
Utdrag ur Vänsterpartiet Gävleborgs förslag till 

regionalpolitiskt program 

 
Regional utveckling för Vänsterpartiet 
Hållbar utveckling möjliggörs av olika former av infrastruktur; för transporter, kommunikation, kunskap, kultur, företagande 

och möjligheter att förverkliga nya idéer. Fungerar samspelet mellan dem blir länet intressant för det som den regionala 

utvecklingen är beroende av oss människor och våra kunskaper.  

 

Vänsterpartiet Gävleborg arbetar för att hela länet ska leva och ha jämlika villkor. För en positiv utveckling av landsbygden 

är det viktigt med en aktiv och långsiktig regionalpolitik som ger länets kommuner likvärdiga möjligheter och garanterar oss 

service och infrastruktur i hela länet. Vänsterpartiet vill inte bara att Region Gävleborg ska bedriva verksamhet i hela länet 

genom till exempel kulturevenemang på turné och kollektivtrafik utan också utreda om vi kan skapa flera arbetstillfällen 

lokalt genom att förlägga verksamhet i fler kommuner. 

 

Vänsterpartiet är ett parti på ekologisk grund. Vi är en del av en stark rörelse och folklig opinion för att ta 

klimatförändringarna på allvar och påbörja en omställning mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Mot detta står en mäktig 

fossilindustri som gör enorma vinster på dagens beroende av olja, gas och kol, som prioriterar sina kortsiktiga intressen av 

vinster idag över de långsiktiga konsekvenser ett förändrat klimat kommer att ha för oss alla. Vi vet att klimatförändringarna 

inte går att stoppa genom att vi gör individuella insatser, sopsortering och miljömedveten konsumtion, utan det krävs 

förändringar på samhällsnivå. I ett jämlikt samhälle, där vi litar på att alla gör sin beskärda del, ökar chansen att fler deltar i 

omställningen.  

På regional nivå vill Vänsterpartiet att detta – en hållbar utveckling – ska utgöra ramen för all utveckling Region 

Gävleborg driver och stödjer. 

 

Transporter 
Region Gävleborg ansvarar för länets kollektivtrafik. En tillgänglig, väl utbyggd och pålitlig kollektivtrafik är avgörande för 

att vi gävleborgare ska kunna ta oss till arbete, utbildning och fritid. Kollektivt resande är hållbart resande, särskilt som vår 

kollektivtrafik numera drivs på fossilfria bränslen. 

 

Du ska ha möjlighet att åka kollektivt i hela länet och du ska ha råd oavsett inkomst. Under de senaste fyra åren har 

Vänsterpartiet bidragit till att det blivit billigare att åka längre sträckor, något vi ser som nödvändigt för att göra 

kollektivtrafiken till ett alternativ för fler pendlare. 2019 ska tågtrafiken bli mer tillgänglig genom att timmestrafik införs på 

Ostkustbanan (Gävle - Sundsvall) och Norra stambanan (Gävle – Bollnäs - Ljusdal).  

 

Kollektivtrafiken i vårt stora och relativt glest bebyggda län måste komma i många former för att vara klimatsmart 

och kostnadseffektiv. Region Gävleborg har satsat på utveckling av närtrafik (tidslagda slingor för taxi som beställs i 

förväg) och projekt för att underlätta samåkning i bil. Nu vill vi ta nästa stora steg mot ökad tillgänglighet – avgiftsfri 

kollektivtrafik för unga. 

 

För att nå ännu längre, för att göra kollektivt resande till ett alternativ för fler, är dubbelspår på Ostkustbanan avgörande. 

Trängseln på spåret gör att tågen idag riskerar att bli stående i väntan på möte. Belastningen på Ostkustbanan har under de 

senaste åren stadigt ökat och för utveckling av länet krävs dubbelspår på Ostkustbanan. Det är ett statligt beslut men regionalt 

kan vi göra betydelsen för Gävleborg och för Sverige tydlig. 

 
Region Gävleborg ska vara en aktiv part i utvecklingen av fossilfria transporter. Sommaren 2017 blev kollektivtrafiken 

fossilfri och nu finns planer för att testa vätgas som bussbränsle i Sandvikens stadstrafik och förutsättningar för elbilar och 

vätgasfordon byggs ut. 

 

Kommunikation 
Tillgång till bredband med hög hastighet förenklar vardagen och ska vara en självklarhet även på landsbygden. Särskilt på 

landsbygden kan ett väl fungerande bredbandsnät göra det möjligt att studera och arbeta på distans. Målet för länet är att 

90% av hushållen och 95% av företagen ska ha minst 100 Mbit/s år 2020. Det målet ska inte uppnås på landsbygdens 

bekostnad. En utbyggnad av bredbandsnätet ska ske i hela länet, inte bara där det bor flest människor. 

