Distriktsårskonferens och
valkonferens 2018

Kontaktuppgifter

Viktiga datum inför DÅK och Valkonferens

V1. Klimatet måste ingå i V Göteborgs Valprogram
2018 är ett ödesval för klimatet. Det kan vara de närmaste fyra åren, mandatperioden efter valet,
som är avgörande för om de accelererande klimatförändringarna överhuvudtaget går att hejda. Vårt
partiprogram slår fast att vi är ett socialistiskt, feministiskt parti på ekologisk grund. I förslaget till
kommunalpolitiskt program i Göteborg finns många bra skrivningar om satsningar för att hejda
klimatförändringarna. Frågan är nära och lokal och snart kommer t.ex. havsnivåhöjningarna och
ökande oväder att kräva kantskydd mot Göta älv och t.o.m. portar ut mot havet. Vi har många
kamrater och sympatisörer som är klimataktivister eller engagerade i miljörörelsen. Det är viktigt
att Vänsterpartiet Göteborg är tydliga med sitt engagemang i klimatfrågan och att den är med i vårt
valprogram.
Vi yrkar att före rad 22 ”Vi kan skapa ett rättvist, jämställt och hållbart Göteborg” så görs
följande tillägg efter meningen som slutar med orättvisor, rad 21.
“ När andra tror att det räcker med tjusiga mål för att hejda klimatförändringarna är vi
klimataktivister, som skapar opinion för satsningar på förnybart och begränsningar av fossila
utsläpp i Göteborg.”
att meningen på rad 65 - 66 ”Nu mer än någonsin behövs ett starkt feministiskt och socialistiskt
Vänsterparti i Göteborg” ändras till “Nu mer än någonsin behövs ett starkt feministiskt,
socialistiskt rödgrönt Vänsterparti i Göteborg.”
att rad 69 meningen på rad 64 ” Vi vet att vi kan skapa ett solidariskt samhälle”. ändras till;
Vi vet att vi kan skapa ett klimatomställt och solidariskt samhälle.
Vänsterpartiet Linné
Distriktsstyrelsens svar:
Distriktsstyrelsen håller med motionärerna om att 2018 är ett ödesval för det Sverige måste göra
för att få till en klimatomställning. Vi välkomnar därför en ändring av meningen på rad 69 men
föreslår att använda ordet hållbart istället för klimatomställt då det är ett bredare begrepp och
passar bättre i vår text rent språkligt. Ett hållbart samhälle måste vara omställt.
Vi vill dock inte bifalla den första attsatsen som vill lägga till en ny del i inledningen som vi är
klimataktivister och satsar på förnybart och begränsningar av fossila utsläpp i Göteborg.
Inledningen på valprogrammet handlar om den orättvisa resursfördelningen i Göteborg. Det finns
många frågor vi kan lyfta i valplattformen men vi har valt att prioritera och fokusera på
ekonomiska orättvisor i förslaget till lokal valplattform eftersom vi tror att det är de frågor som
ligger närmast våra väljare i Göteborg och som är lättast att prata om ur ett Göteborgsperspektiv.
Vi kan påverka orättvisor lokalt mer än vad vi kan påverka klimatomställningen. Det innebär inte
att frågor som rör klimatet inte kommer vara en del av Vänsterpartiets valrörelse. Som
motionärerna själva skriver finns det flera bra satsningar för steg mot en klimatomställning i det
kommunalpolitiska programmet. Vi tror även att klimatfrågan kommer bli en stor fråga på
kongressen där det bland annat kommer diskuteras hur stort fokus hela partiets gemensamma
valplattform kommer ha på klimatfrågan. Distriktsstyrelsen välkomnar att klimatfrågan får stort
utrymme i den gemensamma valplattformen.
Motionens andra att-sats som föreslår att ”rödgrönt” så anser distriktsstyrelsen att det inte passar in
i texten. Det är tydligare att presentera oss som ett socialistiskt och feministiskt parti. Ordet
rödgrönt används i vardagligt tal ofta för att beteckna vår samarbete med socialdemokraterna och
miljöpartiet (exempelvis var de rödgröna namnet på S, V, MP partisamarbetet mellan
Socialdemokraternas inför riksdagsvalet i Sverige 2010).
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskonferensen:
att avslå första attsatsen
att avslå andra attsatsen
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att ändra meningen ”Vi vet att vi kan skapa ett solidariskt samhälle” på rad 69 ändras till “Vi vet
att vi kan skapa ett solidariskt och hållbart samhälle”.
att anse tredje attsatsen besvarad.

V2 Rätt ska vara rätt angående arbetsdagen
I distriktsstyrelsens förslag på valprogram står under rubriken ”Kortare arbetstid” att arbetsdagen
inte förkortats på snart femtio år. Detta är inte riktigt. Arbetsdagen har faktiskt inte förkortats på
snart hundra år, det är arbetstiden som inte har minskat på snart femtio år då 40-timmarsveckan
infördes 1973. Tidigare var även lördag arbetsdag och normalarbetsveckan därför 48-timmar. 48timmarsveckan krymptes successivt under 60-talet och början på 70-talet ner till 40timmarsveckan genom tre etapper. Detta borde rättas till i valprogrammet så att resonemanget
stämmer.
Jag yrkar att meningen på rad 26 – 27 ”Därför vill vi korta arbetsdagen” ersätts med meningen
”Därför vill vi förkorta arbetstiden”.
Martin Vilborg, Örgryte-Härlanda
Distriktsstyrelsens svar:
Vi håller med, rätt ska vara rätt!
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskonferensen:
att bifalla motionen

V3 Uppmärksamma ”arbetande fattiga”
Göteborgs stads jämlikhetsrapport visar att 16 procent av göteborgarna arbetar tjänar så lite att de
räknas som arbetande fattiga (mindre än 60% av den disponibla medianinkomsten). Bland
utrikesfödda föräldrar är 34% arbetande fattiga. När andra politiska partier lägger fram förslag om
hårdare press på arbetslösa och sämre arbetsvillkor för nyanlända, med uttalat syfte att hjälpa
människor ur utanförskap, bör vi lyfta fram att många redan jobbar, sliter och sköter sig men ändå
inte tar sig ur fattigdom. Och att detta inte är ett olycksfall i arbetet.
Vi yrkar att följande mening läggs till på rad 37, efter meningen ”… oss anställda”:
En stor grupp i Göteborg arbetar för löner som ligger under fattigdomsgränsen.
Vänsterpartiet Biskopsgården-Torslanda
Distriktsstyrelsens svar:
Motionärerna lyfter ett bra tillägg som passar väl in i valprogrammets fokus. För oss innebär
rättvisa arbetsvillkor att alla som arbetar ska ha en lön det går att leva på. Även om vi självklart
inte kan lyfta alla aspekter samtidigt så kommer vi in på många delar när vi lyfter kampen för
rättvisa arbetsvillkor. Bland annat kampen för bättre löner och jämlikhet, för anställningstrygghet,
inflytande på jobbet, bra arbetsmiljö och skydd mot diskriminering, rätten till facklig organisering
och rätten att vidta stridsåtgärder, och arbetsdagens längd och arbetstidens förläggning. Just frågan
om arbetets värde och det faktum att stora arbetargrupper är fattiga trots arbete är en viktig
klassfråga som vi behöver sätta fokus på.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskonferensen:
att bifalla motionen.

V4 Våga blotta arbetsförhållanden
Vänsterpartiet Göteborgs valprogram ska vägleda såväl medlemmar som en bred allmänhet. Att
byta ordet ”arbetsgivare” mot ”arbetsköpare” kan vara pedagogiskt och opinionsmässigt knivigt.
Eller så är det inte det. Vid någoto tillfälle är det ändå önskvärt att blotta förhållandet mellan arbete
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och kapitalmakt. I jämförelse med etablerade begrepp som funktionsvariation och normkritik har
ju för övrigt arbetsköpare varit i bruk rätt länge.
Vi yrkar att på sidan 2, rad 40 och 43 i förslaget till verksamhetsplan ersätta ”arbetsgivare” med
”arbetsköpare”.
Vänsterpartiet Kortedala-Gamlestaden-Bergsjön
Distriktsstyrelsens svar:
DS anser att det stämmer att maktförhållandet behöver synliggöras och vem ska göra det om inte
(V)i?
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskonferensen:
att bifalla motionen.

V5. Motion till Vänsterpartiet Göteborgs Valprogram 2018
Välfärden behöver inte bara försvaras den har många brister och behöver därför utvecklas. Vi
tycker därför att rubriken Försvara välfärden är alltför defensiv.
Vi yrkar att rubriken Försvara välfärden på rad 47 i i Vänsterpartiet Göteborgs valprogram 2018
ändras till ”Försvara och utveckla välfärden”.
Vänsterpartiet Linné
Distriktsstyrelsens svar:
Distriktsstyrelsen instämmer i att välfärden har många brister och att den behöver inte bara
försvaras utan även utvecklas. Vi för en politik där vi vill ha ett förbud mot vinster i välfärden och
satsningar för att alla skall kunna ha samma möjligheter till en god kvalitét i skola, vård och
omsorg. Men i rubriksammanhang tycker vi att ”stärka välfärden” passar bättre.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskonferensen:
att ända rubriken till ”Försvara och stärk välfärden”
att därmed anse motionen besvarad

V6 Bostadspolitik i valplattformen
Vi saknar en mening om bostadspolitik i valplattformen och tycker att det passar bra att lägga till i
stycket om välfärden.
Vi yrkar att på rad 56, efter "skolan." infoga "Vi vill kraftigt öka byggandet av hyresrätter med
låg hyra."
Vänsterpartiet Linné
Distriktsstyrelsens svar:
I samband med att vi skrev förslaget till verksamhetsplan hade vi svårt att urskilja uppenbara
motsättningar mellan oss och socialdemokraterna i bostadsfrågan. Därefter kom verkligheten oss
till hjälp, efter affären kring Rannebergens utförsäljning och den socialdemokratiska ledaren
Hermanssons utfästelser om att många fler försäljningar kommer att bli nödvändiga är det
jätteviktigt att tillföra ett stycke om detta.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskonferensen:
att vi lägger till följande stycke i verksamhetsplanen:
”Bra bostäder åt alla
Det råder stora problem på Göteborgs bostadsmarknad. Kommunens billiga hyresrätter hotas idag
av utförsäljning. Både de borgerliga partierna och Socialdemokraterna säger att de är nödvändiga.
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Utförsäljningarna leder ofta till hyreshöjningar eller till ökat förfall av husen. Vi motsätter oss alla
försök till försäljning av allmännyttans bostäder.
Samtidigt är behovet av fler billiga hyresrätter stort. Folk bor trångt, i andra hand eller betalar
överpriser för sina hem. Det vill vi lösa genom att bygga fler billiga hyresrätter. Det kan vi
finansiera genom att använda en del av de miljarder som idag betalas ut i ROT-avdrag.”
att anse motionen besvarad.

