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VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

          Vänsterpartiet

Parvane Assadbegli, 58 år, förskolepedagog, Karlstad
Anders Hammarström, 36 år, terminalchef, Karlstad
Johanna Sköld, 24 år, ombudsman, Karlstad
Per Strömgren, 63 år, lärare, Karlstad
Elisabeth Helms, 71 år, översättare, Älvsbacka
Håkan Olsson, 57 år, ombudsman, Bryngelsrud
Sabina Ostermark, 40 år, kulturskolelärare, Karlstad
Björn Molin, 49 år, terminalarbetare, Väse
Lena Grip, 40 år, universitetslektor, Skattkärr
Joakim Vennerström, 41 år, kanslist, Rud
Susanna Göransdotter, 31 år, kommunsekreterare, Karlstad
Håkan Svenneling, 32 år, landsbygdsutvecklare, Karlstad
Madeleine Nyvall, 32 år, utredare, Karlstad
Agne Sandberg, 66 år, utredare, Karlstad
Mina Jakobsson, 33 år, arbetssökande, Rud
Urban Olsson, 65 år, socionom, Karlstad
Liselott Lindberg, 45 år, SFI-lärare, Karlstad
Hans-Åke Scherp, 71 år, pensionär, Alster
Gun-Britt Scherp, 70 år, fd lärare, Alster
Hans Hulling, 41 år, doktorand, Skattkärr
Pernilla Strömgren, 59 år, ingenjör, Karlstad
Mikael Wiman, 54 år, chaufför, Karlstad
Elisabeth Björk, 31 år, ombudsman, Karlstad
Tore Pettersson, 63 år, lärare, Karlstad
Gun Partanen, 70 år, pensionerad lärare, Karlstad
Karl Sandström, 31 år, lärare, Kronoparken
Katrin Rundström, 38 år, handläggare, Karlstad
Hans Eriksson, 78 år, pensionär, Karlstad
Lill Nilsson, 70 år, pensionär, Karlstad
Claes Wallenius, 59 år, universitetslektor, Karlstad
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Ett Karlstad för alla – inte bara för några få
För några decennier sedan var Sverige världens 
mest jämlika land. Så är det inte längre. Vi vet 
att jämlika samhällen ger större frihet och mer 
möjligheter för alla människor. Länder som 
är jämlika är också bättre på att lösa större 
samhällsutmaningar som klimatförändringar, 
rasism eller en otillräcklig välfärd. Därför arbetar 
Vänsterpartiet för att skapa ett samhälle för alla – 
inte bara några få. 

Den samlade rikedomen i Sverige är större än 
någonsin. Möjligheterna att skapa ett gott liv 
för alla oss som lever här borde vara stora. Trots 
detta är det många som inte får ta del av den 
ekonomiska framgången. Sedan 1990-talet 
är Sverige ett av de länder i västvärlden där 
klassklyftorna ökat snabbast. En liten ekonomisk 
elit har dragit ifrån oss andra.

Karlstad behöver ett starkare Vänsterparti. För 
oss är inte politik ett maktspel, en cynisk tävling 
om vem som ska regera med vem. Vi har inte 
engagerat oss i politiken för att gynna oss själva 
och göra karriär. 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 därför att vi är socialister. Vi är bättre på 
att skapa rättvisa mellan kvinnor och män därför 
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. I nära nog varje rättvisereform som 
har genomförts är det Vänsterpartiet som krävt 
förändringen först – och det är ofta våra röster 
som blivit avgörande. 
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Vårt Karlstad för alla
Vi är drygt 90 000 människor som bor i Karlstads 
kommun. Vår plats är en pärla med sitt läge vid 
Vänern, med Klarälven, skogarna och sjöarna på 
armlängds avstånd. Här möjliggörs möten och 
aktiviteter av allehanda slag. Det finns ett rikt 
utbud av kultur, service, varor och tjänster. Här i 
Karlstad finns det goda förutsättningar för att alla 
ska få ett bra liv. 
Vi som bor här är gamla och unga, med olika 
bakgrunder och förutsättningar. Många är 
karlstadsbor från födsel. Andra är inflyttade från 
andra delar av landet eller andra delar av världen. 
Vi är människor med olika kulturell, etnisk, religiös 
och ekonomisk bakgrund.

