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Göteborg är fantastiskt, men något är på väg att gå förlorat. Det blir färre 
billiga bostäder, nedskärningar i vård och omsorg gör att personalen inte hin-
ner med och skolan blir allt sämre när vinstjakt sätts före barnens behov.  
Vi ska inte bli som högerns Stockholm. Vanligt folk ska kunna bo centralt och 
lita på att välfärden fungerar. Vårt Göteborg kan bättre. 

Det är dags att säga som det är och göra det som krävs. Vi ska inte ha bostads-
områden där ungdomar inte klarar skolan och välfärdspersonalen hotas, där 
familjer bor trångt och många kvinnor aldrig jobbat, där det offentliga har reti-
rerat och den organiserade brottsligheten försöker ta över. Socialdemokraterna 
vill mobilisera hela samhället för att bryta segregationen och få bort våldet från 
gator, torg, gårdar och hållplatser.

Högerpartierna vill att vinstjakt ska styra i skolan, införa dyra marknadsexperi-
ment i äldreomsorgen och att din plånbok ska avgöra din plats i vårdkön.  
Vi vill istället sätta välfärden först för att korta vårdköerna och ge mer tid till 
de äldre i omsorgen. Välfärdspersonalen förtjänar hela samhällets respekt med 
goda villkor och bra löner. Våra skattepengar ska gå till barn, elever, brukare 
och patienter – inte till vinster i stora koncerner, inte till växande byråkrati och 
inte till dyra marknadsexperiment.  

Vi har lyssnat på göteborgarna. Vilka problem vi har i vår vardag och vilka lös-
ningar som behövs. Detta valmanifest är inte bara vårt, det är hela Göteborgs 
valmanifest för ett Göteborg som kan bättre. Våra prioriteringar är tydliga, vår 
kurs stadig och målet – ett ännu bättre Göteborg – formulerat. Detta valma-
nifest samlar alltså den politik vi tror på bästa sätt tar vara på Göteborgs unika 
möjligheter för att göteborgare ska få ett bättre liv.   

För vi är stolta över Göteborg. Vi vet att vårt Göteborg kan bättre.

Mattias Jonsson 
Distriktsordförande
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Vi ska vända på varje sten för att  
bryta segregationen: 

• En rättvist fördelad och reglerad invandring
• Vi ska bygga bort segregationen 
• Rädda hyresrätterna – stoppa ombildningarna

Vi ska trycka tillbaka det grova våldet:  

• Göra det som krävs för att knäcka gängkriminaliteten
• Mobilisera hela samhället mot hedersförtryck och  

kriminella klanstrukturer

Vi ska återta den demokratiska kontrollen  
över välfärden:  

• En skola utan vinstjakt och stök
• Ta tillbaka kontrollen över sjukvården och omsorgen
• Fler barnskötare – färre byråkrater
• Alla ska kunna prata svenska i förskolan

Vi ska använda klimatomställningen till att 
skapa framtidens gröna och schyssta jobb: 

• Billigare kollektivtrafik

VÅRA VALLÖFTEN.
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POLITIK FÖR VÅRA  
PRIORITERADE OMRÅDEN 
 
 
I vårt Göteborg ska segregationen brytas 

Göteborg är en fantastisk men alltmer tudelad stad. Segregationen drar isär 
Göteborg - den skadar sammanhållningen, göder gängkriminaliteten, möjliggör 
hedersförtrycket och cementerar såväl ojämlikhet som orättvisa. Idag har vi bo-
stadsområden där ungdomar inte klarar skolan och lockas av gängen, där familjer 
bor trångt och många kvinnor aldrig jobbat. Att bryta segregationen kommer att 
vara svårt, ta tid och kräva fokus. Men Socialdemokraterna är beredda att vända 
varje sten för att bryta segregationen. På lång sikt behöver segregationen byggas 
bort och göra bostadsområden tryggare, välfärden stärkas och att de som kan 
arbeta också arbetar. För att detta ska vara möjligt behöver områden som redan 
tagit ett stort ansvar få en rättvis chans till integration. 
 

Våra löften:  

• Fortsatta undantag från EBO-lagen i Göteborg i väntan på att  

EBO-lagen avvecklas helt.

• Inga anvisade nyanlända enligt bosättningslagen ska placeras i soci  

oekonomiskt utsatta förorter. Barnfamiljer ska beviljas längre kontrakt  

än andra och erbjudas god möjlighet till förlängning. 

• I högsta möjliga mån placera, hänvisa eller leda flyktingar enligt     

massflyktsdirektivet till de 20 områden i Göteborg som är relativt mest 

välbärgade och har lägst andel utrikesfödda.

• Rusta upp torg och allmänna ytor i utsatta och särskilt utsatta områden.

• Bygga vackrare och mer stadsmässigt i ytterområden, exempelvis ge 

nom trädgårdsstad i Biskopsgården och kvarterstad i Hjällbo.

• Bygga ihop staden med stråk från centralare områden till ytterområden 

med bostadskvarter, kontor, föreningslokaler och butiker i markplan för 

att skapa mer levande gator. 
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• Bygga blandat genom nybyggnation av boendeformer som saknas i 

respektive stadsområde.

• Stopp för ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. 

• Inga utförsäljningar av kommunala hyreshus till privata fastighetsä-

gare. 

• Motverka chockhöjda hyror efter ombyggnation, så kallade renov-

räkningar – människor ska kunna bo kvar i sina hem. 

• Planera och bygg fler hyresrätter. 

• Bilda särskilda bostadsbolag i Biskopsgården och Tynnered/Frölun-

da som har i uppdrag att öka boendeinflytandet och öka trygghe-

ten i området. I de nya bolagen ska 80 procent av beståndet, vid ny 

uthyrning, vikas åt hyresgäster med inkomst från lön, pension eller 

studiemedel.

• Samarbeta med näringslivet och privata fastighetsägare för att 

bryta segregationen, med den pågående modellen i Tynnered som 

förebild. 

• Utreda införandet av integrationscenter som – i samverkan med 

staten, regionen och civilsamhället – upprättar individuella integra-

tionsplaner för alla nyanlända som anvisas till Göteborg. Alla inte-

grationsplaner ska innehålla vilket stöd nyanlända får, vilka krav som 

ställs och sätta tydliga delmål och mål för integrationsprocessen.  
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Våldet ska tryckas tillbaka i vårt Göteborg 

De gängkriminellas skjutningar förstör vår stad och drabbar oskyldiga. Det är 
det yttersta beviset på hur politiken och samhället har misslyckats med att fånga 
upp unga med dåliga uppväxtvillkor som hamnat på glid och det skapar en 
enorm otrygghet för alla som bor i Göteborg. Föräldraansvaret är centralt för 
att unga inte ska hamna i kriminalitet men när det brister måste samhället ha 
resurser samt verktyg för att gripa in.  

