
En stad för 
 några få
Ett Vänersborg 
för alla.



Vänsterpartiet, en stark 
del av Vänersborg
Vänsterpartiet är  kommunens 
tredje största  parti. Den senaste 
mandatperioden har varit den 
mest framgångs rika  någonsin 
för partiet. Våra sex mandat i 
kommun fullmäktige har naturligt-
vis inte räckt till egen  majoritet, 
men väldigt ofta har  andra par-
tier lyssnat på våra  förslag och 
vi har  kunnat bli  överens. Goda 
samtal är en  förutsättning för att 
hitta  bättre lösningar. Så har till 
exempel tre av  budgetarna under 
mandat perioden (2016, 2017 och 
2018) varit i stort sett kopior på 
 Vänsterpartiets  förslag. Det har 
resulterat i  betydligt mer pengar 
till  verksamheterna än det skulle 
ha blivit  annars -  till vård, skola 
och omsorg. 

Vänsterpartiet vill inför den 
 kommande mandat perioden 
 fortsätta att arbeta för att 
 skattepengarna i första hand går 
till kommunens kärnverksamheter 
och lagstadgade uppgifter. Våra 
barn och ungdomar, gamla och 
sjuka måste prioriteras.
Vänsterpartiet har under 
 mandatperioden drivit frågor 

som har varit viktiga för  olika 
kommundelar och enskilda 
 kommuninvånare. 

Vänsterpartiet har motionerat 
om fri kollektiv trafik för alla 
 pensionärer, tågstopp i Brålanda, 
kommunal skötsel av badplatser 
på landsbygden och ett tydligt 
och transparent regelverk kring 
 kommunens bidrag  gällande 
marknadsföring, evenemang och 
 sponsring. Vänsterpartiet har 
också lyft frågor kring bygglov 
i Nordkroken och Hästefjorden, 
VA-anslutningen i Timmervik och 
Sikhall, detaljplanen i  Öxnered/
Skaven, tågbuller i Väne Ryr, 
 kolonilotter på Nabbensberg, 
pengar till renovering av Villa 
Björkås i Vargön, avvecklingen av 
serviceboenden osv. Protesterna 
mot kedjehusen i skogsområdet 
vid Kindbloms vägen har varit 
framgångsrika.

Vänsterpartiet tänker inför den 
kommande mandatperioden 
 fortsätta att lyssna på och arbeta 
för de enskilda människorna i hela 
kommunen.



Vänsterpartiet har under 
 mandatperioden hela tiden 
 redovisat sitt arbete och sina 
tankar. På vår hemsida och 
även i aktiva partikamraters 
 bloggar har vänersborgarna 
kunnat  följa  Vänsterpartiets 
i  Vänersborg  göranden och 
 låtanden. Vi har  också sett som 
en  uppgift att  sprida information 

till  vänersborgarna om vad som 
 händer i kommunen.
Vänersborg ska vara en kommun 
för alla. Vi ska därför arbeta för 
en mer inkluderande och jämställd 
kommun med verksamheter som 
kommer alla medborgare tillgodo.
Vänsterpartiet vill prioritera 
 barnen och ungdomarna, de äldre 
och sjuka.
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Vänsterpartiet kommer att fortsätta arbeta för 
ett  Vänersborg för alla, inte bara för några få

Förskolan - Kommunen måste prioritera barnen.

• Barngrupperna på förskolorna måste minskas.
• Personaltätheten måste öka.
• Arbetsförhållandena för personalen måste förbättras.
• Kvalitén och attraktiviteten av Barn- och fritidsprogrammet 

på gymnasieskolan måste höjas. Det gynnar rekryteringen 
av ny personal.

• Det behöver byggas nya förskolor.

Grundskolan - Alla elever ska ges samma chanser att  lyckas 
i skolan. Skolan ska vara en plats fri från alla former av 
 mobbning, kränkningar och diskriminering.

