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Vänsterpartiet Göteborg

Det här är det kommunalpolitiska programmet för 

Vänsterpartiet Göteborg.

Här har vi skrivit ned vad vi vill åstadkomma för att göra 

Göteborg till en rättvisare stad.

Vänsterpartiet försvarar och värnar om människors rätt till 

ett bra liv. När andra säger att vi inte har råd med fler lärare 

i skolan, bättre sjukvård, fler händer i äldreomsorgen eller 

fler fritidsgårdar, säger vi att i Vänsterpartiets Göteborg 

ska vi ha råd med människor. 

I vårt kommunalpolitiska program sätter vi människor före 

marknaden. Ett samhälle är aldrig demokratiskt om det 

råder fattigdom eller om människor inte har möjlighet att 

förverkliga sig själva.

Därför kämpar vi för jämlikhet, jämställdhet och rättvisa.

Vänsterpartiet Göteborg, Andra Långgatan 20, 413 28 Göteborg, 031-856760, http://goteborg.vansterpartiet.se
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Rättvisa kommer från vänster         
En hållbar ekologisk utveckling är intimt förknippad med en 

hållbar mänsklig utveckling.

 - Vänsterpartiets partiprogram - 2008

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti som vilar på en 

ekologisk grund. Vår vision är ett Göteborg där var och en har makt över 

sitt liv, sin vardag och över samhällets utveckling. Med vår politik vill vi 

skapa ett jämlikt och jämställt samhälle med en solidarisk fördelning, en 

social utjämning och ett ekologiskt förhållningssätt till miljö och natur.

Vi minskar klyftorna

Göteborg är en orättvis stad. Köns- och klassklyftorna har skenat iväg. 

Många har det väldigt bra medan andra saknar jobb, ett tryggt och bra 

boende och en god hälsa. Göteborgarnas sociala och ekonomiska 

bakgrund bestämmer var i staden man bor, vilken skola barnen går till 

och hur mycket inflytande och makt man har över sin tillvaro och vardag.

Vänsterpartiet arbetar för att upphäva alla orättvisor som systematiskt 

fördelar pengar och livschanser på ett ojämlikt och orättvist sätt. Vår vision 

är att alla som bor i Göteborg ska garanteras ett tryggt arbete med god 

lön, ett bra boende, en kreativ och stimulerade utbildning, en meningsfull 

fritid och tillgång till en kvalitativ välfärd. 

Vi upphäver könsmaktstrukturerna

Vi lever i ett samhälle där kvinnor och män har olika makt och inflytande 

och därmed olika reella möjligheter att påverka sin livssituation. Trots att 

Sverige påstås vara ett av världens mest jämställda land, tjänar kvinnor 

bara 83 procent av männens lön. Göteborg är inget undantag. Kvinnor 

har sämre arbetsförhållanden, lägre löner och äger mindre. Det innebär 

i förlängningen att kvinnor också har mindre att säga till om på sina
5



arbetsplatser och om hur staden ska utvecklas.

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti som vill upphäva kvinnors 

underordning i samhället. Kampen om likvärdig lön, trygga 

arbetsförhållanden, arbetstidsförkortning och en väl utbyggd omsorg 

för barn och gamla är avgörande för kvinnors möjligheter och rättigheter 

till ekonomisk självständighet. Vi kämpar för en jämställd arbetsdelning 

mellan obetalt och betalt arbete och vi vill se att män tar ökat ansvar för 

omsorgen av barn, gamla och sjuka.

Göteborgsprogrammet – välfärd för alla

Storstäderna växer och Göteborg har passerat halvmiljongränsen i 

antal invånare. Samtidigt är de sociala skillnaderna mellan Göteborgs 

stadsdelar stora.

Vänsterpartiet vill verka för jämlika levnadsvillkor för Göteborgs alla 

invånare, oavsett social eller etnisk bakgrund. Därför kommer vi att ta 

fram ett kommunalt program, Göteborgsprogrammet, med målet att 

tillhandahålla välfärd för alla i Göteborg genom att satsa på arbete, 

utbildning, boende och kultur.

Vi satsar på framtiden – barn och unga

Barn och ungdomar har alltid högsta prioritet i vår politik. I Göteborg bor 

ca 100 000 barn som lever under mycket olika villkor och förutsättningar. 

En sak de har gemensamt är att de själva har små möjligheter att påverka 

sina villkor och föra fram sina synpunkter.

Vi vill förbättra och stärka barns situation och uppväxtvillkor. Det gäller 

varje barns förhållande inom familjen, i förskolan, i skolan, i trafik- och 

boendemiljö och i samhället i övrigt. Barns behov och rättigheter ska 

synliggöras i mål och planer. I stadens nämnder, bolag och i fullmäktiges 

årsredovisningar ska det finnas ett avsnitt med rubriken ”barnbokslut” 6



som följer FN:s barnkonvention.

Vänsterpartiet kommer att motverka alla nedskärningar inom barn- och 

ungdomsverksamheterna i Göteborg. Vi kräver att barn som behöver 

särskilda insatser ska behandlas lika oavsett vilken SDN de tillhör. Vi ska 

satsa mer resurser på våra barn och ungdomar. Det ska inte vara storleken 

på föräldrarnas plånbok som avgör om ungdomar har tillgång till vettiga 

lokaler att vara i eller något att göra på fritiden förutom att hänga på det 

lokala stadsdelstorget. Alla barn och ungdomar har rätt till en meningsfull 

fritidssysselsättning.

Offentligt ägande – förutsättning för valfrihet

I dagens Göteborg är det fritt för alla fartyg att anlöpa, alla typer av artister 

har möjlighet att uppträda på våra scener och våra besökare har ett brett 

urval av övernattningsmöjligheter. Denna miljö har skapats genom aktivt 

ägande från kommunens sida och garanteras genom detta. Röster höjs 

för att sälja ut viktig drift och infrastruktur till privata intressen. Detta 

riskerar att låsa Göteborgarna och dess besökare till monopolliknande 

företag och deras intressen.

Vi vill att bestämmanderätten över det som styr mycket av vår vardag ska 

ligga i göteborgarnas egna händer, inte hos kortsiktiga vinstintressen, 

eventuellt i en annan del av världen.

För kommunal välfärd – emot privatiseringar

Vi i Vänsterpartiet är emot alla former av privatiseringar av kommunal 

verksamhet. Våra skattepengar ska gå till ökad välfärd, inte till vinst för 

enskilda företag. I våra gemensamt styrda verksamheter har medborgarna 

möjlighet att utkräva ansvar från ansvariga politiker. Det ska vara de 

demokratiskt valda organen, inte marknaden, som fattar beslut om de 

gemensamma välfärdstjänsternas omfattning, inriktning och utformning. 
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Detta i kombination med ett fungerande system för medborgarinflytande. 

Störst inflytande och makt över verksamheternas kvalitet och utformning 

har medborgarna i demokratiskt styrda organisationer.
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Ett Göteborg för barn och unga          
Vänsterpartiets politik ska utformas så att barnens bästa 

kommer i första rummet.

 - Vänsterpartiets partiprogram - 2008

Göteborg ska vara en stad som lyssnar på och tar hänsyn till alla barns 

behov och önskemål. Vänsterpartiet vill öka barnkompetensen i Göteborg 

och barnperspektivet ska genomsyra alla kommunala beslut. De 

kommunala barn- och ungdomsverksamheterna ska verka för att ingjuta 

hopp och framtidstro i våra barn och ungdomar.

Kunskapscentrum för ökad barn- och ungdomskompetens

Dagens ungdomar tillhör den första generationen som har sämre 

förutsättningar än sina föräldrar. I kristider är det alltför ofta de unga 

som får betala nedskärningarna med färre lärare och vuxna i skolan, 

slitna skollokaler och nedlagda fritidsgårdar. Detta påverkar ungdomar 

negativt. Skolresultaten påverkas, ohälsan och stressen ökar och risken 

för snedsteg ökar. Vänsterpartiet vill därför satsa på Göteborgs ungdomar. 

Vi vill starta ett kunskapscentrum för barn och unga och ta fram ett 

handlingsprogram för att förverkliga barnkonventionens intentioner i 

Göteborg. Kunskapscentret ska vara ett stöd för verksamheter och personal 

och underlätta för samverkan mellan verksamheter och myndigheter med 

det gemensamma målet att verka för barns och ungas välbefinnande.