I takt med att Sveriges rättsväsende har byggts ut har fler kriminella lagförts och 
fängslats. Men stoppas inte nyrekryteringen till gängen kommer allt yngre per-
soner fångas upp och dras in i den organiserade brottsligheten. Vi socialdemo-
krater ser hela problemet, hela kedjan, och har därmed hela lösningen. Samhället 
måste vara stenhårda mot brotten och brottens orsaker samtidigt. Vi måste ha 
fler poliser, samtidigt som vi underlättar polisens arbete. Vi måste tidigt fånga 
upp unga på glid för att stoppa nyrekryteringen. Vi måste få fart på avhoppen 
från gängen. Vi ska mobilisera hela samhället för att trycka tillbaka våldet.  

Segregationen gör att bostadsområden stänger ute samhället och göder he-
dersförtryck och kriminella klaner. De som är utsatta av dessa förtryckande 
strukturer kan inte vänta på att segregationen, sakta men säkert, bryts ned: deras 
frihet är beskuren just nu. Hela samhället måste mobiliseras för att upptäcka 
och hjälpa de tusentals flickor och pojkar som är utsatta för hedersförtryck, som 
tvingas in i kriminella klanstrukturer, som utsätts för våld och som lockas in till 
den våldsbejakande extremismen. 
 

Våra löften:  

• Fler ordningsvakter i väntan på fler poliser.

• Fler kameror, både genom de allmännyttiga bolagen och på offentlig 

plats, för ökad trygghet.

• Hårdare straff och slopad straffrabatt.

• Väsentligt utökad avhopparverksamhet. 

• Fler åtgärder för att förebygga våld mot blåljuspersonal genom nollto-

lerans mot polishat och attitydförändrande arbete. 

• Mer resurser till socialtjänsten och inrättandet av gängenheter 
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• Köfri barn- och ungdomspsykiatrivård.

• Psykologisk screening under skolgången och utplacering av socialse-

kreterare på skolor med behov.

• Förstärkning av stödcentrum Heder

• Stopp för nya dagbarnvårdare och väsentligt skärpt kontroll av befint-

liga dagbarnvårdare

• Kompetenssatsning för lärare och elevhälsa att upptäcka och hjälpa 

utsatta för hedersförtryck

• Vite när skolplikten bryts och kopplas till hedersresor.

• Förstärka skolans och socialtjänstens arbete för att förhindra att ung-

domar blir bortgifta utomlands.

• Ökad samlokalisering mellan polis och socialtjänst för att underlätta 

samarbete och samverkan.   

• Krafttag mot otrygghetsskapande häng på gator och torg. 

• Särskilda gängenheter i socialtjänsten

• Mer stöd till trygghetsskapande föreningsvandringar, ideella natt-

vandringar och liknande 

• Införa nya åtgärder mot välfärdsbrottslighet, där kriminella gäng 

försöker tjäna pengar på bidragsfusk och bedrägerier i den offentliga 

sektorn. 

• Säkerställa att inga kommunalt ägda fastigheter eller lokaler används 

av organiserad brottslighet och av klanbaserade kriminella gäng.  

Bekämpa folkbokföringsbrott och svartkontrakt i samverkan med 

privata fastighetsägare. 

• Fortsatta insatser mot hedersförtrycket, exempelvis genom viten mot 

tvångsresor och spetsutbildning för skolpersonal.
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I vårt Göteborg ska vi  
ta tillbaka kontrollen över välfärden

Göteborgarna ska kunna lita på att välfärden finns där när de väl behöver den. 
Att man får en för- eller grundskoleplats i närheten av där man bor, att man får 
vård i rätt tid och att man på ålderns höst få den omsorg man förtjänar. 

Det duger inte med högerns nedskärningar, dyra marknadsexperiment och 
utförsäljningar. Det går inte blunda för verkligheten. Välfärdens personal går 
på knäna med för få kollegor och pressade scheman. Pengarna i skolan räcker 
inte till för att ge extra stöd till unga som riskerar att inte klara skolan eller fånga 
upp de som hamnat på glid. Vårdköerna är alldeles för långa och fortsätter att 
växa. Det är nog nu. Det är dags att sätta välfärden först. Att stoppa slöseriet, ta 
tillbaka den demokratiska kontrollen över vården och få stopp på vinstjakt och 
stök i skolan.
 
 
 
 

Våra löften:  

• Alltid sätta välfärden först – före dyra privatiseringar och  

marknadsexperiment

• Omfördela resurser från byråkrati till välfärden

• Stoppa vinstjakten i skolan och istället anställa fler vuxna för att  

stoppa stöket

• Skärpa kontrollen av privata vårdgivare finansierade med skattepengar 

vad gäller utländskt ägande och sätta stopp för att kunna köpa sig före 

i kön.

• Korta vårdköerna genom att satsa mer på den offentliga vården för fler 

vårdplatser och mer vårdpersonal med högre löner.

• Avveckla privatiseringen i hemtjänsten och stoppa marknadsexperi-

ment i övriga äldreomsorgen. 

• Införa språktest vid nyanställning i förskolan och på fritidshem. 
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• Skapa möjlighet till språkutveckling under betald arbetstid för de 

som bedöms behöva det. I detta ingår även vikarier, som därmed blir 

mer anställningsbara.

• Stopp för Moderaternas planer att sälja ut våra sjukhus

• Skydda skolans pengar – låt andra delar av kommunen finansiera 

trygghetstjänster i och utanför skolorna. 

• De trygghetsskapande tjänsterna ska arbeta tätt med utplacerad 

socialtjänst på de skolor med behov. De ska även få ytterligare befo-

genhet att stoppa stök i skolan.
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Kollektivtrafiken ska bli billigare 

Spårvagnarna, stombussarna och busslinjerna utgör Göteborgs ryggrad. Med 
kollektivtrafiken rör sig – dagligen – tiotusentals människor över hela staden, 
men till ett allt högre pris. Högerstyret har chockhöjt biljettpriserna och låtit 
dem rusa under lång tid, vilket både har drabbat kollektivtrafikens attraktivitet 
och låginkomsttagare plånböcker. Högern har stått passiv inför biljettprishöj-
ningarna i kollektivtrafiken, som varit långt högre än både inflation och allmän 
prisutveckling. Ska Sverige klara av klimatomställningen så måste alla kunna, 
vilja och ha råd att vara med och ställa om. En prisvärd kollektivtrafik minskar 
segregationen och knyter ihop Göteborg. Vi vill därför sänka kostnaden för att 
åka med kollektivtrafiken i Göteborg så att fler kan och vill resa såväl hållbart 
som mer effektivt.  
 

