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Göteborg kan bättre.
Vi är stolta göteborgare som älskar vår stad. Man bor inte bara i Göteborg – det är ett sätt att vara.
Här samsas småstadens närhet med storstadens puls. Vi har industrier och näringar i framkant med
yrkesskickliga göteborgare. Vi har en stark välfärd och äger mycket gemensamt. Detta gör Göteborg
unikt med många möjligheter. Möjligheter som idag inte tas tillvara eller kommer fåtalet till del. Det
finns stora problem i samhället och inte minst i Göteborg. Problem som inte kommer lösas med
fortsatt vinstjakt, fler utförsäljningar eller nya dyra marknadsexperiment. Istället lyssnar vi på göteborgarna och erkänner de stora problem vår stad står inför. Vår lösning är enkel: Det är dags att säga som
det är och göra det som krävs. Vårt Göteborg kan bättre.
I vårt Göteborg ska varje sten vändas för att knäcka segregationen och få bort våldet. Gängkriminaliteten gör göteborgare till brottsoffer och dödsoffer. Våld och brottslighet är ett gift som sprider rädsla, bryter sönder framtidstron och tilliten i samhället. Vi ska skärpa fler straff, bygga ut rättsväsendet,
få upp fler kameror och få fler ordningsvakter. Vårt samhälle ska också vara skoningslöst mot allt som
när kriminaliteten. Vi ska bygga bort segregationen, fler ska klara skolan och alla måste jobba, oavsett
varifrån man kommer. Vi behöver ge våra segregerade områden tid att bygga upp en starkare välfärd
genom att inte anvisa fler asylsökande dit. Att tvinga folk till låglönejobb, sälja ut hyresrätter, tillåta
vinstjakt och stök i skolan kommer endast förvärra segregationen i Göteborg.
I vårt Göteborg ska vi ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Svenska folket ska leva
i trygg förvissning att välfärden finns där när vi behöver den och att våra skattekronor går till det dem
ska. Kvaliteten i välfärden och människors hälsa äventyras när hemtjänstpersonalen springer på minutschema och sjukvårdspersonalen pressas. Otryggheten växer när det är krångligt att vara sjuk och
samhällets verksamheter anpassas efter marknaden – inte människorna. Det ska vara ordning och reda
i skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Och de som arbetar där förtjänar hela samhällets respekt, de
ska ha goda arbetsvillkor, bra löner och en pension som garanterar en värdig ålderdom.
I vårt Göteborg ska klimatinvesteringar komma alla till del genom att se till att staden blir centret i
framtidens industri. Det skapar stora chanser till nya jobb. Och de ska ha bra villkor, med svenska
löner och kollektivavtal. Det ska finnas goda möjligheter till omställning och ekonomisk trygghet när
man blir sjuk eller arbetslös. Alla som arbetat har rätt till en pension som det går att
leva på. När alla som kan jobba också jobbar kan vi göra välfärden bättre. Egen försörjning och skola,
vård och omsorg av hög kvalitet för alla är de starkaste krafterna för jämställdhet och jämlikhet.
Det här programmet ger inte alla svar på de utmaningar som finns i Göteborg men det beskriver
kärnfullt mycket av den politik som vi Socialdemokrater kommer bedriva om vi får göteborgarnas förtroende. Programmet togs fram genom att lyssna på göteborgarna och bjuda in alla intresserade under
hösten 2021 till att diskutera lösningar på problem i allas vår vardag. Utifrån detta föreslår distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Göteborg följande handlingsprogram för kommande mandatperiod
till distriktsårskongressen 2022 att besluta.

Mattias Jonsson

Distriktsordförande
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Våldet ska tryckas tillbaka och segregationen brytas
Göteborg är en alltför segregerad stad och de problem som härrör från segregationen växer. Dels för
att fler med stora behov av stöd från samhället de senaste åren har bosatt sig i områden med större
sociala problem än andra. Men också för att samhället inte lyckats ge alla barn i Göteborg samma
chans vilket ytterligare spär på segregationen. Detta blir tydligt då barnens förutsättningar beror på
föräldrarnas utbildningsnivå, hälsa och bakgrund. Den växande segregationen blir på så sätt alltmer
allvarlig. När inte samhället finns närvarande så ökar risken för att utsättas för bland annat hedersförtryck, extrema åsikter, brott samt rekryteras till gängkriminalitet. Bostadsbristen samt otillräckliga
resurser till socialtjänsten förhindrar möjligheten att knäcka segregationen i vår stad. En socialtjänst
med begränsade resurser kommer även göra att andra grupper i samhället far illa oavsett ålder, bakgrund eller var i staden man bor, så som om man utsätts av våld i nära relation inte alltid får det stöd
som behövs.
