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Stenungsund behöver ett starkt 
Vänsterparti för att skapa ett 
rättvist och solidariskt samhälle. 
För oss handlar hela vår 
politiska gärning om att skapa 
ett samhälle som gör livet bättre 
för alla. För oss hänger ideologi 
och praktik ihop. Vi är bättre på 
att bygga ett jämlikt samhälle 
för att vi är socialister. Vi är 
bättre på att skapa rättvisa 
mellan kvinnor och män för att 
vi är feminister. Vi är 
antirasisterna som alltid finns på 
plats för att säga emot, 
protestera och visa på andra 
förklaringar när rasistiska åsikter 
ventileras.

För ett rättvist och 
jämlikt Stenungsund 

Vi gör vår röst hörd och verkar 
för de pensionärer som får vända 
på slantarna trots ett långt 
arbetsliv, för de kvinnor i 
välfärden som sliter med en 
stressig arbetsmiljö och en 
oskäligt låg lön. För alla de som 
inte alls får något jobb eller är 
hänvisade till otrygga 
deltidsjobb och som knappt kan 
få inkomsten att räcka till. För 
de personer som mister sina 
LSS-insatser, vilket kan få 

katastrofala följder. Så här kan 
vi inte ha det. Vi har fått nog – 
det är vår tur nu - för ett rättvist 
och jämlikt Stenungsund!

Att bo i Stenungsund 

I ett Stenungsund för alla och 
inte för några få bygger vi 
billiga hyresrätter och vi satsar 
på utveckling av 
bostadsområden i hela 
kommunen. För att det ska 
finnas möjlighet för dig att bo i 
hela kommunen krävs också en 
utvecklad närtrafik i alla 
kommundelar.

• Fler billiga hyresrätter i 
alla kommundelar för 
minskad segregation.

• Det ska gå att bo och 
leva i hela kommunen.

• Utveckla närtrafiken i 
hela kommunen.

Ett Stenungsund för alla



Ett grönare 
Stenungsund 

I ett Stenungsund för alla inte 
för några få så satsar vi på mer 
miljösmarta lösningar. Vi har 
redan fått igenom satsningar på 
att bygga ut fler laddstolpar i 
kommunen. Vi vill också att 
kommunen går över till en mer 
fossilfri bilflotta – vi vill se 
eldrivna fordon som bär 
kommunvapnet! I vår kommun 
som är så beroende av sitt vatten 
borde vattenfrågorna stå högre 
upp på dagordningen – vi 
föreslår därför en ”Vattendag” 
årligen där kommun, näringsliv 
och civilsamhälle möts för att 
diskutera hur vi säkrar våra 
vatten i en framtid för 

kommande generationer. Gång 
och cykling är de mest 
miljösmarta färdmedlen av alla i 
närsamhället. Vi måste därför 
värna befintliga gång- och 
cykelleder och påskynda 
utbyggnaden av fler gång- och 
cykelleder i kommunen. 
Säkerheten för dessa trafikanter 
måste prioriteras

• Bygg ut 
laddinfrastrukturen i 
kommunen.

• Inför en årlig 
”Vattendag”.

• Förbättra och bygg ut 
gång-och cykelleder.



Barn och unga 

I ett Stenungsund för alla och 
inte för några få satsar vi på att 
ge alla barn och unga en 
möjlighet till en trygg uppväxt. 
Vi vill arbeta för att motverka 
psykisk ohälsa hos barn och 
unga. Vi vill avsätta ett 25 öres 
skatteutrymme för jämlika och 
rättvisa välfärdssatsningar på 
barn och unga genom att 
utveckla formerna för ett 
allaktivitetshus på 
Hasselbacken. Vi vill också 
skapa fler mötesplatser för unga 
i kommunen. För att detta ska 
kunna ske på bästa sätt så vill vi 
inrätta ett forum för dialog och 
delaktighet för unga i 
kommunen. 

Vi är alla medvetna om den 
situation som råder i kommunen 
där en del unga i sitt sökande 
och sin desperation i att bli 
sedda blir utsatta och sårbara. Vi 
vill därför inrätta ”fältare” som 
jobbar förebyggande och 
uppsökande i hela kommunen, 
Vi vill också inrätta en Mini 
Maria-mottagning i samverkan 
med andra aktörer i Stenungsund 
som en trygghet för våra unga 
och för oss som föräldrar. Dessa 
åtgärder är bara en del i förstärkt 
och utvecklad socialtjänst där 

resurser tilldelas i ett 
helhetstänkt från de unga åren 
till vuxenlivet.

En grundförutsättning för att 
skapa ett mer jämlikt samhälle 
är att alla elever ska ges 
förutsättning att nå sina mål i 
skolan. Därför krävs satsningar 
på förebyggande arbete, på 
elevstöd och på lärares 
arbetsvillkor. Vi vill ge 
ungdomar från 16 år fria resor i 
kommunen.