Våra löften:  

• Frysa de återkommande biljettprishöjningarna i kollektivtrafiken under 

mandatperioden.

• Sänka kostnaden för ett månadskort Zon A med minst 100 kronor för 

folkbokförda göteborgare.

• Avgiftsfria sommarlovskort till alla ungdomar och studerande  

i Göteborg. 

• Fortsätta erbjuda gratis seniorkort i kollektivtrafiken till göteborgare 

som fyllt 65 år.
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Vår ekonomiska politik  
för att Göteborg kan bättre 

Socialdemokraternas ekonomiska politik bygger på att välfärden går först.  
Ordning och reda i ekonomin är garanten för den offentliga välfärden. En 
förutsättning för de politiska prioriteringar och satsningar som Socialdemokra-
terna föreslår är, i alla sammanhang, att de inte riskerar Göteborgs stads lång-
siktiga ekonomiska utveckling, hotar möjligheten att investera i nya välfärdsan-
läggningar och urholkar stabiliteten i den kommunala sektorn. 

Under de senaste åren har det sittande borgerliga styret genomfört ett antal 
reformer som direkt skadat människors ekonomiska situation, med chock-
höjningen av biljettpriserna i kollektivtrafiken som främsta – men inte enda 
– exempel. Den pågående ekonomiska utvecklingen, där ökad inflation och 
stigande räntor sätter press på hushållen i staden, kräver att ett socialdemo-
kratiskt lett styre gör tvärtom: Socialdemokraterna vill använda kommunens 
begränsade men befintliga möjligheter att – i den mån det är möjligt utan att 
riskera välfärdens finansiering – stötta göteborgares privatekonomi.  

Trots de stora ekonomiska tillskott som den socialdemokratiska regering-
en skickat till Göteborgs välfärd -är bristen på välfärdspersonal mer akut 
än någonsin. Våra skattepengar som ska gå till elever, brukare och patienter 
läcker istället ut i vinster, onödig byråkrati och privatiseringar. Det är dags att 
sätta välfärden först. Slöseriet i förskolorna, grundskolorna, äldreomsorgen, 
hela den offentliga välfärden, måste få ett slut. Vi vill omfördela resurser från 
byråkrati till stärkt välfärd och bättre villkor för välfärdspersonalen, behålla 
demokratisk kontroll över sjukvård och omsorg för att korta vårdköer samt ge 
de äldre den tid de förtjänar i omsorgen. Vi vill också stoppa vinstjakten och 
använda pengarna till att anställa fler vuxna i skolan, så att stöket kan försvinna 
och studieron ta dess plats. 

När andra partier väljer att finansiera sina satsningar och investeringar genom 
att rea ut inkomstbringande tillgångar eller genom att höja skatten för vanliga 
löntagare så väljer vi Socialdemokrater att prioritera hårdare, samlokalisera 
investeringar, inleda en byråkratibesparing, avveckla dyra marknadsexperiment 
samt både värna och vårda gemensamma tillgångar som mark och fastigheter 
Vi stänger inga dörrar som kan finansiera skolor, äldreboenden och idrottsan-
läggningar, men vi säljer inte gemensam egendom – som fastigheter – av ideo-
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logiska skäl eller till reapriser på det sätt som förekommit under och föreslagits 
av det sittande styret. Tvärtom anser vi att gemensamt ägande och dess intäkter 
stärker kommunen och välfärden i dess robusthet och flexibelt.  

Inga skattehöjningar planeras under den kommande mandatperiod. Den kom-
munala skatten påverkar starkt Göteborgs låg- och medelinkomsttagare. Därför 
ska staden aldrig ta ut högre skatt än vad som behövs för att sätta välfärden 
först. Socialdemokraterna är därför inte dogmatiska sett till skattesatsens nivå. 
Den ska anpassas efter människors betalningsförmåga och den gemensamma 
välfärdens behov. Däremot omöjliggör den kommunalekonomiska situationen 
och den allmänna prisutvecklingen den sorts ofinansierade skattesänkningar 
som föreslagits av flera borgerliga partier, och som skulle innebära att välfärden 
tvingades till drastiska och oåterkalleliga nedskärningar – med svåra konsekven-
ser för barn, äldre, brukare, föräldrar, anhöriga, tryggheten, integrationen och 
välfärdspersonalen.  
 
 

Därför vill vi: 

• Välfärdens verksamheter ska prioriteras över andra verksamheter. 

• Löpande arbeta för att dämpa den effekt som kommunala beslut kan 

få för kommuninvånares privatekonomi, exempelvis genom att anam-

ma ett restriktivt förhållningssätt till höjda taxor och avgifter. 

• Slut på dyra marknadsexperiment och privatiseringar.  

• Göteborgarnas gemensamma skattepengar ska värnas och hanteras 

varsamt, med god ekonomisk hushållning och långsiktighet i satsning-

arna som princip. 

• Inga gemensamma tillgångar – i form av exempelvis mark och fastig-

heter – ska säljas av ideologiska skäl eller till reapris. 

• Tillsätt en byråkratikommission, innehållandes externa experter, för att 

föreslå hur den byråkratiska andelen av det kommunala arbetet kan 

minska och omfördelas till produktion av välfärdstjänster. 
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• Det totala antalet policy- och styrdokument ska minska med minst 

20% till 2026. 

• Anställningsstopp för yrkesgrupper som arbetar med administration 

och ledningsarbete.

• Minska konsultköpen med 25 procent till år 2026.

• Genomdriva en kommunikatörsbesparing: Minska antalet kommunala 

kommunikatörer i Göteborgs stad och stoppa inköp av tjänster från 

kommunikationskonsulter. 
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VÅR POLITIK FÖR ATT 
GÖTEBORG KAN BÄTTRE.



 
Sjukvården  

Högerns privatiseringsiver har gjort att utländska  
stater styr över sjukvården i Göteborg. Att pengar som  
ska gå till sjukvården för fler vårdplatser och fler kollegor läggs på hög så vi 
tvingas till att välja dyra privata alternativ vilka då upplevs som smidigare då 
vårdköerna har ökat markant. Vi har kommit till en punkt där det är möjligt 
för plånboken att avgöra din plats i vårdkön istället för ditt behov. Det räcker 
nu. Vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen så att göteborgarna får 
bestämma över sin sjukvård i Göteborg. Stoppa slöseriet av våra skattepengar 
genom att stärka den offentliga vården som är både billigare och mer effektiv. 
 