Vi socialdemokrater vill göra det som krävs för att knäcka segregationen. Så att göteborgare rör sig i
alla delar av staden, arbetar och umgås med människor med olika bakgrunder. Att ingen hålls tillbaka
på grund av sin hemadress eller sina föräldrars utbildningsnivå. Att öka samhällets stöd så att ingen
utsätts för hedersförtryck eller våld i nära relation. Att öka samhällets närvaro så att extrema åsikter
inte får fotfäste och förhindra nyrekrytering till kriminella gäng. Alla bostadsområden ska upplevas
som trygga och vi ska pressa tillbaka gängvåldet så vi inte har några utsatta områden kvar i Göteborg.
Därför vill Socialdemokraterna i Göteborg fortsätta verka för att alla ska kunna försörja sig själva och
att skola, vård och omsorg har hög kvalitet då de är de viktiga förutsättningar för ökad jämställdhet
och jämlikhet. Vi vill undanta hela Göteborg från EBO-lagen i väntan på att lagen avskaffas helt.
Dessutom verka för att inga anvisade nyanlända enligt bosättningslagen tillåts placeras i utsatta områden, riskområden eller särskilt utsatta områden. Det skulle ge möjlighet att bromsa upp den ökande
segregationen och möjlighet att över tid skjuta till mer välbehövda resurser till socialtjänsten. Så att
familjestödet kan utökas för att stödja barn och unga som bedöms vara i ett socialt utsatt läge. Så att
tillräckligt med resurser finns till att ge fristad till personer som lever under våld i nära relationer eller
hedersförtryck. Inrätta särskilda enheter i socialtjänsten som motarbetar nyrekrytering och understödja fler avhopp från gängmiljöer. För att öka samhällets närvaro och möjlighet till stöd behöver mer
resurser gå till kvinnojourer, fler idéburna offentliga partnerskap ingås för att involvera föreningslivet
i arbetet med att skapa tryggare bostadsområden samt förhindra att ungdomar hamnar i destruktiva miljöer. Bostadsområden behöver rustas upp med exempelvis bättre belysning i samspel med att
kameror samt ordningsvakter tillämpas i områden som upplevs särskilt otrygga i väntan på att fler
poliser anställs.

Vi ska bygga bort segregationen
Det är många som vill bo i Göteborg. Staden har vuxit kraftigt under hela 2000-talet. Men brist på såväl hyresrätter som småhus och radhus gör att många inte kan eller har råd att bo här. Många stadsdelar saknar också ett brett utbud med blandade upplåtelseformer. Detta cementerar segregationen och
klassamhället. Det som idag byggs är alltför ofta inte tillräckligt varierat och bidrar inte till en harmonisk stadsbild eller mer levande bostadsområden.
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Vi socialdemokrater vill att politiken återtar den demokratiska kontrollen över vad, var och hur det
byggs. Vi vill bygga bort bostadsbristen och segregationen samt se till att det finns ett brett utbud av
olika boendeformer för de olika faser som ett liv består av. Så att unga kan flytta till Göteborg för att
studera, så att barnfamiljer kan bo kvar i tillräckligt stora hem och göteborgare kan få åldras i Göteborg. Bygga på ett sätt som skapar en harmonisk stadsbild, mer levande torg och stadsmiljöer som
bidrar till ökad trygghet.
Därför vill Socialdemokraterna i Göteborg stoppa ombildningar och utförsäljningar av våra gemensamt ägda bostäder, då det driver på segregationen samt minskar den demokratiska kontrollen – men
också eftersom de lägenheter som ombildas ofta har lägre bruksvärdeshyror, och att ombildningar
därmed höjer det genomsnittliga priset för en hyresrätt i Göteborg. Istället vill vi att den politiska
styrningen stärks i staden vad gäller stadsutveckling. Då kan vi verka för att knäcka segregationen
genom att bygga ihop stadsdelar med stråk där det återfinns kontor, affärslokaler, bostäder och allt
annat som behövs för en levande stad. Vi vill också utöka boendeinflytandet genom att exempelvis
exportera Gårdstensmodellen till fler områden med behov av att öka tryggheten. Samtidigt som vi
ska verka för att bygga bort bostadsbristen och segregationen ska vi säkerställa att det finns gott om
grönområden, förskolor och andra allmännyttiga anläggningar när Göteborg byggs ut.

Göteborg ska ha något för alla
Göteborg har blivit den evenemangstad som vi socialdemokrater länge har kämpat för och staden har
ett rikt föreningsliv då vi alltid har prioriterat föreningarna i kommunen. Men idag sker de flesta evenemangen i innerstaden och både föreningsliv samt deltagande i föreningsaktiviteter är ojämnt fördelat mellan stadsområden. Olika områdens föreningsliv och deras behov och förutsättningar behöver
belysas på ett bättre sätt och idag är tillgången till lokaler för föreningar ett alldeles för stort hinder.
