
  
 

Vänsterpartiet  

Frågor Svar 

Personal kan inte följa med oss på evenemang 
där inte ledsagare går gratis, gemensamma 
middagar vid högtider som vi tidigare bjudits 
på skärs ner på, det är svårt för personal att få 
ersättning för att följa med oss ut och äta, 
många gånger kan inte personal följa med oss 
på aktiviteter pga att det inte finns tid nog etc. 
Samtidigt får man oftast inte ha kontaktperson 
när man bor på boende, en person som annars 
hade kunnat vara ett extra stöd, sällskap och 
trygghet för oss. Hur kommer det sig?  

Vänsterpartiet har föreslagit att funktionsstöd 
ska få mer permanenta pengar än de har idag. 
Brett vill vi göra insatserna mer generösa än 
idag. Sammanfattat vill vi anställa fler, förbättra 
arbetsmiljön och utöka hjälpen till de som har 
funktionsvariationer. De största problemen idag 
är att medarbetarna är för få och att rätten till 
personlig assistans och liknande insatser 
begränsats 

Ni pratar om att göra livet bra för personer 
med funktionsvariation och att vi ska ha 
möjlighet att leva som andra. Hur kommer det 
sig att ni ändå ofta drar ner på pengar inom 
funktionsstöd? 

Vänsterpartiet vill att alla människor ska kunna 
vara delaktiga i samhällslivet, då måste flera 
saker göras. Arbetsplatser, bostäder, 
transporter och offentliga lokaler måste göras 
tillgängliga. Det finns fantastiska skrivningar i FN 
konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, i svensk lag och i 
kommunens dokument. Problemet är att dessa 
inte följs. 
 
Vänsterpartiet har föreslagit att funktionsstöd 
ska få mer permanenta pengar än de har idag. 
Brett vill vi göra insatserna mer generösa än 
idag. Sammanfattat vill vi anställa fler, förbättra 
arbetsmiljön och utöka hjälpen till de som har 
funktionsvariationer. De största problemen idag 
är att medarbetarna är för få och att rätten till 
personlig assistans och liknande insatser 
begränsats. Vi vill anställa fler inom daglig 
verksamhet och höja lönerna. 

Vad tycker ni om möjligheten att lättare få till 
bygglov(tillstånd) för att sätta upp 
elproduktion såsom egna solceller på 
fastigheten eller kringliggande tomt och 
dessutom få tillstånd att sälja överbliven 
elproduktion på det allmänna elnätet. 

Normalt sett krävs inte bygglov för att installera 
solenergianläggningar på tak, efter att 
regelverket för förenklade bygglovsregler 
trädde i kraft 2018: Solenergianläggningar - 
solceller, solpanel och solfångare - Göteborgs 
Stad (goteborg.se). Möjligheterna att sälja 
överskott av producerad el till t.ex. Göteborg 
Energi finns idag, något vi är positiva till: Sälj din 
egenproducerade el till oss (goteborgenergi.se)   

https://goteborg.se/wps/portal/start/bostader-och-boendemiljo/energi/smaskalig-sol--och-vindenergi
https://goteborg.se/wps/portal/start/bostader-och-boendemiljo/energi/smaskalig-sol--och-vindenergi
https://goteborg.se/wps/portal/start/bostader-och-boendemiljo/energi/smaskalig-sol--och-vindenergi
https://www.goteborgenergi.se/privat/el/producera-egen-el
https://www.goteborgenergi.se/privat/el/producera-egen-el


  
Frågan undrar för både privatpersoner men 
även företag då t.ex. Biltema har planer på att 
installera solceller på flera av sina fastigheter. 

 
När det kommer till ekonomiska förutsättningar 
att installera solceller föreslår Vänsterpartiet på 
nationell nivå bland annat ett nytt stöd för 
produktion av förnybar el till lokalsamhällen 
och lokala företag om 10–20 procent av 
investeringsbeloppet beroende på risknivån 
som investeringen bedöms ligga på. 
Vänsterpartiet var också med och drev igenom 
investeringsstödets höjning i samarbete med 
regeringen under förra mandatperioden och vi 
menar att stödet har haft mycket bra utfall. Vi 
menar därför att det är viktigt att stödet 
fortsätter att finnas så länge det är effektivt.  