Dagens barn och unga har helt andra uppväxtvillkor jämfört med för 

bara tio år sedan. Tekniken har utvecklats och informationssamhället 

har bidragit till att vi är nåbara dygnets alla 24 timmar vilket även gäller 

våra barn och unga. Samhällsutvecklingen har skapat nya mötesplatser 

och förenklat kommunikation via bland annat sociala medier och annan 

medieteknik. Mobbing sker numer inte enbart i skolan. Det har exempelvis 

blivit vanligare att mobbing sker på internet eller via SMS. Som förälder 9



kan det vara svårt att sätta sig in i och förstå barnets eller tonåringens 

livssituation och det finns ett behov av stöd i den processen.

Mindre elev- och barngrupper i förskola och skola

Miljön i förskolan och grundskolan i Göteborg ska vara kreativ, 

stimulerande och inbjudande för att skapa trygghet, tillit och arbetsro. 

För att skapa en sådan miljö är det viktigt att barn- och elevgrupperna 

minskar och att personaltätheten ökar.

Alla barn behöver social träning och föräldrar som söker arbete eller är 

föräldralediga behöver avlastning. Alla barns rätt till vistelse i förskolan 

ska därför garanteras till minst 25 timmar i veckan, detta ska även gälla 

för barn till föräldralediga eller arbetssökande. För att genomföra detta 

med bibehållen kvalitet behövs mer personal inom barnomsorgen.

Skolmat

Skolan bör erbjuda barn bra och näringsrik mat på ett aptitligt sätt i en 

behaglig social miljö. Mindre produktionsenheter, större andel ekologiska 

råvaror i maten samt miljöförbättring i skolmatsalen kommer att behövas.

Tillgång till förskola på obekväma arbetstider

Många föräldrar har arbetstider som inte överensstämmer med 

förskolans öppettider. Kommunen ska erbjuda nattbarnomsorg och 

det ska finnas fler barnomsorgslösningar för föräldrar med obekväm 

arbetstid. Inom varje stadsdel ska det finnas förskolor som har 

öppet på obekväma arbetstider.

Lust att lära – adekvata kunskaper och självförtroende

Förskolan, skolan och gymnasieskolan ska vara en plats för 

kunskapsutveckling där lusten för ett livslångt lärande skapas. 

Alla ska kunna gå ut ur skolan med goda kunskaper, ett gott 

självförtroende och en god självkänsla.10



Skolan har ett ansvar att ge alla elever tillräckligt med stöd och resurser 

för att ge de förutsättningar som krävs för att eleverna ska nå målen. Det 

är skolan som ska anpassas så att den passar eleverna, inte eleverna som 

ska anpassas för att passa skolan.

Elever som riskerar att inte uppnå målen ska få stödinsatser tidigt. Skolan 

ska tillsammans med anhöriga ta fram åtgärdsprogram med tydliga 

och uppföljningsbara mål. Stödet för att eleven ska kunna klara det 

individuella arbetet ska erbjudas i skolan utöver den schemalagda tiden.

Stimulera samtal och kritisk reflektion i skolan

Den grund som läggs i grundskolan och gymnasiet har stor betydelse 

för elevernas personliga utveckling och förmåga att sätta sig in i andra 

människors livsvillkor. Vänsterpartiet vill att skolan ska utgöra ett 

forum för eleverna där de tidigt under skolgången ska känna att det är 

naturligt att, med stöd av vuxna, kritiskt diskutera och analysera frågor 

som exempelvis berör ojämlikheter mellan könen, klasskillnader, 

diskriminering mot personer p.g.a. sexuell läggning, könsidentitet och/

eller könsuttryck, samt diskriminering mot personer med funktionshinder 

och p.g.a. etnisk bakgrund.

Inför läxhjälp på skoltid

Andelen elever med godkända betyg ska öka. Eftersom alla föräldrar inte 

förmår att komplettera sina barns behov av stöd i skolarbetet vill vi införa 

läxhjälp på skoltid och främja studiecirklar med lärarstöd.

Anställ fler resurspersoner i skolan

I grundskolan ser vi ett ökat behov av det förebyggande arbetet för 

att motverka mobbning, diskriminering och andra företeelser som 

leder till psykosocial stress hos barn och unga. Därför vill vi satsa 

mer på elevhälsofrämjande åtgärder. För att skapa en tryggare miljö
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i skolan behöver vi anställa fler resurspersoner.

Vi vill aktivt arbeta för ”en skola mitt i byn” där skolan inte ska vara en plats 

dit man bara går under vissa tidsperioder av dagen, utan att det ska vara ett 

kunskapscentrum som är integrerat på alla plan i det lokala samhället.

Tillgång till modern teknik i skolan

Alla barn och unga ska ha tillgång till modern informations- och 

kommunikationsteknik i sitt lärande, därför ska alla elever ha tillgång 

till bärbara datorer. Den pedagogiska personalen behöver ha ökad 

kompetens inom området för att undervisningen ska kunna anpassas till 

ett arbetssätt med datorer.

Alla elever ska få grundläggande kunskaper i programmering och tekniken 

bakom IT-samhället. Detta är viktigt för den demokratiska diskussionen 

om vårt framtida samhälle och för att bryta den sneda könsfördelningen 

inom datorvärlden.

Alla barn ska ha rätt till en aktiv skolbarnomsorg

Alla barn ska ha rätt till heltid i förskolan, även barn till föräldralediga och 

arbetssökande. Verksamheterna är betydelsefulla för barns utveckling 

och trygghet och är ett viktigt komplement till skolan. Skolbarnomsorgen 

i Göteborg ska vara tillgänglig för alla, hålla en hög kvalitet med utbildad 

personal och i samverkan med skolan skapa en helhet som bidrar till 

elevernas utveckling och lärande.

Rätten till kreativ stimulans

Barn har behov av kulturell stimulans och ska ha möjlighet att skapa. Barn 

i grundskolan ska ges plats i kultur- och musikskolans verksamheter, den 

ska vara avgiftsfri och vara tillgänglig för alla. För att stimulera barns och 

ungas kulturintresse ska alla elever erbjudas ett flertal museilektioner, 

teaterföreställningar och skolbioföreställningar varje år.12



Skolan ska också behandla de kreativa möjligheter som 

informationsteknologin ger möjlighet till. Digital fotografering, ljud- och 

videoinspelning och datoriserad behandling av bild, ljud och film ska alla 

elever få möjlighet att utforska. Man ska också få använda sin kreativa 

förmåga i form av utveckling av enklare program och spel.

Skolan har även en viktig uppgift genom att stimulera elever till fysiska 

aktiviteter.

Alla barn har rätt till stöd i sitt modersmål

Många barn i förskolan pratar ett eller fler andra språk än svenska. 

Forskning visar att barn med utländsk bakgrund som har goda kunskaper 

i sitt förstaspråk och har god kännedom om sin bakgrund och som vistas 

i flerspråkiga miljöer har bättre möjligheter att lära sig svenska, men även 

att utveckla färdigheter inom andra områden. Särskilt viktigt är stödet 

för de yngsta barnen, som är i färd med att utveckla språk och identitet. 

Alla barn med utländsk bakgrund eller barn som tillhör de nationella 

minoriteterna ska ha rätt till stöd i sitt modersmål.

Vi är emot privatskolor och vinstintresse på lärande

Vi anser att förskola, grundskola och gymnasieskola ska bedrivas i 

kommunal regi. Privatskolorna riktar ofta in sig på att få elever från familjer 

med hög utbildning, hög inkomst och hög studiemotivation eftersom man 

eftersträvar att uppnå så goda resultat som möjligt till så låga kostnader 

som möjligt. När en privatskola etableras tar den i regel elever från de 

kommunala skolorna som i sin tur förlorar resurser och i de flesta fall 

tvingas att skära ned i verksamheten. Systemet med privatskolor skapar 

en tvådelad skolordning där de som har resurser söker sig till statusskolor, 

medan de övriga blir kvar i kommunala skolor med allt mindre resurser.
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Den kritiskt reflekterande miljö som vi önskar i dagens skola går dessutom 

förlorad i de religiösa privatskolor som tillåts etablera sig i Sverige.

Vi är för en väl fungerande kommunal skola med hög kvalitet som är 

öppen för alla på lika villkor. För detta behövs mer resurser, mer makt åt 

personal, elever och föräldrar och en ökad variation och valfrihet.

Aktivt likabehandlingsarbete i skolan

Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg uppväxt på jämlika villkor, 

därför ska hot, kränkande behandling och utfrysning av barn och elever 

upphöra i skolan. Varje elev, förälder och anställd ska vara väl förtrogen 

med skolans värdegrund där likabehandlingsplanen ska vara en del 

av arbetet. Det aktiva likabehandlingsarbetet i skolan ska vara både 

främjande och förebyggande för att motverka diskriminering, trakasserier 

och kränkande behandling. Det är viktigt att Göteborg stödjer och ger 

utrymme för jämställdhetsgrupper på alla skolor.