V7
Verksamhetsplanen sida 2 rad 62
Medan den organisatoriska delen av verksamhetsplanen är omfattande och i stort riktigt bra så
saknar den politiska delen en hel del. Centralt kommer vi lyfta den ekonomiska ojämlikheten i
landet och det är väldigt konstigt att vi inte gör detsamma här. Vi bor i en av Sveriges mest
segregerade städer och vi måste lyfta frågan om den socioekonomiska effekten på problem vi har i
staden och framförallt vilka lösningar vi har på problemen.
Jag yrkar att följande stycke läggs till efter ”fåtalet.” på rad 62
Bryt den ekonomiska segregationen – för en enad stad!
Fattigdomen är utbredd i vår stad. Trångboddheten och arbetslösheten skapar enorma sociala
problem. 16% av göteborgarna med arbete räknas som fattiga. Inkomstskillnaden per person
mellan den rikaste och fattigaste stadsdelen är 270.000. Det är enorma skillnader i staden och det
är ett misslyckande för all oss som vill se ett jämlikt, rättvist och jämställt samhälle. De stora
klasskillnaderna påverkar allt från livslängd, trygghet och inflytande. De enorma skillnaderna är
oacceptabla och de river isär staden.
Vänsterpartiet Göteborg vill se en stad som håller ihop. Vi vill ha ett samhälle där saker som
trygghet och livslängd inte beror på hur tjock plånboken är. Göteborg har inte tid med högerns
marknadsfundamentalistiska argument om att om vi bara privatiserar och säljer ut så mycket som
möjligt av det vi äger gemensamt så kommer det lösa sig. Göteborg har inte tid för
högerextremister som skyller stadens problem på de som flytt hit från krig och fattigdom.
”Den enda vägens politik” har varit dominerande i både Sverige och Göteborg sedan decennier,
där skattesänkningar och avregleringar går för en välfärd som fungerar. Resultatet är tydligt,
Sverige är ett av de länder som klasskillnaderna ökar snabbast i världen, de sociala problemen som
kommer i ett ojämlikt samhälles svallvågor ser vi dagligen. Det är dags att vända trenden
Vänsterpartiet Göteborg vill se omfattande satsningar på att bekämpa de problemen med
barnfattigdom, hemlöshet, trångboddhet och arbetslöshet som vi har i vår stad. Det här är problem
som endast kan lösas genom offensiv och aktiv vänsterpolitik.
Martin Fahlén, Centrum
Distriktsstyrelsens svar:
Vi har medvetet valt ett lite mer avgränsat upplägg på vårt förslag till politisk del av
verksamhetsplanen. Det handlar om att vi har försökt fokusera på viktiga politikområden som
berör många människors vardag. Vi försöker knyta allvarliga samhällsproblem till våra långsiktiga
visioner genom väldigt konkreta politiska förslag. Dessa förslag ska på ett konkret och begripligt
sätt skilja sig från andra partiers, framförallt socialdemokraternas. En vanligt förekommande fråga
från mindre insatta väljare är ’Vad skiljer er från sossarna’. Vi försöker förebygga denna
otydlighet. Tanken är att vi ska slippa hamna i en argumentation där vi erkänner att andra partier
på pappret driver samma sak som vi, men argumenterar för att de i verkligheten har en annan
inställning. Istället fokuserar vi på sakpolitiska förslag där skillnaden mellan oss och andra partier
är uppenbar. Motionärens text är en lång problembeskrivning som inte mynnar ut i något mer
konkret än en ’offensiv och aktiv vänsterpolitik’. Vi tycker att bristen på sakpolitiska åtgärder
minskar hela textens trovärdighet.
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Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskonferensen:
att avslå motionen

V8 Effektiv & bra valinformation för fler!
I stycket ”Kommunikation” på sidan 4 tas det upp satsningar på kommunikation som ska göras
under valåret. Vis av erfarenheter från tidigare val så tänker vi att det är dags att höja
målsättningen något. De flygblad som tas fram på andra språk än svenska har varierat i
utformning, ibland har det varit kortfattad beskrivning på ett par rader på flera olika språk i samma
flygblad – ibland har det varit ett mer rejält flygblad på specifika språk. Här finns flera problem.
Den ena varianten blir ytlig och nästan respektlös – den andra är en logistisk mardröm (massa
olika flygblad ska tas med) och dessutom vem ska få vilket flygblad? Vem pratar vilket språk och
vem föredrar att få ett flygblad på svenska?
Det gör att dessa flygblad i stort sett enbart är användbara vid valstugor och andra fasta bokbord
och knappt alls vid flygbladsutdelningar. Praktiskt omöjligt att i handen ha både flygblad på
svenska, ett från Ung Vänster, ett på somaliska, ett på arabiska, ett på persiska osv.
Vårt förslag är i stället att partidistriktet satsar på en flerspråkig valhemsida där den intresserade
kan klicka fram en fullmatad hemsida på det språk som intresserar denne. Detta kan då kombineras
med ett flygblad som berättar om hemsidan med länkar till de olika språken. Detta tunna flygblad
kan då ges ut lite mer utan urskiljning.
Utöver detta så bör vi också tänka på att vissa språk är viktiga ur ett praktiskt perspektiv –
arabiska, somaliska osv. då det finns många göteborgare som behärskar dessa språk bättre än
svenska. Sedan finns det språk som är politiskt viktiga som markering, även där merparten pratar
svenska obehindrat. I det fallet tänker vi specifikt på de nationella minoriteternas språk. Det är
språk som vi genom riksdagsbeslut bestämt ska ha en särställning. Därutöver har vi lokalt bestämt
att Göteborg ska vara ett så kallat ”finskt förvaltningsområde” och därigenom åtagit oss att
säkerställa viss kommunal information på finska. I Göteborg finns det närmare 40 000
sverigefinländare (som i olika stor grad identifierar sig med detta). I teorin anser vi att det
principiellt rätta hade varit att ha alla fem nationella minoriteter med, men då vi är ett fattigt parti
behöver vi prioritera. Med tanke på var i Sverige vi är och storleken på de olika minoriteterna så är
förslaget därför att vi använder två språk: finska och romani chib.
Väljer ordvalet ”versioner” för att peka på att innehållet inte behöver vara identiskt och direkt
översatt utan kan variera i omfattning så vi inte låser fast oss vid ordagrann översättning.
Det är även viktigt att hemsidan även finns på lätt svenska för att öka tillgängligheten.
Vi yrkar att på sidan 4 före punkten på rad 155 införa en ny punkt:
* Valhemsidan ska utöver svenska också läggas upp i flera versioner på olika språk.
Att på sidan 4 ersätta punkten på rad 155 med:
Ett lokalt tryckt valmaterial som hänvisar till valhemsidan ska tas fram på de språk som finns på
hemsidan. Distriktsstyrelsen får i uppdrag att avgöra vilka språk som ska användas utöver
arabiska, engelska, finska, kurmanji, lätt svenska, romani chib, persiska och somaliska.
Att på sidan 4 efter punkten på rad 155 lägga till en ny punkt:
* Allt tryckt material som distriktet producerar ska innehålla en länk till hemsidan.
Vänsterpartiet Backa
Distriktsstyrelsens svar:
Motionärerna har lämnat en förträfflig lösning på ett gammalt bekymmer. DS instämmer i att en
flerspråkig hemsida är en mycket mer effektiv lösning än flygblad på olika språk.
Argumentationen för detta är redan framförs av motionärerna.
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När det gäller beslutet om vilka språk vi måste översätta till har vi dock invändningar. Utifrån
erfarenheter från tidigare valrörelser har vi beslutat att inte göra egna översättningar, vi köper
istället tjänsten av professionella översättare. Detta är dyrt. De billigaste översättarna anger priset
för två A4 till arabiska för 4500 plus moms. Eftersom de texter vi vill få översatta är ganska
avancerade och eftersom även felöversatta detaljer kan få stora konsekvenser vill vi använda oss
av lite mer kvalificerade översättare. Dessa vill inte lämna prisuppgifter utan att ha fått ta del av
texten, så att de kan uppskatta svårighetsgraden. Kostnaden blir för sannolikt högre, det dubbla är
inte otänkbart.
Eftersom avgående DS inte gjort en kalkyl där de specificerar valkampanjens olika
kostnadsområden (valstugor, flygblad, valfilmer, reklam, profilmaterial etc) skulle ett beslut om de
föreslagna språken binda upp avsevärda delar av vår budget utan tillgång till en helhetsbild. Därför
föreslår avgående DS att tillträdande DS lämnas utrymme att prioritera vilka språk som vi ska
översätta till. ”Det vore dock bra om hemsidan fanns på lätt svenska.”
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsårskonferensen:
att bifalla motionens första att-sats med ändringen att ”lätt svenska” läggs till mellan ”svenska”
och ”också”
att bifalla första meningen i motion andra att-satsen
att avslå den andra meningen i den andra att-satsen.
att bifalla motionens tredje att-sats.

