genuspedagoger anställas.
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Vuxnas lärande
I och med folkbildningen och att vuxna gavs möjlighet att studera höjdes kompetensen hos
stora lager av det svenska folket. Det i sin tur har också lätt till att välfärden i sverige ökade.
Nu har förutsättningar i ett slag förändrats för stora grupper i Sverige.
I en lågkonjunktur är det viktigt att satsa på vuxenutbildning. En fungerande vuxenutbildning
kan ge alla individer en möjlighet till en andra chans att gå vidare till högre utbildning och
arbete.
 Vi vill satsa på vuxenutbildning, såväl kommunalt som via studieförbund.
 En fungerande vuxenutbildning ger fler människor möjligheter att gå vidare till arbete
och/eller högre studier.
 Enheten för vuxnas lärande, EVL, har en fungerande verksamhet där samverkan mellan
arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildning och nysvenskars integration i vår kommun.
 SFI,(svenska för invandrare) behöver utvecklas och anpassas för varje individs behov.
Då vi alla är olika så måste även SFI kunna anpassas för att passa de olika behov som finns.

Arbete åt alla
I spåren av den ekonomiska krisen har arbetslösheten ökat dramatiskt. Hundratusentals
människor har tvingats söka de få jobb som finns, under hot om att bli utförsäkrade. Den
borgerliga regeringen har försämrat villkoren för arbetslösa och sjukskrivna. Unga människor
har i skrämmande hög grad hamnat utanför arbetsmarknaden. Vi behöver arbete åt alla – med
rättvisa villkor. Att minska arbetslösheten är en av kommande åres absoluta viktigaste frågor.
Vänsterpartiet vill därför att...











Kommunen måste ta ett ökat ansvar för att bemöta arbetslösheten, genom att bl a föra
en aktiv arbetsmarknadspolitik genom kommunens arbetsmarknadsenhet. Det behövs
såväl egna verksamheter som praktikplatser och andra åtgärder.
Kommunen skall behålla de egna verksamheterna Karla Snickeri, Sörskogens
Hantverk och Skogslaget, inte avveckla som de borgerliga planerat. Detta är
verksamheter för människor som har oerhört svårt att hävda sig på den öppna
arbetsmarknaden. Deltagarna utför dessutom viktiga arbetsuppgifter. Det vore
oansvarigt att kasta ut redan utsatta människor i öppen arbetslöshet.
Arbetsmarknadsenheten skall ha utökade resurser för att bättre fungera som en brygga
till arbete för de som har svårt att ta sig ut på den öppna arbetsmarknaden.
Långtidsarbetslöshet, lång sjukskrivning eller språkbarriärer är en bakgrund som utgör
ett stort hinder för många av de berörda och som är ett betydande hinder vid kontakter
med framtida arbetsgivare. Här kan kommunen vara behjälplig, så att fler kan stärka
sitt självförtroende, inse att man klarar av att arbeta och vara till nytta och att man kan
bryta sitt bidragsberoende.
Arbetsmarknadsenheten behöver en del av sina utökade resurser för att verksamt bidra
till att bekämpa ungdomsarbetslösheten samt att med olika insatser också ta ansvar för
de sjukskrivna, som p g a de borgerligas omänskliga politik nu tvingas ut i arbetslivet.
Fler bör anställas i kommunala verksamheter för att mildra arbetslöshetens
skadeverkningar, vilket bl a skulle förbättra kvalitén och ge högre skatteintäkter.
Kommunen bör i större utsträckning erbjuda tillsvidareanställningar, samt rätt till
heltid och möjlighet till deltid.
Kommunen skall ställa krav på kollektivavtal vid upphandling.
Sala som ekokommun skall ta initiativ till att stimulera ekologisk produktion i
samarbete mellan kommunens olika förvaltningar och bolag samt lokala företag.
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Bostäder
Bostaden är en social rättighet. Alla ska ha rätt till en bostad, unga, arbetslösa och
låginkomsttagare. Ingen ska behöva bli hemlös i vår kommun. Den marknadsanpassade
bostadspolitiken har misslyckats totalt. I Stockholm och andra attraktiva regioner är
bostadsbristen akut med skyhöga bostadspriser som följd. Samtidigt avfolkas glesbygden
ytterligare. Segregationen ökar mellan folk i nedslitna förorter och de som bor i välbärgade
villaområden. Det byggs för lite i Sverige. Framför allt saknas det hyresrätter för människor
med ordinära inkomster.
Nytt skattereformförslag som kommer att innebära att det blir 2000kr dyrare att bo i nybyggd
hyresrätt än att bo i nybyggd bostadsrätt eller i eget hus.Flera förändringar har gjorts som
påverkar de ekonomiska villkoren för hyresrätter, villor och bostadsrätter. Resultatet är en
ökad ekonomisk obalans – där hyresgästerna är förlorare.
Dessa saker beslutas på statlig nivå och även i EU tas beslut som påverkar våra möjligheter att
på verka situationen i Sala.
Att investera sig ur en lågkonjunktur är en utmärkt väg att gå.
Vi kommer därför att tillsammans med våra partikamrater på högre nivå jobba för att:


Slopa fastighetsskatten på hyresrätter
Hyresrätten är idag dubbelbeskattad. Den kommunala fastighetsavgiften gör att
hyresvärden måste betala skatt både på den vinst som uppstår i verksamheten och för
själva ägandet av fastigheten.
 Ändra skattereglerna för att underlätta underhållet.
I hyresrätten beskattas allt sparande till framtida underhåll med 26,3 procent. Det ska
jämföras med småhusägarnas och bostadsrättsföreningarnas möjligheter att spara till
framtida underhåll. Vi vill därför införa skattefria underhållsfonder också för
hyresrätten.
 Inför en låg moms på bostadshyror. Idag betalar fastighetsägare moms på i princip alla
varor och tjänster, vilket driver upp hyresnivåerna och kostnaderna för nyproduktion.
Vi föreslår att hyrorna istället beläggs med moms. Men för det krävs ett beslut på EUnivå. I avvaktan på det föreslår vi därför ROT-stöd för hyresrätten med 50 procent av
utgifterna på arbete. Vi uppmanar även regeringen att vidta andra åtgärder som bidrar t
till balanserade villkor för nyproduktion.
På kommunal nivå kommer vi i Vänsterpartiet att verka för att



Det byggs fler hyresrätter med överkomliga hyror i Sala
Det upprättas en långsiktig plan för Salas bostadsförsörjning. Privata byggherrar satsar
på byggnation av villor och bostadsrätter eftersom det är mest gynnsamt för dem. Då
är det extra viktigt att kommunen tar sitt bostadsförsörjningsansvar på allvar och ser
till att det byggs fler hyresrätter. En förutsättning till detta är att det ges statligt stöd till
renovering och bostadsbyggande. En viktig motor för byggandet av nya
hyreslägenheter är vårt kommunala bostadsbolag Salabostäder. Vi vill värna om
Salabostäder och den demokratiska styrningen av allmännyttan. Salabostäder måste
ges bättre möjligheter att ta sitt ansvar för bostadsförsörjningen i Sala.
Kommunens bostadsförsörjningsansvar gäller alla medborgare.
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Vård och omsorg










Vänsterpartiet vill utveckla omsorgen om våra äldre med olika sorters äldreboenden,
då det finns olika behov av allt ifrån egna lägenheter med enkla serviceinsatser till
boenden för svårt sjuka och dementa. En viktig fråga är att få en värdig vård i livets
slutskede med bl a hospice-verksamhet.
Äldre par, som idag bor tillsammans skall, om de så önskar, kunna fortsätta så även
om den ena parten blir sjuk och behöver ett särskilt boende.
Vi vill ha mer personal till äldreomsorgen för att förbättra kvalitén. Det behövs bland
annat för att ge de boende möjligheten att komma ut varje dag.
Många äldre som känner sig otrygga i sina hem, har idag inte rätten till särskilt
boende. Det vill vi ändra på.
Utöka Fixar-Malte. Det vill säga möjligheten för äldre att få hjälp med praktiska saker
i hemmet som de inte klarar på egen hand. Vänsterpartiet vill att det ska vara
individanpassat och inte åldersanpassat.
Utveckla de olika dagliga verksamheterna för de äldre.
Vi måste bli bättre på att ta tillvara personalens erfarenheter och synpunkter.
Outbildade skall erbjudas möjligheter till utbildning via samarbete med
vuxenutbildningen.
Sala kommun behöver bli en mer attraktiv arbetsgivare. Därför vill vi arbeta för högre
löner till vårdpersonalen.