Detta till trots då vi vet att många lokaler står tomma kvällstid och helger. Folkbildningen är en viktig
del av civilsamhället men dess grundläggande idé och verksamhet hotas idag alltmer av högerpartier.
Vi Socialdemokrater vill stärka föreningslivet så att fler får en meningsfull fritid. Oavsett var du bor
i staden ska det finnas lokala aktiviteter som intresserar och det ska finnas lokaler för föreningar att
utöva sin verksamhet i. Driv och engagemang bland föreningsaktiva ska aldrig behöva kvävas på
grund av brist på lokaler. Folkbildningen är och ska fortsatt vara en vital del av civilsamhället och en
självklar del utav samhällsutvecklingen. Göteborg ska också fortsatt vara en ledande evenemangsstad
som kommer alla göteborgare till del.
Därför vill Socialdemokraterna i Göteborg påbörja bygget av den av oss initierade moderna multiarenan som ska ersätta Scandinavium, ett centralbad tillgängligt för alla i staden och evenemangsstråket
samt förnya idrottshallarna som är viktiga för breddidrotten. När stora evenemang hålls i staden ska
det komma så många göteborgare till del som möjligt genom att verka för att skapa kringaktiviteter runt om i staden. Föreningslivet måste få en större plats i planeringen över hur staden byggs ut
genom att exempelvis vid nyproduktion göra plats för föreningslokaler i bottenplan. De lokaler som
idag står tomma men lämpar sig för föreningsverksamhet behöver bättre tillgängliggöras genom att
till exempel underlätta annonsering eller förenkla uthyrning genom digitala system. Dialogen genom
exempelvis trygghetsråd ska stärkas för att bättre möta föreningarnas lokala behov. Stärka folkbildningen genom att långsiktigt stödja dess verksamheter i Göteborg.
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Kulturlivet ska bli bredare och nå fler
Göteborg har ett rikt och brett kulturliv som innefattar konst, musik, dans, teater, bibliotek och
museer av alla möjliga slag spridda över staden. 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 staden.
Vi socialdemokrater vill att hela kulturlivet ska komma alla göteborgare till del. Då måste kulturlivet
finnas lokalt och i största mån vara avgiftsfri för att undanröja ekonomiska, sociala och fysiska barriärer. Vi vill se ett aktivt uppsökande för att få nya grupper att hitta till stadens kulturinstitutioner
samt öka tillgången till konst, kultur och eget skapande för göteborgare i alla delar av staden. Då kan
kulturen, inte minst genom språkutbyte, också vara ett sätt för fler att mötas.
Därför vill Socialdemokraterna i Göteborg göra kulturen än mer tillgänglig genom att särskilt riktade satsningar mot unga generellt och till vissa stadsområden där utövningen eller deltagandet är lågt.
Lokaler i ytterområden ska användas mer effektivt för att kultur- och föreningsliv ska bli mer närvarande i kvarteren, bidra till ökad trygghet och få fler unga intresserade av kultur. Verka för att Ungdomens hus eller kulturhus ska finnas i områden med lågt deltagande i kultur- och föreningsliv och deras
verksamhet planeras efter lokala behov. Möjliggöra att fler barn och unga hittar en konstform eller
aktivitet som de gillar genom att erbjuda kulturaktiviteter i anslutning till skoldagen. Kulturskolan har
en viktig uppgift för kulturen. Öka andelen barn och unga som läser genom att arbeta för att förlägga
skolbibliotek än mer effektivt runt om i staden för att stärka kvaliteten samt prioritera att bevara befintliga folkbibliotek. Bokbussar kan vara en lösning för bostadsområden och torg som saknar lokala
bibliotek och i områden där läsandet är lägre. Biblioteken har en central roll i lokalsamhället och det är
angeläget att säkerställa en trygg miljö för besökare och personal. Läsandet utvecklar språket vilket är
avgörande för att fler människor ska mötas från olika bakgrunder. Därför ska även verksamheter som
erbjuder språkutbyte stöttas och utvecklas. Vi vill även göra det lokala kulturarvet tillgängligt genom
att exempelvis verka för ett varvs- och industrihistoriskt center ska inrättas i Göteborg för att tillgängliggöra stadens industrihistoria, människorna som burit den och arbetarrörelsens historia till kommande generationer.