V9 Arbetsplatserna är centrala för utåtriktat arbete
I vårt facklig-politiska arbete ska vi stärka fackligt aktiva medlemmar. Men vi bör också ha i
åtanke att vi kan nå ut med vår arbetsmarknadspolitik genom att informera utanför arbetsplatser
om vår politik. Det är dessutom ett effektivt sätt att sprida vårt budskap på.
Vi yrkar att följande meningen läggs till på rad 188: ”Vi ska även nå ut med vår
arbetsmarknadspolitiska politik genom att informera om vår arbetsmarknadspolitik utanför
arbetsplatserna.”
Vänsterpartiet Biskopsgården-Torslanda
Distriktsstyrelsens svar:
Motionen föreslår ett bra tillägg som breddar perspektivet vad gäller vårt facklig-politiska arbete.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsårskonferensen:
att bifalla motionen

V10. Eftervalsarbetet är strategiskt – på samma sätt som
valarbetet
Skrivningarna om eftervalsarbetet bör förtydligas så att det framgår varför vi bedriver detta samt
vilket strategiskt synsätt det bygger på.
Vi yrkar att följande mening läggs till på rad 286:
”Vi ska fortsätta att mobilisera det starka folkliga stöd som vi har för många av våra krav och
profilfrågor. Det är avgörande för våra möjligheter att uppnå politiskt resultat.”
att följande stycke läggs till på slutet av avsnittet Eftervalsarbetet:
”Ett kommunpolitiskt styre utan Vänsterpartiet är ett kommunpolitiskt styre där våra allmännyttiga
hyreslägenheter riskerar att säljas ut. Vi ska i ett sådant läge ta initiativ till mobiliseringar till
försvar av allmännyttan med så många relevanta aktörer som möjligt.”
Vänsterpartiet Biskopsgården-Torslanda
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Distriktsstyrelsens svar:
Distriktsstyrelsen håller med om att ett förtydligande över syftet och strategin med eftervalsarbetet
stärker verksamhetsplanen.
När det gäller att-sats 2 håller distriktsstyrelsen med om både analysen och strategin. Under den
senaste mandatperioden har vi gjort detta ett flertal gånger. De kampanjer som vi har bedrivit för
att försvara allmännyttan har gett goda resultat och något som hela distriktet kan känna sig stolta
över. Det har dessutom förstärkt samarbetet mellan vår aktivism och parlamentarism, och har även
stärkt vårt samarbete med andra organisationer. Distriktsstyrelsen ser det dock som något
ostrategiskt att redan nu, innan valet, och i just det stycke, som annars håller sig på en mer generell
nivå, vara så specifik över temat på eftervalskampanjen. Liksom tidigare år kommer
distriktsstyrelsen att involvera partiföreningarna vid framtagandet av eftervalskampanjen.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskonferensen:
att bifalla första att-satsen
att avslå andra att-satsen

V11 Breddande av den sociala basen
Vårt parti och partidistrikt har vuxit med närmare tusen medlemmar sedan 2010. Det är en positiv
utveckling som vi har kunnat växla ut i en starkare och stabilare organisation. Orsakerna är flera,
dels att vi har skärpt vår position som ett tydligt vänsteralternativ, både lokalt och nationellt. Det
internfeministiska arbetet har gett resultat i att kvinnor stannar kvar i partiet. Dock har vi många
utmaningar kvar att arbeta med. En tydlig utmaning är den sociala basen i distriktet. Låt oss ta
några exempel. Valberedningen tog under 2017 fram statistik som presenterades för
distriktsstyrelsen om hur den sociala sammansättning för olika poster i parlamentariska
församlingar, nämnder och styrelser såg ut. Statistiken visade att vid mandatperiodens ingång var
15 stycken av 74 uppdrag besatta med personer som hade sin huvudsakliga utkomst inom LOs
avtalsområde, en siffra som till 2017 hade minskat till 13 stycken av 76 uppdrag. Av dessa var en
född utom norden och två var kvinnor.
Samma problem blev återigen synligt när det under 2017 anordnandes en facklig-politisk heldag i
distriktet. Det blev tydligt att det var svårt att hitta deltagare när man började marknadsföra
evenemanget, som i övrigt var lyckat. Sist men inte minst märks det tydligt i våra partiföreningars
storlekar. De stadsdelar där den överväldigande majoriteten får sin utkomst inom LOs
avtalsområden och som ligger långt ut från stadens centrum är konsekvent mindre än sina
motsvarigheter i centrala stan och där fler har högre inkomster och högre utbildning. Det är
självklart att ett parti som påstår sig vara ett arbetarparti inte kan låta sig nöja med en sådan
ordning. En ideal situation skulle vara att vårt parti dominerades av LO-arbetare. Därför anser vi
att Verksamhetsplanen behöver belysa dessa problem och börja identifiera strategier för att komma
dit.
Vi yrkar att ett avsnitt i den organisatoriska planen läggs till med rubriken ”Bredda den sociala
basen”
att följande text förs in:
”Ett parti som vill företräda arbetarklassen kräver att man i praktisk mening är en organisation där
arbetare kan utveckla sina politiska strategier. När vi tittar på partiets sociala bas idag ser vi att det
finns stora utmaningar att ta sig an när det gäller distriktets sociala bas. En majoritet av partiets
aktiva kader har yrken som tjänstemän och bor i attraktiva och centrala stadsdelar. Det är en
utveckling vi måste göra något åt.
Vi måste på lokal och distriktsgemensam nivå utveckla metoder och strategier för att partiet på ett
mer naturligt sätt skall domineras av LO-arbetare. Viktiga delar i detta är partiföreningarna och vår
kader som är aktiva inom fackföreningsrörelsen.
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◦ skall samtliga partiföreningar diskutera och analyser sin sociala bas
◦ en styrelsekonferens ägnas åt att analyser och diskutera hur vi kan bredda partiets sociala bas
◦ distriktsstyrelsen ta fram en handlingsplan till nästa årskonferens om hur vi ska bredda partiets
social bas”
Gustav Landström & Martin Fahlén, Centrum
Distriktsstyrelsens svar:
Motionärerna gör en god analys och lyfter en fråga som distriktet länge arbetat med. Vi kommer
att fortsätta att arbeta med att organisera arbetaryrkena och partiföreningarna spelar en central roll
i detta. Vi anser att några av förslagen inte är rätt lösning, exempelvis kring att ta fram
handlingsplan, och vi anser inte att ett nytt avsnitt i frågan behöver komma till.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskonferensen:
att avslå motionen

A1. Föreningslivet är i fara!
Från alla håll tecknas nu en dyster bild, vi får den från föreningsledare, från våra medborgare, på
möten med stadsdelsnämnder och i olika medier: den hundraåriga svenska föreningskulturen står
inte pall längre!
Föreningsaktiva från hela staden vittnar om en utveckling som går snabbt och som är förödande
för alla. Det breda föreningslivet som engagerar många, fostrar ungdomar och skapar meningsfull
fritid är ett fundament för fungerande närsamhällen och Vänsterpartiet varken vill, kan eller ska
blunda för det.
Kultur och idrottsintresset finns hos våra barn och unga, men föreningarna som kan utveckla
intresset är på väg att dö ut. Förändrade fritidsvanor och ökad individuell mediakonsumtion spelar
in men konsekvensen av ansträngd ekonomi, färre ledare, komplicerade regelverk/rapportsystem
och svårigheter med lokallösningar slår ojämnt i klass- och stadsdelsperspektiv.
Bara i stadsdelen Rannebergen fanns det för femton år sedan sexton ideella föreningar, i dag finns
det tre! 2017 deltog inte ett enda damlag från Angered i fotbollens elvamannaserier, fem
damfotbollsklubbar/sektioner har försvunnit under 2000-talet! Ordf i ABC (landets mest
framgångsrika boxningsklubb) beskriver läget, "det handlar inte längre om idrott utan bara om att
redovisa, analysera och lämna in siffror". Varje år startas nya föreningar av hoppfulla idealister men ännu fler läggs ner efter bara några år.
Medlemsstarka föreningar som under 40 år engagerat barn och ungdomar i sina verksamheter har
försvunnit under de senaste fem åren, i hela Angered finns det idag ingen scoutkår, ingen
gymnastikklubb, ingen innebandy och ingen teaterförening.
Vänsterpartiet måste lägga kraft på att stärka föreningslivet- och inse att det är extra nödvändigt i
de socioekonomiskt utsatta områdena. Föreningsaktiva och föräldrar i förort har inte den tradition,
det kunnande och den möjligheten som skapar föräldraengagemang i mer välbärgade områden.
Tröskeln är högre, förutsättningarna sämre. Att våga ta på sig uppdrag som kassör och sekreterare,
ta ansvar för träningar, ställa upp med bilskjuts är ingen självklarhet. De som har tid och pengar,
alltså både socialt och ekonomiskt kapital, är en begränsad grupp i Bergsjön, Biskopsgården,
Tynnered och Angered.
I de stadsdelarna går ett stort antal ideellt drivna föreningar på knäna idag, alltför många har redan
lagt ner sina verksamheter. I kommunpolitiken har ju vi som Vänsterparti drivit igenom att de
socialt utsatta områdena skall få ökat stöd, direkta insatser för att stärka föreningslivet kommer att
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ge tydliga utjämningseffekter i en djupt segregerad stad. För vårt parti vore det också en styrka att
under ett valår som 2018 profilera oss som "föreningslivets främsta vän".
Det finns mycket att göra om man vill göra något åt vardagsvillkoren för föreningarna. Här
kommer några förslag från Angered
Prioritera lokala föreningar och erbjud rimliga hyresvillkor för idrottshallar och föreningslokaler!
Ge redovisningsstöd, i förslagsvis alla SDN och nämnderna Idrott o förening, Kultur och Social
resurs, till ideella föreningar.
Stärkt samverkan med skolan, öka samnyttjandet av kommunala lokaler!
Se över bidragssystem och underlätta för ideella föreningar att anställa kanslipersonal gärna
tillsammans med andra föreningar i närområdet.
Jämställdhetsperpektivet måste prioriteras, kommunen bör ta ett ansvar för att organisera
ledarutbildning bara för tjejer!
Vi yrkar att DS tar fram konkreta förslag, tillsammans med nämnder/bolag, som kan
förbättra/rädda situationen för de ideella föreningarna, allt enligt motionens anda.
Mattias Zetterberg, Yvonne Palm & Ante Bränholm, Angered
Distriktsstyrelsens svar:
Distriktsstyrelsen delar motionärernas analys. De konkreta förslagen som distriktsstyrelsen,
tillsammans med stadshuset, föreslår, finns i det framtagna förslag till kommunalpolitiskt program
som kommer att behandlas under valkonferensen. I programmet lyfts ett flertal av de förslagen
som motionärerna efterfrågar, tex. hyreskostnader, föreningsstöd, fokus på stöd till föreningar som
vänder sig till tjejer och mer.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskonferensen:
att anse motionen besvarad.