 

Kunskap och kultur 
En skola för ett modernt och demokratiskt samhälle handlar inte bara om att utbilda för arbetslivet – det handlar också om 

allas vår rätt till bildning. Vi lever i en komplex och föränderlig värld. För att kunna delta och påverka i ett demokratiskt 

samhälle krävs idag mer kunskap, inte mindre, om hur samhället fungerar. När kunskapsnivån sjunker försvinner möjligheten 

till verklig debatt – och i längden möjligheten att ha en livaktig demokrati. Vänsterpartiet vill lyfta kunskap för dess egen 

skull och inte endast den kunskap som det är lätt att se direkt nytta av på arbetsmarknaden. Genom bildning växer vår värld 

och livet blir rikare, bildning ger självkänsla. De regionala folkhögskolorna har tillsammans med studieförbunden en viktig 

roll att spela för folkbildningen, tillsammans kan de erbjuda bildning och utbildning i hela länet. 

 



Arbetsmarknaden är delad. Många kan inte få ett arbete samtidigt som det är brist på utbildad arbetskraft inom flera områden. 

En god tillgång till en bra utbildning för unga och många möjligheter till högre utbildning och kvalificerade 

yrkesutbildningar även för vuxna är avgörande.  Region Gävleborg har folkhögskolor i egen regi och samarbetar med länets 

kommuner och staten (Arbetsförmedlingen) för att identifiera behov på arbetsmarknaden. Tillsammans utformar vi insatser i 

en kedja där varje länk fyller ett behov, och allt eftersom vi identifierar nya behov skapas en ny länk i kedjan. På så sätt kan 

vi hitta möjligheter för dig att hitta just din väg ut på arbetsmarknaden. 

Region Gävleborg ansvarar för den regionala kulturen. Kultur är ingen lyx. Den är en av våra djupaste behov, nödvändig för 

att få oss att skratta, gråta, tänka efter och ifrågasätta. Det ska vara lätt att utöva och uppleva kultur. Teater, turnerande 

utställningar med mera ska nå ut i alla hörn av länet. Digital teknik kan vara ett hjälpmedel för att nå fler. De icke – 

kommersiella mötesplatser där vi kan utöva och möta kultur måste bli fler. 

 

Kulturen ska vara fri och frispråkig. I dag händer det att kultur tystas och tillrättaläggs, ibland med goda föresatser, ibland 

med klassförakt, sexism eller hat som grund. De skyldiga är allt från konfliktskygga tjänstemän och klåfingriga politiker till 

de som inte tror att vi är kapabla att möta obekväma uttryck. Vänsterpartiet är konsekventa försvarare av konstnärlig 

frihet och yttrandefrihet. Där finns också en organiserad fiende. Idag angrips yttrandefriheten och det fria kulturlivet av 

extremhögern. Deras kulturkamp syftar till att tysta obekväma åsikter och föra oss tillbaka till en tid då kritik mot makten 

betraktades som illojalitet mot nationen. 

 

Företagande och möjligheter att förverkliga nya idéer  
Region Gävleborg fördelar pengar för att regionala företag, organisationer, föreningar och enskilda ska kunna bidra 

till den regionala utvecklingen. Vänsterpartiet menar att vi kan öka kraven på att de ska fördelas jämställt och alltid 

ha klimat – och miljömässig hållbarhet som utgångspunkt. För att kunna möta de utmaningar vi står inför; till exempel 

klimatförändringar, segregation, åldrande befolkning, ökad psykisk ohälsa och arbetslöshet behöver vi se över och förnya 

vårt sätt att tänka när det gäller innovation. Vi behöver nya idéer, metoder och samarbeten som involverar alla samhällets 

medborgare och samhällssektorer i lösningen av problemen. Social innovation kan vara varor, tjänster, metoder eller 

affärsmodeller som fyller sociala behov och löser samhällsutmaningar där just samhällsnyttan är huvudsyftet. För att social 

innovation ska kunna ske behövs en breddning av  entreprenörskaps- och innovationsbegreppen då entreprenörer med nya 

samhällsnyttiga idéer ofta möter hinder i sina försök till etablering. Affärsmodellerna passar inte in i traditionella sätt att 

värdera innovationer och företag. För att kunna ta tillvara dessa initiativ krävs innovativa politiska lösningar som ger stöd och 

incitament för att området ska kunna utvecklas. 