I Karlstad finns både fattiga och rika. De flesta har 
ett arbete, men alltför många är helt eller delvis 
arbetslösa. Här finns ett föreningsliv som samlar 
engagerade med alla möjliga intressen.

Kort sagt, det finns många olikheter och 
intresseinriktningar mellan oss som bor i Karlstad. 
Det som förenar oss är att vi bor i Karlstad.  Det 
är våra behov och önskemål som ska forma det 
framtida Karlstad. 

Tyvärr har Karlstad misskötts av den styrande 
blå-gröna majoriteten – inte sällan med 
socialdemokraternas stöd. Hit hör exempelvis 
mångmiljonstöden till flyglinjen till Frankfurt, 
planerna på att privatisera delar av Skutberget 
med en Muminpark, försäljningen av Stadshuset 
till vrakpris och privatiseringen av äldreboenden 
och den personliga assistansen. Det som tidigare 
har sköts av det offentliga låter man nu det 
privata få makten över. Miljoner har slösats bort 
som skulle ha kunnat användas till en välfärd att 
lita på.
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Vänsterpartiet vill gärna arbeta för att Karlstad 
ska vara en bra stad att starta, driva eller flytta 
sin verksamhet till, men vi ifrågasätter starkt den 
blågröna majoritetens och socialdemokraternas 
fokusering på kortsiktig ekonomisk tillväxt och att 
Karlstads befolkning måste växa. Vi har en vision 
om ett framtida hållbart Karlstad som präglas av 
mångfald och delaktighet. Vi vill särskilt betona 
social och miljömässig hållbarhet. Vi driver 
på utveckling för ett mer rättvist och jämlikt 
Karlstad. Karlstad är inte till salu!

Vår vision
Karlstad ska vara en kommun för alla – inte bara 
för de rikaste! Vi vill att Karlstad ska utvecklas till 
ett hållbart föredöme för andra i Sverige, Norden 
och Europa. 
Kommunen ska ses i sin helhet där stadskärnan 
utvecklas i samklang med bostadsområdena, 
kransorterna och landsbygden. Det finns 
utvecklingspotential av stort värde både i stad 
och på landsbygd.

Kommunens investeringar i bebyggelse 
och verksamheter ska utformas utifrån de 
behov som invånarna har. I grunden handlar 
det om människovärde och allas lika rätt. 
Kommunen har ett särskilt ansvar för att ta 
hänsyn till barns, ungdomars och den växande 
gruppen äldres behov. Det är viktigt att 
kommunen uppmärksammar personer med 
funktionsvariationer och de som lever under 
socioekonomiskt besvärliga förhållanden. 

Långsiktighet är nödvändigt om 
hållbarhetsperspektivet ska bli meningsfullt. 
Det innebär en medveten fokusering på 
investeringar i sociala, kulturella och ekologiska 
värden. Förebyggande insatser på det sociala 



5

området lönar sig. Det lönar sig för individen 
som får en ärlig chans, och för vårt samhälle som 
vinner på det ekonomiskt. Kommunen ska vara 
ekologiskt hållbar med ett minimum av utsläpp av 
växthusgaser och andra föroreningar i mark, luft 
och vatten.

I det framtida Karlstad lever alla invånare under 
jämlika förutsättningar.  Vi tar vara på de olikheter 
som finns och bemöter varandra med respekt. 
Vi behöver varandra för att samhället ska hålla 
samman och präglas av tillit. Vi vill se klimat- 
och miljöanpassade företag som präglas av 
yrkeskunnande, goda arbetsförhållanden och 
löner enligt kollektivavtal. Ett socialt, kulturellt 
och ekologiskt attraktivt Karlstad lockar både till 
inflyttning och nyetableringar inom näringslivet. 