A2. Höj partiskatten till 15%
Principen att betala partiskatt på arvoden är en viktig princip som sedan länge är etablerad i
partidistriktet. Genom partiskatten visar vi tydligt att det parlamentariska inflytandet är ett resultat
av våra kollektiva ansträngningar. Idag är partiskatten 10%. Om man räknar bort kommunalrådet
så betalades det in dryg 345 000 kr 2016. Om vi skulle ha motsvarande antal kommunalpolitiska
uppdrag och presidieposter nästa mandatperiod skulle det motsvara 1,38 miljon kr. Skulle vi då
höja partiskatten till 15% vilket den här motionen föreslår skulle vi lågt räknat få in ytterligare ca
207000 kronor.
Jag yrkar att partiskatten höjs till 15% på arvoden till mandatperioden 2018-2022.
Gustav Landström, Centrum
Distriktsstyrelsens svar:
Motionären tar upp en angelägen fråga. Eftersom vi står inför en ny mandatperiod är det ett bra
läge för att justera nivån på partiskatten. Det innebär att alla som kandiderar till olika uppdrag får
en god bild av vad uppdragen innebär ekonomiskt. Vårt distrikt är större idag, har större politiskt
inflytande och därmed större utgifter. Varje krona i partiskatt är ett viktigt vapen i kampen för ett
rött och jämställt Göteborg. Större inkomster skulle till exempel kunna användas till satsningar på
material på olika språk, lokalhyror, anställningar eller evenemang.
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Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskonferensen:
Att bifalla motionen.

A3.
Vänsterpartiet Göteborg har inget skrivet om kollektivtrafiken i vare sig kommunalpolitiska
programmet eller i verksamhetsplanen. När jag frågat har jag blivit hänvisad till partiet i regionens
valprogram. Jag tycker tyvärr inte att regionens program tar upp vår stads stora utmaningar när det
kommer till kollektivtrafiken. Vi måste ha en offensiv politik för en kollektivtrafik som idag är
extremt primitiv för en stad som växer så snabbt som Göteborg gör.
Jag yrkar att distriktsstyrelsen tillsammans med våra politiker och tjänstemän på stadshuset tar
fram ett material för partiets politik och visioner för stadens kollektivtrafik.
att materialet även ska kunna användas utåtriktat
att materialet innehåller tydliga visioner om att införa tunnelbana i staden, att alla bussar i staden
inom 4 år är eldrivna och att satsa på eldrivna passagerarfärjor.
Martin Fahlén, Centrum
Distriktsstyrelsens svar:
Distriktsstyrelsen håller med om att kollektivtrafik är en viktig fråga för oss som lever och verkar i
staden. Huvudansvaret för kollektivtrafiken ligger dock inom regionens verksamhetsområde. Men
det är naturligtvis av vikt att vi är tydliga med behoven inom Göteborgs Stad gentemot regionen.
Trafiknämnden beslutade 2014 om en Trafikstrategi som Vänsterpartiet ställde sig bakom som
berör resande inom Göteborg. Utifrån denna och våra visioner bör vi kunna kommunicera kring
vår stads behov. Vi anser dock att frågan om att driva kollektivtrafik utifrån Göteborg Stads behov
bör i första hand drivas i Repskapet.
Distriktsstyrelsen anser att det inte är aktuellt att besluta om att driva frågor som vi inte direkt kan
påverka under ett valår.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskonferensen:
att avslå motionen.

K1. Klargörande om klassbegreppet
Vid upprepade tillfällen används i förslaget till kommunalpolitiskt program uttrycket
”arbetarklasstäta områden” (sidan 6, rad 139, sidan 7, raderna 177 och 186, sidan 30, raderna 839
och 843, sidan 32, rad 892). Syftet är förmodligen att ersätta det diffusa och individutpekande
”invandrartäta” med en relevant analys av makt- och samhällsskikt. Detta är såklart en god ansats,
som likafullt leder till sammanblandning av enskilda och kollektiva perspektiv. Kort sagt: det finns
ingen plats, som är tät befolkad av arbetarklasser. Formuleringen försvårar förståelsen av vilka
områden och gränser som åsyftas. Exempelvis vore det onödigt och olyckligt med tvister om vilka
som berörs i en skrivning som ”personal på förskolor i arbetarklasstäta områden ska ges möjlighet
att läsa till barnskötare och förskollärare inom ramen för sin anställning.”
Vi yrkar att formuleringen ”arbetarklasstäta områden” konsekvent ändras till ”arbetarstadsdelar”.
Vänsterpartiet Kortedala-Gamlestaden-Bergsjön
Distriktsstyrelsens svar:
Distriktsstyrelsen instämmer i att formuleringen inte är helt oproblematisk. Samtidigt anser vi att
ändra till arbetarstadsdelar kan också vara problematiskt utifrån två aspekter; dels är staden
formellt uppdelad i stadsdelar som i sig har väldigt höga klyftor inom stadsdelarna. Vi har
stadsdelar med de allra rikaste och de allra fattigaste inom samma stadsdel. Dels ser vi vikten av
att prata just områden, att erkänna dessa som arbetarklasstäta områden och bedriva en politik som
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strukturellt lyfter dessa områden. Distriktsstyrelsen har landat i ytterligare ett förslag och det är att
ändra till "arbetarklassområden".
Distriktsstyrelsen föreslår valkonferensen:
att anse motionen besvarad.

K2. Rum för reflektion
Människors livssyn och religionsbekännelser kanske förändras, men kan inte förbjudas på grund
av ålder eller flytt. Det är rimligt att det allmänna upplåter rum för reflektion över tillvaron,
samtidigt som principen om religiös och politisk neutralitet efterlevs.
Vi yrkar att på sidan 11, rad 297-298 i förslaget till kommunalpolitiskt program ersätta meningen
”Inrätta ett rum för stillhet, bön och reflektion oavsett religionsåskådning på kommunens
äldreboenden.” med ”På kommunens äldreboenden inrätta rum för stillhet, bön eller reflektion
oavsett världsåskådning.”
Vänsterpartiet Kortedala-Gamlestaden-Bergsjön
Distriktsstyrelsens svar:
Distriktsstyrelsen instämmer i att världsåskådning är ett bättre begrepp än religionsåskådning. Vi
föredrar dock att behålla samma meningsuppbyggnad som originalförslaget.
Distriktsstyrelsen föreslår valkonferensen:
att ersätta följande mening på rad 297-298 ”Inrätta ett rum för stillhet, bön och reflektion oavsett
religionsåskådning på kommunens äldreboenden.” med ”Inrätta ett rum för stillhet, bön och
reflektion oavsett världsåskådning på kommunens äldreboenden.”.
att därmed anse motionen besvarad.

K3. Personer med normbrytande funktionalitet!
I stycket rad 354 - 359 används ordet brukare vilket vi anser är ett mycket opersonligt ord.
Vi yrkar att ersätta ordet brukare med den enskilde på rad 354 - 359.
Vänsterpartiet Kortedala-Gamlestaden-Bergsjön
Distriktsstyrelsens svar:
Distriktsstyrelsen instämmer i att den enskilde är ett bättre ordval än brukare.
Distriktsstyrelsen föreslår valkonferensen:
att bifalla motionen.

