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Budget2013 
Vänsterpartiet är ett av tre partier som 
styr det rödgröna Göteborg. Vårt mål 
är att alla, oavsett klass och kön, ska 
kunna förverkliga sina drömmar. Det 
är kommunens ansvar att bekämpa 
orättvisor i vår stad. Här presenterar 
vi resultatet av Vänsterpartiets arbete 
med budgeten för 2013. Budgeten avgör 
hur mycket pengar som satsas på t.ex. 
skola, förskola och äldreomsorg nästa 
år.



Göteborgs Stad som den bästa arbetsgivaren
Göteborgs Stad ska vara den bästa arbetsgivaren. Du som gör 
det viktiga arbetet i kommunens verksamheter ska ha trygghet 
och inflytande på jobbet och en  värdig lön. 

För Vänsterpartiet har det varit viktigt att de hårt kritiserade FAS3-
jobben i kommunen tas bort till förmån för riktiga anställningar 
som ger rätt till a-kassa. Vi har också jobbat för att löneskillnaderna 
mellan män och kvinnor på kommunala arbetsplatser jämnas ut.

En utvecklingsfond för ett rättvist Göteborg
Göteborgs Stad växer. Vi är många som via skatten bidrar till att 
förskolan, skolan och äldreomsorgen ägs och drivs gemensam 
på bästa sätt. Vi är måna om att göteborgarna får så mycket som 
möjligt för sina pengar. De pengar som blir över ska inte ham-
na på banken utan investeras i allt som göteborgarnas tycker är  
viktigt.

För Vänsterpartiet har det varit viktigt att eventuella överskott i 
kommunens budget förs över till en Utvecklingsfond. Vi vill att 
pengarna från Utvecklingsfonden ska användas till skolmaterial, 
rusta upp förskolor och äldreboenden och till att bygga ett hållbart 
Göteborg.

Bostad för alla - en rättighet
Bostad är en rättighet. Alla människor ska ha en bra bostad till rimlig 
kostnad och i en trygg bostadsmiljö. Därför har Vänsterpartiet 
länge drivit kravet på en kommunal bostadskö baserad på kötid. 
Vi värnar om en stark allmännytta som ägs gemensamt av oss 
kommuninvånare. Under året ska minst 2500 bostäder byggas 
och vårt mål är 10 000 nya bostäder fram till 2014. Majoriteten av 
dessa ska vara hyresrätter. Samtidigt ska det befintliga bostads-
beståndet i miljonprogramsområden rustas upp.
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Det här kommer vi att fortsätta jobba för!

En rättvis skola
Vänsterpartiet har ambitionen att alla elever lämnar skolan med 
godkända betyg. Därför vill vi att kommunala skolor ska erbjuda 
läxhjälp efter skoltid. 

Vi har höga krav på oss själva men inser att det finns saker som vi 
inte kommer att kunna uppnå med  kommunens budget för 2013. 
Den enkla anledningen är att Alliansregeringens åtstramningar 
och privatiseringar hindrar oss från att stärka de kommunala 
skolorna i Göteborg. Det fria skolvalet och privatskolornas 
framfart i Göteborg dränerar de kommunala gymnasieskolorna 
på både elever och pengar. Vänsterpartiet vill sätta stopp för 
denna utveckling och istället satsa på att förbättra i Göteborgs 
skolor genom att bl.a. anställa fler lärare.

Fasa ut kommunala avgifter
Avgifter är nästan alltid mer orättvisa än om viktig välfärd finansieras 
via skatten. Avgifter är ofta utformade så att alla betalar lika mycket, 
oavsett inkomst. Via skatten får den som tjänar mycket betala 
mer och den som är låginkomsttagare betala mindre. Därför vill 
vi på sikt ta bort avgifter för bland annat förskolan, äldreomsor-
gen och Kulturskolan. 

Högre bemanning inom äldreomsorgen 
Göteborgs äldre befolkning är värd världens bästa äldreomsorg. 
Det innebär fler anställda och högre bemanning och att de äldre 
får reellt inflytande över den vård och omsorg som kommunen 
tillhandahåller. Vänsterpartiet vill att de äldres behov ska styra 
antalet anställda och inte tvärtom.Vi kräver att Alliansregeringen 
ger kommunerna ökade statliga pengar för högre bemanning 
istället för skattesänkningar för höginkomsttagare.



Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt 
parti på ekologisk grund. 

Sedan valet 2010 ingår vi i ett rödgrönt samarbete som 
styr Göteborgs Stad. Vårt viktigaste uppdrag är att sätta 
Göteborgarnas behov främst. Därför arbetar vi för en 
utbyggd välfärd med bra kvalité som är tillgänglig för alla 
oavsett bakgrund. Vänsterpartiet vill bekämpa privatiseringar 
och nedskärningar i spåren av Alliansregeringens politik.

Jag håller med! Jag vill...

Bli medlem i Vänsterpartiet
Bli medlem i Ung Vänster
Bli medlem i Vänsterns Studentförbund
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