Bryt stereotypa könsroller

Alla människor har rätt att bli bemötta som människor och inte utifrån kön. 

Skolforskningen visar emellertid att vuxna mer eller mindre omedvetet 

bemöter, bedömer, bekräftar, omtalar eller värderar barn och elever 

utifrån stereotypa föreställningar om kön.

Det behövs ökade kunskaper hos vuxna, lärare och skolledare om hur 

kränkningar, makt och föreställningar om kvinnligt och manligt hänger 

ihop. Skolan har ett stort ansvar att bryta jargonger och ord som trycker 

ner andra.

Genom att förlägga fler vuxenutbildningar i skolan, kurser, Sfi-utbildningar 

etc och på så sätt få fler vuxna i skolan som blir bra förebilder ökar 

möjligheterna att lyckas.
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Trygga och jämställda fritidsgårdar

De senaste åren har antalet mötesplatser för unga minskat drastiskt. 

Fritidsgårdar ska ses som ett aktivt och stimulerande fritidsalternativ för 

unga göteborgare. Varje skola i Göteborg ska ha en fritidsgård knuten till 

sig där det finns utbildad fritidspersonal. Personalen ska vara utbildad i 

mångfalds- och jämställdhetsmetoder för att bidra till en positiv miljö där 

alla känner sig välkomna. I kampen för flickors lika rätt på fritiden är det 

viktigt att fritidsgårdar har verksamheter som riktar sig särskilt till flickor.

Vi vill ge stöd, resurser och verka för att det ska finnas verksamhet och 

mötesplatser bara för unga tjejer i Göteborgs alla stadsdelar.

Idrotts- och föreningslivet betydelse

Idrotts- och föreningslivet ger positiva mervärden för unga människor och 

för samhället i stort. Idrottslivet bidrar inte enbart till bättre hälsa utan 

även till ökat samhällsengagemang, ökad gemenskap och känsla av tillit.

Idrottsrörelsen präglas fortfarande av manliga normer och maktstrukturer. 

Det vill vi bryta. Göteborgs Stads föreningsstöd ska utformas i dialog med 

föreningarna. En grundförutsättning för att få kommunalt föreningsstöd 

är ett aktivt arbete med jämställdhet och ett positivt attitydarbete för 

att motverka fördomar mot homo-, bi- och transpersoner. Flickors och 

pojkars, kvinnors och mäns, idrottande ska värderas och på ett likvärdigt 

sätt och resurserna ska fördelas rättvist. Föreningar som arbetar medvetet 

med ett jämställdhetsperspektiv ska lyftas fram som goda exempel, detta 

gäller även för föreningar som arbetar aktivt för att motverka fördomar om 

homo-, bi- och transpersoner.

Göteborgs Stad ska kunna erbjuda goda möjligheter till bredd- och 

motionsidrott, såväl som möjligheter till elitidrott. Alla flickor och pojkar 

som har talang och ambition för att göra en seriös elitsatsning ska ges
15



möjligheten att utveckla detta under socialt trygga förhållanden. 

Göteborgs Stad ska vara en jämlik och jämställd idrottsstad.

Unga vuxna har rätt till egen försörjning

Kontakter och nätverk spelar en allt större roll för unga människors 

möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden och avsaknaden därav 

fungerar indirekt diskriminerande. Därför ska staden satsa på att öka 

ungas möjligheter till jobb och egen försörjning. Alla stadens förvaltningar 

och bolag spelar betydelsefulla roller genom att ställa praktikplatser till 

förfogande. Praktikplatserna ska tillsammans med utbildningsinsatser i 

möjligaste mån leda till anställningar.

Den kommunala vuxenutbildningen och folkbildnings-institutionerna 

ska ge unga vuxna goda möjligheter att komplettera sina betyg från 

grundskolan och gymnasieskolan.

Unga vuxna har rätt till egen bostad

Andelen hyresrätter har minskat i Göteborg de senaste åren och det slår 

särskilt hårt mot dem som är på väg ut på bostadsmarknaden. Ungdomar 

har begränsade ekonomiska resurser och det är inte vanligt att man har 

råd att köpa sin första bostad. Ungdomar har ofta svårt att leva upp till 

de formella krav som hyresvärdar ställer på sina blivande hyresgäster, 

exempelvis när det gäller inkomstnivå, typ av inkomst, anställningsform 

eller avsaknad av betalningsanmärkningar. Alternativet för dessa 

ungdomar är ofta att bosätta sig i otrygga bostadsformer såsom i andra 

eller tredje hand.

Vi arbetar för att det ska bli lättare för unga människor att få sin första 

bostad. Därför vill vi införa en kommunal bostadsförmedling där hänsyn 

till individens hela livssituation tas och där de formella kraven inte hindrar 

unga från att få ett förstahandskontrakt.
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Makt över arbetet– balans mellan betalt 
och obetalt arbete            
Makten över arbetet är nyckeln till makten över 

samhällsutvecklingen.

 - Vänsterpartiets partiprogram - 2008

Vänsterpartiet sätter människans behov och välbefinnande i centrum. Vår 

vision är att alla ska ha samma möjlighet att ta del av och vara delaktiga 

i samhället. Verkligheten ser tyvärr annorlunda ut. Klass- och könsklyftor-

na har ökat. Många går arbetslösa medan andra riskerar sin hälsa genom 

hög arbetsbelastning och får för lite tid med familj och barn. För att ett 

samhälle ska vara socialt hållbart behövs inte bara tid för betalt arbete 

och fritidssysselsättningar, det behövs också tid för det obetalda arbetet. 

Det obetalda arbetet är en förutsättning för det betalda arbetet.

Vi arbetar för allas rätt till en god hälsa

En stark samhällsgemenskap präglad av solidaritet mellan människor 

utgör själva grunden för en god folkhälsa. Ju jämlikare ett samhälle är, 

desto bättre hälsa bland medborgarna. Grundläggande förutsättningar är 

hög sysselsättning, ett väl fungerande socialförsäkringssystem och vård, 

skola och omsorg på lika villkor, av hög kvalitet.

Behovet av ett förebyggande hälsoarbete är stort. För att lyckas med am-

bitionerna i folkhälsoarbetet måste all kommunal verksamhet genom-

syras av ett folkhälsoperspektiv och ett salutogent tänkande, där de 

arbetandes fysiska och psykosociala arbetsmiljö förbättras samt de ar-

betandes inflytande över det egna arbetet stärks. Att arbeta salutogent 

innebär att man fokuserar på det friska och positiva snarare än på det 

som är negativt.

17



Vi vill omfördela arbetstiden mellan människor

Att en hög andel människor går arbetslösa idag är ett enormt slöseri 

med mänskliga resurser. Delaktighet och inflytande är de viktigaste 

komponenterna för en god hälsa. Alla som behöver försörjningsstöd ska 

erbjudas stöd som ger möjligheter till ett eget arbete. Det kan handla 

om arbetsträning eller praktikarbeten. Samtidigt som arbetslösheten är 

hög arbetar många för mycket i relation till vad hälsan mäktar med. En 

omfördelning av arbetstiden är på sikt en viktig folkhälsoreform som ger 

alla människor rätt till en balans mellan arbete och vila, mellan betalt och 

obetalt arbete.

Vi vill införa en sex timmars normalarbetsdag som en frihetsreform för 

alla. Vi anser att det är bättre att fler lönearbetar kortare tid och därmed 

delar på jobben. Det handlar om hälsa och livskvalitet samt om att öka 

jämställdheten genom en rättvisare fördelning mellan betalt och obetalt 

arbete. Vi vill att föräldraledighet ska ses som en merit och uppmuntra till 

ett delat ansvar för barnen.

Göteborgs Stad som arbetsgivare

Göteborgs Stad ska vara ett föredöme när det gäller personalpolitik. 

Personalen ska vara delaktiga och ha inflytande över sin arbetssituation. 

Kommunen ska ha ett nära och förtroendefullt samarbete med de fackliga 

organisationerna och tillsammans med brukare och anställda verka för en 

verksamhet med hög kvalitet. Arbetsorganisationen ska utformas så att 

den tar tillvara personalens individuella förutsättningar och kompetens.

Höj kvaliteten & minska sjukskrivningarna – 

anställ fler inom kommunen

Kommunen behöver anställa fler medarbetare för att öka kvaliteten 

inom verksamheterna; för att minska barngrupperna i förskolan, för 

en generösare biståndsbedömning av hemtjänst, för ett ökat stöd för 18



kvinnor som utsätts för våld osv.