K4. Motion Trafik KPP
Trafikavsnittet innehåller många bra skrivningar med fokus på klimat och rättvisa. Men vissa saker
skulle kunna förtydligas.
1. Jag blir lite konfunderad över begreppet "planskildhet". På rad 566 står "För att förbättra
förutsättningarna att resa kollektivt ska spårvägen i centrala Göteborg göras planskild från övrig
trafik i större utsträckning" och på rad 568 - 569 står det "Även säkerheten för fotgängare och
cyklister ska förbättras, bland annat genom bättre planskildhetslösningar".
Den allmänt godtagna definitionen är ju att planskildhet betyder skillnader i höjdled. En planskild
spårväg skulle då innebära att den går på någon form av ställningar som övrig trafik kan passera
under, eller att övrig trafik passerar över den genom att den höjs upp eller att spårvägen grävs ned.
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För fotgängare och cyklister gäller samma sak att de ska vara på olika höjd, eller möjligen att man
har fler gång- och cykeltunnlar eller broar vid korsningar. Är detta verkligen tanken eller är det
åtskild/separerad trafik, men på samma höjd som avses? I så fall bör det omformuleras.
2. Regeringen kommer att göra det möjligt för enskilda kommuner att införa så kallade miljözoner
från och med 2020. Vänsterpartiet Göteborg har redan uttalat att vi är positivt inställda till att
införa sådana zoner i centrala Göteborg. Det skulle innebära att man portar vissa personbilar,
exempelvis bensin- och dieselbilar, från stadskärnan. Då är det bra om det finns med i vårt
Kommunalpolitiska program t.ex. på rad 576 efter" Minska de fossila utsläppen från biltrafiken".
3. På rad 584 står "Omvandla en lämplig dubbelfilig bilväg till en bilfil och en cykelfil”. Bra
initiativ, men onödigt att begränsa sig till en. Bättre om det står i plural och kan inbegripa även
delar av vägsträckor.
4. Rad 598 - 599 Det kanske är underförstått, men det kan vara bra för brukare av färdtjänst att vi
förtydligar att färdtjänst räknas in i nyttotrafik. Meningen "Reservera kollektivtrafikens viktiga
stråk för nyttotrafik under högtrafik i ökad utsträckning" skulle kunna förtydligas och inkludera
färdtjänsten.
5. Infrastrukturprojekt: Inte bara Västsvenska paketet utan i hög grad "Sverigeförhandlingens
Storstadssatsning" påverkar satsningar på infrastrukturen (linbana, utbyggnad av spårvagnsnät,
snabba storstadsbusslinjer etc.) därför bör den satsningen också stå med.
Jag yrkar att:
* rad 566 ändras till ”För att förbättra förutsättningarna att resa kollektivt ska spårvägen i centrala
Göteborg skiljas från övrig trafik i större utsträckning”.
* rad 568 - 569 ändras till "Även säkerheten för fotgängare och cyklister ska förbättras, bland
annat genom att trafikantslag skiljs åt med egna gång- och cykelbanor skilda från biltrafiken".
* rad 576 efter "Minska de fossila utsläppen från biltrafiken" göra ett tillägg med "och från och
med 2020 införa miljözoner, som förbättrar människors hälsa och minskar luftvägsproblem”.
* rad 584 ändras till "Dubbelfiliga bilvägar och gator ska på flera hela, eller delar av sträckor,
kunna omvandlas till vägar och gator med en bil- och en cykelfil".
* rad 598 -599 ändras till "Reservera kollektivtrafikens viktiga stråk för nyttotrafik, som Västtrafik
och Färdtjänst, under högtrafik för att öka deras framkomlighet och hastighet”.
* på rad 543 efter "Västsvenska paketet" infoga "och Sverigeförhandlingens Storstadssatsning".
Gertrud Ingelman, Linné
Distriktsstyrelsens svar:
Motionären vill att skrivningen om ökad planskildhet för spårvägen i centrala ersätts med ett mer
generellt krav om att skilja spårvägen från övrig trafik. Distriktsstyrelsens ståndpunkt är att
ambitionen bör vara att spårvägen separeras från övriga trafikantslag genom ökad planskildhet i
den utsträckning detta är möjligt, då planskildhet skulle leda till bäst effekt för en mer effektiv
spårvägstrafik och bidra till minskad trängsel i trafiknätet som helhet. Samtidigt finns det en poäng
i att denna skrivning förtydligas genom att olika alternativ till att separera möjliggörs. Därför
föreslår distriktsstyrelsen en kompromisskrivning i denna delen.
I motionen förslås också att formuleringen om fler planskildhetslösningar för gång- och
cykelbanor ersätts med ett bredare perspektiv om att skilja banorna från övriga trafikantslag. Det
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är motiverat att ha en bredare ansats i detta stycke, som möjliggör för olika alternativa sätt att
separera gång- och cykel från biltrafiken. Därför föreslås valkonferensen bifalla förslaget enligt
motionen.
Det föreslås också i motionen att lägga till ett förslag om att kommunen fr.o.m. 2020 inför
miljözoner för vissa fordonstyper. Distriktsstyrelsen är positiva till att det införs miljözoner som ett
sätt att minska utsläppen och spridande av farliga partiklar från trafiken och vi håller med
motionären om att detta kan läggas till i programmet. Distriktsstyrelsen anser dock bör detta vara
ett eget krav och föreslår därför en annan formulering.
Motionären vill utöka möjligheterna för omvandling av dubbelfiliga vägar och gator till en bil- och
en cykelfil. Samtidigt är det formulerat som att en omvandling ska kunna göras. Att fler gator och
vägar görs om enligt ovan skulle kraftigt förbättra möjligheterna till cykelpendling.
Distriktsstyrelsen föreslår därför en ny formulering som ersätter föreslagen att-sats i programmet:
”Omvandla lämpliga dubbelfiliga bilgator och bilvägar till en bilfil och en cykelfil.”
Motionären föreslår också att det förtydligas att Färdtjänsten är den del av nyttotrafiken. För att
öka tydligheten i texten håller distriktsstyrelsen med motionären om att denna korrigering bör
göras.
Sverigeförhandlingens storstadssatsning föreslås läggas till som ett exempel på de
infrastruktursatsningar som görs och som påverkar kommunen. Distriktsstyrelsen delar
motionärens uppfattning att Sverigeförhandlingen vid sidan om Västsvenska paketet också är en
viktig infrastruktursatsning för kommunen, som också bör nämnas i detta sammanhang.
Distriktsstyrelsen föreslår valkonferensen:
att ersätta följande mening på rad 565-566 ”för att förbättra förutsättningarna att […]”med ”För att
förbättra förutsättningarna att resa kollektivt ska spårvägen i centrala Göteborg skiljas från övrig
trafik i större utsträckning, bland annat genom ökad planskildhet.”
att bifalla att-sats 2, 5 och 6 i motionen
att lägga till följande mening på rad 567 ”Kommunen inför miljözoner för vissa fordonstyper
fr.o.m. år 2020”.
att ersätta följande mening på rad 584 ”omvandla en lämplig dubbelfilig bilväg […]”med
”Omvandla lämpliga dubbelfiliga bilgator och bilvägar till en bilfil och en cykelfil”.
att med ovanstående förslag anse att-satserna 1, 3 och 4 besvarade.

K5. Solinsläpp och fin utsikt
I avsnittet om bostäder och byggande står det "Solinsläpp och fin utsikt ska inte prioriteras framför
att förtäta kommunen". Det är viktigt att vårt kommunalpolitiska program är positivt och då är det
onödigt använda positiva företeelser som solinsläpp och fin utsikt som motsats till förtätning. Det
är bättre att fokusera på rättvisa och att exklusiva bostadsrätter med fin utsikt för ett fåtal förmögna
används som motsats.
Jag yrkar att meningen "Solinsläpp och fin utsikt ska inte prioriteras framför att förtäta
kommunen" på rad 502 - 503 ändras till "Exklusiva bostadsrätter med tjusig utsikt för de förmögna
ska inte få gå före förtätning och fler hyresrätter".
Gertrud Ingelman, Linné
Distriktsstyrelsens svar:
Distriktsstyrelsen instämmer i att exklusiva bostadsrätter inte ska byggas på bekostnad av fler
hyresrätter. Samtidigt anser vi att inte heller fin utsikt eller solinsläpp ska prioriteras framför att
förtäta och bygga fler billiga hyresrätter.
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Distriktsstyrelsen föreslår valkonferensen:
att avslå motionen.

K6. Arbetsmarknad & Vuxenutbildning
Vuxenutbildning är viktigt för vidare studier, men också för att ge yrkesutbildning inom
bristyrken, vilket kan öka möjligheten för grupper som anses "stå långt från arbetsmarknaden" att
få arbete och inkomst.
På rad 710 - 111 finns en bra skrivning "Genom vuxenutbildning ökar möjligheterna att läsa vidare
på universitet och högskola". Den klan bli ännu bättre om den kompletteras med " och
specialkurser för bristyrken kan ge direkt möjlighet till arbete inom yrken som barnskötare,
undersköterskor, servicereseförare och parkeringsvärdar".
Jag yrkar att efter meningen på rad 710 - 111 lägga till "och specialkurser för bristyrken kan ge
direkt möjlighet till arbete inom yrken som barnskötare, undersköterskor, servicereseförare och
parkeringsvärdar ".
Gertrud Ingelman, Linné
Distriktsstyrelsens svar:
Distriktsstyrelsen instämmer i att förslaget bör kompletteras med att vuxenutbildning även kan
leda till arbete inom bristyrken. Däremot kan det vara problematiskt att exemplifiera olika
yrkesgrupper då bristyrken varierar över tid. Därför föreslår vi en annan skrivning som
omhändertar huvudsyftet som motionären avser.
Distriktsstyrelsen föreslår valkonferensen:
att lägga till följande mening på rad 710-71 ”Genom vuxenutbildning förstärks möjligheterna att
få arbete inom olika bristyrken”.
att därmed anse motionen besvarad

K7. Klimat och ekologiskt perspektiv på stadsutveckling
och bostäder
I inledningen till förslaget till Kommunalpolitiskt program slås det fast att "De grundläggande
perspektiven jämlikhet, mångfald, tillgänglighet och ekologi genomsyrar hela programmet". I
vissa avsnitt är det så, men i t.ex. avsnittet om stadsplanering och bostäder finns inte det gröna
ekologiska perspektivet med i tillräckligt hög grad. För att motverka destruktiva
klimatförändringar och reducera koldioxid är stadsbyggnad och bostäder en viktig sektor.
Vi bör därför under "analys", föra in skrivning om att det idag uppstår fossila utsläpp både vid
nyproduktion och ombyggnad och att de behöver ersättas av klimatsmart byggande med
fossilsnåla material och energisparande och elproducerande lösningar.
Begreppet "hållbart" används en gång, under "Inriktningar". Hållbart kan betyda många olika saker
och begreppet bör förtydligas som "ekologiskt och socialt hållbart".
Programmet behöver också ha skrivning om det gröna ekologiska perspektivet under
"Vänsterpartiet arbetar för". Genom att lägga till "Vid bostadsproduktion i ska lösningar som är
ekologiskt hållbara, energisparande och energiproducerande vara huvudinriktningen" så kommer
det ekologiska också att finnas med i avsnittet "Vänsterpartiet arbetar för" inom avsnittet
"Stadsutveckling och bostäder".
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För att förtydliga Vänsterpartiet Göteborgs ekologiska perspektiv i Kommunalpolitiska
programmet föreslås följande tillägg eller förändringar under avsnittet "Stadsutveckling och
bostäder".
Jag yrkar att
* Efter rad 474 lägga till meningen " Både vid nyproduktion och ombyggnad uppstår fossila
utsläpp och de behöver ersättas av klimatsmart byggande med fossilsnåla material och
energisparande och elproducerande lösningar".
* rad 477 - 478 ersätta andra satsen "samt att bygga tätt, tillgängligt och hållbart" med
formuleringen "samt att bygga tätt och tillgängligt med ekologisk och social hållbarhet".
* Före rad 518 lägga till meningen "Vid bostadsproduktion och ombyggnad ska lösningar som är
ekologiskt hållbara, energisparande och energiproducerande vara huvudinriktningen".
Gertrud Ingelman, Linné
Distriktsstyrelsens svar:
Distriktsstyrelsen håller med om att det ekologiska perspektivet behöver tydliggöras i avsnittet om
stadsutveckling och bostäder. Däremot anser vi att att-sats tre riskerar att försvåra för andra viktiga
inriktningar inom stadsbyggnadsområdet så som att bygga fler hyresrätter med låga hyror och
produktionskostnader. Vi föreslår därför en mer öppen formulering i denna del.
Distriktsstyrelsen föreslår valkonferensen:
att bifalla att-sats 1 och 2.
att lägga till följande mening efter rad 526 "Prioritera ekologiskt hållbara, energisparande och
energiproducerande lösningar vid bostadsproduktion och renoveringar”.
att därmed anse att-sats 3 besvarad.