Hur ser ni på möjligheten att ge mer eller 
lättare bygglov och eller skattelättnader för 
företag som vill bygga nya vind eller 
solkraftverk eller andra sorts kraftverk såsom 
olja, gas, kol? 

För att underlätta för både stora och små 
företag att låna pengar för gröna investeringar 
till låg ränta, vill vi inrätta en grön statlig 
investeringsbank med minst 100 miljarder i eget 
kapital. Vi vill samtidigt avveckla klimatskadliga 
subventioner i form av stöd eller 
skattelättnader till fossila bränslen som 
motverkar omställningen till ett fossilfritt 
samhälle.  

Vänsterpartiet ser stora möjligheter till en 
kraftfull utbyggnad av förnybar energi i 
Göteborg och hela Sverige, från bl.a. vind- och 
solkraft. Detta ingår som en mycket viktig del i 
vår klimatsatsning vill genomföra de kommande 
åren.   

Vi anser också att det allmänna har ett ansvar 
att gå före i arbetet med energiomställningen. 
För att underlätta för investeringar och minska 
kommuners och regioners risker i samband med 
dessa fortsätter vi med vår satsning på ett riktat 
stöd för investeringar i förnybar 
energiproduktion i offentliga byggnader. Stödet 
är avsett för investeringar i solel, solvärme och 
hel- eller delägd vindkraft och kan beviljas upp 
till 50 procent av investeringskostnaden. 
Energimyndigheten får i uppdrag att ta fram 
kriterier och bevilja stödet utifrån ansökningar. 
Stödet uppgår till 1 000 miljoner kronor årligen. 

  

 



  
Det har diskuterats att byggas kärnkraftverk 
inom göteborgsregionen. 

Har partiet några kommentarer om vad ni 
anser om detta? 

Vänsterpartiet ser inte kärnkraft som lösningen 
på energifrågan. Det är en dyr och olönsam 
teknik med stora negativa miljökonsekvenser 
för lång tid framöver. Dessutom skulle det ta 
mycket lång tid att få ny kärnkraft på plats. Vi 
vill istället bygga ut förnybar energi från sol-, 
vind- och biokraft. Vi måste starta 
omställningen nu med en pågående klimatkris 
och stora behov av mer förnybar el till 
uppvärmning, industrier och transporter. 

Regeringen har planer på att göra om 
elnätzonerna för landet vilket ju både kan 
sänka eller höja el och eller 
elöverföringsavgiften. 

Har ni någon kommentar kring detta förslag  

Då med anledning att ni inte kommer stödja 
ett förslag som innebär högre priser för oss 
inom storgöteborg. 

Det stora problemet med elmarknaden idag är 
att den osäkra tillgången på naturgas i 
kombination med andra faktorer har medfört 
att elpriset stigit kraftigt i Europa. I Sverige 
producerar vi fortfarande billig el och dessutom 
betydligt mer än vi behöver. På grund av 
priserna på den europeiska marknaden har 
priserna dock rusat även här i Sverige, och 
elpriset har nått nya rekordnivåer flera gånger 
under året.  

För att skydda vår elintensiva industri och våra 
hushåll föreslår Vänsterpartiet därför 
”Sverigepriser” på el, vilket innebär att vi 
frikopplar den inhemska elmarknaden från den 
europeiska. Det skulle betyda att vi först 
prissätter den el vi konsumerar inhemskt och 
sedan exporterar överskottet till gällande 
europeiska priser. Det skulle stabilisera det 
svenska elpriset kring ungefär 40 öre per 
kilowattimme. Det drabbar inte övriga Europa, 
som kan fortsätta importera el till samma pris 
som annars skulle gällt och det skulle stabilisera 
elpriserna i hela Sverige inklusive för Göteborgs 
del. 

Vad gör ni när en enhetschef på t.ex ett 
boende vägrar inse att personalen stjäl samt 
att maten inte är ätbar? 