Detta sammanfattar vår vision om Karlstad. 
Självklart är vi i hög grad beroende av vad som 
sker på nationell nivå. Vi styr inte själva över lagar 
och regler.  Under den här mandatperioden har vi 
påverkat den rödgröna regeringen till ett 80-tal 
reformer för ökad jämlikhet.  Förverkligandet av 
vår vision för Karlstad är i hög grad beroende av 
att Vänsterpartiet får ett fortsatt starkt inflytande 
nationellt.

Öppen politisk styrning, medinflytande och 
medskapande
Alla frågor av betydelse för Karlstad kommun 
ska diskuteras och beslutas i kommunens 
högsta beslutande organ – kommunfullmäktige. 
Öppenhet och rättssäkerhet i alla frågor är 
avgörande för fortsatt förtroende för den 
parlamentariska demokratin. Vi är starkt 
kritiska till den bolagisering som ägt rum av 
olika kommunala verksamheter. Så länge dessa 
bolag fortfarande finns, kräver vi full insyn för 
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allmänheten. På så sätt undviks misstankar 
om mygel, otillbörlig lobbyverksamhet och ren 
korruption. 
Arbetet i kommunens förvaltningar och 
nämnder ska präglas av att ta tillvara på den 
kunskap och den erfarenhet som finns bland 
de som är i verksamheten. Medarbetarna och 
karlstadsborna ska bjudas in till medinflytande 
och medskapande. På så sätt ges de bästa 
förutsättningarna för en kvalitetsutveckling värd 
namnet.

Ideella organisationer bär ett stort ansvar i 
samhället inom en mängd områden. Det är viktigt 
att samverkan med de ideella organisationerna i 
kommunen fortsätter och utvecklas.

Feminism
Karlstad ska vara för alla, inte bara för männen. 
Makt och medel fördelas utifrån föreställningar 
om kön och i den fördelningen missgynnas 
kvinnor. Trots kvinnors långvariga kamp har 
maktordningen fortfarande stora konsekvenser 
för kvinnors livsvillkor såsom osäkrare 
förhållanden på arbetsmarknaden, deltidsarbete, 
lägre löner och pensioner. Män tar sig rätten 
att utnyttja kvinnor. Män profiterar på kvinnors 
arbete.
Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största 
samhällsproblem. Det är en fråga som är viktig för 
oss i Vänsterpartiet. Våldet tar sig uttryck i många 
former och drabbar kvinnor i hemmet såväl som 
offentligt. Under hösten 2017 svepte #metoo 
över Sverige och visade hur det sexuella våldet 
drabbar kvinnor och tjejer i samhällets alla delar. 
Det blev tydligare än någonsin att det behövs 
ett aktivt arbete för att våldet ska upphöra. 
Det handlar om att arbeta förebyggande, för 
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reella åtgärder - när våldet har skett och för 
ett bra stöd för de som utsätts. Vi driver därför 
frågor om förebyggande arbete i skolor och 
på arbetsplatser, att det finns kunskap om 
mäns våld mot kvinnor hos den personal som 
möter kommunens invånare och att det finns 
ett långsiktigt och hållbart stöd till kvinno- och 
tjejjouren samt brottsofferjouren.

I Karlstad är det hög tid att undanröja de 
osäkerheter och strukturella orättvisor som 
fortfarande finns inom den kommunala 
verksamheten. Som arbetsgivare ska kommunen 
stödja papporna och understryka vikten av lika 
uttag i föräldraledighet och för vård av barn. Det 
stärker pappornas roll och förbättrar mammornas 
ställning på arbetsmarknaden.

Kommunen måste aktivt se till att man inom 
förskolor, skolor och annan kommunalstödd 
verksamhet informerar och undervisar om 
genusperspektiv, patriarkala härskartekniker, 
hederskultur, kvinnors rättigheter och kravet på 
samtycke i sexuella relationer. De som utsätts för 
övergrepp behöver stöd.

De som har tim-, deltids- och projektanställningar 
hamnar i ett beroendeförhållande, som 
effektivt tystar den som vill påtala orättvisor 
och rena övergrepp. Kvinnors osäkerhet och 
tystnad är i hög grad en följd av detta. Karlstad 
kommuns verksamheter ska vara ett föredöme. 
Tillsvidareanställning ska vara norm och alla 
anställda ska precis som idag erbjudas möjlighet 
till heltid. 

