ETT ÅR KVAR TILL VALET:
HUR STÅR DET TILL I
SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER?
- SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

GÖTEBORG – SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER
20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN
Utmaningarna inom skolan, förskolan och
äldreomsorgen är stora, men inte nya. Vi ser
en skola där allt fler lämnar utan godkända
betyg, en förskola med stora barngrupper och
en äldreomsorg där personalen går på knäna
och de äldre inte får den omsorg de förtjänar. I
Göteborg har socialdemokraterna haft makten
i snart 20 år. En lång tid för att infria vad man
lovat.
Den 26 augusti 2010 presenterade
socialdemokraterna tio vallöften inför
mandatperioden 2011-2014. De berörde
kommunala angelägenheter som barnomsorg,
skola, bostadsbyggande, äldreomsorg, kultur,
fritidsgårdar och kollektivtrafik. Löftena
inkluderade även regionuppdrag i form av
sjukvård och tandvård. Frågan är hur det har
gått med dem? Någon egen uppföljning gör de
inte visade det sig.
ENDAST ETT VALLÖFTE UPPFYLLT
UNDER MANDATPERIODEN – TACK
VARJE REGIONEN
Alliansen har därför valt att granska
socialdemokraternas vallöften till
göteborgarna. Av deras tio uppställda
vallöftena kan tre anses uppfyllda. Av dessa
var två uppfyllda redan när de gavs. Det enda
vallöftet som egentligen uppfyllts efter att det
ställts upp är löftet om avgiftsfri tandvård upp
till 25 års ålder. Och det är inte ens en
kommunal angelägenhet ,utan något som
beslutats om i Västra Götalandsregionen.
Slutsatsen är att inte ett enda av de nya
vallöften socialdemokraterna i Göteborg ställt
ut för mandatperioden har infriats. Samtidigt
har de haft 20 år på sig att skapa precis det
Göteborgssamhälle som de vill ha det. Varför
kan de inte hålla vad de lovar? Göteborgarna
förtjänar ett svar.

HUR GÅR DET FÖR ALLIANSEN I
STOCKHOLMS STADSHUS?
I jämförelse kan man se på Stockholms
Stad där Stadshusalliansen gör en
kontinuerlig uppföljning av sina vallöften.
Av de 67 uppställda vallöftena så har 57
uppfyllts, 2 är delvis uppfyllda och 8 är
ännu ej uppfyllda. Det innebär att 85
procent av vallöftena är uppfyllda och
endast 12 procent är ännu ej uppfyllda.

KÄLLOR
Källorna till kommande uppgifter är
Göteborgs Stads officiella statistik,
Skolverkets statistik, Fokus granskning av
kommunerna, SKL:s öppna jämförelser,
Socialdemokraternas presenterade
vallöften samt Göteborgs stads budget för
1995.

SOCIALDEMOKRATISKT VALLÖFTE 1:
”Högst
i alla
behöva
längre

fem barn per personal i förskolan
tio nya stadsdelar. Ingen ska
vänta på erbjudande om plats
än fyra månader”

I budgeten för år 1995 stod följande: ”Vår ambition att kommunen
skall nå full behovstäckning inom barnomsorgen ligger fast.”
Uppföljning:
15 oktober 2012 var genomsnittet för Göteborg 5,4 barn per
heltidsanställd. Det är en ökning med 0,2 sedan valåret 2010. Av de
tidigare 20 stadsdelarna var det fyra som hade färre än 5,0 barn per
heltidsanställd. I oktober 2012 har ingen stadsdel färre än 5,0 barn
per heltidsanställd.
Den stadsdel med högst personaltäthet (Angered) har 5,0 barn per
anställd och den med lägst personaltäthet (Majorna-Linné) har 6,1
barn per heltidsanställd. 2010 hade Kärra-Rödbo 4,1 och Linnéstaden
5,9 barn per heltidsanställd.
Första månaden som alla barn fått erbjudande om förskoleplats inom
fyra månader var i oktober 2012. Under fyra av de senaste 10
månaderna har staden misslyckats med att erbjuda förskoleplats inom
fyra månader. Samtidigt har antalet skäliga erbjudanden som
föräldrarna väljer att tacka nej till ökat markant.