K8. Miljö och Klimat
Det är många bra skrivningar under avsnittet Miljö och Klimat, men det finns några mindre
förändringar som skulle kunna förbättra avsnittet ytterligare.
1. På rad 615 - 617 står "Kommunen står inför stora framtida utmaningar när det gäller
vattenförsörjning och rening av avloppsvatten. Dessa utmaningar behöver hanteras, inte minst mot
bakgrund av att översvämningsriskerna ökar med ett förändrat klimat”. Läget är sådant att
kommunen redan nu börjar man planera för kostnadskrävande kantskydd mot älven och portar mot
havet för att motverka havsnivåhöjning och extrema vattenflöden och då bör det skrivas in efter
meningen på rad 617.
2. Rad 619 - 621 Skrivningen "De viktigaste områdena är fossilfri energiförsörjning och hållbara
transporter. Kommunen ska därför genomföra satsningar på hållbar matproduktion och hållbart
byggande" kan upplevas som ologisk syftning och orden "ska därför" bör bytas ut mot " bör
också".
3. Rad 664 Meningen "De ska även planeras för att minska behovet av egen bil" kan förtydligas
till "Stadsplanering och detaljplaner ska utformas så att behovet av privat bil minskas".
4. Rad 667 - 668 "Genomföra ett projekt på en skola eller förskola där föräldrar ges möjlighet att
köpa överbliven mat till självkostnadspris". Det känns som väl detaljerad nivå för ett
kommunalpolitiskt program att ange ett sådant projekt. Antingen kan skrivningen utgå eller så kan
det stå" Utreda miljö och klimatnyttan av projekt inom skolan eller förskolan där föräldrar skulle
kunna ges möjlighet att köpa överbliven mat till självkostnadspris".
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Jag yrkar att efter meningen på rad 617 lägga till "redan nu börjar kommunen planera för
kostnadskrävande kantskydd mot älven och portar mot havet för att motverka havsnivåhöjning och
extrema vattenflöden".
* Rad 620 - 621 Orden "ska därför" bör bytas ut mot " bör också".
* Rad 664 Meningen "De ska även planeras för att minska behovet av egen bil" ersätts med
"Stadsplanering och detaljplaner ska utformas så att behovet av privat bil minskar".
* Rad 667 - 668 Meningen "Genomföra ett projekt på en skola eller förskola där föräldrar ges
möjlighet att köpa överbliven mat till självkostnadspris" utgår eller ersätts med " Utreda miljö och
klimatnyttan av projekt inom skolan eller förskolan där föräldrar skulle kunna ges möjlighet att
köpa överbliven mat till självkostnadspris".
Gertrud Ingelman, Linné
Distriktsstyrelsens svar:
Precis som motionären skriver har planering påbörjats för hur kommunen kan skyddas mot
havsnivåhöjningar. Distriktsstyrelsen delar bilden av att detta kan belysas i programmet på det sätt
motionären föreslår.
Motionären har i sin andra att-sats rätt i att det smugit sig in ett syftningsfel i texten, vilket bör
korrigeras. Samtidigt är det distriktsstyrelsens hållning att formulera detta i ska-form istället för
bör-form, för att poängtera den viktiga roll hållbar matproduktion och hållbart byggande har i
miljö- och klimatarbetet.
När det gäller den tredje att-satsen i motionen anser distriktsstyrelsen att den formulering som
föreslås i motionen är tydligare och föreslår valkonferensen att bifalla ändringen enligt motionen.
Dock anser vi att det bör formuleras som ett eget krav i programmet.
Motionären vill även ersätta kravet om ett projekt som möjliggör att köpa överbliven mat till
självkostnadspris. Förslaget i programmet syftar både till att minska matsvinnet och till att
möjliggöra för föräldrar att kunna ägna mer tid åt sina barn i samband med hämtning på
skola/förskola. Distriktsstyrelsen håller med motionären om en mer öppen skrivning än att
avgränsa frågan till ett projekt.
Distriktsstyrelsen föreslår valkonferensen:
att bifalla att-sats 1.
att ersätta följande mening på rad 620-621 ”Kommunen ska därför […]”med ”Kommunen ska
också […].
att stryka följande mening på rad 664 ”De ska även planeras […]”.
att lägga till följande mening på rad 665: "Stadsplanering och detaljplaner ska utformas så att
behovet av privat bil minskar".
att ersätta följande mening på rad 677 ”Genomföra ett projekt på en skola […]” med ”Genomföra
projekt på skola eller förskola där föräldrar ges möjlighet att köpa överbliven mat till
självkostnadspris.”.
att därmed anse att-sats 2 och 4 besvarad.

K9. Fokusera på klasskampen
Jag anser att för många ”identitetspolitiska” begrepp och förslag har tagit plats i programförslaget
på bekostnad av skärpa i klassanalysen och i kritiken mot kapitalismen. Det finns exempelvis flera
normkritiska förslag i programmet men samtidigt inte ett enda ord om en sådan viktig och
dagsaktuell uppgift för staden och dess arbetarklass som att återkommunalisera hamnen. Detta
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tycker jag är lite oroande. Att återkommunalisera hamnen skulle hjälpa de utsatta hamnarbetarna i
sin kamp och innebära att vår hamn, som är så viktig för vår stad, föll i mycket tryggare händer än
i de ansvarslösa profitjägarnas. Det borde finnas med bland de politiska målen för kommande
mandatperiod. Jag har inget emot de ”identitetspolitiska” analyserna och förslagen i sig – flera av
de problem som tas upp är viktiga – men jag tycker de får för mycket utrymme i förhållande till
den fundamentala fråga som enligt mitt tycke alltid borde vägleda Vänsterpartiets politik framför
andra: klasskampen.
Kanske beror programmets otydlighet på att alltför många perspektiv på samma gång varit
vägledande, nämligen: ”jämlikhet, mångfald, tillgänglighet och ekologi” (rad 68 – 69). Varför helt
enkelt inte utgå ifrån det socialistiska och feministiska perspektivet som är utgångspunkten för
hela vårt partiprogram? För många vägledande perspektiv riskerar att leda den konkreta politiska
analysen snett eftersom man inte klargör vilka orättvisor man ser som samhällets mest avgörande.
Ett tydligt exempel är avsnittet om demokrati. Där står i inledningsstycket (rad 910 – 913):
”Ett samhälle är inte demokratiskt om det finns stora klasskillnader eller om personer förtrycks på
grund av sin sexuella läggning, könsidentitet, religion, normbrytande (funktionalitet), ålder eller
etnisk tillhörighet. För att fördjupa demokratin måste även kapitalets makt inskränkas.”
Men vi socialister kan naturligtvis aldrig betrakta ett samhälle som demokratiskt så länge det finns
några klasskillnader! Kapitalisten som äger produktionsmedlen har alltid mer makt än arbetaren
som bara äger sin arbetskraft. Denna orättvisa är helt grundläggande för det kapitalistiska
samhället och skulle kvarstå även ifall all diskriminering grundad på kön, etnicitet, sexuell
läggning, ålder m.m. skulle försvinna. Klassamhället måste därför ges en analytisk särställning
jämfört med de andra maktordningarna som nämns i programförslaget, annars hamnar man enkelt i
socialliberalismens läger. Att bekämpa kapitalismen är enligt marxismen själva förutsättningen för
demokratin och människans verkliga befrielse.
Arbetarklassen är efter årtionden av angrepp och ökad otrygghet i akut behov av en radikal
socialistisk arbetarpolitik. Därför bör just en sådan klar och principfast politik komma i förgrunden
och tydligare genomsyra programmet än vad som i distriktsstyrelsens förslag är fallet.
Jag yrkar att meningen på rad 68 – 69, ” De grundläggande perspektiven jämlikhet, mångfald,
tillgänglighet och ekologi genomsyrar hela programmet.”, stryks och ersätts med meningen ”Det
grundläggande socialistiska och feministiska perspektivet är vägledande för hela programmet.”
Att kravet på att återkommunalisera hamnen förs in i programmet.
Att stycket på rad 910 – 913 stryks och ersätts med ”Det kapitalistiska samhället sätter alltid
marknadsvärdet före människovärdet. Därför kan ett kapitalistiskt samhälle aldrig vara ett verkligt
demokratiskt samhälle. För att kunna utöka demokratin och ge alla människor lika möjligheter till
delaktighet och inflytande måste kapitalismen och klassamhället bekämpas.”.
Martin Vilborg, Örgryte-Härlanda
Distriktsstyrelsens svar:
Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Det är vår ideologi och
ska genomsyra all vår politik, så även vårt kommunalpolitiska program. Vi menar dock att det
möjligt att beskriva vår kommunpolitik utifrån flera perspektiv utöver vår socialistiska och
feministiska analys.
Motionären vill att kravet på att återkommunalisera hamnen ska föras in i det kommunalpolitiska
programmet. Distriktsstyrelsen instämmer i att det är ett viktigt krav. Vänsterpartiet motsatte sig
när hamnen privatiserades och har drivit att den ska återkommunaliseras sedan dess. Dock går det
inte att återkommunalisera hamnen redan under nästa mandatperiod på grund av att avtalet med
den privata operatören sträcker sig till 2037. Vi anser därför att vi fortsatt ska driva kravet på att
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återkommunalisera hamnen, dock inte genom det kommunalpolitiska programmet som ska ses
som ett handlingsprogram för nästa mandatperiod.
Motionärer vill även förtydliga att kapitalismen är ett hinder för demokratin. Distriktsstyrelsen
instämmer med motionärens analys men anser att den nuvarande skrivningen är mer
allomfattande.
Distriktsstyrelsen föreslår valkonferensen:
att ändra meningen "De grundläggande perspektiven jämlikhet, mångfald, tillgänglighet och
ekologi genomsyrar hela programmet." till "Perspektiven jämlikhet, antirasism, tillgänglighet och
ekologi genomsyrar hela programmet."
att därmed anse första att-satsen besvarad.
att i övrigt avslå motionen

