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1,4 nya 
miljarder till 
välfärden i 
Vänsterpartiets 
budget 

 
20180517 

Välfärden måste stärkas för att skapa ett rättvist och jämlikt Göteborg. Det var 
huvudbudskapet i Vänsterpartiets budget för Göteborg 2019 som 
presenterades idag. 

– Vi vill se en utbyggd välfärd som förbättrar livet för människor. Det handlar om 
att stärka resurserna och anställa fler i skola, äldreomsorg och socialtjänst, säger 
Daniel Bernmar (V), kommunalråd.  
 
De nya pengarna ska även användas till att bland annat minska barngrupperna, 
höja försörjningsstödet för barnfamiljer, ge anställda mer tid för sitt arbete och 
öka kvaliteten i verksamheterna.  
  
Den största satsningen handlar om att stegvis införa sex timmars arbetsdag på 
förskolor och äldreboenden. Första steget är att minska arbetstiden till sju 
timmar med bibehållen lön redan 2019. En satsning som kostar omkring 600 
miljoner.  
– Med kortare arbetstid blir personalen friskare och mindre stressad. Dessutom 
får de mer tid över till fritid och familj. Vi ville börja med just förskolan och 
äldreomsorgen då de är två kvinnodominerade arbetsplatser med hög 
sjukfrånvaro, idag ligger den på omkring 12 procent. Det är alldeles för högt, 
säger Bernmar. 
  
Vänsterpartiets budget innehåller även en satsning på att införa 30-
timmarsvecka för nattpersonal, pengar till fler försök med sex timmars arbetsdag 
samt en lönesatsning på de med lägst löner och en lönesatsning för minska 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män.  



 

– För att kunna bygga ett samhälle för alla och inte bara för de rika, måste vi alla 
hjälpas åt. I vårt budgetförslag föreslår vi därför en skattehöjning på en krona per 
hundra kronor, säger Bernmar. 
  
Enligt Bernmar är skattehöjningen nödvändig för att kommunen ska komma till 
rätta med bristerna i välfärden. 
– Vi vill förändra samhället ifrån grunden och stärka välfärden rejält. Under allt 
för lång tid har vi gjort kortsiktiga lösningar, men plåster på såren löser inte 
problemen. Det som behövs är långsiktiga lösningar för att skapa en välfärd som 
går att lita på, säger han. 

Läs hela budgetförslaget här. De viktigaste budgetsatsningarna finns även 
beskrivna i kortformat här.  

Kommunfullmäktige fattar beslut om Göteborgs Stads budget 2019 18 juni.  
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