Många medarbetare inom kommunen har idag en väldigt hög 

arbetsbelastning och riskerar att slitas ut och bli långtidssjukskrivna. 

Samtidigt är många arbetslösa och riskerar sin hälsa på grund av förlorad 

självkänsla och framtidstro. Att omvandla gemensamma utgifter för 

arbetslöshet och sjukskrivningar till jobb är en vinst för Göteborg och för 

kvaliteten på våra gemensamma tjänster.

Förbättra arbetsmiljön

En förbättrad arbetsmiljö tillsammans med subventionerad friskvård och 

gemensamma sociala aktiviteter minskar sjukfrånvaron. Alla verksamheter 

ska ha riktlinjer och verktyg för att få sjukskrivna medarbetare i arbete igen. 

Utformningen av arbetsmiljön ska vara anpassad så att funktionshindrade 

i ökad omfattning kan beredas anställning.

Alla ska ha rätt till heltid

Egen försörjning är grunden för personlig frigörelse och självständighet. 

Kvinnor arbetar oftare deltid och har, oftare än män, ofrivilliga 

deltidsanställningar eller tidsbegränsade anställningar. Vår målsättning 

är att alla ska ha rätt till heltid. 

Vänsterpartiet arbetar aktivt för att omvandla ofrivilliga deltidstjänster 

till heltidstjänster samt omvandla timanställningar till fasta tjänster. 

Alla ska ha rätt till heltid och möjlighet till deltid. Detta innebär att 

grundbemanningen ska öka och att vikariepooler ska innehålla 

heltidsanställd personal.

Bryt den könssegregerade arbetsmarknaden

Arbetsdelningen mellan kvinnor och män leder till en könsuppdelad 

arbetsmarknad, det vill säga att kvinnor och män till stor del befinner 

sig inom olika yrken och olika branscher. Kvinnor befinner sig 19



generellt sett i yrkeskategorier med lägre medellön. Det är därför viktigt 

att aktivt arbeta för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. Fler 

män ska exempelvis anställas inom äldreomsorgen och inom förskolan 

och fler kvinnor i ledande positioner och inom tekniska yrken. Vi ser 

positivt på att positiv särbehandling används i syfte att stärka kvinnors 

ställning på arbetsmarknaden.

Fortsatt arbete för rättvisa löner

Till följd av politiska beslut har löneskillnader mellan kvinnor och män 

minskat inom kommunen. Detta arbete ska fortsätta och det är viktigt att 

vara uppmärksam på löneutvecklingen så att skillnaderna inte ökar igen. 

Den löneskillnad som fortfarande kvarstår beror till stor del på att män 

arbetar inom bättre avlönade jobb. Vi ska därför prioritera att lönerna för 

de sämst avlönade grupperna i kommunen ska öka mest. 

Rätten till livslångt lärande

För att kunna ta tillvara sina intressen och påverka samhällsutvecklingen 

måste alla ha rätt och möjlighet till en likvärdig utbildning med hög 

kvalitet. En av kommunens viktigaste uppgifter är att tillhandahålla en 

vuxenutbildning som stärker möjligheterna för individen att utvecklas och 

ta till vara sina intressen. 

Göteborg ska ha ett dynamiskt och framåtriktat synsätt när det gäller 

insatser för att stärka sysselsättningen och motverka arbetslöshet. 

Andelen studenter med arbetarbakgrund ska öka på högskole- och 

universitetsutbildningarna. Goda möjligheter till utbildning motverkar 

kunskapsklyftor och därmed klassklyftor. Rätt till vuxenutbildning ska 

vara lika självklar som rätten till arbete.

Vi vill ha fler utbildningsplatser på komvux. En större del av 

vuxenutbildningen ska ske i kommunal regi. Det ska finnas goda
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förutsättningar för omskolning, vidareutbildning samt komplettering av 

betyg från grund- och gymnasieskola. Vi vill utveckla samarbetet med 

universitetet och högskolor i vårt närområde. Vi vill utöka och utveckla till 

exempel mentorsprogram och andra stödjande insatser i de områden där 

högskoleutbildade är underrepresenterade.

Folkhögskolorna är viktiga för att möjliggöra för fler att söka till högskolor 

och universitet, det är därför viktigt att Göteborgs Stad värnar om 

folkhögskolornas fortlevnad.

En meningsfull och stimulerande fritid

Delaktighet och makt över samhällsutvecklingen handlar också om rätten 

till meningsfulla och stimulerande fritidssysselsättningar. Göteborg ska 

ha ett blomstrande och starkt föreningsliv som främjar jämställdhet och 

folkhälsa, och som motverkar diskriminering och trakasserier. 

Alla i Göteborg ska ha möjlighet att engagera sig i föreningar. Det är 

ofta dyrt att delta i aktiviteter som erbjuds på den privata marknaden, 

exempelvis att delta i en danskurs, en målarkurs eller att träna på gym. 

Vi anser därför att det är viktigt att kommunen kan erbjuda alternativ 

som är tillgängliga för alla. Hyror ska därför hållas på en låg nivå för 

föreningarna. För att minska trycket på de idrottsanläggningar som finns 

och öka tillgängligheten för träningstider ska vi fortsätta utbyggnaden av 

fler utrymmen och arenor för idrotten.

Kulturell jämlikhet i närmiljön

Kulturpolitiken är ett led i fördjupningen av demokratin. Kommunen ska 

stödja kulturens mångfaldiga former och tillgodose medborgarnas behov 

av kulturella mötesplaster för samtal och intellektuell stimulans. Göteborg 

är en stad rik på kultur- och nöjesutbud.
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För att öka tillgängligheten och bredda basen av besökare till stadens 

museer vill vi att alla museibesök ska vara fria från avgift.

Vänsterpartiet arbetar för att människor ska ha tillgång till 

kulturupplevelser i närmiljön. Stadsdelsnämnderna ska ge medborgarna 

goda förutsättningar att ta del av ett rikt kulturliv.

Vi vill öka antalet kommunala anslagstavlor för icke kommersiell 

annonsering.

Biblioteket som kulturell mötesplats

Biblioteken ska vara en naturlig knutpunkt för kulturell aktivitet. 

Folkbiblioteken är viktiga kulturbärare och informationskällor. Utbudet på 

stadens bibliotek ska vara tillgängligt och brett för alla kommuninvånare 

och spegla den kulturella mångfald som finns i Göteborg. Alla som har 

långt till biblioteket ska ha tillgång till bokbuss. 

Göteborg ska vara ledande i skapandet av framtidens bibliotek. Målet är 

att det utbud som idag finns på biblioteken ska vara tillgängligt digitalt 

över nätet. Framtidens bibliotek behöver även göra annat tillgängligt än 

böcker, film och musik, t ex bilder och datorspel. Alla har inte möjlighet 

att ta del av internet i hemmet eller på jobbet. Därför ska vem som 

helst kunna koppla upp sig på trådlösa nätverk eller öppna terminaler i 

anslutning till stadens bibliotek.

Ökat stöd till det fria kulturlivet

Stödet till de stora institutionerna har i för stor utsträckning prioriterats 

på bekostnad av det fria kulturlivet. Vi vill ge alla kommuninvånare 

möjligheten att komma i kontakt med den fria och nyskapande kulturen. 

Vi vill därför göra extra satsningar på det fria kulturlivet för att främja 

förnyelse och kulturell mångfald.
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Värna stadens kulturarv

Göteborg har ett rikt historiskt arv i form av byggnader, folkliga traditioner 

och samlingar av föremål. Staden ska värna om detta arv genom levande 

och tillgängliga museer och arkiv. Programmet för den kulturhistoriskt 

värdefulla bebyggelsen ska följas. Kommunen ska samarbeta med 

stadsdels- och hembygdsföreningar för att värna och vårda kulturarvet.
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Trygghet, gemenskap och inflytande – 
Rätt till en god ålderdom          

En teaminriktad äldreomsorg

Äldreomsorgens insatser ska kännetecknas av respekt, lyhördhet 

och dialog. Den äldres behov ska stå i centrum genom ett lagarbete 

och genom att resurserna samlas runt den äldre. Det ska finnas ett väl 

fungerande samarbete mellan kommunens äldreomsorg, sjukvården och 

hemsjukvården. Att ge stöd och hjälp till en närstående måste alltid vara 

frivilligt liksom det måste vara frivilligt att ta emot stöd från en anhörig.