• Allaktivitetshus på 
Hasselbacken.

• Inrätta fältarbetare i 
kommunen.

• Alla elever ska ges 
förutsättning att nå sina 
mål i skolan.

• Fortsatt stöd till 
ungdomsmottagningen 
och elevhälsan.  



Våra äldre 

I ett Stenungsund för alla och 
inte för några få vill vi fortsätta 
satsa på fria resorna för äldre i 
kommunen. Vi vill ge 
förutsättningar till aktiviteter 
och förebyggande arbete i bred 
dialog och samverkan. Vi vill att 
demensteamet ska återinföras så 
snart som möjligt. Vänsterpartiet 
säger nej till införande av LOV 
och andra förändringar som 
skapar utrymme för 
vinstdrivande verksamhet i 
kommunen. Det gör vi för att vi 
anser att våra skattepengar ska 
gå till att ge alla en mer rättvis 
och jämlik vård. 

• Återinrätta 
demensteamet.

• Våra skattepengar ska 
användas till vård, inte 
till vinster.

Våra anställda 

I ett Stenungsund för alla och 
inte för några få satsar vi på våra 
anställda i kommunen. Vi kräver 
allas rätt till heltid om en så 
önskar. Vi vill också göra det 
möjlighet att utveckla 
framtidens välfärdsreform i 
kommunal regi. Vi vill alltså att 

det prövas att införa sex timmars 
arbetsdag i någon eller några av 
kommunens verksamheter. Vi 
ser i andra kommuner att detta 
prövas inom olika verksamheter 
med goda resultat både vad 
gäller sjukskrivning och 
rekrytering men framförallt för 
individens välbefinnande och 
t.ex. möjligheten att ge en äldre 
på ett äldreboende ett glatt 
leende bara för man har mer ork. 
Vi vill att alla ska känna sig 
trygga och bekväma på sin 
arbetsplats oavsett sexuell 
läggning, religion eller etnicitet.

• Allas rätt till heltid.

• Inför sex timmars 
arbetsdag i någon eller 
några av kommunens 
verksamheter.

• Fortsätt arbetet med 
hbtq-certifiering på 
kommunens 
arbetsplatser.



I vår kommun välkomnar 
vi alla 

I ett Stenungsund för alla och 
inte för några få för vi en politik 
som ger alla oavsett bakgrund, 
religion, hudfärg, kön eller 
sexualitet samma möjligheter 
och samma rätt till god 
utbildning, arbete och bostad. 
För Vänsterpartiet innebär 
integration att föra en 
inkluderande politik som lägger 
grunden för ett mer jämlikt 
samhälle. Vi vet att ett samhälle 
som agerar solidariskt och med 
stor medmänsklighet växer med 
sina nyanlända. Vi vet att med 
rätt politik så växer både 
individer och den gemensamma 
välfärden. Att ge förutsättningar 
att komma in i arbetslivet är 
avgörande därför måste t.ex. den 
kommunala insatsen på detta 
område öka men också 
samverkan med civilsamhälle 
och näringsliv måste förbättras. 
Språket är en avgörande nyckel 
för etablering i samhället och för 
att snabbare komma i jobb. För 
att möjliggöra detta krävs en bra 
och effektiv språkundervisning.

• Ökad satsning på 
tillgången på 
studiehandledning.

• Utökat stöd 
till föreningslivets 
verksamhet för 
asylsökande och 
nyanlända för aktiviteter 
som främjar sociala 
aktiviteter.

• De kommunala 
arbetsmarknadsåtgärder
na måste bli tydliga i sitt 
uppdrag.

• Kommunal information 
på fler språk ska tas 
fram i dialog med 
berörda grupper.



Vänsterpartiet det enda 
vänsteralternativet 

Om vi går ihop och arbetar för 
ökade resurser till en mer rättvis 
och jämlik välfärd kan vi 
förändra verkligheten. Det vet 
vi. Vi har gjort det många 
gånger förr. Solidaritet betyder 
att vi står upp för varandra. De 
allra flesta skulle tjäna på att 
samhället blev mer jämlikt, att 
skolsegregationen upphörde och 
att arbetsmiljön blev bättre. Men 
de senaste årens regeringar har 
ökat klyftorna mellan fattig och 
rik.  

Vi behöver inte mer av den 
politiken. Vi står inför ett 
vägval. Den 9 september är din 
röst lika mycket värd som 
Sveriges rikaste. Använd den för 
att skapa en framtid i 
Stenungsund som tillhör oss alla 
– inte bara några få. Rösta på 
Vänsterpartiet - det enda 
vänsteralternativet!

Rösta på Vänsterpartiet den 9 
september!