Vi ska ta tillbaka kontrollen över grund- och gymnasieskolan
Den svenska marknadsskolan har inneburit att den demokratiska kontrollen och fokuset på bildning
gått förlorat. Från att ha haft en av världens mest jämlika skolor har Sverige halkat efter i internationella mätningar med ökande segregation, betygsinflation och en unikt marknadsliberal och för friskolor orättvist gynnande lagstiftning. Den svenska marknadsskolan främjar friskoleägare och riskkapitalister på bekostnad av elevernas lärande och lärarnas arbetsmiljö. I marknadsskolan blir elever till
kunder och lärarna degraderas till utförare av tjänster. Det är göteborgarna som står för notan när
skattekronor förslösas till privata vinster och den kommunala skolan dräneras på resurser. Samhällsutvecklingen sätter mer press på unga och pekar ut vad som ska anses vara hög status samt förändrar
normer. Detta innebär bland annat att allt fler lider av psykisk ohälsa och attityder kring droger mjukas upp.
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Vi socialdemokrater vill ta tillbaka kontrollen över skolan. Då kan vi bryta skolsegregationen, öka likvärdigheten mellan skolor och se till att alla elever får stöd samt studiero för att uppfylla sina drömmar.
Skolan ska återigen fokusera på bildning och kompensera för olika förutsättningar för att öka jämlikheten så att alla möter vuxenlivet med fullgjord och relevant utbildning. Elevers bakgrund och fysiskaeller psykiska hälsa ska i minsta mån påverka kunskapsinhämtningen.
Därför vill Socialdemokraterna i Göteborg göra det som krävs för att motarbeta marknadsskolans
effekter. Vi verkar för att införa kommunalt veto vid etablering av fristående skolor. Konfessionella
skolor och religiösa inslag i undervisningen och under skoldagen ska förbjudas. Nya skollokaler ska
dimensioneras och planeras för att nå största möjliga blandning av elever med olika socioekonomisk
bakgrund. Verka för fler särskoleplatser i grund- och gymnasieskola. Vi vill införa ett system med
klasspeng istället för elevpeng i grundskolan för en mer rättvis resurstilldelning. Fler vuxna ska anställas i skolan för att både avlasta lärare och skapa en tryggare skolmiljö. Få till stånd tidiga insatser för
elever som misstänks få svårigheter längre fram i sin skolgång. Tidigare upptäcka och stötta elever i
farozonen med sociala team eller socialsekreterare på skolor där behov finns. I högstadiet ska psykosocial screening införas där alla elever ska få tid att prata med elevhälsan om sitt mående och vid behov
få insatser från vården samt minska antalet elever per kurator. Skolan ska vara drogfri och elevhälsan
ska uppmärksamma elever med misstänkt bruk av narkotika. Samverkan med polisen ska utvecklas för
att utbilda unga och för att upptäcka bruk eller hanterande av narkotika i skolans lokaler.

Förskolan ska ge alla en bra start i livet
Göteborg har hundratals förskolor runt om i staden. Detta då vi socialdemokrater under lång tid aktivt
har byggt ut förskolan för ökad jämställdhet, rättvisa och bättre livsvillkor. Men idag är det för stora
skillnader mellan förskolor runt om i staden. Med skiftande kvalité på lokaler, för stora barngruppen
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.
Vi socialdemokrater vill att förskolan ska vara det första steget i det livslånga lärandet som ger alla
barn en jämlik start på livet oavsett var i staden man bor. Att alla ska ha möjlighet till en plats på förskolan i sitt närområde med rimlig väntetid. Med lokaler som är ändamålsenliga och där personalen har
bra villkor samt adekvat utbildning. Där alla barn får plats och det stöd som behövs för att lyckas väl i
grundskolan.
Därför vill Socialdemokraterna i Göteborg minska barngrupperna genom att anställa fler pedagoger,
tillvarata de lokaler som idag står tomma och bygga nya i områden där köerna är längre. Förskoleassistenter kan vara ett komplement men förutsätts vidareutbilda sig och ska inte anställas på bekostnad av
utbildad personal. På längre sikt bör alla barn ha lika rätt till förskola, oavsett vårdnadshavarnas sysselsättning. Uppsökande arbete ska ske i områden där för få barn går i förskolan.
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En mer jämlik hälsa
Det skiljer idag alltför mycket i befolkningens hälsa mellan olika delar av staden beroende på sociala
skillnader samt klass- och könstillhörighet. Det visar sig bland annat genom att medellivslängden i
sydvästra Göteborg är betydligt högre än i nordost. Hälso- och sjukvården har helt enkelt inte tillräckligt med resurser för att bryta denna ojämlika hälsa. Orättvis vårdmarknad, privata sjukförsäkringar
och utförsäljningsexperiment hör inte hemma här. Insatser som idag utförs för att utjämna hälsoklyftor når inte alla på grund av språkbarriärer, dålig kännedom kring vården eller att vården är svårtillgänglig rent fysiskt.