Om det skulle hända att någon stjäl på en 
arbetsplats och att chefen inte lyssnar får man 
gå vidare och prata med chefens chef. Samma 
sak gäller om maten inte är tillräckligt bra. Man 
kan också bjuda in politiker till boende på 
studiebesök eller kontakta en politiker direkt 
om man upplever att det inte hjälper att prata 
med den som är chef.  

När höjs pensionerna? De höjdes i augusti. Tack vare Vänsterpartiet 
höjdes garantipensionen för de som hade allra 



  
lägst pension. Vi tycker dock att pensionerna 
måste bli högre generellt.  

Varför är rampen till spårvagnen sönder så 
ofta? 

Kollektivtrafiken ska självklart fungera för alla 
som reser med den. Just frågan om ramper som 
inte fungerar är svår att svara på i detalj, men 
för alla som reser med kollektivtrafiken är det 
viktigt att den fungerar som den ska. Ett tips är 
att också kontakta Spårvägens kundtjänst eller 
Västtrafik när detta inte fungerar – för det är 
klart att den ska!  

Vad vill ni göra för personer som har en insats 
från Funktionsstöd? 

Vänsterpartiet har föreslagit att funktionsstöd 
ska få mer permanenta pengar än de har idag. 
Brett vill vi göra insatserna mer generösa än 
idag. Sammanfattat vill vi anställa fler, förbättra 
arbetsmiljön och utöka hjälpen till de som har 
funktionsvariationer. De största problemen idag 
är att medarbetarna är för få och att rätten till 
personlig assistans och liknande insatser 
begränsats. Vi vill anställa fler inom daglig 
verksamhet och höja lönerna. 

Personal har för dåligt betalt. Kan de inte få 
högra löner, ge förmåner istället såna som ni 
politiker får. Vad tycker ni om det? 

Vi håller med om att personal som jobbar inom 
vård och omsorg ofta har för låga löner. Vi vill 
också höja dom. Det har vi föreslagit i vår 
budget. Politiker får inte förmåner. Däremot får 
alla som är anställda av Göteborgs stad olika 
personalförmåner till exempel friskvårdsbidrag. 
Det är bättre med högre löner än förmåner 
tycker vi.  

Vad kommer ni göra för att personer med 
funktionsvariation ska kunna få ett vanligt 
jobb?  

Vi vill utöka arbetsmarknadsinsatser för 

personer med funktionsvariation. Kommunen 
som arbetsplats ska göras tillgänglig, och fler 
personer med normbrytande funktionalitet 
ska erbjudas praktikplatser i verksamheterna. 
Vi vill även att kommunen anställer personer 
med funktionsvariationer i sina egna 
verksamheter i högre grad. Vi vill utöka 
samarbetet med privata företag och stötta på 
de sätt vi kan från kommunen. 

 

Mer personal till boenden. Det räcker inte med 
3 personal till 6 brukare. Det räcker framförallt 
inte med 1 nattpersonal på 6 brukare. Jag kan 
inte ens bli vänd utan hjälp. Är det meningen 

Nej det är inte meningen. Vi måste bygga ut 
välfärden och omsorgen så alla kan få sina 
behov tillgodosedda och känna sig trygga. Vi vill 



  
att det ska vara såhär? Vad ska ni göra åt 
detta? 

anställa fler personer och höja 
grundbemanningen.  

Varför är det så höga trottoarkanter? 
Vänsterpartiet vill att kommunen ska utgå från 
universell utformning vilket betyder att 
exempelvis byggnader, IT-system och 
transporter ska göras tillgängliga från början, 
alltså inte göra individuella lösningar för 
personer med funktionsvariationer. Bussar, 
gator, butiker, bostäder och verksamheter ska 
vara anpassade för alla oavsett funktionalitet. 
Idag är det inte så utan vi tillåter ett ojämlikt 
deltagande i samhället. För allas rätt att kunna 
ta sig fram i staden på ett rättvist sätt vill vi 
exempelvis därför att områden där gatsten 
dominerar ska göras mer tillgängliga.  