Tillgänglighet
Kommunens allmänna ytor och lokaler måste bättre anpassas till att fungera också för
funktionshindrade.
Vänsterpartiet vill därför att...







”Enkelt” avhjälpta hinder skall åtgärdas, t ex de hörselslingor som finns men inte
fungerar tillfredsställande på några platser.
Befintliga hissar måste fungera i större utsträckning. Idag är avstängda hissar inte
ovanligt.
Hörselslingor av enhetlig typ skall installeras i kommunens samlingslokaler.
Trappor och entréer måste vara tydligt utmärkta.
Fler offentliga toaletter behövs i centrum, den idag enda toaletten är alltför ofta ur
funktion.
En plan för att handikappanpassa kommunens lokaler och övriga ytor, med avseende
på alla funktionshinder, skall tas fram.
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Integration
Kommunen måste medverka till en bättre integration av ”de nya svenskar” som kommer till
Sala. Vi behöver förbättra vårt mottagande av våra nya kommuninnevånare, så att de får
bättre kunskap och förståelse för hur det fungerar här. Vi som är uppvuxna här behöver också
lära oss mer om de ”nyanländas” bakgrund. Ömsesidig förståelse bäddar för en bättre
integration. Låt oss bli mer nyfikna på varandra.
Vänsterpartiet vill därför att...









”De nya svenskarna” skall ha rätt till en bra SFI-undervisning, som anpassas till vars
och ens utbildningsnivå. Högskoleutbildade och analfabeter bör inte studera i samma
grupp. Tyngdpunkten, förutom att lära sig det svenska språket, skall ligga på att lära
sig hur det svenska samhället fungerar, genom t ex studiebesök och att lära sig om den
svenska lagstiftningen.
”De nya svenskarna” skall få en god inblick i svenskt arbetsliv och en kontinuerlig
träning i det svenska språket, bl a genom att, där det är möjligt, anordna praktikplatser
dels i den kommunala verksamheten, men också aktivt arbeta för att hitta
praktikplatser hos privata arbetsgivare.
Hemspråksundervisningen i våra skolor skall vara av god kvalitet, då bl a flerspråkig
arbetskraft är och kommer än mer att bli efterfrågade i vårt samhälle.
Bostadsbestånden på t ex Åkra, Jakobsberg och Bryggeriet behöver få förbättrad såväl
ute- som innemiljö. Det bör övervägas om bebyggelsen kan blandas med andra
boendeformer.
Kommunen skall ta initiativ till att människor med utländsk bakgrund i större
utsträckning engageras i det lokala föreningslivet.
Kommunen skall ta initiativ till att anordna kulturella arrangemang som bidrar till
möten mellan människor från olika kulturer.

Demokrati
Ordet demokrati kan för många kännas som ett ord som förlorat sitt innehåll. Vänsterpartiet i
Sala har länge kämpat för att öka medborgarnas rätt till delaktighet i frågor som berör dem.
Vi har drivit frågan om medborgarförslag i kommunfullmäktige, införandet av ett ungdomsråd
och vi har röstat emot minskningar av antalet förtroendevalda. Vi är självklart inte nöjda med
hur läget ser ut. Fortfarande upplever Sala kommuns medborgare att det är långt till makten,
att det är svårt att påverka och göra sin röst hörd.