Vi socialdemokrater vill att den gemensamma hälso- och sjukvården ska vara jämlik och jämställd.
Behovet av vård ska avgöra vem som får vård först. Marknadsstyrning och privata försäkringar hör
inte hemma här. Istället ska hälso- och sjukvården fokusera på att skapa en god hälsa över hela staden
genom att vara lättillgänglig, likvärdig och uppsökande.
Därför vill Socialdemokraterna i Göteborg återta kontrollen över hälso- och sjukvården. Vården ska
ges tillräckliga resurser efter göteborgarnas vårdbehov. Fortsätta göra den mer lättillgänglig genom att
utveckla vården vid Angereds Närsjukhus, fortsätta verka för den nära vården, arbeta för mobil sjukvård och användandet av digitala vårdkontakter. Att nå alla i insatser för att tidigt upptäcka sjukdomar
genom att exempelvis ge stöd till språk- och kulturtolkar. En god och sammanhållen vård av äldre
samt personer med kroniska sjukdomar förutsätter att vården kan ges i samverkan i patientens hem,
utom vid allvarligare tillstånd som kräver sjukhusets resurser. Vi anser också att familjer med små barn
ska kunna erhålla vård i hemmet genom mobila team.

Vård i rätt tid utan orimliga köer
Många patienter får idag vänta orimligt länge på vård som inte är akut och många upplever att det är
för svårt att få kontakt med vården. Detta kan innebära en lång tid med oro, sjukfrånvaro och försämrad livskvalitet. Vårdens utveckling och ökade möjligheter samt en ökad befolkning innebär att resurser och arbetssätt behöver anpassas bättre för att få ner kötiderna.
Vi socialdemokrater vill att patienterna ska kunna lita på att man får den vård man behöver, i tid.
Behovet av vård ska styra tidpunkt, plats, inriktning och omfattning av vården. Alla ska lätt kunna få
kontakt med primärvården eller vårdguiden 1177 när man behöver det. Tid för bedömning och vård
på vårdcentral och sjukhus ska ges så snart som möjligt utifrån patientens behov.
Därför vill Socialdemokraterna i Göteborg att det ska gå snabbt och enkelt att få kontakt med sin
vårdcentral för att få en tid för besök med erbjudande om en fast vårdkontakt. Utveckla för att tillgängliggöra vården digitalt genom att förbättra vårdguiden 1177 och kontakt på distans med vårdcentraler. Minska vårdköerna genom att vårdprocesserna blir snabbare, effektivare och samordnas bättre,
samt att antalet vårdplatser ökas. Det behövs även fler personal för att minska vårdköerna vilket
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kräver att utbildning samt rekrytering styrs mot områden där behoven är störst. Vi vill också verka för
att vården för barn och unga med psykisk ohälsa ska vara köfri.

Mer förebyggande vård för en bättre folkhälsa
Det förebyggande hälsoarbetet ges idag inte tillräckligt utrymme i hälso- och sjukvården som fokuserar på att bota och lindra redan uppkomna sjukdomstillstånd. Ökad social segregation i vårt samhälle
medför större skillnader i hälsa. Inte minst vad gäller munhälsa och psykisk ohälsa.
Vi socialdemokrater vill skapa ett mer jämlikt och rättvist samhälle som ger alla möjlighet till ett
gott och hälsosamt liv. De påverkbara hälsoskillnaderna ska minska och slutas inom en generation.
Det ställer krav på hälso- och sjukvårdens förebyggande arbete, men också på samhällets utveckling.
Utbildning, jobb och bra bostad i en god social och fysisk miljö är också viktiga delar som främjar en
god hälsa.
Därför vill Socialdemokraterna i Göteborg att de hälsofrämjande insatser höjs till 0,5 % av regionens
hälso- och sjukvårdsbudget. Då kan fler unga och äldre få en stärkt förebyggande tandvård och verka
för att fler familjecentraler samt mottagningar för unga vuxna med psykisk ohälsa runt om i Göteborg
upprättas. Vi vill också stärka samarbetet mellan region och kommun, bland annat för att fler elever
ska klara skolan med godkända betyg och för att stödja äldres möjligheter till aktiviteter samt social
gemenskap.

Alla förtjänar en trygg ålderdom
Göteborg är en bra stad att åldras i, men åldrandet präglas ofta av nedsättande attityder och minskat
inflytande över sitt eget liv. Det förekommer åldersdiskriminering av individer eller grupper där ålder
används för att bedöma en människas förmåga, hennes roller eller värde, vilket kan ställa till allvarliga problem för äldre människor. Allt för ofta klumpas dessutom äldre ihop som en homogengrupp.