• Elevernas kunskapsresultat måste höjas.
• All skolverksamhet måste ske i ändamålsenliga 

 lokaler.
• En ny skola måste byggas på Holmängen.
• Brålanda skola ska byggas ut.
• Ökade resurser till elever i behov av stöd.
• Det måste satsas på mer kringpersonal som 

speciallärare, kuratorer, studievägledare, skol-
värdar osv.

• Lärares och rektorers arbetsbelastning måste 
minska och arbetsmiljön förbättras.

• Kommunen bör inrätta ett tvålärarsystem.
• Rektorerna måste bli pedagogiska ledare.
• Inga betyg i åk 4.
• Färre barn i fritidsgrupperna.



Vänsterpartiet kommer att fortsätta arbeta för 
ett  Vänersborg för alla, inte bara för några få

Gymnasieskolan - Målet är fullständiga betyg och gymnasie-
examen för alla elever.

• Kommunen måste aktivt arbeta för att  utvecklingen i 
 Kunskapsförbundet kan fortsätta.

Vuxenutbildningen - Vuxenutbildningen är en lönsam 
 investering både för den enskilde och för samhället. 

• Kunskapsförbundet Väst ska erbjuda utbildning på många 
nivåer.

• Framgångsrik integration förutsätter att Kunskaps-
förbundet kan utvecklas.



Kultur - Vänersborg ska fortsätta kunna vara stolt över 
 utbudet av kultur.

• Biblioteket bör vara kvar på sin nuvarande plats. 
• Arbetsförhållandena för biblioteks personalen måste 

 förbättras.
• Vi har inte gett upp tanken på att ett  konserthus och en ny 

sessionssal kan  kombineras.
• Föreningslivet och idrottsrörelsen behöver kommunens 

aktiva stöd.
• Stödet till ungdomarnas önskemål bör  prioriteras.

Äldreomsorgen - Vi vill öka grundbemanningen inom 
 äldreomsorgen.

• Mer personal inom hemtjänsten så att personalen också 
får tid att vara medmänniskor.

• Det måste finnas serviceboende till dem som önskar.
• Vänersborgs kommun är inne på fel väg när den reducerar 

antalet äldre boenden.
• Förändringar måste göras i samverkan med personalen och 

inte ovanifrån  genom konsultinsatser.
• Starta ett försök med sex timmars arbetsdag på ett 

 kommunalt äldreboende. 
• Gratis kollektivtrafik för alla pensionärer.
• Betalda studier för vårdpersonal som väljer att vidare-

utbilda sig till undersköterskor eller sjuksköterskor. Även 
specialistutbildningar bör ingå i satsningen. 



Byggnadsfrågor - Kommunen ska fortsätta bygga fler 
 hyresrätter för att motverka bostadsbristen och attrahera fler 
kommuninvånare.

• Kommunen måste vara mer lyhörd, flexibel och servicein-
riktad i frågor om bygglov och VA-anslutning.

• Kommunen måste vara öppen för enskilda VA-lösningar.

Miljö - Kommunens ”Miljöprogram 2030” är en utmärkt vision.

• Samtliga nämnder måste ha handlingsplaner i 
enlighet med miljöprogrammet.

• Vänsterpartiet är positivt till en ny kretslopps-
park.

Landsbygden - Kommunen måste ta ansvar för hela 
 kommunens utveckling. Det duger inte att prioritera 
 centralorten och ge smulorna åt landsbygden.

• Kommunen måste planera och aktivt förbereda för 
 tågstopp i Brålanda och Frändefors.

• Kommunen måste ta ansvar för badplatser i hela 
 kommunen som t ex i Väne Ryr.

• Det bör finnas biblioteksfilialer i alla kommundelar.

Företagande - Vänersborg måste fortsätta att aktivt arbeta 
för att locka till sig företag.



Vänsterpartiet din röst i 
kommunen.

Engagera dig du med!
vanersborg.vansterpartiet.se

Vänsterpartiet i Vänersborg