Vad vi vill:  

• Förbjuda avtal i regionen som gör att privata sjukvårdspatienter får gå 

före i kön. Om regionen tecknar avtal med privata vårdgivare som har 

andra uppdragsgivare än regionen så måste det framgå i avtalet hur 

vårdgivaren ska säkerställa att dessa patienter inte får förtur gente-

mot de offentligt finansierade patienterna. 

• Införa ägarprövning vid försäljning av vårdbolag som har existerande 

avtal med regionen. Ägarprövningen bör även inkludera säkerhets-

politiska aspekter och ta hänsyn till risker som kan uppkomma när 

utländska stater äger och har inflytande över sjukvård i Sverige.

• Korta vårdköerna genom att satsa 800 miljoner kronor på köfri vård 

och förbättrad arbetsmiljö 

• Anställa mer vårdpersonal och satsa 1,1 miljarder på höjda löner med 

särskild satsning för jämställda löner och låglönesatsning 

• Förbättra förlossningsvården genom att satsa 75 miljoner kronor till 

mer personal.
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Äldreomsorgen  

Nedskärningar, dyra privatiseringar och vinstjakt  
har urholkat omsorgen i Göteborg. Det har gjort att  
de äldre med behov inte får den omsorg de förtjänar. Fortsatt utförsäljning 
och privatisering av hemtjänst och äldreboenden gör att den demokratis-
ka kontrollen minskar och marknadsmekanismer tar vid. Då är det de äldre, 
anhöriga och personalen som får betala det yttersta priset med sämre kvalitet 
och arbetsmiljö som följd. För att höja grundbemanningen, möjliggöra perso-
nalkontinuitet i hemtjänsten och garantera alla äldre en värdig omsorg måste 
vi rulla tillbaka privatiseringarna i hemtjänsten och stoppa dyra marknadsex-
periment inom äldreboenden. Då återtar vi den demokratiska kontrollen över 
äldreomsorgen och kan se till att skattepengarna går till den välfärdsteknik och 
kvalitetsökning som de äldre med behov förtjänar.   
 

Därför vill vi:

• Väsentlig ökning av antalet anställda och höjd grundbemanning i äldre-

omsorgen.

• Begränsning av vinstdrivande aktörer inom vård- och omsorgsboen-

den.

• Avveckling av LOV och återkommunalisering av hemtjänsten.

• Fler nischade äldreboenden utifrån omsorgstagares behov och tycke, 

exempelvis med särskilda teman.

• Avveckla minutscheman i hemtjänsten.

• Högre personalkontinuitet i hemtjänsten.

• Fler anställda i äldreomsorgen ska kunna få kompetenshöjning på 

arbetstid.

• Alla ska bli förstådda i äldreomsorgen genom att fler äldre ska få om-

sorg på sitt modersmål.

• Erbjuda anställning i kommunen direkt efter studentexamen inom vård- 

och omsorg- samt barn- och fritidsprogrammet.

• Införande av språktester vid nyanställning till brukarnära yrkesbefatt-

ningar och språklyft för befintlig personal som bedöms behöva detta.  
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Funktionsstöd och tillgänglighet 

Göteborg som stad kan göra mer för att öka tillgängligheten och stärka funk-
tionsstödet. Personer med funktionsnedsättning behöver stärkta rättigheter i 
samhället. Stödet behöver förbättras generellt för målgruppens myndighets-
kontakter, speciellt för barnfamiljer, och säkerställa att ingen bollas mellan olika 
förvaltningar. Behovet av fritidsaktiviteter och tillhörande transport behöver på 
ett bättre sätt mötas upp oavsett om man är boende med särskild service eller i 
ordinärt boende.
 

Därför vill vi:

• Förstärka arbetet för att möta upp stadens riktlinjer för individu-

ellt stöd till personer med funktionsnedsättning, med målet att den 

enskilde i högsta grad ska möta en socialsekreterare som ansvarar för 

utredning och beslut enligt LSS och/eller socialtjänstlagen, avseende 

personens hela behov av stöd utifrån funktionsnedsättningen.

• Mer samverkan med funktionsrättsrörelsen och utreda frågan om nära 

samråd med och aktiv involvering av funktionsrättsrörelsen i besluts-

processen som berör funktionshinderfrågor.

• Införa språktester vid nyanställning till brukarnära yrkesbefattningar 

i funktionsstödet och införa ett språklyft för befintlig personal som 

bedöms vara i behov av detta.
 
 
 
 
Jämlikhet och social omsorg 

Idag har socialtjänsten inte tillräckliga resurser för att fånga upp unga på glid. 
Lyckats inte samhället förebygga och fånga upp unga i riskzon så kommer kri-
minella gäng att göra det istället. Våld och förtryck inskränker många individers 
rätt att välja sitt eget liv, partner och själva bestämma hur många barn man 
önskar skaffa. Kunskap och information om hedersrelaterat våld- och förtryck, 
sexuella och reproduktiva rättigheter och våld i nära relation måste nå ut till 
alla göteborgare. Socialtjänsten måste få mer resurser till att öka personaltäthet 
bland socialsekreterarna för att mer tid skall kunna ges till varje enskilt ärende 
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och möjliggöra en mer rimlig arbetsbörda. Fler socialsekreterare ska arbeta 
närmare medborgarna ute i stadsområdena i syfte att arbeta tillitsskapande, 
socionomer på skolor som kan fånga upp barn och unga tidigt.
 

Därför vill vi:

• Antalet socialsekreterare och anställda i socialtjänsten ska öka. 

• Socialsekreterares personliga säkerhet ska tryggas genom utökade 

säkerhetsåtgärder på arbetsplatserna. 

• Familjecentralerna ska samarbeta mer med förskolan och grundskolan. 

• Åtgärder för att motverka parallella samhällen och hedersförtryck. 

• Utveckla arbetet för att påverka kring attityder om narkotika för att 

minska missbruket.
 
 
 
Förskola 

Det skiljer för mycket mellan olika förskolor i olika delar av Göteborg. Det är 
skiftande kvalité på lokaler, för stora barngrupper på vissa håll och stora  
skillnader i arbetsmiljö, språkkunskaper eller utbildningsgrad hos personalen. 
Alla barn får helt enkelt inte lika möjligheter till en trygg omsorg och till social 
och intellektuell utveckling. Göteborgs ska vara en stad där alla barn får en bra 
och rättvis start i livet.  Föräldrar ska kunna lämna sina barn i trygga händer 
hos personal med goda arbetsvillkor, rättvisa löner och med tillräcklig kom-
petens för uppdraget – och som behandlas med respekt. Förskolan ska vara 
tillgänglig för alla föräldrar och öppettiderna vara anpassade efter deras behov.  
 