I takt med att gruppen äldre växer blir behovet av lämpliga boenden allt större för att fler äldre ska
kunna bo i de områden man vill. Dessutom finns det fortsatt fysiska hinder, inte minst inom kollektivtrafiken, som begränsar äldres möjlighet att förflytta sig. En konsekvens av detta är att en redan alltför
utbredd ensamhet bland äldre blir värre. För de som behöver kommunens stöd genom exempelvis
hemtjänst eller bor på ett äldreboende är det för stor omsättning på personal vilket skapar en otrygghet. Det blir för många nya ansikten att lära känna och ibland kan även språkbrister spä på otryggheten samt att för lite tid ges för att få en bra omsorg. Det är helt enkelt otillräcklig bemanning samt
för få som arbetar heltid vilket i sin tur kan leda till bristfällig vård och behandling. Det saknas också
tillräcklig med medicinsk kompetens på de särskilda boendena. Fortsatt utförsäljning och privatisering
av hemtjänst och äldreboenden gör endast att den demokratiska kontrollen minskar och marknadsmekanismer tar vid. Då är det de äldre som behöver vård och omsorg samt personalen som ger densamma som får betala det yttersta priset med sämre kvalitet och arbetsmiljö.
Vi Socialdemokrater vill att alla som varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Äldre ska få bestämma själva
över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp
med från hemtjänsten. Det ska finnas möjlighet att bo kvar i det område man alltid har bott i och att
det ska vara enkelt att förflytta sig inom staden. Att personalen inom hemtjänsten och på äldreboen-
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dena bemannas upp med bra arbetsvillkor samt att det finns en väl tilltagen tid för att personalen skall
kunna utföra sina arbetsuppgifter. Så att det känns tryggt med den personen som hjälper en och att
man får den tid som behövs.
Därför vill Socialdemokraterna i Göteborg ge möjlighet till fler att välja trygghetsboenden. Verka för
fler generationsöverskridande samlingslokaler och aktiviteter för att motarbeta ålderism och ensamhet.
Stoppa utförsäljningar och privatiseringar av vård- och omsorg samt avveckla LOV inom hemtjänsten. Istället vill vi stärka omsorgen genom att öka den demokratiska kontrollen. Genom en utökad
samverkan med regionen kan vi säkra den medicinska kompetensen samt säkerställa en palliativ vård
i hemmet. Fortsätta arbeta med kompetensförsörjningen till omsorgen där tillsvidareanställningar ska
vara norm och förtydliga yrkesrollerna så att kompetensen används till rätt uppgifter. Ny teknik ska
tas i bruk för att öka kvaliteten av omsorgen och förbättra arbetsmiljön. Arbeta för att äldreboendena
passar alla äldre utifrån livsstil och språk och utveckla ett mer teambaserat arbetssätt för äldre som har
sammansatta behov.

Välfärdens personal förtjänar respekt med rättvisa villkor
Trots tidigare framgångar genom facklig-politisk samverkan – där rätten till heltid, rätten till arbetskläder och de mest jämställda lönerna någonsin får inta en tätposition - finns fortsatt mycket att göra för
att den första linjens välfärdspersonal ska få de villkor, löner och arbetsmiljö som de förtjänar. Idag
finns en för stor värdediskriminering vid lönesättning där de som arbetar i yttre linjen får stå tillbaka för de högre upp i byråkratin. Detta i takt med att byråkratin växer på bekostnad av fler personal
längst ut i välfärden. Exempelvis har, under de senaste åren, antalet administratörer rusat och skolpersonalen blivit färre. Denna sorts felprioritering med skattebetalarnas pengar urholkar socialdemokratins välfärdsambitioner och skapar på sina håll ohållbara arbetsförhållanden, vilket i sin tur minskar
attraktiviteten att arbeta inom det gemensamma.
Vi socialdemokrater vill att staden som arbetsgivare ska vara ett föredöme vad gäller personalpolitiken. Vi vill skapa det goda arbetet, ett givande arbetsliv där det känns bra och stimulerande att gå till
arbetet. Ingen ska behöva leva med otrygga anställningar eller ofrivilligt arbeta deltid. Det växande
välståndet ska göra att välfärdspersonalen får fler kollegor, de arbetskläder som yrket kräver, få den
lön som arbetet förtjänar och en rätt till ständig vidareutbildning och kompetenshöjning. Vid rekrytering och under arbetet ska alla vara fria från diskriminering. Hot och hat ska aldrig tolereras. Varje
tillstymmelse till tystnadskultur, där repressalier drabbar den som påpekar brister och facket stängs ute
från samverkan, måste bort.