Varför strular färdtjänsten så ofta? 
Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken som 
måste fungera för alla som reser med den. Man 
ska kunna lite på att den bil som beställts 
kommer som den ska. Vänsterpartiet vill bland 
annat att vägar som är viktiga för 
kollektivtrafiken ska kunna vara reserverad för 
färdtjänsten och övrig kollektivtrafik under 
högtrafik för att förbättra framkomligheten. 
Tillsammans med de andra rödgrönrosa 
partierna har vi också föreslagit att öka antalet 
fria resor med färdtjänsten. Färdtjänsten i 
kommunen körs idag i första hand av egna bilar, 
det som skett under en period av detta år 
handlar om problem i samband med körningar 
som utförs av upphandlade leverantörer. Denna 
fråga bevakar Vänsterpartiet noga.   

Vad gör ni för att underlätta för föräldrar när 
barnen i skolan har en autismdiagnos och 
skolan inte hjälper till? 

Skolan måste få mer tid och kunskap för att 
bemöta både elever med neuropsykiatriska 
funktionsvariationer och deras vårdnadshavare. 
Föräldrar till barn funktionsvariationer får idag 
ta ett orimligt stort ansvar. Framförallt behöver 
skolan mer resurser för att kunna anställa 
personal som har tid och rätt kompetens om 
både autism och andra neuropsykiatriska 
funktionsvariationer. Vi vill genomföra 
utbildningsinsatser för kommunens anställda i 
funktionsrättsfrågor. Vi vill utveckla stödet till 
föräldrar som har barn med normbrytande 
funktionalitet, i dialog med 
funktionsrättsrörelsen.  

 



  

Hur långt har ni kommit med krispaket och vad 
innehåller det? Vad skulle det kosta med 
vattenrenare på varje kran?  

Tyvärr gick vårt yrkande inte igenom utan 
röstades ned av övriga partier. Vi har tyvärr 
ingen uppgift om vad det skulle kosta med en 
vattenrenare på varje kran. 

Det finns inte personal så att man kan leva 
som en vanlig människa. Det finns inte bil för 
att kunna åka på utflykter, finns inte tid för att 
odla och ha hönshus. Saknas jordkällare, 
växthus, brunn och solceller.  

Vi tycker också att det ska anställas fler 
personal så att alla kan leva sitt liv som man vill, 
och få mer tid till att exempelvis åka på 
utflykter eller odla. Vi arbetar för att det ska bli 
bättre trädgårdar och utomhusytor på 
kommunens olika boenden.  

Upphandling av blöjor kostar mer än det 
smakar och gör oss brukare oroliga. Sluta 
upphandla och låt oss välja själva. Varför ska 
man inte få välja när andra får det? 

Kommunen måste göra upphandlingar och även 
regionen. Alla som får inkontinensskydd 
förskrivet av en sjuksköterska ska vara delaktiga 
i utprovningen så att man får det hjälpmedel 
som passar just en själv och som man trivs med.  

Mår ni bra nu när ni ser chemtrails på himlen 
med alla gifter som förstör allt. Luften, marken 
och vattnet. Till och med när man duschar blir 
man klibbig för att inte tala om allt regn. Alla 
vet ju om det. Varför tror ni att vi är så 
dumma? Varför har ni valt att  

Vänsterpartiet arbetar för att minska klimat- 
och miljöskadliga utsläpp, bland annat för 
renare luft och vatten. För transporter vill vi 
bland annat se en vägslitageavgift för tunga 
lastbilar, en progressiv flygskatt, få fler att resa 
med kollektivtrafiken genom halverade priser 
och utbyggda linjer och minska bilismen i t.ex. 
centrala Göteborg. Industrin ska ställas om till 
förnybart och fler åtgärder behövs för att 
minska spridningen av farliga ämnen och 
mikroplaster i våra hav.    

Ta bort munskydden, sätt dit vanligt tyg. 
Hjärnan behöver syre. Ni dödar personalen 
med munskydd! Vem ska man lita på? Jag 
känner mig lurad.  

Under pandemin och generellt tycker vi det är 
bra att lyssna på och lita på olika myndigheter, 
till exempel folkhälsomyndigheten och deras 
rekommendationer.  

 