Därför vill vi:

• Genomföra ett språklyft i förskolan genom att införa språktest vid 

nyanställning och språkutveckling på arbetstid för de som har behov. 

• Inför snabbspår för personal med goda kunskaper i svenska, och som 

anses lämpliga, att få tjänster i socialt utsatta områden i kombination 

med utbildning till barnskötare och förskollärare på betald arbetstid. 
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• Använd förste förskollärare effektivt och låt de som är motiverade 

och innehar rätt kompetens ambulera mellan förskolor som behöver 

extra stöd med särskilt fokus på språkutvecklande insatser. 

• Underlätta rekrytering av nyutexaminerade förskollärare genom att 

underlätta mottagande av studenter i verksamhetsförlagd utbild-

ning på förskolor i socialt utsatta områden, bland annat genom att 

hela eller stora delar av ersättningen går direkt till den som handle-

der studenten. 

• Inför sociala förskoleteam i socialt utsatta områden med sociono-

mer som arbetar gentemot förskolan samt stödjande och uppsökan-

de gentemot familjer. 

• Utjämna skillnaderna i ordförråd mellan barn från olika stadsdelar 

genom att satsa särskilt på språkutlärningen i de förskolor som har 

störst behov av detta. 
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Grundskola 

I Göteborg är skolsegregationen utbredd och  
gör att det är för stora skillnader mellan skolor.  
Det är skillnader i vilka beteenden som tolereras,  
hur bra skolorna lyckas kompensera för elevers bakgrund,  
kunskapsresultat och hur man bemöter varandra. Barn, oavsett  
var i staden man bor, ska kunna gå i en skola nära hemmet och mötas av utbil-
dade lärare med ämneskunskap och förmåga att lära ut så att kunskapsresultaten 
ökar. Skolan ska vara trygg och eleverna respektera personal, andra elever och 
ordningsregler. Förutsägbara konsekvenser vid överträdelser och nolltolerans 
mot hot, våld och kränkningar.  Det ska finnas ett gott stöd av elevhälsan och 
andra vuxna än lärare som kan fånga upp elever, lotsa vidare eller initiera kon-
takt med familjen. En fungerade skola där alla barn klarar skolan är det bästa 
vaccinet mot kriminalitet. 

Därför vill vi: 

• Utökad tillgång till särskilda undervisningsgrupper och resursskolor för 

elever med svåra inlärningssvårigheter, som återkommande stör under-

visningen eller som av andra skäl behöver undervisning i ett mindre och 

avskilt sammanhang. 

• Inför språktest och språklyft i grundskolan med inriktning på fritids-

hemspedagoger och elevassistenter.

• Förebygg psykisk ohälsa, depression och missbruk genom pilotprojekt 

med screeningsamtal för elever i årskurs 8 kring psykisk ohälsa och 

narkotika. 

• Utplacering av socionomer i skolor med behov för att tidigare fånga 

upp elever på glid.

• Underlätta rekrytering av nyutexaminerade lärare genom att underlät-

ta mottagande av VFU-studenter på skolor i socialt utsatta områden, 

bland annat genom att ge VFU-ersättningen går direkt till den lärare 

som handleder studenten. 

• Höj skolornas standard - bygg vackra skolor, bevara befintliga vackra 

skolor och förvärva äldre vackra hus till skolbyggnader. 

• Förstärka läsfrämjande insatser för att utöka barns ordförråd och 
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läsförståelse genom exempelvis fler bokbussar till områden där 

behov finns. 

• Utreda införandet av klasspeng, istället för elevpeng, i grundsko-

lan med möjlighet att överföra klasspengen över terminerna vilket 

möjliggör långsiktig finansiering av tjänster så som elevassistenter
 
 

Gymnasieskola 

Sveriges unika liberala skolsystem, där skolor tillåts gå i vinst med skatte-
kronor, har framförallt gjort sitt avtryck på gymnasieskolor i storstäder. I 
Göteborg öppnar och stänger fristående aktörer skolor och program utan 
någon planering eller ansvar. Elever lockas till oseriösa skolor och de blir 
allt mer homogena grupper på en och samma skola. Vi måste återta den 
demokratiska kontrollen över skolan så att politiken kan skjuta till resurser 
där det behövs. Få kompensation för det större ansvaret den kommuna-
la gymnasieskolan har så att kvaliteten kan öka så att det blir fler elevers 
förstahandsval. I skolan ska eleverna mötas av utbildade lärare med djup 
ämneskunskap och förmåga att lära ut. Skolan ska vara trygg och eleverna 
respektera personal, andra elever och ordningsreglerna. Eleverna ska mötas 
av förutsägbara och tydliga konsekvenser vid överträdelser och det råder 
nolltolerans mot hot, våld och kränkningar.  
 

Därför vill vi: 

• Utveckla arbetet att profilera kommunala skolor mot tydliga ämne-

sinriktningar och med olika typer av program inom liknande ämnen 

som leder till ökad blandning av elevunderlaget på skolan. 

• Staden ska starta en ny skola som rymmer program som är inrik-

tade mot vårdyrken där högskoleförberedande program så som 

naturprogrammet blandas med yrkesprogram så som vård- och 

omsorgsprogrammet och där det finns nära samverkan och loka-

lisering med Sahlgrenska Universitetssjukhuset för koppling till 

arbetsliv och akademi.  
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• Varje skola i egen regi ska ha ett likvärdigt utvecklat samarbete med 

polisen för att utbilda unga och för att upptäcka bruk eller hanterande 

av narkotika i skolans lokaler.  

 

Vuxenutbildning och folkbildning 

Samhällsutvecklingen ställer allt högre kunskapskrav på arbetsmarknaden 
samtidigt som icke demokratiska krafter sprider desinformation, splittring och 
konflikt. Göteborgare måste kunna få möjlighet till en andra chans eller för-
kovra sig i ett valfritt ämne. Den kommunala vuxenutbildningen och den fria 
folkbildningen är därför av yttersta vikt och behöver olika typer av finansiering 
och behöver återfinnas på olika platser i staden. Folkbildningen är ett värn mot 
auktoritära och antidemokratiska krafter och bidrar till ökad integration, jäm-
ställdhet och jämlikhet i vår stad.  

Därför vill vi: 

• Öppna en högre andel av marknaden till egen regi och återkommunali-

sera merparten av alla SFI-kurser i Göteborg. 

• Återkommunalisera merparten av alla SAS-utbildningar (gymnasial 

svenska) i Göteborg. 

• Centralisera den kommunala vuxenutbildningen till en förvaltning, utan 

att bryta kopplingen till arbetsmarknadspolitiken. 