K10. Förskolan – mer än förvaring
Vill göra ett tillägg till det utmärkta stycket om förskolan på sidan 7 rad 152-157 angående vad
förskolan är. Förskolan är ett unikt verktyg för att lägga en jämlik och stabil grund inför skolan. I
förskolan möter barnen andra barn och får en god pedagogisk start. Särskilt viktigt är förskolan för
barn från familjer utan studietradition och från hem med andra modersmål.
Trots detta finns fortfarande ”dagmammor” kvar under namnet ”Pedagogisk omsorg”.
Lagstiftningen tvingar oss dessutom att acceptera nya privata sådana. Det är något vi måste lösa på
riksplanet, men jag tycker vi ska sätta ner foten lite tydligare om att Förskolan inte enbart, eller ens
i första hand, handlar om att föräldrarna ska kunna lönearbeta.
Jag yrkar att på rad 157 lägga till följande text: ”Förskolan fyller en mycket viktig roll i arbetet
med att skapa jämlika förutsättningar för grundskolan. Genom förskolan ges alla barn en
möjlighet att komma förberedda till skolan. Detta är särskilt viktigt för barn med annat
modersmål än svenska. Förskolan är på det sättet långt mycket viktigare än enbart ett sätt att
möjliggöra för föräldrarna att förvärvsarbeta. Vi anser att förskolans tydligt reglerade läroplan är
viktig att slå vakt om och vi vill att så många barn som möjligt är inskrivna i förskolan, oavsett om
föräldrarna arbetar eller inte. Därför är vi också tveksamma till alternativ barnomsorg som inte
omfattas av samma krav på kompetens som förskolan, t.ex. pedagogisk omsorg.”
Mikael Wallgren, Backa
Distriktsstyrelsens svar:
Motionären lyfter en viktig fråga kring förskolan och vill tydligare poängtera dess roll för barns
utveckling och möjligheter senare i livet. Distriktsstyrelsen delar motionärens åsikter i denna
fråga, men anser att förskolans positiva effekter redan finns med i såväl analys som inriktning. Det
finns också ett förslag om att ge alla barn i förskoleåldern rätt till minst 30 timmar omsorg i
veckan. Det som inte tas upp i nuvarande program är frågan om alternativ till förskolan. Vi föreslår
därför ett tillägg kring detta i analysen.
Distriktsstyrelsen föreslår valkonferensen:
att lägga till följande mening på rad 99 ”Det är av stor vikt att värna förskolans läroplan.
Alternativ barnomsorg, exempelvis pedagogisk omsorg, som inte omfattas av samma krav som
förskolan har inte kunnat uppvisa samma positiva effekter på barns lärande.”
att därmed anse motionen besvarad.

K11. Modersmålsundervisning är viktigt!
Skolstycket är mycket bra, men saknar innehåll om vår mångkulturella stad. Ordentlig kunskap i
sitt modersmål ökar möjligheterna till att lära sig andra språk och att tillgodogöra sig studier i
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övrigt.
Modersmålsundervisningen och studievägledning behöver generellt förbättras. Därför föreslår jag
tillägg i texten.
Sverige har dessutom fem nationella minoriteter. Dessa har en särställning i svensk lagstiftning
jämfört med andra minoriteter. Kortfattat kan man säga att dessa minoriteter har en garanterad rätt
att få stöd i att bibehålla sina kulturer och språk. Tre av de nationella minoriteterna är tilldelade
”förvaltningsområden”; det gäller sverigefinländare, tornedalsfinnar och samer. I
förvaltningsområderna så ska dessa språk (finska, meänkieli och samiska) inte bara finnas
tillgängligt utan också understödjas. Göteborg har frivilligt förklarat sig vara ett finskt
förvaltningsområde.
Det innebär vissa skyldigheter, bland annat när det gäller modersmålsundervisning som sträcker
sig betydligt längre än för andra minoriteter. Sedan Sverige-finska skolan (vid Lundbybadet) lades
ner för ett drygt år sedan saknas nu tvåspråkig undervisning i finska. Det pågår en debatt och
diskussion om detta. Vi bör ta med detta i dokumentet.
Jag yrkar att på sidan fem mellan rad 87 och 88 införa ett nytt stycke:
”Många göteborgare är uppvuxna i hem där andra språk än svenska förekommer eller dominerar.
Forskning visar vikten av modersmålsundervisning för dessa barn. Det är också så att det finns
studiehandledning på modersmålet för att bidra till skolans kompensatoriska uppdrag.
Framförallt omfattningen av studiehandledningen uppfattas ofta som otillräcklig. Statusen och
kvalitén på verksamheten behöver öka.”
att på sidan fem efter ovanstående stycke införa ett nytt stycke:
”Det är i det här sammanhanget viktigt att komma ihåg de nationella minoriteterna. Även om de
flesta pratar flytande svenska så har kommunen skyldighet att bidra till bevarandet och
utvecklandet av dessa språk och kulturer. Göteborg är ett finskt förvaltningsområde och därmed
ska finska ges en särställning bredvid svenskan. Därför vill vi starta försöksverksamhet med finska
klasser på lämplig skola/skolor i Göteborg. Även behovet för andra nationella minoriteter ska
utredas.”
att på sidan sju rad 176 (efter punkten om modersmålsundervisning) införa ny punkt:
* Försöksverksamhet med finskspråkiga klasser skall införas. Finns intresse så ska dessa
permanentas.”
Mikael Wallgren, Backa
Distriktsstyrelsens svar:
Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att modersmålsundervisning,
studiehandledning på modersmål och nationella minoriteters särskilda rättigheter är viktiga frågor
bland annat för att skolorna ska kunna uppfylla det kompensatoriska uppdraget. Därför finns
förslag både om att ge fler möjlighet till studiehandledning på modersmål och om att
individanpassa modersmålsundervisningen. Det står dock ingenting om detta i texten, därför
föreslår vi att lägga till en förkortad version av motionärens förslag. När det gäller finskspråkiga
klasser så är vi inte säkra på att det är den bästa vägen för att tillgodose gruppens behov. Skolor
med en mer generell finskspråkig profil kan vara ett alternativ. Därför menar vi att det vore synd
att nu avgöra hur detta kan göras bäst, och föreslår istället att frågan ska utredas.
Distriktsstyrelsen föreslår valkonferensen:
att lägga till följande mening på rad 149 ”Modersmålsundervisningen och studiehandledning på
modersmål är viktigt för att skolorna ska kunna uppfylla det kompensatoriska uppdraget och
kvaliteten på dessa verksamheter ska öka. Skolan behöver möjliggöra utvecklandet av de
nationella minoriteternas språk och kulturer på ett bättre sätt.
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att lägga till följande mening efter rad 176: ”Utreda hur de nationella minoriteternas rättigheter
kan tillgodoses bättre i grundskolan.”
att därmed anse motionen besvarad.

K12. Avskaffa LOV
I stycket äldreomsorg så nämns LOV:ens avigsidor. Det är bra, men det förtjänar även en egen
punkt.
Jag yrkar att på sidan 11 rad 286 (efter punkten driva äldreomsorg i kommunal regi...) under
rubriken ”Vänsterpartiet arbetar för att:” lägga till punkten:
Avskaffa LOV inom hemtjänsten.
Mikael Wallgren, Backa
Distriktsstyrelsens svar:
Distriktsstyrelsen instämmer i att valfrihetssystemet enligt LOV bör avskaffas. Likaså andra
privatiseringar som gjorts inom äldreomsorgen. Därför står det att tidigare privatiseringar och
utförsäljningar ska återtas under rubriken inriktningar. Det står även att äldreomsorgen ska drivas i
kommunal regi i större utsträckning. Vi anser därför att motionärens intention redan är
omhändertagen i nuvarande formuleringar.
Distriktsstyrelsen föreslår valkonferensen:
att avslå motionen.

K13. Utveckla om daglig verksamhet:
Införandet av LOV inom daglig verksamhet har fått mindre uppmärksamhet än inom hemtjänsten.
Det är därför bra att det lyfts upp. Finns väldigt många risker med det nya systemet som planeras.
Finns flera saker som är oroande. Ett specifikt problem som bör nämnas är transporterna. Dels så
innebär fler alternativ och ett mer spritt väljande vissa miljö- och kostnadsrisker för kommunen.
Vad värre är att transporterna föreslås skötas via färdtjänsten. På t.ex. Norra Hisingen sköts i dag
dessa transporter i egen regi av erfaren personal som kör samma personer varje dag och väl känner
till dessas behov och också är välkända av personalen på både boenden och på daglig verksamhet.
När det läggs över på färdtjänsten så finns det en risk att det inte blir lika hög kvalité och stabilitet
i detta. Förhoppningsvis väljs varianten tjänstepass så att det återkommande är samma chaufför,
men det finns en risk för försämringar här.
Det är också så att idag är transporterna gratis för brukarna. Ska dessa transporter ske till
färdtjänst-taxa så finns det uppenbar risk att folk drar sig för att nyttja daglig verksamhet. Särskilt
som ersättningen för deltagandet är så låg som den är.
Ett annat problem med LOV-systemet som jag kan se är att rätten att byta verksamhet tvingas
regleras. I dag prövar många brukare flera olika verksamheter och kan utan större problem byta
mellan dem. I förslaget skall det finnas 4 veckors uppsägningstid av plats. Norra Hisingen skriver i
sin remiss att det bör ökas till 8 veckor för att säkra ersättningarna för utövarna.
Perspektivet måste vara att den enskilde kan byta på ett enkelt sätt. Förmågan att tillvarata sina
intressen varierar också mellan olika brukare så det är också viktigt att det finns system för att
garantera att inte brukare ”låses fast” hos en utövare genom påtryckningar på grund av de
ekonomiska incitamenten.
Jag yrkar att på sidan 12 rad 333 lägga till: ”Det är viktigt att transporterna till och från daglig
verksamhet även i framtiden sköts såväl effektivt, miljövänligt som till oförändrade avgifter för
brukarna.”
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att på sidan 12 efter ovanstående lägga till: ”Det är även viktigt att rutinerna för byte av daglig
verksamhet är så enkla som möjligt och att brukarens bästa står i centrum, snarare än
utövarnas.”
att på sidan 14 efter punkten ”Avskaffa privatiseringen av daglig verksamhet...” lägga till:
* Transporterna till och från daglig verksamhet ska utföras på ett tryggt sätt och utan höjda
avgifter för brukarna.”
Mikael Wallgren, Backa
Distriktsstyrelsens svar:
Motionären lyfter frågan om den kommande privatiseringen av daglig verksamhet. Förberedelser
för det nya systemet pågår och de punkter som lyfts kommer förmodligen att vara beslutade före
det nya kommunalpolitiska programmet börjat gälla. Det finns många problem med
valfrihetssystem enligt LOV och vi bevakar givetvis brukarnas intressen framför företagens.
Distriktsstyrelsen föreslår därför en mer generell skrivning som handlar om att bevaka brukarnas
intressen i alla delar.
Distriktsstyrelsen föreslår valkonferensen:
att lägga till följande mening på rad 355 ”De negativa effekterna av valfrihetssystemet enligt LOV
ska så långt det är möjligt inte drabba enskilda. Transporter till och från daglig verksamhet ska
utföras på ett tryggt och miljömedvetet sätt utan höjda avgifter.”
att därmed anse motionen besvarad.