SOCIALDEMOKRATISKT VALLÖFTE 2:
”Det ska finnas barnomsorg på obekväm
arbetstid i Göteborg”
I budgeten för år 1995 stod följande: ”Det är viktigt att barnomsorgens
öppettider anpassas efter arbetsmarknadens alltmer flexibla
arbetstider. De som arbetar på obekväma arbetstider och har behov
av barnomsorg skall i samma utsträckning som andra grupper kunna
erbjudas barnomsorg.”
Uppföljning:
Löftet i valrörelsen var att de ska finnas barnomsorg på obekväm
arbetstid i Göteborg vilket ju de facto både fanns och finns.
2010 fanns det barnomsorg på obekväm arbetstid i staden i form av
ett kommunalt alternativ på Hisingen och ett kooperativ i Majorna.
Dock hade båda verksamheterna långa köer och fyllde sina platser
fort. Sedan dess har det tillkommit ett nytt ”nattis” på Gånglåten i
Frölunda med 20 platser.

SOCIALDEMOKRATISKT VALLÖFTE 3:
”Göteborg ska vara bäst bland
storstäderna när det gäller andelen 20åringar som har fullföljt
gymnasieskolan”
Ingen motsvarighet i 1995 års budget. Dock sades att: ”Vi vill under
de kommande åren arbeta för utvecklingen istället skall vridas i
riktning mot en skola för alla barn där kunskapsklyftor minskar istället
för ökar.”
Uppföljning:
Göteborg låg 2010 bäst till av storstäderna vad gäller andelen 20åringar som fullföljt gymnasieskolan. I Göteborg hade 72 procent av
20-åringarna fullföljt gymnasieskolan år 2009, jämfört med Stockholms
69 och Malmös 63 procent. Medeltalet för Sverige var 72 procent år
2010.
År 2012 ligger Göteborg fortfarande bäst till bland storstäderna vad
gäller andelen 20-åringar som fullföljt gymnasiet. Vi ligger då kvar på
72 procent. Motsvarande siffror för Malmö och Stockholm är 63
respektive 70 procent. Den enda skillnaden sedan 2009 är alltså att
andelen 20-åringar som fullföljt gymnasiet har ökat med en
procentenhet i Stockholm. Rikssnittet har ökat från 72 procent till 74.
Vad gäller klyftorna så har 36,3 procent av eleverna som lämnar
årskurs 9 i Angered uppnått målen i samtliga ämnen 2013 jämfört med
83 procent i Örgryte-Härlanda. För 2010 var motsvarande siffror 49,4 i
Angered samt 79,1 i Örgryte-Härlanda.

SOCIALDEMOKRATISKT VALLÖFTE 4:
”Minst 10 000 nybyggda bostäder fram
till 2015. Ytterligare minst 1 000
lägenheter reserveras för ungdomar”
Ingen motsvarighet i 1995 års budget. Dock sades att: ”Göteborg
måste kunna erbjuda ett brett spektrum av attraktiva bostäder. Staden
har under lång tid haft en utveckling där t ex unga familjer flyttar ut till
kranskommunerna för att det inte finns småhus till överkomliga priser
inom kommunen.”
Uppföljning:
Under mandatperiodens två första år, 2011 och 2012 färdigställdes
3812 bostäder i Göteborg. Under första kvartalet 2013 färdigställdes
513 bostäder. Detta medför att det behövs byggas ytterligare 5675
bostäder under resterande delen av 2013 samt under 2014 för att nå
målet om 10 000 nya bostäder.

SOCIALDEMOKRATISKT VALLÖFTE 5:
”Fri tandvård för alla upp till 25 år”
Ingen motsvarighet i budgeten för 1995.
Uppföljning:
Från och med år 2014 får unga fri tandvård till och med det år de fyller
24. Detta efter ett beslut i regionfullmäktige i juni 2013. Åldersgränsen
för den avgiftsfria tandvården har höjts stegvis i regionen de senaste
åren. Från 22 år 2012 till 23 år 2013 och nu 24 år 2014.

SOCIALDEMOKRATISKT VALLÖFTE 6:
”Om man söker på akuten ska man få
träffa en läkare inom en timme”
Ingen motsvarighet i budgeten för 1995.
Uppföljning:
Det regionala målet för att få träffa läkare på akutmottagning har satts
till att 90 procent av de patienter som bedömts ha störst behov av akut
omhändertagande ska ha träffat läkare inom 60 minuter. I juli 2013 var
den totala siffran för regionen att 44 procent av dessa patienter fått
träffa läkare inom 60 minuter. Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset
var samma siffra 35 procent.