Förtroendevalda förmedlar information så att den blir tillgänglig för medborgarna. Det
innebär att kommunens hemsida utvecklas så att den blir mer användarvänlig.
Ungdomsråd måste fungera, så att de unga kan göra sin röst hörd och få kunskap om
hur man kan påverka sin vardag. Vi som politiker måste arbeta för att minska klyftan
mellan medborgare och makten. Förändring ska komma underifrån, inte påtvingat från
ovan.
Ett argument för privatisering av kommunalverksamhet brukar ofta vara att dom
anställda får större möjlighet att påverka sin arbetsplats. Vänsterpartiet har ofta
anklagats för att föra en orimlig politik, nu vill vi gärna ifrågasätta högerns argument.
När privata aktörer vinner upphandlingar upplever snarare de anställda en större stress,
mindre möjlighet att påverka arbetssituationen, försämrade anställningsvillkor samt
belagda med munkavle om de önskar påvisa brister i verksamheten. Vi i Sala har sett
detta hända bland annat då kommunen upphandlade städverksamheten, vi oroar oss för
den utveckling vi sett i andra delar av Sverige där fler verksamheter nu tagits över av
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privata aktörer. I Med ett ökat inflytande och ansvar hos personalen så vet vi att
verksamheten kan utvecklas och förbättras. Vi vill utveckla inte som högern avveckla
välfärdsamhället.
Jämställdhet på arbetsplatser ska beaktas. Vi verkar för att HBT-frågor självklart ska
behandlas på arbetsplatsmöten, så att kompetensen och förståelsen ökar.
Vi måste även rannsaka oss själva och inse att vi som politiker varit delaktiga i
uppkomsten av det politikerförakt och den klyfta som finns mellan beslutsfattare och
medborgare. Vi i Vänsterpartiet kommer att prioritera kontakten med de människor
som berörs av förändringar av verksamheter för att hämta information från dom som
är specialister på sitt område, elever, brukare, personal och anhöriga.
Medborgarna bör få aktuell information 3 ggr oom året med aktuell information och
kalender med evenemang.
Demokrati innebär en möjlighet för oss alla att göra vår röst hörd. Rösta för ökad
välfärd för alla.

Kultur, fritid och turism
Sala är en vacker småstad som har ett sjudande kultur- och fritidsliv och en potential att bli en
av Sveriges ledande turistorter. Sala har ett bra geografiskt läge och är en vacker stad med
fantastiska omgivningar som ger möjligheter till ett rikt kultur- och fritidsliv och möjligheter
till en expanderande turism: Gruvan, Sätrabrunn, Väsby kungsgård, Lärkans sportfält, Simoch träningshallen, Måns Ols, teaterföreningen Cameleonterna, Aguélimuséet,
Stadsbiblioteket, kulturkvarterat Täljstenen, Kulturskolan, Caféer m m och inte minst en
mångfald av föreningar. Det finns dammar och sjöar med tillfälle till bad och fiske. En bra
och attraktiv kommun som kan bli ännu bättre.
Vänsterpartiet vill därför att...










Utbyggnaden av Lärkans sportfält skall fortsätta, inklusive en väl behövd ombyggnad
och renovering av sim- och träningshallen.
RIK-skolan, där skolbarn har möjligheter att pröva på olika fritidsaktiviteter behöver
utvecklas så att även mellanstadiebarnen omfattas.
Det är särskilt angeläget att stödja verksamhet för barn, ungdomar och
funktionshindrade.
Kommunen bör ytterligare stimulera olika kultur- och fritidsföreningar att samverka.
Verksamheten vid Täljstenen skall utvecklas till en mötesplats för alla Salabor med
teater, musik, utställningar mm. Såväl barn som vuxna och ”nya svenskar” ska finna
det naturligt att söka sig dit.
Kulturskolan skall utvecklas till att omfatta även vuxna, med bl a en levande verkstad
där man kan slöjda, snickra, väva, smida, dreja och måla. Där bör finnas utrustning
som kan vara svår att ha hemma.
Vi skall verka för att det byggs en större scen och en rymligare teatersalong. Musikoch teaterverksamheten skall utvecklas med plats för såväl musikarrangemang som
Cameleonternas föreställningar och andra Sala-arrangörer som bjuder in grupper
utifrån.
Staten skall ta ett större ansvar för konstsamlingarna i Aguélimuséet. Ett levande
museum kräver att det finns personal där.

Trafik
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En väl fungerande kollektivtrafik medför framför allt en betydande miljövinst, men skall
också ge bättre möjligheter för arbetspendling och resor inom kommunen.
Vänsterpartiet vill därför att...









Kollektivtrafiken måste byggas ut och förbättras, såväl på vardagar som på kvällar och
helger.
De som arbetar på annan ort och på obekväma tider måste få fler alternativ än idag, så
att de inte i första hand väljer att åka bil.
Vi vill ha fler handikappvänliga bussar.
Alla barn som har rätt till skolskjuts ska få det
Tågen måste bättre klara kalla vintrar.
Möjligheterna till färdtjänst skall förbättras.
Vid ny – och ombyggnation av vägar och gator ska alltid en barnkonsekvens analys
göras.
Snöröjning med avseende på gångtrafikanter och äldre måste ha mer resurser.