Därför vill Socialdemokraterna i Göteborg ta ett krafttag för en ekonomisk och personalmässig omfördelning från byråkrati, administration och interna processer till välfärden och välfärdspersonalen.
På så vis kan vi skapa förutsättningar för parterna att exempelvis bekämpa värdediskriminering vid
lönesättning, förbättra villkoren och genomföra låglönesatsningar. Heltid som norm ska gälla för alla
som arbetar inom kommunen eller regionen för att minska otrygga anställningar, behovet av vikarier
och inhyrd personal. Välfärdspersonalen ska även få möjlighet till inflytande över arbetstidsförläggningen, få de arbetskläder och skor som krävs för att utföra sitt arbete samt få den fortbildning på
betald arbetstid som behövs, så som språkutbildning, för att få en bättre arbetsmiljö. Verka för det
goda arbetet genom att lita på välfärdsprofessionerna och undanröja detaljstyrning samt processtyrda
mallar. I utsatta och särskilt utsatta områden, där inte ens blåljuspersonalen kan arbeta helt obegränsat, måste trygghetsåtgärder vidtas som tryggar exempelvis hemtjänstens, förskolepersonalens och
socialkontorens säkerhet.
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Vi ska använda klimatomställningen för att skapa framtidens jobb
Klimatförändringarna och det klimathot som det utgör blir allt mer påtagligt i världen. Samhället måste ställa om för att inte överstiga en 1,5-gradig temperaturhöjning. Ska vi klara omställningen måste
fokuset ligga på en strukturell nivå. Samtidigt ser allt fler de möjligheter som klimatomställningen
medför. Helt nya tillväxtområden växer fram tack vare den industri som får fart när världen ska accelerera omställningsarbetet. Göteborg har en unik möjlighet att vara i centrum av denna utvecklingsresa. Dessutom har Göteborg en unik möjlighet att vara den första staden i Sverige som är klimatneutral
då vi äger mycket gemensamt – bostäder, energiförsörjning, hamnmyndigheten och fordonsflotta.
Men om den gröna omställningen ska färgas röd, om social hållbarhet ska integreras i klimatklivet,
måste vi leda de kommunala verksamheterna till en helt annan sorts omställning än idag.
Vi socialdemokrater vill ställa om samhället på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.
Klimatomställningen förutsätter en rättvis omställning. För att Parisavtalets målsättningar ska kunna
genomföras måste såväl de sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsmålen arbetas utifrån.
Så att människors välfärd förbättras genom arbeten med goda arbetsvillkor, grön el som människor
har råd med, förbättrad luftkvalitet, ekonomisk jämlikhet och jämställdhet. Klimatomställningsarbetet
behöver ha ett tydligt jämlikhets- och sysselsättningsperspektiv. Socialdemokratin har verktygen och
Göteborg har förutsättningarna att stå i centrum, leda samt visa vägen framåt för den hållbara omställningen, med ambitiös politik och ny grön teknik.
Därför vill Socialdemokraterna i Göteborg verka för att Göteborg ska bli den första klimatneutrala
staden i Sverige. Ta ett politiskt helhetsgrepp genom att införa kvantifierbara klimatmål för alla kommunens bolag och förvaltningar. Fortsätta realisera de program och arbetet i klimatgrupper som leder
till en snabbare omställning. Göra det enklare att välja klimatsmart i de kommunala verksamheterna.
Trygga energiförsörjningen genom lokal energiproduktion av solenergi och havsbaserad vindkraft. Se
till att uppvärmningen av gemensamt ägda lokaler är klimatvänlig. Fortsätta verka för en elektrifierad
fordonsflotta och locka hit grön industri genom exempelvis erbjuda hållbara transportlösningar för
att göra staden till ett internationellt centrum för eldrivna fordon. Till sist behöver byggandet bli mer
hållbart vilket kräver att vi verkar för att allmännyttan ska bygga mer klimatsmart och ställa tydliga
krav på privata byggherrar.

Framtidens jobb ska komma alla till del

Jämfört med andra större städer har Göteborg många i arbete eller sysselsättning och har haft så under lång tid. Detta gäller även i utsatta och särskilt utsatta områden där utvecklingen har över tid varit
väldigt positiv ändock från låga nivåer. Pandemikrisen innebar dock att många blev arbetslösa över
hela staden – inte minst i arbetaryrken - trots kraftfulla och nödvändiga åtgärder som korttidspermittering samt branschstöd. Pandemin har dessutom snabbat på den pågående strukturomvandlingen.