K14. Färdtjänsten är kollektivtrafik
Även om färdtjänsten har förbättrats de senaste åren - inte minst för dem som åker regelbundet till
jobb eller utbildning – genom de så kallade tjänstepassen och ”de gröna bilarna” som bara kör
färdtjänst så finns mycket mer att göra. I mitt jobb som trafikledare på taxi så får jag någon gång
varje vecka samtal från förtvivlade färdtjänstresenärer som missat att det inte går att beställa efter
22:00.
Vår politiska linje är att färdtjänst ska vara så likt vanlig kollektivtrafik som möjligt. Innan
upphandlingshysterin och avregleringen av taxibranschen så var det vanliga systemet att
resenärerna fick ringa direkt till Taxibolaget och sedan kördes de till en reducerad taxa när
taxibolaget hade en ledig bil.
Nu är det ju lite mer komplicerat, minst sagt. Göteborg är en storstad och om jag kan ta mig hem
när jag vill – en lördag fram till ca 03:40 och en vardag till 01:11 – så är det snudd på oanständigt
att kräva förbeställningar före 22:00 av resenärerna. Vem vet 21:30 om hen vill åka hem 00:00,
01:30 eller 03:30 på lördagskvällen? Här borde det gå att införa en lösning för resenären. Jag kan
se flera alternativa lösningar som inte innebär att Göteborgs färdtjänst för den skull behöver vara
öppet efter 22:00.
Jag yrkar att på sidan 13 rad 338 lägga till: ”Vi vill förbättra möjligheten att åka färdtjänst på
kvällar och helger utan orimlig framförhållning. Målet ska vara att så länge det går vanlig
kollektivtrafik så ska resenären också kunna boka färdtjänst.”
Mikael Wallgren, Backa
Distriktsstyrelsens svar:
Distriktsstyrelsen instämmer i att färdtjänst ska vara lika tillgänglig som reguljär kollektivtrafik.
Alla invånare ska kunna resa i staden på lika villkor oavsett funktionalitet. Vi föreslår dock en
annorlunda formulering som vi tycker passar mer in i programmet språk- och formmässigt.
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Distriktsstyrelsen föreslår valkonferensen:
att lägga till följande meningar på rad 338 ”Det ska vara möjligt att resa med färdtjänst på lika
villkor som övrig kollektivtrafik. Det ska gå att boka färdtjänst under samma timmar på dygnet
som kollektivtrafiken går.”
att därmed anse motionen besvarad.

K15.
Ett centralt verktyg för en socialistisk bostadspolitik är att vi äger marken gemensamt. Därför
måste den politiska prioriteringen de kommande åren vara att hindra all försäljning av kommunal
mark och försöka återfå så mycket mark som möjligt.
Alternativet är att hyra ut marken mot tomträttsavgäld. Ett speciellt problemområde är Älvstranden
AB vars affärsidé är att sälja av all mark de äger. Det står uttryckligen i deras ägardirektiv att de
långsiktigt inte skall äga eller förvalta fastigheter. Partiet måste välja väg och antingen göra om
Älvstranden till ett förvaltningsbolag som äger eller hyr ut fastigheter eller att de säljer all sin mark
till fastighetsnämnden eller allmännyttan.
Jag yrkar att följande text förs in i kommunalpolitiska programmet efter rad 526, sist på sidan 19,
infoga "Vänsterpartiet motsätter sig all försäljning av kommunal mark och fast egendom. Vi
strävar efter att göra så stor del av kommunens yta till kommunal egendom."
Jöran Fagerlund, Angered
Distriktsstyrelsens svar:
Distriktsstyrelsen delar motionärens syn på vikten av kommunalt ägande. Markägande ger makt
och inflytande och genom planmonopolet gör vi marken byggbar. Vi anser däremot inte att det är
praktiskt genomförbart att i dagsläget helt motsätta sig markförsäljning i kommunen.
Det största problemet är inte att kommunen äger för lite mark utan att det byggs för lite. Det
kommer inte byggas mer för att kommunen äger mer mark, kommunen har nämligen inte ett
underskott av byggbar mark idag. Risken är snarare att privata aktörer kommer välja att bygga
mindre vilket skulle medföra en nedgång i den totala produktionen.
Motionärens förslag till ny skrivning kan dessutom riskera att medföra omfattande ekonomiska
kostnader för kommunen. Idag använder sig kommunen av försäljningar för att finansiera andra
viktiga investeringar motsvarande miljardbelopp. Med andra ord skulle finansiering av annan
viktig verksamhet riskera att trängas ut, främst inom stadsutvecklingsområdet men även inom
välfärden.
Skrivningen utesluter också försäljning av fast egendom. Distriktsstyrelsen delar inte
uppfattningen att det aldrig kan vara motiverat att sälja fast egendom till andra offentliga aktörer.
Det kan bland annat finnas fastigheter som staten eller regionen skulle kunna äga istället,
exempelvis universitetsbyggnader eller sjukhusbyggnader som idag ägs av kommunen.
Distriktsstyrelsen föreslår därför en mildare skrivning för att tydliggöra Vänsterpartiets
uppfattning men inte utesluta möjligheten till försäljningar när det är motiverat.
Distriktsstyrelsen föreslår valkonferensen:
att lägga till följande mening efter rad 526 ”Kommunen ska sträva efter att göra en större del av
kommunens yta till kommunal egendom.".
att därmed anse motionen besvarad.

K16. Bygg färdig spårvagnslinjen till Rannebergen
Under Rannebergen finns ett sprängt utrymme för en spårvagnsstation. Det finns även ett
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spårreservat. Om de tre linjer som idag går till Angered Centrum, och även framtida linjer, skulle
fortsätta till Rannebergen skulle det innebära ett stort lyft för hela Angered.
Att ha ändhållplatser för både bussar och spårvagnar i Angered C är ett stort misslyckande. Genom
att spårvagnarna måste vända och svänga runt bussterminalen innan passagerarna kan kliva av i
Angered C tappar man flera minuter i restid. Många Angeredsbor upplever dagligen hur deras
anslutningsbussar ger sig av samtidigt som de själva sitter instängda i en spårvagn som sakta
kryper sig runt bussterminalen.
Jag yrkar att följande skrivs in efter rad 597 på sidan 21 i kommunalpolitiska programmet "Bygg
färdigt spårvagnslinjen till Rannebergen".
Jöran Fagerlund, Angered
Distriktsstyrelsens svar:
Det finns många positiva effekter med en spårvagnslinje mellan Angered C och Rannebergen,
vilket motionären lyfter fram. En sådan utbyggnad behöver samtidigt ställas i relation till andra
satsningar på kollektivtrafiken som pågår och planeras i kommunen och vilka resurser detta skulle
kräva. Distriktsstyrelsen ställer sig positiv till andemeningen i motionen.
Distriktsstyrelsen föreslår valkonferensen:
att lägga till följande mening på rad 597: ”utreda förutsättningarna för en spårvagnslinje mellan
Angered centrum och Rannebergen”.
att därmed anse motionen besvarad.

K17. Viktigt att linbanan mellan Kortedala och Backa går
via Hjällbo
Den föreslagna linbanan mellan Kortedala och Backa är oerhört angelägen. Det är dock viktigt att
understryka att den måste gå via Hjällbo för att ansluta till spårvagnslinjerna mot Angered
eftersom dagens restider mellan Kortedala/Bergsjön och Angered med byte i Gamlestaden tar allt
för lång tid jämfört med att ta bil.
En passage över älven från Hjällbo skulle även betyda enormt mycket för kopplingen av hela
Angered till Hisingen.
Jag yrkar att orden "via Hjällbo" skrivs in efter orden "Kortedala och Backa" på rad 597 på sidan
21 i kommunalpolitiska programmet.
Jöran Fagerlund, Angered
Distriktsstyrelsens svar:
Distriktsstyrelsen håller med motionären om att en linbana mellan Kortedala och Backa bör gå via
Hjällbo. De ambitionen som hittills kommunicerats från kommunens sida är att sträckningen, i det
fallet linbanan byggs, ska vara från Kortedala till Backa via Hjällbo och Bäckebol. Detta förslag
till sträckning av linbanan är bra och kan förtydligas i programmet.
Distriktsstyrelsen föreslår valkonferensen:
att bifalla motionen.

K18. Dags för nolltaxa
Även om kollektivtrafiken är en regional fråga är det viktigt att Göteborgs vänsterväljare får reda
på att DS och alla parlamentariker jobbar för nolltaxa.
Argumenten är självskrivna. Alla som tjänar mindre än typ 70000 i månaden och köper
månadskort tjänar på nolltaxa.
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Förutom möjligtvis tandvården finns det inget annat område där det offentliga tar ur så mycket
pengar av så många medborgare utan hänsyn till inkomst. Det är hög tid att ändra på det och införa
nolltaxa. Få reformer har större fördelningspolitisk effekt.
Jag yrkar att följande skrivs in efter rad 597 på sidan 21 i kommunalpolitiska programmet "Inför
nolltaxa i kollektivtrafiken".
Jöran Fagerlund, Angered
Distriktsstyrelsens svar:
Distriktsstyrelsen håller med motionären om att en nolltaxa i kollektivtrafiken skulle ha mycket
positiva effekter fördelningsmässigt och även för klimatet. Denna fråga beslutas dock inte i
Göteborgs kommun, utan i Västra Götalandsregionen. Därför bör kravet heller inte vara med i det
kommunalpolitiska programmet. Det skapar en otydlighet både för väljarna och för våra framtida
parlamentariker.
Distriktsstyrelsen föreslår valkonferensen:
att avslå motionen.

24(24)