Äldre ska ha rätt till en aktiv och meningsfull tillvaro

Dagens äldre är både friskare och piggare än tidigare, men att bli gammal 

innebär ibland att man inte klarar tillvaron lika självständigt som i yngre 

dagar. Tillgänglighetsfrågorna är avgörande för äldres möjligheter att 

långt upp i åldrarna leva självständigt. Därför ska vi ha en tillgänglig 

kollektivtrafik, en utbyggnad av flexlinjer och en väl fungerande färdtjänst. 

Tillgängliga bostäder med hiss, god utomhusmiljö, närhet till service och 

möjligheter till gemenskap är andra viktiga områden.

Fler former av boende för äldre

Många äldre lever ensamma och känner sig socialt isolerade i sin 

bostad. Vi vill därför utveckla fler former av boende för äldre där 

behovet av gemenskap kan tillgodoses. Vi vill ha fler seniorboenden och 

gemenskapsboenden för att bryta den sociala isoleringen och därmed 

öka välbefinnandet hos många äldre. Göteborgs äldre ska ha möjlighet 

att välja boendeplatser i alla stadsdelar. 

Trygghetsbostäder ska finnas dit man kan söka sig utan biståndsbedömning. 

Trygghetsbostäder måste utformas så att äldre kvinnor och män med låg 

pension har råd att flytta dit.24



Friskvård för äldre

Friskvårdsarbetet inom äldreomsorgen ska öka. Det behövs fler 

träffpunkter i staden för äldre människor för att tillgodose de sociala 

behoven. Utevistelse, organiserad motion och sociala aktiviteter ska vara 

vardagliga inslag för äldre som har hemtjänst eller bor på äldreboende. 

Fallskador ska minska genom ombyggnadssatsningar i hemmen och 

fixartjänster ska finnas i alla stadsdelar. 

Måltiderna i fokus

Måltiderna inom både hemtjänst och äldreboenden ska vara en källa till 

njutning och vara en social aktivitet med tid för samtal och reflexion. Maten 

ska vara särskilt anpassad för äldre människors näringsbehov. Dietister 

ska anställas i stadsdelarna för att öka näringsinnehållet i maten. 

Mångfaldsanpassad äldreomsorg

Äldreomsorgsinsatserna ska vara riktade för att minska skillnader mellan 

kvinnor och män samt mellan socioekonomiska grupper. Insatserna till 

äldre med annat modersmål än svenska ska utvecklas så de får stöd i 

vardagen av personal som talar det egna språket och har kunskap om 

deras bakgrund, tidigare livsvillkor och religiösa övertygelser.

Kunskap om homo-, bisexuellas och transpersoners livssituation är också 

viktigt för att få bästa möjliga omsorg för varje individ.

Verklig valfrihet i vardagen

Äldre ska ha inflytande över sin vardag också när de behöver insatser från 

hemtjänsten eller bor på ett äldreboende.

Redan när bedömningen görs vilka insatser och vilket stöd som behövs 

ska inflytande finnas. Inom det antal timmar man fått ska friheten vara 

stor att få den hjälp man vill ha utifrån egna behov och önskemål. Så 

långt som möjligt ska man kunna påverka när insatserna görs och kunna 
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byta person om det inte fungerar bra. Det ska finnas utrymme för sociala 

aktiviteter och promenader när det önskas. Kontinuitet, att ha hjälp av så 

få som möjligt, är en förutsättning för inflytande i vardagen. Vi anser att 

det är viktigt att ingen avstår från hemtjänst av ekonomiska skäl.

Inflytande över vardagen kräver också att människor kan ta med sina 

önskemål och vanor när de flyttat in på äldreboende.

Äldre människor kan utsättas för försummelse och våld. Mäns våld 

drabbar även äldre kvinnor. Det måste finnas kunskap bland anställda 

och en konkret handlingsplan så att alla vet hur de ska agera.

Likabehandlingsarbete

Det behövs ökade möjligheter för personalen att diskutera och få verktyg 

för att hantera och motverka intolerans och kränkande handlingar hos de 

äldre. Rasism, homofobi och sexism existerar i samhället, så också på 

våra äldreboenden.
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Rätten till delaktighet och ett aktivt liv för 
människor med funktionsnedsättning     

Funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder för ett 

aktivt liv

Många människor i olika åldrar har någon form av funktionsnedsättning 

som påverkar deras vardagsliv. Det sätt vi utformar staden, bostäder, 

kollektivtrafik, kommunens arbetsplatser, skolor, kultur och 

fritidsverksamheter, kommunens information och mycket mer kan antingen 

utestänga kvinnor och män, flickor och pojkar med funktionsnedsättning 

eller undanröja hindren för deras möjligheter att vara en del av och ta del 

av Göteborgs möjligheter.

Ett tillgängligt Göteborg är därför en nödvändighet och en fråga om 

demokrati och mänskliga rättigheter. Det behöver bedrivas ett systematiskt 

tillgänglighetsarbete inom alla verksamhetsområden.

Många människor med funktionsnedsättning klarar sig bra i ett tillgängligt 

Göteborg andra kommer på grund av sin funktionsnedsättning att behöva 

olika insatser som personlig assistans, bostad, boendestöd, något 

meningsfullt att göra, hjälp att klara sitt föräldraskap, stöd för att kunna 

ta del av olika aktiviteter eller för att klara utbildning och jobb.

Det behövs fler boendealternativ för människor med funktionsnedsättning 

i Göteborg och en utveckling av boendestödet är en av förutsättningarna 

för detta. Samtidigt måste verksamheten på gruppboenden utvecklas så 

att det överallt utgår från varje enskild persons behov och önskemål.

Möjligheter till sysselsättning och boende måste utformas utifrån 

individuella behov och önskemål. Många fler människor med 

funktionsnedsättning skulle kunna klara ett arbete och kommunens egna 27



arbetsplatser ska vara ett föredöme när det gäller att anpassa jobb till 

människor med funktionsnedsättning.

Det ska vara en självklarhet att också människor med funktionsnedsättning 

har olika sexuell läggning och att de ska bemötas utan fördomar och 

osynliggörande.

Kvinnor, män och barn med funktionsnedsättning och utländsk bakgrund 

kan på grund av språksvårigheter och bristande kunskap och anpassning 

av verksamheten gå miste om insatser och stöd de har rätt till. Därför måste 

information och verksamheter utvecklas så att de når alla Göteborgare.

I all verksamhet måste också finnas ett tydligt barnperspektiv både när 

det gäller barn med funktionsnedsättning eller barn som har föräldrar 

med funktionsnedsättning.

Stödet till anhöriga ska utvecklas och bygga på de individuella behov 

som finns.

Handikapprörelsen och brukarorganisationer utgör en viktig resurs 

som ska tas tillvara när det gäller kunskaper och erfarenheter om vad 

som behöver göras för att förbättra situationen för människor med 

funktionsnedsättning.

Helhetssyn på insatserna till kvinnor och män med 

psykisk funktionsnedsättning

Människor med psykisk funktionsnedsättning har ofta en särskilt 

utsatt situation. De behöver insatser för att få vardagslivet att fungera. 

Samarbetet mellan sjukvården och kommunen måste fungera.

Fler fullvärdiga bostäder och boendealternativ måste skapas. Det 

boendestöd som för många är en förutsättning för att vardagen ska 

fungera i eget boende måste finnas också på kvällar och helger.28



Vi vill fortsätta utveckla aktivitetshus, sociala kooperativ och mindre 

mötesplatser. De ger möjlighet till att träffa andra, till stöd, men också till 

att själv skapa konst, musik och poesi.

Möjligheterna till vuxenutbildning och att gå vidare till praktik och arbete 

för de som kan och vill måste bli bättre. De som behöver insatser måste 

ha stora möjligheter att på verka dem och sitt eget liv.

Många med psykisk funktionsnedsättning möts av fördomar och rädsla. 

Därför måste kunskap spridas och fördomar motverkas.

Barnperspektivet är viktigt och barn till människor med psykisk sjukdom 

har rätt till stöd och kunskap för att kunna förstå och hantera sin situation.

Kvinnors situation måste också uppmärksammas. Undersökningar har 

visat på att de kan vara mycket utsatta när det gäller misshandel och 

övergrepp.

Fler boendealternativ för funktionsnedsatta 

Möjligheten att få en egen lägenhet med stöd och service ska öka. 

Det behövs en bättre samordning och styrning för att få fram lämpliga 

bostäder. Genom ökad samverkan ska behovet av köpta platser utanför 

Göteborg minska. 