Arbetsmarknaden är i snabb förändring och idag är alltför många långtidsarbetslösa. Detta sätter
press på att samhällets olika delar behöver samarbeta bättre för att stötta människor långt ifrån arbetsmarknaden och matcha fler till arbete. Att vinstdrivande marknadsaktörer släppts in i arbetsmarknadspolitikens innersta är ett hinder för att öka sysselsättningen bland grupper som står långt från
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arbetsmarknaden och bekämpa långtidsarbetslösheten. Aktörer vars primära mål är avkastning riskerar prioritera
genomströmning och snabbhet istället för långvarig anställning och kompetensutveckling.
Vi socialdemokrater är aldrig nöjda förens alla som kan arbeta också arbetar. Alla behövs för att bygga Sverige
och Göteborg starkare. Ett arbete innebär både att man bidrar till det gemensamma och skapar ett socialt sammanhang. Nu står vi inför en återstart av ekonomin där en aktiv arbetsmarknadspolitik, inte minst på kommunal
nivå är avgörande för minskade klassklyftor.
Därför vill Socialdemokraterna i Göteborg fortsatt verka för allas rätt till arbete och egen försörjning. Driva
på för en vuxenutbildning som möter en föränderlig arbetsmarknad - med fler yrkesnära studier och språkutvecklande utbildningar, med livslångt lärande och fullfinansierad yrkesväxling, med snabbspår för yrkeserfarna
arbetslösa och fler föräldrar i arbete för att förhindra att arbetslösheten går i arv. Att människor befinner sig i
långvarigt beroende av försörjningsstöd är ett misslyckande för samhället. Det offentliga ska bemöta detta med
en aktiv arbetsmarknadspolitik och tydliga, förutsägbara krav. Verka för att den nya omställningsmyndigheten
öppnar kontor i Göteborg, vilket möjliggör ett bättre samarbete inom det offentliga. Vi ska verka för att säkerställa kompetensförsörjningen till bristyrken inom stadens välfärdsverksamheter genom exempelvis skräddarsydda utbildningar eller erbjuda arbete till gymnasieelever med fullgjord utbildning inom ett välfärdsyrke. I takt med
Arbetsförmedlingens förändring är det viktigt att kommunen tillåts spela en viktig roll i att matcha människor
från försörjningsstöd till studier och arbete, inte minst genom den framgångsrika Kompetenscenter-verksamheten som byggts upp under det föregående socialdemokratiska styret. Arbetslivskriminalitet och social dumping
ska motverkas och vi ska skapa ordning och reda i stadens upphandlingar med hjälp av krav på kollektivavtal.

Det ska vara enkelt och tryggt att ta sig runt i staden
Det finns stora behov i Göteborg att ta sig runt i staden. Men det är alltför ofta för svårt, krångligt, dyrt eller
trångt. Det har blivit allt svårare att ta sig fram på grund av att det genomförs flertalet byggprojekt som påverkar
alla former av transportmedel. Dessutom har avgifter inom kollektivtrafiken de senaste åren ökat och elsparkcyklar är ett nytt fenomen som i många fall är i vägen för fotgängare samt cyklister. Allt fler känner sig otrygga
när de åker kollektivt eller promenerar på kvällen.
Vi socialdemokrater vill att det ska vara enkelt att ta sig runt i Göteborg med det färdmedel som krävs. Framförallt vill vi utveckla den spårbundna kollektivtrafiken för att förenkla pendlingen till och inom Göteborg och öka
antalet hållbara resor. Fler ska kunna åka kollektivt genom billigare avgifter och stärkt trygghet. För oss är detta
en klass- och jämställdhetsfråga då låg- och medelinkomsttagare samt kvinnor i högre utsträckning åker kollektivt. Vi vill också främja folkhälsan genom att undanröja hinder för cyklandet i det offentliga rummet.
Därför vill Socialdemokraterna i Göteborg fortsatt satsa på kollektivtrafiken genom att sänka biljettpriserna
och göra det avgiftsfritt under vissa perioder för vissa grupper, såsom för unga och seniorer. Verka för högre
turtäthet och göra det enklare att åka mellan yttre stadsområden. Satsa mer på nya spårvagnar och ny spårväg.
Öka tryggheten genom att verka för en trygghetscentral att ringa vid otrygga situationer, bättre placeringar av
hållplatser, bättre belysning och kameraövervakning. Uthyrningsbara elsparkcyklar ska tydligt regleras för att
öka framkomligheten för gående och cyklister. Cykelns speciella förutsättningar ska tas hand i planeringsskedet
av nya byggnationer så att cykelvägnätet håller ihop. Parkeringarna inom Göteborgs innerstad ska koncentreras
till utvalda platser där det finns eller kan byggas parkeringshus eller garage. Detta skapar en förutsägbarhet om
var det finns parkeringar i staden och således minska trafik som skapas av att leta parkeringar vilket ger plats åt
nödvändiga biltransporter i innerstaden.
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