Vänsterpartiet vill att Karlstad kommun 
genomför försök med 6 timmars arbetsdag 
(alternativt 30 timmars arbetsvecka) som 
heltid inom vård och omsorg.
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Vänsterpartiet vill att Karlstad ska ha en 
kommunövergripande policy som säger 
att ingen av medarbetarna i kommunens 
verksamhet ska ha delade turer och att 
Karlstad kommun inte ska upphandla tjänster 
från företag som ger sina medarbetare 
delade turer. Nej till delade turer!

Karlstad är inte till salu!
Välfärden är till för alla – inte bara de som har råd! 
Att välfärden inte är till salu drev Vänsterpartiet 
redan inför valrörelsen 2014. Vi motsätter oss att 
vår gemensamma välfärd privatiseras och läggs 
ut för vinstmaximering på marknaden. 
Den borgliga sidan hävdar att detta är nödvändigt 
för medborgarnas valfrihet. Vi har en helt annan 
analys och uppfattning om verkligheten, nämligen 
att det i stället är företag, numera allt större och 
med monopolställning, som fått fritt spelrum att 
göra stora vinster med våra skattepengar. Och 
som dessutom kan undandra sig skatt genom 
att placera vinsten i skatteparadis. För brukaren 
innebär det bara ett val av vilket företag som ska 
ge servicen, inte ett val om innehållet.  

Vi vill att Karlstad kommun istället utvecklar 
verklig valfrihet och mångfald i utförandet. Om 
medarbetarna ges frihet och får förtroende 
och om brukarna ges reellt inflytande kommer 
valfriheten att bli verklighet. 

Vänsterpartiet vill avskaffa lagen om 
valfrihet (LOV) i Karlstad.

Den blågröna majoriteten har tillsammans 
med socialdemokraterna tagit nästa steg för 
ytterligare privatisering när man nu också låter 
privata företag äga äldreboenden.

Men det handlar inte bara om välfärdssektorerna. 
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Även kommunal mark, bostäder, fastigheter, 
energiproduktion och delar av det gemensamma 
offentligt ägda rummet är attraktivt för privata 
intressen. Tyvärr har vi sett exempel på hur 
Skutbergsområdet och flera stadsdelars 
centrumanläggningar har överlåtits i privata 
händer med bristande underhåll och förfall som 
följd.

Vänsterpartiet kommer att aktualisera frågor 
om återkommunaliseringar.

Den kommunala socialtjänsten utgör 
samhällets yttersta skyddsnät. I Karlstad 
har styrande politiker inte nog prioriterat de 
som är mest utsatta i samhället. Därför finns 
det idag inte tillräckligt med vårdplatser för 
beroendesjukdomar och socialpsykiatri i 
kommunen. Karlstad kommun lägger årligen 
stora summor pengar på att köpa vårdplatser 
från andra aktörer utanför kommunen. Något 
som är dåligt för såväl vårdtagare som placeras 
långt från sitt sociala nätverk, som för Karlstads 
skattebetalare som betalar för kostsamma 
vårdplatser. 

Vänsterpartiet kommer verka för fler 
vårdplatser för beroendesjukdomar och 
socialpsykiatri i Karlstad kommun.

Kvinnor är på ett helt annat sätt utsatta 
för kränkande behandling och våld på 
behandlingshem. Därför ska vi verka för att 
det ska finnas vårdplatser särskilt avsedda för 
kvinnor med beroendesjukdomar och psykisk 
ohälsa där de kan vårdas utan risk för hot, våld 
och kränkande behandling.