• Förbättra genomströmningen på alla komvux-utbildningar i svenska 

samt examinera desamma med ett skriftligt och centralt rättat prov. 

• Eftersträva att det ekonomiska stödet till studieförbund och andra folk-

bildningsaktörer, såsom folkhögskolor, ska öka. 

• Ta hjälp av folkbildningen för att minska segregationen och öka jämlik-

heten i Göteborg.
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Stadsutveckling  
och bostadspolitik  

Det är viktigt att Göteborgs själ och hjärta  
bevaras när staden byggs ut för att bekämpa  
bostadsbristen. Mycket av det som de senaste åren 
 har byggts i staden är vi inte nöjda med. Vi vill istället  
ha mer vacker och levande kvartersstad, mer lummig och trygg  
trädgårdsstad, mer blandade stadsdelar där både hyresrätter och bostadsrätter 
ryms – sida vid sida. Vi tänker se till att det byggs mer i klassisk, traditionell stil 
och öka byggtakten genom att öka planproduktionen. Vi vill bryta boendeseg-
regationen genom att bygga nya hyresrätter i stadsdelar där det saknas och nya 
radhus och villor i stadsdelar där det saknas. Vi tänker knyta samman staden med 
levande stadsstråk mellan isolerade stadsdelar. Vi ska bevara stadens grönskande 
oaser genom att koncentrera den nya bostadsbebyggelsen till andra markytor.
 
De allmännyttiga hyresrätterna, spridda över hela staden, utgör Göteborgs 
grundbult - en grundbult som högerstyret vill ska försvinna genom att ombilda 
eller sälja ut billiga hyresrätter. Vi kommer att värna allmännyttans hyresrätter 
genom att stoppa alla ombildningar och istället lägga vår politiska kraft och 
allmännyttans stora resurser på att fler hyresrätter byggs och att renovräkningar, 
orimliga hyreshöjningar till följd av renoveringar, försvinner. Vi vill förbättra 
tillgången på lokaler för kommersiell, kommunal eller ideell verksamhet utanför 
innerstaden. Vi vill också att AB Framtiden leder ett stadsbyggnadslyft i Ange-
red, Biskopsgår¬den och Tynnered i syfte att skapa vackra och funktionsblanda-
de stadsmiljö¬er med inspiration från äldre trädgårdsstäder. 
 

Därför vill vi:

• Krav på klassisk och lokalhistorisk arkitektur i mer kommunal  

nybyggnation. 

• Krav på klassisk och lokalhistorisk arkitektur i fler detaljplaner och fler 

markanvisningar. 

• Starta planering av Kortedalastråket. 

• Starta planering av Masthuggskajen och Gullbergsvass. 

• Stopp för alla ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. 

• Stopp för omvandling av lokaler och uppdrag att tillskapa nya lokaler 
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utanför innerstaden. 

• Översyn av renoveringsplaneringen med syfte att långsiktigt minimera 

hyreshöjningar och stoppa renoveringsvräkningar. 

• Förbättra boendeservicen genom fler anställda boendevärdar lokalt.

• Högre mål för stadsplaneringen i stort, i synnerhet av nya hyresrätter. 

• Planläggning för villor och småhus i områden med många hyresrätter. 
 

Jämställdhetspolitik 

Diskriminerande strukturer mot kvinnor återfinns även i Göteborg. Vi vill växla 
upp jämställdhetsarbetet så att män och kvinnor ha lika lön för lika arbete, lika 
goda arbetsvillkor och uppmuntras till anställning i sektorer där det andra könet 
dominerar. Barn och äldre ska möta både män och kvinnor i omvårdande roller 
inom förskola och äldreomsorg och socialtjänstens klienter få stöd av både 
kvinnliga och manliga anställda. Information och hjälp kring sexuella och repro-
duktiva rättigheter och hälsa ska vara tillgängliga för alla, även för kvinnor som 
lever i social utsatthet eller med könskonservativa normer. 

Därför vill vi:

• Tillgång till billiga hyresrätter för att kvinnor som utsätts för våld i nära 

relation ska kunna lämna relationen och ha ett tryggt hem. 

• Underlätta tillgång till preventivmedel och information om familjeplane-

ring. 

• Få ut fler utrikesfödda kvinnor i arbetslivet. 

• Särskilt fokus på att tillhandahålla välfärd för de som arbetar obekväm 

arbetstid. 

• Krafttag mot våld i nära relation och mer ekonomiskt stöd till kvinno-

jourer och föreningar som arbetar mot våld i nära relationer.  

• Slut ett kollektivavtal i Göteborgs stad mot sexuella trakasserier.  
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Klimat och natur 

Klimatförändringarna är ett faktum och vi  
kan redan nu se dess konsekvenser här i Sverige.  
Frågan är inte vad det kommer kosta att ställa om.  
Frågan är vad det kostar om vi inte ställer om. Klimatförändringarna varken 
kan eller ska bemötas utifrån ett strikt individperspektiv, däremot förutsätter en 
rättvis omställning folklig förankring och social acceptans. Göteborg ska vara en 
klimatneutral stad till år 2030. Stadens klimatarbete måste utgå ifrån Göteborgs-
samhället och värna stadens starka industribas, så att framtidens gröna jobb kan 
säkras samtidigt som vi ställer om. Vi ska trygga el- och energitillgången för 
göteborgarna och alla stadens verksamheter med prisvärd och fossilfri el och en-
ergi. Vi ska fortsatt verka för att kommunen också i framtiden äger allmännytta, 
fordonsflotta och energibolag för att kunna påverka dem i en hållbar inriktning. 
Samtidigt behöver naturen göras mer tillgänglig. När bostadsområden utvecklas 
är det därför viktigt att grönområden finns närvarande i planeringen. 
 

Därför vill vi:

• Framställa en regional handlingsplan för en fossilfri energiproduktion i 

hela regionen, med fokus på ökad utbyggnad av havsbaserad vindkraft.   

• Mer fossilfri vätgasproduktion för att säkra hållbara alternativ till fossila 

bränslen.   

• Vi ska verka för att stadens luftföroreningar ska minska, luften ska vara 

ren och giftfri i hela Göteborg. 

• Göteborg Energi ska inte säljas ut. 

• Kommunalt arbete för snabbare utbyggnad av solenergi. 

• Fler elektriska laddstolpar för att förenkla övergången till en elektrifie-

rad fordonsflotta. 

• Energieffektiva renoveringar i det kommunala fastighetsbeståndet. 

• Utbyggnad av elektrifierade anslutningsmöjlighet vid kajerna i Göte-

borgs hamn. 

• Rusta upp torg, lekplatser och allmänna ytor.

