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Mer fritid, sänk arbetstiden
Kommunistiska Partiet vill sänka arbetstiden och införa sex 

timmars normalarbetsdag med bibehållen lön. All forskning 

säger oss att skiftarbete sliter mer på hälsan än kontorstider. 

Låt därför skiftarbetarna gå först. Inför 30 timmars-vecka för 

skiftarbetare anställda av Göteborgs kommun.

Ökad produktivitet och växande rikedom i samhället måste 

omfördelas till oss som abetar. Vi som arbetar inom offentlig 

sektor har fått stå tillbaka, till förmån för rut-avdrag och 

skattesänkningar för de som tjänar bäst. Det är hög tid att vi 

får ta del av de vinster som skapas i samhället.

Ingrid Frejd  
undersköterska
#2 på valsedeln

Behov före budget
Göteborg ska planeras och byggas 

för alla medborgares behov. Inte 

som idag när fokus ligger på att 

bygga en flashig innerstad åt en 

välbeställd över- och medelklass. 

Istället för lyxbostäder, snobbiga 

hotell och påkostade arenabyggen 

behövs stora satsningar för att 

minska klyftorna i staden. Resur-

serna måste omfördelas så att vi får 

ordentliga bostäder och bra skolor 

för vanliga arbetare. Vi behöver ock-

så kultur, med fritidsgårdar, simhallar 

och bibliotek även i våra förorter. 

Växande problem i utsatta områden 

kan inte lösas med vackra fraser, det 

behövs rejäla satsningar.

Räcker inte budgeten till för att 

tillgodose människors behov är det 

budgten det är fel på. Behoven mås-

te styra över budgeten.

Rensa upp i Muteborg
Göteborgs rykte som Muteborg 

hänger kvar och nya skandaler läggs 

till de gamla. Politiker av olika kulör 

utnyttjar sin ställning för att sko sig 

och få förmåner. 

Tjänstemän låter sig bli bjudna och 

har nära band till representanter för 

samma företag som de gör affärer 

med. Upphandlingssystemet och 

bolagiseringen göder korruptionen.

Kommunisterna är motståndare 

till bolagisering och privatisering 

av kommunal verksamhet. Vi vill ha 

större medborgerlig insyn och ge 

kommunens anställda mer inflytande 

över sitt arbete. Byråkratin ska krym-

pas. Löner och förmåner för politiker 

och höga chefer ska sänkas.

En röst för  arbetare



Återkommunalisera hamnen
Sedan verksamheten i Göteborgs hamn privatiserades 2011 

har det mesta försämrats. Vinstjakt dominerar och bolagen 

saknar intresse för hamnens utveckling. Arbetsglädjen 

försvinner och skyddet sätts på undantag. Fasta jobb blir 

bemanningsanställningar och fackliga rättigheter trampas ner.

Kommunisterna har och kommer att fortsätta driva frågan 

om att hamnen ska återkommunaliseras. För Göteborgs, 

göteborgarnas och hamnarbetarnas skull. Det lovar vi!
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Ulf Nilsson 
byggnadsplåtslagare

#1 på valsedeln

Povel  
Johansson  

lokförare
#3 på valsedeln

En röst för  arbetare
Bostäder åt alla
Bostadsbristen används som argument för utförsäljning av 

kommunalt ägda bostäder. Både allianspartiernas öppna 

försäljningsplaner och sossarnas lömska bytesaffärer påstås 

nödvändiga för att finansiera nybyggen av hyresrätter. Men 

dessa planer måste stoppas. Hyresgästerna skall inte hamna i 

klorna på privata fastighetsbolag för att politikerna misslyckats 

med bostadsbyggandet.

Underhållet  av bostäder har också varit eftersatt i många 

år. Därför krävs stora och omfattande renoveringar i många 

bostadsområden.  Men hyresgästerna ska inte straffas 

för fastighetsägarnas synder och drabbas av enorma 

hyreshöjningar. Ingen vill ha lyxrenoveringar men bostäderna 

ska vara moderna och fungerande. Det har vi redan betalt för! 
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En röst för rättvisa
I dagens system skapar vinstjakten arbetslöshet, fattigdom, 
klimathot och krig.  Kommunistiska Partiet kämpar för ett rättvist 
och solidariskt samhälle. Ett socialistiskt samhälle som styrs av 
gemensamt ägande och de mänskliga behoven. Det är hög tid 
att motståndet mot social nedrustning och orättvis politik tar 
plats och att kraven från vanliga arbetare och förorten får en röst 
i kommunfullmäktige.

Rensa upp i Muteborg  
Skär ner på byråkratin och skrota SDN

Behov före budget 
Stoppa nedskärningar i välfärden

Nej till Västlänken  
Satsa på lokal och gratis kollektivtrafik

Kommunal bojkott av Israel 
Stöd Palestina

goteborg@kommunisterna.org
Prenumerera på Proletären!
Om du vill att arbetares röster ska höras i 

samhällsdebatten är en prenumeration på 

Proletären ett måste.  

Här är det din verklighet och dina  

intressen som skildras. 

www.proletaren.se/prenumeration
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