Vänsterpartiet ska se till att det finns 
tillräckligt med vårdplatser avsedda för 
kvinnor med beroendesjukdomar och 
psykisk ohälsa. 
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Gör Karlstad till ett hållbart föredöme!
Planeringen av nya bostäder och 
bostadsområden ska ha hög grad av tillgänglighet 
och de ska utformas så att umgänge och 
kontakter mellan de boende underlättas. Vi vill 
se en mångfald både bland boende och i olika 
byggnadstekniker och arkitektur. Detta gäller 
såväl vid byggnation i stadens centrala delar som i 
kommunens kransorter.
För en kommun präglad av mångfald och byggd 
utifrån invånarnas behov, ser vi att bevarandet av 
äldre byggnation är viktigt. För att olika grupper 
av människor ska ha möjlighet att bo i stadens 
centrala delar krävs en blandning av gammalt och 
nytt. Större hänsyn behöver tas till kulturhistoriskt 
intressanta byggnader och miljöer i planering och 
byggnation i Karlstad! 

Förtätning av stadens centrala delar måste 
ske med stor försiktighet och med ordentliga 
konsekvensanalyser utifrån sociala och 
ekologiska hänsyn.

För att komma tillrätta med 
bostadssegregeringen arbetar Vänsterpartiet för 
fler hyresbostäder även i attraktiva områden. 

Vänsterpartiet vill även skapa 
kollektivboende för äldre för att komma 
tillrätta med äldres ensamhet som blivit ett 
allt större problem.

Ekologisk och social hållbarhet och goda 
boendemiljöer ska vara vägledande i all planering, 
både vad gäller förtätning och nybyggnation. 

Vänsterpartiet kommer att verka för att det 
byggs bostadsområden där cykel-, gång- och 
kollektivtrafik prioriteras i högre grad, så att 
bilanvändandet minimeras och inte som nu i 
till exempel Västra Jakobsberg där bilen sätts 
i centrum för områdets utveckling. 
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Förlusten av biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster är några av våra allvarligaste 
miljöproblem. Vi ställer följaktligen höga krav 
på ekologisk kompensation i samband med 
exploatering. ”Gröna tak” som norm ska gälla 
för industribyggnader. Vi vill också på olika sätt 
främja byggande i trä.

Vi ska respektera strandskyddet! Vattnet är 
ett av Karlstads viktigaste kännetecken. Vi 
vill bevara och utveckla tillgängligheten till 
vattenkontaktsamt bevara älvkanterna, befintliga 
parker och grönområden. Vi vill ge generöst 
med utrymme för planteringar, blommor och 
odlingslotter samt värna den tätortsnära 
naturen. Detta är viktigt både för människors 
välbefinnande och för den biologiska mångfalden.

Vänsterpartiet vill göra ett försök med att 
några parkeringsytor under delar av året 
görs om till tillfälliga parker (s.k. Parklets).

Transporter och resor
Om vi ska uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle 
måste vi prioritera gång-, cykel och kollektivtrafik 
framför biltrafik. Så länge bilen är det snabbaste 
transportmedlet kommer många att välja detta, 
men om vi skapar en tillgänglig och snabb 
kollektivtrafik och bra cykelleder kan dessa bli 
förstahandsvalen för fler. Vi kommer att fortsatt 
driva dessa perspektiv i planering av infrastruktur 
och byggnation! 

Vänsterpartiet vill minimera biltrafiken i 
Karlstads centrala delar och är positivt till 
byggandet av nya resecentrumet, så att 
biltrafiken på Hamnsgatan minskas.

Vänsterpartiet är positivt till byggandet av ny 
bro över Klarälven mot Kartberget, men den 
ska vara förbehållen gång- och cykeltrafik 
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tillsammans med utryckningsfordon och 
snabba bussförbindelser.

Även för dem som inte bor i kommunens centrala 
delar är det viktigt att få möjlighet till fler val än 
bilen. Kommunen ska underlätta för bilpooler 
med miljöbilar och vi kommer att driva frågan 
om infartsparkeringar, bytespunkter mellan olika 
transportslag, liksom en satsning på hyrcyklar vid 
bytespunkter.

Vänsterpartiet är positivt till en skatteväxling 
där parkeringsavgifter höjs för att istället 
sänka avgifterna inom kollektivtrafiken.

Vänsterpartiet kommer att verka för 
intensifierad utbyggnad av tåg- och 
bussförbindelser till och från Karlstad.