Förbättra anhörigstödet

Merparten av all vård och omsorg utförs oavlönat av nära anhöriga, 

till största del av anhöriga kvinnor. Att vårda anhöriga kan vara mer 

betungande än glädjefyllt om det inte finns utrymme för avlösning och 

avlastning. Det är därför viktigt, både ur jämställdhetssynpunkt och 

ur vårdtagarsynpunkt, att anhörigstödet förbättras och utvecklas. De 

anhöriga som utför ett omfattande omvårdnadsarbete ska ha rätt till en 

kontaktperson där man tillsammans upprättar en individuellt utformad 

stödplan. 29



Demokrati, mänskliga rättigheter
 & jämställdhet                            
Respekten för de mänskliga rättigheterna ska vara 

grundläggande för all politik.

 - Vänsterpartiets partiprogram - 2008

Alla människor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnicitet, religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder ska ha lika möjligheter att skapa sig ett gott liv i Göteborg. Idag 

ser vi att människor dagligen diskrimineras på dessa grunder, exempelvis 

på arbetsmarknaden, på bostadsmarknaden eller ute i det offentliga 

rummet. Det är oacceptabelt och hör inte hemma här i Göteborg eller 

någon annanstans. 

Demokrati handlar om alla människors lika värde och att alla ska ha 

möjlighet till inflytande och makt över samhällsutvecklingen och över 

sin egen livssituation. Att ge alla medborgare förutsättningar att delta i 

samhällsbyggandet är nödvändigt för en välfungerande demokrati.

Offentlighetsprincipen 2.0

Vi vill öka möjligheterna för allmänheten att ta del av kommunens 

information och att granska kommunens datorsystem. All digital 

publicering ska därför ske enligt öppna standarder och öppna filformat. 

Kommunen ska så långt det är möjligt gå över till ny programvara med 

öppen källkod. Enskilda, organisationer och företag ska aldrig behöva 

använda slutna standarder eller filformat för att kommunicera med 

kommunen.

Säkra rättigheterna för papperslösa

Människan har en rad rättigheter enbart i egenskap av att vara människa. 
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I Göteborg lever många människor som saknar formell rätt att vistas i 

landet. Dessa människor kallas för papperslösa. Utan tillgång till de 

vanliga strukturerna för sjukvård, skola och arbete, lever papperslösa helt 

ställda vid sidan av det skyddsnät som de flesta av oss tar för givet. Fram 

tills nu har barnens rätt till skolgång helt legat i händerna på enskilda 

skolledares välvilja och känsla av solidaritet. 

Papperslösa flyktingar ska ha rätt till hälso- och sjukvård på samma sätt 

som övrig befolkning.

Oavsett vad man anser om föräldrarnas skäl till att hålla sig och sina barn 

gömda måste barnen tillförsäkras goda uppväxtvillkor. Att vistas i skolan 

några timmar om dagen, med struktur och kamrater, kan vara avgörande 

för barnens välbefinnande. Den rätt som gäller för barn till asylsökande 

ska därför också gälla för barn som lever gömda. Det ska gälla från förskola 

till gymnasieskola inklusive särskola. 

Antidiskrimineringsperspektivet ska alltid beaktas 

vid rekrytering

Vid rekrytering ska därför alltid målet om att personalsammansättningen 

ska spegla stadens demografiska sammansättning beaktas. Det innebär 

fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund på högre chefsposter 

och fler män inom omsorgen och skolan för de lägre åldrarna. 

Vi vill använda avidentifierade ansökningar vid nyrekrytering för att 

undvika att osakliga grunder påverkar urvalet till anställningsintervju. 

Det ska ställas tydliga krav vid tillsättning av en ny tjänst för att minska 

utrymmet för godtycklighet. 

Krav vid upphandling

Göteborgs stad gör årligen inköp för ca 13 miljarder kronor. Vi kräver 

att kommunen endast anlitar seriösa företag som följer de spelregler 31



som gäller för svensk arbetsmarknad. Skattepengar ska under inga 

omständigheter användas för att subventionera dåliga arbetsvillkor, dålig 

arbetsmiljö eller miljöskadlig verksamhet. Vänsterpartiet ser det som ett 

minimikrav att anbudsgivaren skrivit på kollektivavtal.

Vänsterpartiet vill införa en antidiskrimineringsklausul i de 

kommunala upphandlingskontrakten i Göteborg för att säkerställa att 

medborgarnas skattepengar inte går till företag som diskriminerar. 

Klausulen innebär att entreprenören åtar sig att inte bryta mot gällande 

diskrimineringslagstiftning, och om så sker har kommunen rätt att häva 

avtalet.

Jämställdhetsintegrera Göteborgs Stads verksamheter

Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra kommunens alla verksamheter. 

Syftet med jämställdhetsarbetet är att bryta den patriarkala struktur 

som genomsyrar den offentliga verksamheten och relationen 

människor emellan i staden. Därför ska Göteborgs stad arbeta aktiv 

med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering är en strategi 

för att säkra att alla medborgare får lika god service och professionellt 

bemötande oavsett kön. 

Det innebär att pedagogisk verksamhet, vård och omsorg, kulturverksamhet 

och idrottsverksamhet ska motverka könsstereotypt beteende.

Metoder ska användas för att analysera verksamheter ut ett 

jämställdhetsperspektiv och synliggöra vilka normer och värdering 

som styr. Bland annat kan den så kallade 3R-metoden användas för 

att ställa frågan ”Vem får vad och på vilka villkor?”. Denna metod ska 

också användas vid beslutsfattande för att göra konsekvensanalyser 

utifrån ett könsperspektiv. Könsuppdelad statistik och 

konsekvensanalyser ska finnas i alla redovisningar och beslutsunderlag.
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På så sätt kan jämställdhetsperspektivet genomsyra alla stadens 

verksamhetsområden.

Verktyg för att jämställdhetsdiplomera verksamheter

Vi vill ta fram ett verktyg för att jämställdhetsdiplomera verksamheter 

i staden. Målet är att alla förskolor och skolor ska arbeta med en 

genuspedagogisk metodik och vara jämställdhetsdiplomerade. Göteborgs 

Stad arbetar idag med att miljödiplomera verksamheter vilket har visat sig 

vara ett effektivt sätt att få alla delaktiga i förändringsprocessen. Vi ser 

att liknande metoder kan användas för att kvalitetssäkra verksamheter ur 

jämställdhetssynpunkt. 

Bekämpa våld i nära relationer

Misshandlade kvinnor och barn ska garanteras ett snabbt och säkert 

skydd. Det är förövaren, inte offren som ska tvingas lämna den 

gemensamma bostaden. Kriscentrum för kvinnor och övriga kvinnojourer 

spelar här avgörande roller. Då barn ofta är inblandade behövs ett tydligt 

barnperspektiv både på jourerna och när det gäller att bearbeta de 

traumatiska upplevelserna. Kvinnor som utsätts för våld eller hot om våld 

ska erbjudas överfallsalarm som är direktkopplade till SOS Alarm. 

De kvinnor som har de mest utsatta livssituationerna när det gäller våld 

har idag det sämsta stödet. Särskilt utsatta är funktionshindrade kvinnor, 

bland annat kvinnor med psykiska och intellektuella funktionshinder, samt 

kvinnor som missbrukar. Inom dessa områden måste stödet förbättras. 

Vi ser även att kompetensen behöver höjas i kommunen för att förbättra 

stödet till barn och unga som lever i strängt patriarkala familjestrukturer.

Kunskaper och kompetens ska finnas hos socialtjänsten som har det 

övergripande ansvaret men andra berörda personalgrupper måste ha 

kunskapen att våga se, våga fråga och veta hur de ska agera.
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Samverkan för våldsutövande män

Kvinnofridsarbetet kräver samverkansrutiner med andra aktörer som 

polis, rättsväsende, sjukvård och kriminalvård. Verksamheten Utväg är en 

konkret samarbetsform för stöd till misshandlade kvinnor och inblandade 

barn och för ett aktivt arbete att få de våldsutövande männen att sluta 

använda våld. Insatser för de våldsutövande männen är en betydelsefull 

del i ett förebyggande arbete mot våld i nära relationer och behöver därför 

utvecklas ytterligare. 

Göteborg ska bli en HBT-stad

Vänsterpartiet vill att Göteborg ska vara en öppen stad där människor är 

fria att leva ut sin unika identitet och livsstil utan rädsla för diskriminering, 

trakasserier eller hot och våld. Göteborgs Stad ska vara ett efterföljansvärt 

exempel när det gäller kampen mot hatbrott mot homo-, bi- och 

transpersoner. 

