
Vänsterpartiet Mölndal

Valprogram 2022

Roqiya, Ronny, Jokke, Anna, Annika och Jerker



Rösta på Vänsterpartiet

Det hjälper!

Fyra fokusfrågor
• Fler fältassistenter 
 - ger stöd och trygghet för ungdomar i Mölndal
 - arbetar förebyggande 
 - motverkar våld och missbruk

• 6 timmars arbetsdag i några verksamheter
- bra resultat där det provats
- minskar sjukfrånvaron 
- ökat utrymme för fritid

• Vård och omsorg i kommunal regi
 -  inga vårdpengar  till  privata vinster
 -  insyn  i  verksamheterna

• Ingen utförsäljning av hyresrätter
 - stoppa bostadsspekulationer

 - alla ska ha råd att bo



37-punktsprogrammet - på sikt
1. All kommunal verksamhet i kommunal regi med 
    undantag av alternativa driftsformer utan vinstuttag
2. Rätt till heltid för alla anställda
3. Kortare arbetstid med bibehållen lön
4.Vård och omsorg behöver bli en mer attraktiv arbetsplats
5. Ingen minutstyrning av personalen i hemtjänsten
6. Satsningar på kompetensutveckling bland personalen
7. Ökad satsning på elevhälsan
8. Minskade barngrupper i förskolan
9. NPF-säkring av alla skolor i staden
10. Fler lärare i skolan
11. Mindre elevgrupper i skolan
12. Resursskolor efter behov
13. Bevara grönstråken - Ekodukt över Söderleden
14. Inga gift-tillstånd i Mölndal
15. Fler laddstolpar till elbilar
16. Nybyggnation ska vara nära kollektivtrafik
17. Hyggesfritt skogsbruk på kommunal mark
18. Se till att energiplanen verkligen genomförs!
19. Spårvagn till Frölunda
20. Fritidskort till gymnasieelever
21. Fler kollektivtrafikfiler
22. Sänkning av biljettpriserna i kollektivtrafiken
23. Utökning av snabbusstrafiken
24. Nergrävning eller övertäckning av E6/E20/järnvägen
25. En rättvis bostadskö i Mölndal
26. Fler lägenheter till funktionshindrade
27. Ingen lyxrenovering av bostäder
28. Återinvestera de kommunala bostadsbolagens vinster
29. Vi behöver fler billiga hyresrätter
30. Fler näridrottsplatser
31. Lägre avgifter i Kulturskolan
32. Kultur tillgänglig för alla
33. Aktivt arbete för nyanlända
34. Mer resurser till Språkcentrum
35. Tillräckliga resurser till kvinnojouren
36. Rätt hjälp till människor med psykiska besvär
37. Fler feriearbeten för ungdomar



Vänster vink lat  Vänster vink lat  
PoddenPodden

Flera  nya avsnitt inför  va let !
Google  e l ler  Spot i f y

Lyssna på
Vänsterpar t iet  Mölndals  egen podd

Hemsida
molndal.vansterpartiet.se

Instagram
vansterpartietmolndal

Facebook
facebook.com/vansterpartietmolndal/

Vänstern i MölndalVänstern i Mölndal - tidningen - tidningen
Inför valet kommer en extratjock

Vänstern i Mölndal - valspecial
Den delas ut till alla hushåll i Mölndal. Vi kommer 
också att ha tidningar i valtältet och vid particykeln.


