
Valinformation frånVänsterpartiet i Härryda

Nej, till  
privata  
vinster i  
välfärden!

Bygg fler 
hyresrätter,
minst 51%! 

Höjda löner 
för personal 
i vård, skola 
och omsorg!

Mer  
ekologisk  

mat i skola  
och äldre- 
omsorg!

Fasta jobb 
på heltid –
och bort 
med Fas 3!

Starta en 
kommunal 
kvinnojour!

Minskade 
barngrupper 
i förskolan!

Inte
till salu



Vänsterpartiet är ett demokratiskt, socialistiskt och feminis-
tiskt parti. Jämlikhet och solidaritet är våra grundpelare. Det 
betyder att vi står upp för alla människors lika värde och lika 
rättigheter. Alla människor ska få leva ett bra liv oavsett ålder, 
kön, sexuell läggning, funktionsförmåga, religion eller var 
man är född. Vårt mål är ett jämlikt samhälle, där alla bidrar 
solidariskt och rättvist genom skatter och att man arbetar  
aktivt med jämställdhet och att utjämna sociala och ekono-
miska klyftor mellan människor. Vi tror att ett sådant samhäl-
le skapar empati, samhörighet, gemenskap och värnande om 
varandra. Vi säger därför nej till privata vinster i välfärden.
   Vänsterpartiet är också ett grönt parti. Vi inser att det krävs 
viktiga samhällsförändringar och anpassningar av vårt lev-
nadssätt, för att livet på jorden ska få en chans att överleva. 

Skola, vård och omsorg
• Vänsterpartiet vill ha full behovstäckning i barnomsorgen, 
även på obekväm arbetstid som kvällar, nätter och helger. Det 
är nödvändigt att minska barngruppernas storlek i förskolan.  
• Vi vill ha kvar barnskötarna i barnomsorgen och att dessa 
även i fortsättningen ska ha rätt till fasta anställningar. 
• Lönerna inom vård, skola och omsorg måste höjas för att 
göra dessa yrken attraktiva och för att uppvärdera arbeten 
inom offentlig sektor jämfört med den privata. 
• Vänsterpartiet vill införa utbildning i feministiskt självför-
svar för alla tjejer i högstadiet. Vi vill också att det ska finnas 
genuspedagoger tillgängliga för alla skolor och förskolor. Alla 
kommunens anställda ska få fortbildning i HBTQ-frågor.

Sociala frågor
• Vänsterpartiet är drivande i frågan om att höja upp  
försörjningsstödet (socialbidraget) i kommunen. Vårt mål  
är att minska de ekonomiska klyftorna. 
• Vi vill arbeta för en kommunal handlingsplan mot barnfat-
tigdomen. Vi ser en avveckling av sysselsättningsfasen (Fas 3) 
och en satsning på lågavlönade som en självklar del i hand-
lingsplanen. Löneskillnader mellan män och kvinnor  
ska utjämnas.
• Vänsterpartiet vill ta bort anställningsformen visstidsan-
ställning. Vi vill endast ha två anställningsformer i kommu-
nen: fasta tjänster med rätt till heltid och vikariat. 
• Vi vill verka för att sex timmars arbetsdag med bibehållen 
lön införs på prov i äldreomsorgen under mandatperioden.
• Vänsterpartiet kommer att fortsätta att arbeta för sommar-
jobb till alla ungdomar som söker ett sådant. 
• Vänsterpartiet vill öka andelen hyresrätter från 20% till 
minst 51% av nybyggnationen, för att främja integration och 
motverka bristen på hyresrätter i Göteborgsområdet. 

Varför tycker vi som vi gör? • Vänsterpartiet vill ha alkoholrådgivningen kvar i Härryda. 
• Vänsterpartiet kommer att arbeta och verka för att kom-
munen får en egen kvinnojour under nästa mandatperiod. 
Hotade kvinnor ska ha skyddat boende.
• Vänsterpartiet är ett antirasistiskt parti som är för en gene-
rös flyktingpolitik. Vi kommer att arbeta för att kommunens 
mål på att ta emot 40 personer per år hålls. Problemet med 
bostäder måste lösas snarast. Vi vill att kommunen på sikt tar 
emot fler flyktingar än 40.