HBT-kompetens är en central del i antidiskrimineringsarbetet för att 

förebygga diskriminering och fördomar. All personal i kommunal 

verksamhet och verksamhet finansierad med kommunala medel ska ha 

kompetens för att kunna bemöta fördomar om HBT-personer och främja 

ett klimat för sexuellt likaberättigande. Sexualundervisningen i skolan 

måste förbättras, ifrågasätta heteronormen och omfatta HBT-frågor.
 

Göteborg ska stödja verksamhet som syftar till ett mer öppet och tolerant 

samhällsklimat i staden och som motverkar fördomar och diskriminering 

på grund av sexuell läggning och könsidentitet. Göteborgs HBT-festival är 

ett bra exempel på initiativ som ska ges fortsatta resurser.

Inför ett romskt kultur- och informationscenter

Romska kulturyttringar har i alla tider trängts undan av det svenska 

majoritetssamhället. Romer har förnekats rättigheter och förföljts. 
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Romer är en av Sveriges fem nationella minoriteter. Vi i Vänsterpartiet 

vill se ett romskt kultur- och informationscenter där huvuduppgifter 

ska vara att forska i och dokumentera om romsk kultur och om romers 

situation i och runt Göteborg. Centrumet ska vara en motor i det samtida 

romska kulturlivet och vara en mötesplats för romer såväl som för andra 

intresserade.

En stad utan rasism

Vänsterpartiet kämpar mot alla former av rasism. Att motverka grogrunden 

för rasism och stärka antirasistiska krafter i staden ska vara en självklar 

del av Göteborgs stads verksamhet. 

Vi vill stärka samarbetet bland olika organisationer och aktörer i staden 

samt jobba för att motverka diskriminering vid anställningar och på 

bostadsmarknaden. 

Vi vill stärka stödet till fackförbund, föreningar och andra nätverk som 

bedriver antirasistisk verksamhet.
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En vacker grön stad – 
Stadsbyggnad för framtiden          
Vi vill ge Göteborg möjlighet att växa till ett ekologiskt hållbart 

samhälle.

Miljön är en grundläggande förutsättning för alla våra aktiviteter. Allt 

hänger ihop. Att Göteborg betraktas som en ekologiskt hållbar, mänsklig 

och attraktiv stad ger i förlängningen göteborgarna en bättre och tryggare 

välfärd. Vår ambition är att säkra morgondagens generationers rätt till en 

ren och välmående miljö.

Bygg staden utifrån ett Göteborg som växer

Göteborgsregionen är en av de mest dynamiska tillväxtregionerna i 

Sverige. För att Göteborg som stad ska tillåtas att växa i rådande takt, 

måste tillgängligheten för boende i staden öka, vi behöver en utbyggnad 

av kollektivtrafiken och vi behöver bygga fler bostäder för att kunna leva 

upp till de ökade behoven. 

Vänsterpartiet vill att Göteborg ska vara en blandstad som präglas 

av närhet. Det ska vara möjligt att gå och cykla i hela staden i ett 

sammanhängande nät av trygga gång- och cykelvägar. Barriärer av stora 

bilvägar måste successivt byggas bort, till exempel genom att vi omvandlar 

trafikseparerade motorleder till breda avenyer med lägre hastighet. 

Stadens utbyggnad ska följa de etablerade kollektivtrafikstråken för att 

stärka resandeunderlaget till kollektivtrafiken och utnyttja existerande 

infrastrukturer. Målet måste vara att i alla lägen göra det enklare att resa 

kollektivt än att ta bilen.

Alla ska ha tillgång till god och fullständig samhällsservice nära bostaden, 

oavsett var man bor. Stadsdelstorgen bör utvecklas och stärkas genom en 

aktiv lokaliseringspolitik. Vi säger nej till fler etableringar och placering36



av verksamheter i bilorienterade lägen. Vi kräver ett absolut stopp för 

utbyggnad av bostadsområden som blir bilberoende.

Vi vill bland annat använda oss av förtätning för att bygga bort 

bostadsbristen. Förtätningar går att genomföra utan att göteborgarnas 

tillgång till grönområden hotas. För att möjliggöra en effektiv 

utbyggnadspolitik måste stadsbyggnadskontoret ges i uppdrag att ta 

fram och förbereda detaljplaner för nya bostäder och områden.

Vänsterpartiet motsätter sig all försäljning av kommunal mark. 

Kommunens mark är göteborgarnas gemensamma egendom och ska 

inte privatiseras. Istället förordar Vänsterpartiet att mark upplåts med 

tomträttsavgäld. Kommunen ska om tillfälle ges försöka återanskaffa så 

mycket som möjligt av den mark som finns innanför kommunens gränser.

Barnperspektivet ska finnas med i stadens utveckling. Ur folkhälsosynpunkt 

är det viktigt att byggande ger utrymme för en miljö där barn i olika åldrar 

kan vistas och utvecklas.

En tillgänglig grön stad för olika behov

Tillgång till grönområden gör staden vackrare och påverkar människors 

välbefinnande positivt. Göteborgarna ska ha tillgång till havet, parker 

och naturområden för att kunna tillgodose sina behov av rekreation och 

avkoppling. 

Vi vill skapa ett Göteborg anpassat för alla olika människors förmåga och 

behov. Stadens ska vara tillgänglig och anpassad så att man kan känna 

sig trygg och hemma i Göteborg. Funktionsnedsättning ska inte få vara 

ett hinder för att kunna besöka allmänna kommunala verksamheter 

och ta del av stadens rika kultur- och fritidsutbud. Ett systematiskt 

tillgänglighetsarbete ska bedrivas i Göteborg.
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Slå vakt om strandskyddet för allas rätt till kusten

Göteborg är en kuststad och Vänsterpartiet vill slå vakt om alla 

kommuninvånares rätt till våra gemensamma stränder. Strandskyddet 

har en fundamental betydelse för allemansrätten, vare sig det gäller att 

promenera, bada eller sjösätta båtar. Det har ett högt demokratiskt värde 

att värna Göteborgs stränder mot bebyggelse eller andra anordningar 

som inskränker allemansrätten. 

Rätten till en god bostad till rimliga kostnader

I dagens Göteborg breder trångboddheten ut sig. Nästan vart tredje barn 

är idag trångbott.

Alla som bor i Göteborg eller som vill flytta hit får inte en egen bostad. 

För oss är målet för bostadspolitiken att alla människor ska ges lika 

möjligheter att leva i goda bostäder, i en bra miljö, till rimliga kostnader. 

Vi vill att kommunen prioriterar byggandet av små, billiga hyresrätter. Det 

behövs för alla de ungdomar som idag saknar bostad, flyttar runt bland 

kompisar eller inte kan flytta från föräldrahemmet. Men det behövs också 

moderna hyresrätter med hiss för de äldre som behöver byta till en bättre 

bostad. Många barnfamiljer i Göteborg är mycket trångbodda därför 

behövs det också större lägenheter.

Det behövs många olika former av boende i Göteborg. Boende som ger 

förutsättningar för olika livsval. Vi vill därför satsa på fler kollektivboende 

och fler lägenheter i bogemenskap.

Många studenter som bor i Göteborg lägger ut över hälften av sin inkomst 

på boende vilket vi inte tycker är rimligt. Boendekostnaden tar också en 

alldeles för stor del av inkomsten för de med låga inkomster. En rimlig 

hyra motsvaras av högst 25% av en medelinkomst för en nyproducerad 

lägenhet på två rum och kök.
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Ingen ska vara hemlös i Göteborg

En egen bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för att barn 

och unga ska klara skolan, för att människor ska kunna utbilda sig och 

sköta sina jobb. 

Den allra viktigaste frågan för att komma tillrätta med hemlösheten är att 

bygga fler bostäder, främst hyresrätter med rimliga hyror och fördela dem 

rättvist. 

Människor som av olika skäl förlorat sin bostad eller har svårt att få 

bostad på grund av t.ex betalningsanmärkningar måste få stöd till ett nytt 

boende. Barn har rätt att växa upp i en trygg bostad och barnfamiljer ska 

inte vräkas. Det är viktigt med snabba insatser för att förebygga vräkning 

när människor riskerar att mista sin bostad. 

För de som behöver stöd i sitt boende måste det finnas individuella 

lösningar och flera olika alternativ. Många klarar av att bo i egen lägenhet 

med lite stöd. Andra kan behöva boenden med personal. För människor 

med missbruksproblem måste bostaden finnas för att de ska kunna 

komma ifrån sitt missbruk. För en del gäller det ett boendealternativ så de 

trots pågående missbruk kan leva så bra som möjligt. Hemlösa kvinnor 

med missbruksproblem har en mycket utsatt situation med hög risk för 

att bli utnyttjade och utsatta för övergrepp. Deras situation måste därför 

särskilt uppmärksammas och det måste finnas boendealternativ utifrån 

deras individuella situation.