Konsumtion och miljö
För att få en långsiktigt hållbar miljö måste 
Karlstad som kommun och dess invånare bidra 
till minskad klimatpåverkan.  Vad vi konsumerar 
är en viktig del i klimatpåverkan. Kommunen ska 
i sin verksamhet verka för socialt och ekologiskt 
hållbar konsumtion. Vad vi äter är en del i detta.

Vänsterpartiet kommer att verka för utökad 
andel ekologiskt och närproducerat mat i 
kommunens alla verksamheter. Vi vill också 
verka för högre andel vegetariskt och 
vegansk mat i skolor och förskolor och där 
det lämpligt även i kommunens boenden.

Konsumentvägledning och kommunens egen 
upphandlingspolicy är viktig. Även frågor om 
hur mycket som konsumeras behöver lyftas. 
Ett sätt att komma tillrätta med  slit-och 
slängbeteendet kan vara återanvändning och 
delningsekonomiska lösningar. Vi ifrågasätter 
konsumtionssamhällets skapande av nya behov 
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och budskap att meningen med livet är att 
konsumera mera.

Vänsterpartiet vill ha en striktare policy för 
reklam och marknadsföring på stadens gator 
och torg

Integration
Vänsterpartiet vill ha ett inkluderande och 
mångkulturellt samhälle som ger alla oavsett 
bakgrund, religion, hudfärg, kön eller sexualitet 
rätt till god utbildning, arbete och bostad. För att 
nå dit krävs personliga kontakter och möten med 
privatpersoner som levt en längre tid i Sverige 
som kan dela med sig av erfarenheter. Detta är en 
viktigt för att kunna bli en del i det nya samhället.
Föreningar och frivilligorganisationer har en viktig 
roll att fylla i detta arbete. Även så kallade etniska 
föreningar fyller en viktig funktion för att skapa 
en känsla av hemmahörighet i det nya. Det kan 
handla om att upplåta lokaler, ge ekonomiska 
bidrag eller andra former av stöd. Vi vill också 
uppmuntra projekt som arbetar med mentorskap.

Vänsterpartiet kommer att stödja 
frivilligorganisationers initiativ som på olika 
sätt arbetar för att skapa möten mellan 
människor med olika kulturella bakgrunder. 

Kommunen ska erbjuda nya invånare en 
flerspråkig service för hjälp med allehanda frågor. 

Vänsterpartiet vill att kommunen öppnar 
medborgarkontor i Kronoparken, Våxnäs och 
Rud, liksom i kommunens kransorter, med 
service för både gamla och nya invånare.

Kultur och fritid 
Kulturen är av avgörande betydelse för 
demokratin. Den utgör ett kitt som håller 
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människor samman och ger dem en grund att 
stå på för att kunna förstå och ta ställning till 
samhället.
Vi vill se kulturen som en jämställd och jämlik 
aktivitet där alla har möjlighet att delta oavsett 
ekonomi, ålder och bakgrund.

Vänsterpartiet vill återinföra den avgiftsfria 
kulturskolan och även i övrigt satsa på 
avgiftsfria kultur- och fritidsaktiviteter i 
kommunal regi.

Vänsterpartiet vill utveckla stadsbibliotekets 
arbete genom att bibehålla och där så 
behövs utöka biblioteksfilialerna som 
en naturlig samlingspunkt i kommunens 
stadsdelar och kransorter

Vänsterpartiet kommer att verka för att alla barn 
och ungdomar i Karlstad ska vara aktiva i idrotts- 
och kulturföreningar. Vi vet att de barn som 
deltar i fritids- och kulturaktiviteter har lättare för 
inlärning och klarar sig bättre i skolan. 

På fritidsområdet vill vi utveckla 
förutsättningarna för det rörliga friluftslivet och 
olika former av organiserad sport och motion. 

Vänsterpartiet säger ja till den fortsatta 
utvecklingen av Arenastaden. 