• Lokalisering av nya ”plaskis”, med Mariaplan som förebild över hela 

staden.

• Satsning på parker i socialt utsatta områden.  
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• Snöröjning och gaturenhållning ska förbättras genom exempelvis ökad 

andel kommunal regi och skärpt kontroll av privata utförare. 

• Arbeta för att staden ska göra det lättare för göteborgarna, civilsamhäl-

let och näringslivet att göra mer klimatsmarta och miljövänliga val.
 

Personalpolitik 

Det finns ett systemfel i den svenska välfärden. Under lång tid har den utbyggnad 
av och de satsningar på välfärden som gjorts renderat ökad byråkratisering, istället 
för att leda till en välfärd med mer personal och högre kvalitet: man dokumente-
rar verksamheten istället för att utföra verksamheten. Utvecklingen måste vän-
das. Vi ska sätta välfärden först – före marknadsexperiment, byråkratisering och 
nedskärningar. Detta betyder att vi också sätter välfärdspersonalens villkor högst 
på agendan. Genom att införa ett anställningsstopp för byråkratiska befattning-
ar ska pengarna omfördelas till välfärdspersonalens villkor. Fler kollegor, bättre 
arbetsmiljö, högre löner, vidareutbildning och sänkt heltidsmått för nattarbete i 
välfärden.  
 

Därför vill vi:

• Omfördelning från byråkrati, administration och interna processer till 

välfärdspersonalen

• Höjda löner för välfärdspersonal och de lägst betalda.

• Utjämna ojämställda löneklyftor.

• Höjd grundbemanning genom mer personal.

• Fler trygga anställningar, bort med delade turer och ofrivillig deltid.

• Sänkt heltidsmått för nattarbete inom välfärden.

• Stora utbildningssatsningar för att fixa personalförsörjningen till välfär-

dens bristyrken

• Rätt till arbetsskor och arbetskläder.

• Verka för att personalen i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och 

omsorgen i högre grad – i den mån det är möjligt – styra mer över sin 

arbetstid och sin kompetensutveckling. 
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Trafik och infrastruktur 

Kollektivtrafik är det mest effektiva sättet för 
 stora mängder människor att ta sig till jobb, hem  
och fritid - för klimatet, för plånboken och för stadsplaneringen.  
Låg- och medelinkomsttagare och kvinnor använder i hög utsträckning idag 
kollektivtrafiken, oftast av ekonomiska skäl. Snabb och bekväm kollektivtrafik 
är därmed en tydlig klass- och jämställdhetsfråga. Trots detta är kollektivtrafiken 
inte tillräckligt utbyggd eller prismässigt konkurrenskraftig för att målet om ett 
hållbart resande ska kunna nås. Dessutom uppstår allt för ofta otrygga situationer 
i resandet och vid hållplatser. Vi vill därför satsa på kollektivtrafiken genom att 
sänka kostnaden och öka tryggheten. 
 

Därför vill vi:

• Billigare kollektivtrafikkort - med 100 kronor lägre pris som  

ett första steg. 

• Kollektivtrafiken, särskilt spårvagn, ska prioriteras framför  

andra trafikslag. 

• Säsongsbundna badbussar till populära badplatser och expressbussar.

• Kontroll över elsparkcykelföretagen – hårt reglerad parkering och  

hårt reglerat framförande. 

• Förbättra spårvagnstrafiken genom investeringar i nya spårförbindelser, 

exempelvis Allélänken för att avlasta Brunnsparken.
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Turism och evenemang 

Under de senaste årtiondena har Göteborg kommit att bli en besöksdestination 
värd namnet. Precis före pandemin räknade Göteborg runt 5 miljoner gästnätter 
per år – och till detta ska tilläggas alla de människor som besöker staden över 
dagen. Med ett spännande kulturarv, roligt uteliv, ett unikt evenemangsstråk, god 
mat och Liseberg står vi oss väl i konkurrensen. Förutsättningen för detta är ett 
starkt samarbete mellan kommunen och den privata besöksnäringen – och grun-
den för hela näringen är den personal som arbetar hårt för att ge både besökare 
och göteborgare minnesvärda upplevelser. Nu behövs det politik för att återstarta 
besöksnäringen efter pandemin, ta itu med kompetensförsörjningen och fortsätta 
anlägga det nya arenaområdet, där den nya multiarenan kommer att innebära helt 
nya möjligheter för Göteborg som evenemangsstad.  
 

Därför vill vi:

• Liseberg ska fortsatt ägas gemensamt och erbjuda rimliga priser för 

inträden, konsertbesök och åkattraktioner. Liseberg ska också utreda 

hur pensionärer, folkbokförda i Göteborg, kan erbjudas fritt inträde till 

parken under vissa tider. 

• Det nya arenaområdet ska planeras och byggnation påbörjas. 

• Kulturkalaset ska förbättras och förstoras. 

• Fotbolls-EM för damer ska arrangeras och breddidrotten involveras i 

evenemanget.
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Föreningslivet, närdemokratin  
och civilsamhället 

Idag är det demokratiska deltagandet, kunskapen om sina rättigheter som 
konsument och valdeltagandet inte jämlikt fördelat över staden. Att ha kunskap 
om vad som händer i närområdet och känna inflytande skapar trygghet. Fler gö-
teborgare ska ges möjlighet att ta del av stadens delningstjänster, medvetna och 
hållbara konsumtionsval ska inte vara beroende av socioekonomisk bakgrund. 
Göteborgarna ska få information, råd och stöd för att bättre kunna tillvarata 
sina intressen, delta i det demokratiska beslutsfattandet och bidra till utveckling-
en av det gemensamma lokalsamhället. 
 

Därför vill vi: 

• Erbjuda, från kommunen, administrativt stöd till föreningar som är i  

behov för att underlätta föreningslivet, ett så kallat ”en väg in”. 

• Stärkt kontroll av de föreningsbidrag som kommunen betalar ut och 

begränsa riskerna att bidrag betalas ut till föreningar som inte står 

bakom kommunens värdegrund.    

• Genom informations- och kampanjinsatser öka kunskapen om stadens 

kontaktcenter så att 80 % av göteborgarna har kännedom om att den 

finns och hur den går att använda.  