Sala ekokommun
Sala har på många sätt kommit långt i sitt miljöarbete. Vi har sakta men säkert förändrat
sophanteringssystemet så att återvinningsstationer finns både i tätorten och på landsbygden
och har de traditionella sopkärlen bytts ut. De enskilda avloppen har bytts ut för att minska
övergödning i mark och vattendrag. Sala har också förtjänstfullt utvecklat produktionen av
förnyebar energi genom vårt kommunala bolag Sala Heby Energi AB.Vi fortsätter envist att
använda oss av ekokommun som begrepp, detta trots att de allra flesta ifrågasätter vad som
kännetecknar Sala som ekokommun.
Under mandatperioden kommer vi att arbeta för att all upphandling av kommunens
matdistribution skall ske med lokalt producerade varor i så hög grad det är möjligt. Genom
detta minskar vi varornas transporter. Det skapar fler jobb på landsbygden. Vi tror även att
livsmedelssäkerheten kommer att öka och med krav på ekologiska livsmedel kommer vi även
att kunna minska påfrestningarna på jorden och arbeta för en sundare djurhållning.
Detta kan ge våra barn, unga och de äldre i äldreboenden en näringsriktigare mat.
Vi vill att Ösby Naturbruksgymnasium ska utvecklas till ett ekologiskt gymnasium med
ekologisk produktion och ett restaurangprogram inriktat på närodlad och ekologisk mat.
För oss går ekologi och humanitet hand i hand. Vänsterpartiet vill att Sala kommun ska arbeta
för att bli så kallad Fair Trade City. Detta innebär bland annat att vi ska arbeta för att
konsumtionen av rättvisemärkta produkter ska öka i organisationen Sala kommun och att
ställa mer krav på rättvisemärkta produkter vid kommunens upphandlingar. International
Labor Organisationens, ILO, krav, på bra arbetsförhållanden rättvisa löner och att inte
barnarbete förekommer, måste följas.

Utveckling av landsbygden
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I Sala bor nära hälften av befolkningen i tätorten och hälften på landsbygden och i byar.
Vår grundsyn är att avstånden geografiskt inte ska ha betydelse för vilken service som
erbjuds, den ska vara lika för alla kommunens medborgare.
Skolorna på landsbygden hotas av nedläggning på grund av de vikande elevunderlaget. Vi kan
inte blunda för detta faktum. Vi vet att det är nödvändigat att arbeta fram lösningar. Det gör vi
bäst tillsammans med föräldrar och lärare som vill att landsbygdens skolor ska få vara kvar.
Vi kan inte ge något löfte att kunna lösa det på egen hand.
Vi tror på att utveckla nya former av äldreboenden. Äldreboenden som ger större möjlighet att
välja den form man önskar sig. Vi vill skapa valfrihet men inte genom kommersialisering av
boenden. Det kommer istället att utarma kommunens möjlighet att ta hand om de äldre och
sjuka.Vi har olika behov och önskemål, valfriheten kan ökas för dessa grupper, men inte
genom utförsäljning. Det leder ofelbart till att de redan välbärgade får det bättre medan de
med lägre inkomst får sämre vård.
Ett kommunalt gränsöverskridande arbete på fler områden kan ge utökade möjligheter att få
en väl fungerande barnomsorg och skola för alla, en vård och omsorg för äldre, stöd till
funktionshindrade och familjer i behov av. Samarbete med närliggande kommuner måste
utvecklas för att utvecklingen på landsbygden ska ta fart.
Svartådalens bygdeutvecklingsförening är ett strålande exempel på hur man kan utveckla vår
landsbygd. Det räcker inte att vi som politiker arbetar för en utveckling. De som bor ute på
landsbygden känner bättre till behoven och möjligheterna. All utveckling bygger på
engagemang och idéer. Vi måste föra en fortlöpande dialog för att tilssammans hitta lösningar.

Ekonomi
För oss i Vänsterpartiet är det viktigt med solidariskt finansierad välfärd. Alla invånare i Sala
har rätt till en bra kommunal service oavsett sina inkomster.
Vi ser med ökad oro på när den borgeliga politiken leder till en ökad belastning på den
kommunala ekonomin med ökade kostnader för bland annat försörjningsstödet samtidigt som
man stryper stadsbidraget till kommunerna.
Vi anser att kommunen behöver ha en sund ekonomi och ekologiskt hållbar hushållning och
om den ekonomiska situationen så kräver kan vi tänka oss en skattehöjning för att bibehålla
välfärden och jobben.
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