Vänsterpartiets lista till kommunfullmäktige
1. Britta Tervaniemi, Korpilombolo
2. Markus Forsberg, Pajala
3. Maria Alldén, Pajala
4. Karl Lauri, Pajala
5. Pirkko Heikkilä, Kaunisvaara
6. Marianne Liinanki, Autio
7. Anna Kumpula-Kostet, Kaalamakoski
8. Birger Lahti, Karnevaara
9. Sixten Olli, Pajala
10. Hans-Erik Fors, Pajala
11. Linda Jonsson, Kardis
12. Henry Enbuska, Pajala
13. Eva Alldén, Pajala
14. Inga-Lis Brånin, Narken
15. Ida Nordmark-Haapala, Pajala
16. Ann-Sofi Larsson, Tärendö
17. Daniel Jysky, Pajala
18. Anna-Therese Järvenpää, Juhonpieti
19. Lars Wallin, Pajala
20. Lisbeth Mörtlund, Kangos
21. Marcus Mustikka, Pajala
22. Rosmari Nylén, Tärendö
23. Egon Olli, Kolari
24. Marcus Suikki, Aareavaara
25. Barbro Nygård, Kolari
26. Per-Erik Fors, Sattajärvi
27. Marika Solgevik Svala, Anttis
28. Anna-Lena Olofsson, Tärendö
29. Bruno Tervaniemi, Pajala
30. Carolina Suikki, Aareavaara
31. Veronica Kumpula, Käymäjärvi
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VÄNSTERPARTIET PAJALA ÄR INTE TILL SALU.
DET ÄR INTE PAJALA KOMMUN HELLER.
Vänsterpartiet Pajala vill ha en kommun där vi äger gemensamt för gemensam nytta,
där kulturen får sin självklara plats, där skolbarn har så nära till skolan som möjligt
och får bästa kvalitet i skolgången, där ekologin har en naturlig plats och där kvinnor
och män har samma möjligheter och utrymme. För att åstadkomma detta vill vi:
•

•

•

Arbeta aktivt för att Pajala kommun ska bli en attraktiv 		
arbetsgivare och för att säkerställa personalförsörjning inom socialnämndens
område behövs satsningar. Erbjudande om heltid till alla ska finnas kvar men
kompletterande åtgärder behövs. Vi vill minska arbetstiden till sex timmar för
kollektivanställda inom äldreomsorg, hemtjänst och individomsorg. Genom att
sänka arbetstiden och bibehålla lönen ökar vi attraktiviteten, kommer ifrån delade
turer och ger fler möjligheten att leva på heltidslön.
Ordna kollektiva lösningar för hela kommunen. Det är svårt att ha en
god och likvärdig samhällsservice tillgänglig på alla platser i en stor och glest
befolkad kommun. Därför måste vi gemensamt se till att det finns kollektiva
lösningar för alla oberoende vars i kommunen en bor. Ett exempel på en sådan
lösning är anropsstyrd kollektivtrafik, gratis eller med kraftifgt reducerad avgift.
Stärka det lokala kulturlivet genom satsningar för ett fortsatt rikt och
varierat utbud där det lokala kulturarvet och minoritetskulturerna har en självklar
plats och där mångfald, tillgänglighet och delaktighet är ledorden. Vi har som
målsättning att avsätta minst 1% av kommunbudgeten till kultur. En långsiktig
kulturplan ska tas fram för att satsningar på kulturområdet ska vara verkningsfulla.
Vi vill också se en starkare Kulturskola.

•

Att kommunen i allt beaktar ett hållbarhetsperspektiv. Ska det finnas
natur kvar till kommande generationer måste vi ta vårt ansvar för dagens
konsumtion och förbrukning.

•

Se över skolstrukturen. Små skolbarn ska ha så nära till skolan som möjligt.
Förskolor och klass 1 till 6 ska finnas i Pajala, Korpilombolo, Tärendö,
Junosuando och Sattajärvi. I orter där det inte finns tillräckligt elevunderlag för att
ha ett högstadium ska samordning till färre enheter ske, detta för att säkerställa
kvalitet, lärarkompetens och jämnåriga klasskompisar.

•

Utveckla Pajala centralort. Bygga hyreslägenheter i centralorten med en
förtätningstanke och med en levande centrumkärna, så att hyresgäster lätt ska ta
del av centralortens utbud av affärer, skola och samhällsservice.

•

Genom god planberedskap i den fysiska planeringen ska det säkerställas
att det finns lämplig mark i beredskap för boende och verksamhet. Samtidigt vill
vi skydda områden som har speciella naturvärden från exploatering. Kommunen
måste aktivt verka för att skapa den planberedskap och inneha den mark som
behövs för att möta en ökad efterfrågan.

•

Aktivt arbeta för att höja medvetenheten om bostadsbristen
i kommunen och bilda opinion för en politik som stödjer byggandet av nya
bostäder. Bostadsbristen är ett nationellt problem och behöver lösas på nationell
nivå.

•

Ha Folkets Hus i Pajala som självklart kulturcentrum, både för lokala
och externa arrangemang. Vi vill också värna andra offentliga samlingslokaler i
kommunen.

•

Verka för en höjd mineralavgift vars intäkter placeras i en gruvfond som
satsar i gruvkommuner och -regioner. Vänsterpartiet driver detta krav på nationell
nivå. Gruvfonden skulle underlätta för kommunen att ha råd med infrastruktur,
kommunal service och bostäder.

•

Garantera en välfärd fortsatt fri från vinstintressen.

•

Under förutsättning att Pajala Utveckling AB fortsatt kan finansieras med externa medel motsvarande minst hälften av verksamhetens
kostnader fortsätta kommunens engagemang i projektet. Uppfylls inte detta ska
kommunen sälja sitt aktieinnehav och anställa en näringslivslots.

•

Höja kommunalskatten för att ha råd med bra kvalitet inom alla kommunens
verksamheter. Pengarna från skattehöjningen öronmärks till skola, vård och
omsorg.