• Systematisera stadens arbete med medborgardialoger i de områden 

där valdeltagandet är som lägst, med representanter från kommunfull-

mäktige.
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Idrotten 

Idrotten måste få lika villkor. En förening i innerstaden har bättre förutsättningar 
till att ha högre medlemsavgift och fler ideellt frivilliga än vad idrottsföreningar i 
ytterområden har - andelen ungdomar som idrottar är betydligt lägre i socioeko-
nomiskt eftersatta områden, och flickors idrottande är lägre än pojkars. Idrott är 
en viktig del i att bryta segregationen. Därför vill vi att seriösa idrottsföreningar 
tillsammans bostadsbolag, socialtjänst och polis ska arbeta tätare för att bryta seg-
regationen och stoppa nyrekryteringen till kriminella gäng. Vi vill utjämna skillna-
derna och trygga alla barns rätt till en aktiv fritid genom att återinföra det viktade 
föreningsbidraget och arvodera unga ledare. Vi vill dessutom se föreningspooler, 
för att stötta föreningslivet med administration, och genom fritidsbanken under-
lätta för göteborgare som inte har råd att köpa egen idrottsutrustning.  Idrotten 
behöver mer lokaler och fler ytor att vara på. 
 

Därför vill vi: 

• Vikta föreningsstöd på sådant sätt att det särskilt gagnar föreningar vars 

medlemmar bor i utsatta områden.

• Starta föreningspooler och idrottsfritids i staden, med fokus på områden 

med lågt föreningsdeltagande. 

• Fler idrottslokaler och bättre framdrift i planeringen genom att satsa 

över 3 miljarder på nya anläggningar och upprustningar fram till 2025.

• Ny idrottshall i Backa. 

• Lokalisering av simhall i Majorna eller Linnéstaden. 

• Högre lokalbidrag – fler ska kunna efterfråga även privata lokaler. 

• Arvodering av unga ledare i idrottsrörelsen. 

• Alla ska lära sig simma - fortsatt simlyft.

• Friskvårdsanläggningar i kommunal regi ska finnas kvar och värnas.
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Kulturen 

Delar av kulturlivet är, av olika anledningar, inte  
lika tillgängligt för alla. Kulturinstitutionerna är  
ofta lokaliserade i centrala staden, kunskapen om –  
och intresset för - vissa kulturformer varierar i befolkningen.  
Detta gör att tillgången till kultur och utövandet av kultur skiljer sig inom sta-
den. Vi vill att kulturen ska bli bredare och nå fler. Det ska vara enkelt och lätt 
att skapa själv eller konsumera kultur. Resurserna ska i största möjliga mån ut till 
kulturskaparna och till den kulturella infrastruktur som gör staden rolig och spän-
nande. Barn och unga ska växa upp med känslan att stadens kulturinstitutioner 
och kulturarvet tillhör dem. 
 

Därför vill vi:

• Stärka arbetet med att erbjuda och uppmuntra grundskoleelever att 

delta i kulturaktiviteter i anslutning till skoldagen genom en särskild sam-

ordnare i samverkan med det fria kulturlivet, idrott- och föreningsnämn-

den och grundskolenämnden. 

• Tillgängliggöra det lokala kulturarvet i form av kulturhistoriska byggna-

der och kulturmiljöer för barn, elever och vuxenstuderande.  

• Rikta folkbibliotekens resurser till kärnuppdraget genom att tydliggöra 

gränserna mellan bibliotekens och andra verksamheters ansvar för soci-

ala insatser.   

• Underlätta för det fria kulturlivet och minska byråkrati genom att förenk-

la ansökningshanteringen för kulturbidrag.  

• Välfärdsarbetarna ska möta konst och kultur i vardagen och känna ägan-

deskap över vårt gemensamma kulturarv. Inköpen av konst till kommu-

nala arbetsplatser, i första hand inom omsorgs- och utbildningssektorer-

na, ska öka.   

• Inrätta ett industri- och varvshistoriskt museum på en central plats i 

staden.  

• Profilera Göteborg som filmstad och förenkla för människor att se tv och 

film tillsammans.
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Arbetsmarknad 

Göteborgs välstånd och välfärd bygger på göteborgares arbete. Varje människa 
som lämnar arbetslösheten för sysselsättning och en egen, oberoende försörj-
ning är en friare människa. För oss handlar arbetsmarknadspolitik i grund och 
botten om att ge varje arbetsför invånare i Göteborg de verktyg, den kunskap, de 
erfarenheter och den utbildning som behövs för att kunna få ett jobb. Vi står upp 
för den svenska modellen, som har gynnat såväl Sverige som Göteborg under 
nästan ett sekel, och de rättigheter och skyldigheter som kommer med den. Mins-
kade klassklyftor kräver att arbetslöshetens ojämlika fördelning omhändertas och 
bekämpas. Alla som kan arbeta, ska arbeta.  
 

Därför vill vi:

• Införa särskilda omställningsutbildningar för yrkeserfarna arbetslösa, 

vilket innebär att arbetslösa får stöd för att omskolas till bristyrken inom 

välfärden. 

• Förbättra svenskundervisningen i alla yrkesutbildningar, inklusive yrkes-

utbildningar med språkstöd på modersmålet. 

• Satsa på att få fler föräldrar i arbete, för att därigenom minska risken för 

att arbetslöshet och utsatthet går i arv. 

• Anordna yrkesväxlingsspår för kommunal personal som vill utbilda sig till 

ny yrkesbefattning.

• Öka arbetet för att få fler människor med funktionsnedsättning i arbete. 

• Utjämna skillnaderna i arbetslöshet mellan kvinnor och män.
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Näringsliv 

Göteborg är en hamnstad, en industristad, en  
kunskapsstad, en evenemangsstad, en studentstad,  
en stadsutvecklingsstad och så mycket annat – samtidigt.  
Ända sedan varvskrisens årtionde har den göteborgska  
ekonomin diversifierats och det lokala näringslivet nått framgång  
i allt fler olika sektorer. Vi socialdemokrater vill inte bara värna detta, utan ge  
alla stadens företag möjligheten att växa och anställa – och se till att kommunen 
stöttar företagen. Genom att använda den gröna omställningen kan fler företag, 
inte minst inom den nya industrin, etablera sig i Göteborg – och detta på samma 
gång som befintliga företag kan fortsätta utvecklas. Göteborg ska vara företagan-
dets självklara huvudstad i Sverige.  
 

Därför vill vi:

• Förbättra näringslivsklimatet genom att öka antalet företagslotsar och 

skapa enkla kontaktvägar mellan kommunen och näringslivet. 

• Minska byråkratin, förenkla regelverken och korta handläggningstiderna, 

med ett särskilt fokus på mindre företag. 

• Samarbeta med företagen för att minska personalbrist och förbättra 

kompetensförsörjningen.

• Skapa småföretagarråd enligt stadsområdenas geografiska indelningar i 

syfte att identifiera utmaningar, möjligheter och områden för samverkan.

• Få till fler gröna industrietableringar, inte minst genom att detaljplanera 

mer mark för industriella ändamål.
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