Miljö och kommunikationer
• Kollektivtrafiken i Härryda kommun behöver byggas ut 
och tillgängligheten öka. Vänsterpartiet arbetar för billigare 
kollektivtrafik i Västtrafikområdet. 
• Vi vill arbeta för en ökad energieffektivisering i kommu-
nens verksamheter, samt ökad användning av förnybara ener-
gikällor. Investeringsprocessen för vindkraft måste återupptas 
och utvidgas till större del av kommunens elbehov. 
• Nya hus som byggs ska vara energisnåla. 
• Vi tycker att kommunens fordon ska drivas med 100% för-
nybara bränslen. Vi vill också att fler laddningsstationer för 
elbilar uppförs i kommunen.
• Vi vill att minst 30% av all mat som köps in av kommunens 
verksamheter ska vara ekologisk till år 2018. 
• Vänsterpartiet i Härryda vill att andelen vegetarisk mat i 
kommunens skolor, förskolor och omsorgsverksamhet  
fördubblas, samt att vegetarisk mat ska prioriteras högre i alla 
kommunens verksamheter.
• Cykeln är ett miljövänligt alternativ och det är viktigt att 
tillgängligheten på cykel är god såväl i som mellan kommu-
nens tätorter. På sikt tycker vi att det ska byggas en cykelbana 
mellan Landvetter och Mölnlycke.

Kultur och idrott
• Kommunen ska ge ett ökat stöd till lokala kulturarrang-
emang och kulturföreningar. 
• Kulturskolan bör få mer pengar så att alla barn- och  
ungdomar har möjlighet att delta.
• Avgifterna i kulturskolan ska vara låga så att alla barn kan ta 
del av utbudet. 
• Vi vill också verka för att det ska läggas lika mycket resurser 
på flickors och pojkars fritidsaktiviteter.

V

”Allt som är mitt,  
ska jag dela med 
dig. Allt  som bli-
vit vårt ska vi ge 
till er. Mindre, 
men till många 
fler.” 
JOCKE BERG, Popgruppen KENT

Rösta på 
VÄNSTER-

PARTIET
14 sep



1. Jennie Kjellgren, 55 år, yrkeslärare
och bor i Mölnlycke
   – Min vision för Härryda är att vi i gemen-
skap skapar en barn- och ungdomsvänlig 
kommun, grundat på demokrati, jämlikhet 
och solidaritet. Vi ska erbjuda alla invånare 
ett gott liv i glädje. Härryda ska vara ett 
samhälle där vi inte accepterar någon form av 
förtryck eller diskriminering. Vi ska bygga ett 
Härryda med hållbar utveckling ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt. 

2. Rickard Joelsson, 53 år, metallarbetare
och bor i Mölnlycke
   – Jag tycker att det absolut viktigaste just 
nu är att arbeta för att Fas 3 försvinner från 
kommunen: fasa ut fas tre, helt enkelt!.

3. Kerstin Sandberg, 62 år, distriktsköterska
och bor i Landvetter
   – Jag brinner för att alla barn ska få en  
trygg uppväxt. Alla barn ska få det stöd de  
behöver för att utvecklas optimalt.

4. Bengt Andersson, 51 år, byggnadssnickare
och bor i Hällingsjö
   – Bland det viktigaste för mig är att vi i  
Sverige har en solidarisk finansierad välfärd,  
utan privata vinstintressen. 

5. Anders Björklund, 32 år, brandingenjör
och bor i Mölnlycke
   – Jag vill att Härryda har en flexibel och bra 
barnomsorg, som ger glada och välmående barn 
och samtidigt tillmötesgår de behov och stöd  
som en barnfamilj behöver i dagens samhälle.

6. Lina Zachrisson, 33 år, lärare
och bor i Landvetter
   – Som vänsterpartist är det självklart att  
Härryda ska ta ett större ansvar för klimatet 
och miljön. Förnybar energi är nyckeln till 
kraftigt sänkta klimatutsläpp. Ekologisk mat 
till elever och äldre måste bli en självklarhet.

Vänsterpartiets kandidater i HärrydaSverige och  
Härryda  
behöver  
vänsterpolitik 
Härryda är en fantastisk kommun att 
bo och leva i. Underbar natur, nära till 
storstan, god samhällsservice och fina 
samhällen där det växer och frodas. 
   Men Härryda kommun kan mer!
Vi är en rik kommun som skulle kunna 
bli ett mycket mer jämställt och rättvist 
Härryda, mer miljövänligt och med 
bättre service till våra invånare.

Liksom Härryda, är Sverige ett fan-
tastiskt land att bo i. Sverige är ett rikt 
land. Men klyftorna ökar, segregatio-
nen ökar, viktiga funktioner i samhäl-
let har privatiserats och kommer inte 
längre alla till del. Arbetslöshet och ut-
anförskap är priset för att några få ska 
få det bättre. Åtta år med borgerligt 
styre har gjort Sverige hårdare, mer 
egoistiskt och de rika ännu mer rika.
   Sverige är till för alla, inte bara för 
dem som har makt, pengar, kontakter, 
svenskklingande efternamn eller är 
friska och har arbete.
   Sverige ska vara ett land där män-
niskovärdet sätts i centrum, där rättvisa 
och jämställdhet råder och där alla har 
ett arbete att gå till.   
   Rösta bort orättvisorna och rösta på 
Vänsterpartiet i riksdagsvalet den 14 
september!

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt.