Inför ett kommunalt byggbolag för ökad byggtakt

Vi ser ett stort behov av att prioritera byggandet av hyresrätter på den 

öppna marknaden och vill därför inrätta ett kommunalt byggbolag som 

kan svara upp mot det behovet. Byggtakten måste öka ytterligare, 

planprocessen måste förkortas och nya bostadsområden måste byggas. 39



Vänsterpartiet vill bygga minst 3000 nya hyreslägenheter per år i Göteborg 

för att möta det ökade behovet. 

Ett kommunalt byggbolag har möjlighet att jobba långsiktigt och kan 

även bygga under lågkonjunktur, vilket de privata bolagen gör i alltför låg 

utsträckning. Vi får ett bolag som specialiserar sig på att bygga utifrån 

vårt gemensamma bästa, inte utifrån marknadens principer.

Nybyggnation av lägenheter ska framförallt prioriteras i nära anknytning 

till den redan befintliga infrastrukturen för att nå miljöfördelar och för att 

öka möjligheterna för fler kommuninvånare att använda kollektivtrafiken 

istället för bilen. 

Inför en kommunal bostadsförmedling där kötiden 

har betydelse

Vi är det enda partiet i Göteborg som vill införa en kommunal 

bostadsförmedling. Den ska präglas av genomskinlighet och stå för en 

rättvis fördelning för att främja allas rätt till en bostad. Fördelningen av 

lägenheter främst ska vara baserad på den bostadssökandes kötid. 

Slå vakt om hyresrätten

Det är viktigt att slå vakt om rätten att kunna hyra en bostad i alla stadsdelar 

i staden. Vi slår vakt om de kommunalt ägda bostadsföretagen och 

motsätter oss all försäljning av kommunala bostäder till privata företag. 

Vi är emot marknadshyror av skälet att det bidrar till ökad ojämlikhet.

Vi vill att människor i så stor utsträckning som möjligt ska kunna ha 

makt över sin bostad och sin boendemiljö, oavsett om man hyr eller äger 

bostaden.

Bryt segregationen

Göteborg är en segregerad stad. Därför vill vi satsa på en bostadspolitik
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som främjar hyresrätter, bostadsrätter och småhus.

Att kunna välja olika typer av boende i alla stadsdelar är ett viktigt verktyg 

för att öka jämlikheten. Att bryta segregationen är hela stadens ansvar. 

Stadsdelar som Askim och Älvsborg som väljer bort hyresrätter och 

renodlar sig som villaområden brister i sin solidaritet. Alla stadsdelar ska 

erbjuda boende i såväl småhus som hyreslägenheter. 

Vi vill att Göteborgs skolplan ska innehålla tydliga mål och riktlinjer för en 

förbättrad skolintroduktion gemensam för alla stadsdelar.

Vi vill bygga hållbart med miljöteknik

Vid nybyggnation av bostäder är det viktigt att utgå ifrån ett miljömedvetet 

perspektiv från början. Vi ska använda dagens modernaste miljöteknik 

som ger goda möjligheter att bygga energisnålt och miljövänligt och 

som ger goda förutsättningar för återvinning och källsortering. Vid 

ombyggnationer av äldre hus ska miljöteknik användas för att möjliggöra 

minskade energikostnader och en god avfallshantering.

Göteborgs stad bör anta ett program för miljöanpassat bostadsbyggande. 

Kommunen bör använda detaljplaner och markanvisningar för att 

ställa krav på minimal miljöpåverkan både under byggtiden och under 

byggnadernas livstid.

Bryt oljeberoendet – skapa förutsättningar för 

förnyelsebar energi

Energilösningar baserade på sol, vind och biobränslen ska prioriteras 

för att ersätta användandet av fossila bränslen. I linje med detta ska 

den biologiska behandlingskapaciteten utökas så att energiinnehållet 

i hushållsavfall och avloppslamm kan tillvaratas som biogas. Rya 

kraftvärmeverk ska bedrivas med biobränsle. Alla kommunens fordon ska 

kunna drivas av förnyelsebart bränsle inom fem år. 41



Inför koldioxidbudget för alla verksamheter

Alla verksamheter ska arbeta efter en koldioxidbudget där det totala 

koldioxidutsläppet beräknas. Energiförbrukningen i stadens lokaler och 

allmännyttans fastigheter ska minska. En särskild satsning ska göras på 

energieffektiviseringar i allmännyttans hus byggda 1965-1975.

Förbättra möjligheterna att åka kollektivt

Vi tror att fler göteborgare väljer att åka kollektivt framför att ta bilen 

om turtätheten är hög och kvaliteten är god. Vänsterpartiets långsiktiga 

vision är en avgiftsfri, skattefinansierad kollektivtrafik. Miljön i Göteborg 

ska förbättras genom att biltrafiken minskar till fördel för resande med 

kollektivtrafik och cykel.

Vi vill bygga ut linjer med spårvagn, stombuss och expressbuss ha en 

kollektivtrafik med låga avgifter. Vi vill särskilt prioritera att bygga ut 

spårvägstrafiken i Backa och på Norra Älvstranden samt göra Älvsnabben 

kostnadsfri för tillgängligare transport över älven. Kollektivtrafiken ska bli 

tryggare genom att alla gångvägar till och från hållplatser är väl upplysta 

och utan skrymmande buskage.

Vi anser att trängselavgifter är en viktig finansieringskälla för att kunna 

bygga ut kollektivtrafiken. Ur jämlikhets- och jämställdhetssynpunkt 

är trängselavgifter motiverat eftersom det innebär en omfördelning av 

resurser i samhället som gynnar de grupper som åker kollektivt i större 

utsträckning, dvs. unga, kvinnor, invandrare och äldre. 

Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri. Utan statligt stöd klarar vi inte detta 

utan prioriterar utbyggnad och avgiftsfritt för skolungdomar och för 

personer över 65 år samt låga avgifter för alla andra.

Skapa ett cykelvänligt Göteborg

Cykeln är en stor del av året ett överlägset transportmedel eftersom den42



inte förorenar eller bullrar, tar liten plats i stadsmiljön och är ett hälsosamt 

sätt att resa. Vi vill bygga ut cykelpoolerna i staden och infrastrukturen för 

cykeltrafiken måste förbättras. Fler cykelbanor behövs och på vissa gator 

finns det gott om utrymme att tillåta dubbelriktad cykeltrafik samtidigt 

som biltrafiken är enkelriktad. 

När antalet cyklar ökar behövs bättre parkeringsmöjligheter, vi vill 

därför bygga fler cykelparkeringar under tak och vi vill bygga fler 

cykelpendelparkeringar. Vi ser också ett behov av att bygga fler 

automatiska cykelpumpar tillgängliga i staden så att cyklister smidigt och 

lätt kan underhålla sitt fordon.
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DET BEHÖVS MER ÄN EN RÖST

För att vi ska kunna genomföra våra visioner för Göteborg behöver vi din röst. Men vi behöver 
också vara många som arbetar aktivt, utomparlamentariskt och i parlamenten. Därför 
behöver vi dig. 

Vänsterpartiet Göteborg består av 10 lokala organisationer som arbetar i göteborgs 
stadsdelar. Där kan man arbeta med lokala frågot samtidigt som man gemensamt arbetar för 
Vänsterpartiets politik.  Vi har också en distriktsstyrelse som väljs på årskonferensen varje 
år och representanter i partistyrelsen, riksdagen, kommunfullmäktige, regionfullmäktige 
och i nämnder och bolag.

Vi är ett socialistiskt och feministiskt parti som vilar på en ekologisk grund. Det innebär att 
vi vill förändra samhället till ett solidariskt och jämställt samhälle där alla har möjligheter att 
utbilda sig, få jobb, bostad och leva ett gott liv oavsett kön, sexuell läggning etnisk bakgrund 
eller om man har en funktionsnedsättning.

Vill du veta mer eller bli medlem i Vänsterpartiet? Skicka in blanketten nedan eller mejla oss 
på goteborg@vansterpartiet.se 

Jag vill bli medlem i Vänsterpartiet

Jag vill veta mer om Vänsterpartiet

Jag vill bli medlem i Ung Vänster

Namn:

Adress:

E-post:

FRIMÄRKE 
BEHÖVS EJ

Vänsterpartiet Göteborg

SVARSPOST

410587700
413 85 Göteborg

#
Andra Långgatan 20 | 413 28 Göteborg

http://goteborg.vansterpartiet.se | goteborg@vansterpartiet.se
Tel: 031-856760