Vår uppfattning är att Skutbergsområdet i sin 
helhet ska utvecklas utifrån de kvaliteter som 
denna tätortsnära oas har för karlstadsborna. 
Skogen, de många spåren och stigarna, 
klipporna, badstränderna, Skutbergsgården och 
motionscentralen bara väntar på upprustning och 
en mer genomtänkt användning med friskvård 
och folkhälsa som ledstjärnor. Området ska 
vara tillgängligt för alla och förbli i kommunal 
ägo. Av det skälet är vi emot avstyckning 
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och privatisering. Att förverkliga detta är ett 
kommunalt ansvar som vi i Vänsterpartiet 
är beredda att satsa pengar på, både 
engångssummor för upprustning och för löpande 
drift. 

Vänsterpartiet säger ja till att göra 
Skutberget till ett naturreservat. Vi ska sätta 
stopp för privatisering av Skutberget! Av den 
anledningen passar inte Muminvärlden in där. 
Skutberget är inte till salu!

Skola och förskola
Hög kvalitet i barns och ungdomars lärande och 
utveckling nås genom samarbete och inte genom 
konkurrens. I Vänsterpartiets skola tävlar man 
inte och konkurrerar om vilken skola eller förskola 
som är bäst. Vi har en högre ambitionsnivå. Alla 
skolor ska vara bra där barn och ungdomar med 
olika bakgrund möts. 
Likvärdigheten har tidigare varit skolans 
kännetecken. Men under senare år har 
skillnaderna mellan skolor och mellan olika 
elevers skolresultat beroende på kön eller 
familjebakgrund ökat. För att kunna kompensera 
för elevers olika bakgrund och behov måste 
skolans resurser användas rätt och i tid. För elever 
i behov av särskilt stöd sätts idag de största 
insatserna in först i slutet av grundskolan och 
i gymnasieskolan, trots att all forskning visar 
att tidiga insatser ger bäst resultat. Vi vill ändra 
på detta och se till så att det finns tillräckliga 
resurser för särskilt stöd redan i förskolan och 
under de första åren i grundskolan. Alla barn 
ska ha rätt till en skola och förskola där den 
pedagogiska verksamheten håller högsta kvalitet. 

Vänsterpartiet kommer att verka för att 
likvärdigheten och jämlikheten återupprättas 
i skolan. 
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Sjuktalen för medarbetare inom förskolan och 
skolan är oacceptabelt höga. Det beror på dålig 
arbetsmiljö i form av för hög arbetsbelastning 
med alltför låg personaltäthet, stora barngrupper 
och otillräckliga resurser. Vänsterpartiet arbetar 
för en förbättrad arbetsmiljö där pedagogisk 
personal får fokusera på sin huvuduppgift 
utbildning, inte administration.

Vänsterpartiet kommer att verka för höjd 
personaltäthet och mindre barngrupper i 
skolan och förskolan.

Rösta på Vänsterpartiet!

Karlstad behöver en stark vänster. Såväl de 
blågröna partierna, som socialdemokraterna, har 
gång efter annan visat att man inte är att lita på. 
Man låter sig förblindas av tillväxtdrömmar och 
lämnar därför över makten till privata intressen.  
Tro inte på politikerklyschor om att ingenting går 
att förändra och att allt är förutbestämt. Politik är 
inget sällskapsspel. Solidaritet betyder att vi står 
upp för varandra. De allra flesta skulle tjäna på 
att samhället blev mer jämlikt, skolsegregationen 
upphörde och arbetsmiljön blev bättre. 

Vi står inför ett vägval. Den 9 september är din 
röst lika mycket värd som Karlstads rikaste. 
Använd den för att skapa en framtid som 
tillhör oss alla – inte bara några få. Rösta på 
Vänsterpartiet!



Det går att förändra världen om man vill. Fast 
knappast ensam. Ska det bli ordentligt gjort måste 
vi göra det tillsammans. Vänsterpartiet behöver 
fler medlemmar. Gör som så många andra och bli 
medlem du också!

Gå till vansterpartiet.se och fyll i formuläret.

Du kan också kontakta Vänsterpartiet Karlstad så 
hjälper vi dig att bli medlem. 

Vänsterpartiet Karlstad
Norra Klaragatan 1 
653 40 Karlstad 
karlstad@vansterpartiet.se
www..karlstadvansterpartiet.se 