SOCIALDEMOKRATISKT VALLÖFTE 7:
”Kvalitetslyft inom äldreomsorgen –
Göteborg ska vara bäst bland
storstäderna i nationella utvärderingar”
Ingen motsvarighet i 1995 års budget. Dock sades att: ”De äldre skall
ha möjlighet att påverka hur deras behov tillgodoses”
Uppföljning:
I SKL:s mätning ”Öppna Jämförelser – Vård och omsorg av äldre
2012” placerade sig hemtjänsten i Göteborg på plats 268 av 290 när
det gäller frågan om man tar hänsyn till åsikter och önskemål
(Stockholm plats 212 och Malmö plats 273).
När det gäller de äldres bedömning av omsorgen i sin helhet hamnar
Göteborg på plats 273 när det gäller hemtjänst och på plats 185 när
det gäller särskilt boende. Stockholm får placering 265 respektive 196
när det gäller hemtjänst och särskilt boende. Malmö får placering 271
respektive 129 när det gäller hemtjänst och särskilt boende. Enligt
tidningen Fokus ranking ligger Göteborg på plats 210 av landets
kommuner när det gäller förutsättningar för äldre. Malmö placerar sig
på plats 174 och Stockholm på plats 123.

SOCIALDEMOKRATISKT VALLÖFTE 8:
”Göteborg ska vara en kulturstad för
alla. Alla som fyller 16 ska få två
fribiljetter till någon av stadens
scener i födelsedagspresent. Vi
ska ha den bästa kultur- och musikskolan
för unga i landet med låga avgifter så
att alla som vill kan delta”
Ingen motsvarighet i budgeten för 1995.
Uppföljning:
I budgeten för 2014 anges att alla Göteborgs 16-åringar ska erbjudas
minst ett kulturbesök under 2014.
I inriktningsdokumentet för Kulturnämnden för år 2014 anges att det
ska säkerställas att alla Göteborgare, det år de fyller 16 år, erbjuds ett
gratis scenkonstbesök hos scenkonstaktörer som direkt eller indirekt
har stöd från Göteborgs Stad, i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut. Det kommer alltså inte att bli två fribiljetter.
Vad gäller kultur- och musikskolan finns det ingen jämförande statistik
vare sig gällande kvalitet eller kostnader över landet.

SOCIALDEMOKRATISKT VALLÖFTE 9:
”Alla ungdomar mellan 16 och 19 år ska
erbjudas att delta i organiserade
fritidsaktiviteter. I samtliga tio
stadsdelar ska det finnas minst tre
fritidsgårdar”
Ingen motsvarighet i budgeten för 1995.
Uppföljning:
2010 fanns det 0 fritidsgårdar i Centrum, 5 stycken i Askim-FrölundaHögsbo, 5 stycken i Östra Göteborg, 3 stycken i Västra Hisingen, 7
stycken i Angered, 2 stycken i Örgryte-Härlanda, 4 stycken i Norra
Hisingen, 2 stycken i Majorna-Linné, 2 stycken i Lundby samt 3
stycken i Västra Göteborg. Totalt 33 stycken
Vid granskning i juli 2013 har det tillkommit totalt 1 fritidsgårdar i
Göteborg. 3 stadsdelar (AFH, Norra Hisingen och Östra Göteborg) har
fått ny fritidsgård och två stadsdelar (Lundby och Örgryte-Härlanda)
har förlorat en. Nu finns det:
0 fritidsgårdar i Centrum, 6 stycken i Askim-Frölunda-Högsbo, 6
stycken i Östra Göteborg, 3 stycken i Västra Hisingen, 7 stycken i
Angered, 1 stycken i Örgryte-Härlanda, 5 stycken i Norra Hisingen, 2
stycken i Majorna-Linné, 1 stycken i Lundby samt 3 stycken i Västra
Göteborg. Totalt 34 stycken
Dock innebär lokaliseringen av nybyggda respektive borttagna
fritidsgårdar att det i de fyra stadsdelar som före valet hade färre än
tre fritidsgårdar fortfarande inte finns tre fritidsgårdar.

SOCIALDEMOKRATISKT VALLÖFTE 10:
”I dag åker var fjärde göteborgare
kollektivt till jobbet. Fram till 2015
ska kollektivtrafiken ha förbättrats så
att minst var tredje göteborgare väljer
att åka kollektivt. Vi ska utöka det
fria resandet för ålderspensionärer”
Ingen motsvarighet i 1995 års budget. Dock sades att: ”Vi
socialdemokrater vill ha en kollektivtrafik som utgör ett självklart
alternativ till bilen”
Uppföljning:
Enligt trafikkontorets senaste rapport ”Trafik- och Resandeutveckling
2012” uppgick andelen kollektivtrafikresenärer 2012 till 26 %. Mellan
2008-2012 har antalet kollektivtrafikresor ökat med 25 %, men den
sammanlagda ökningen av resor har inneburit att andelen
kollektivtrafikresor har en ihållande eller svagt nedåtgående trend.
Det gjordes ca 190 miljoner resor kollektivt under 2012 vilket
motsvarade 26 %. För att nå målet om en tredjedel skulle ytterligare
drygt 53 miljoner resor ha behövt göras.

DAGS ATT BYTA UT DET GAMLA SKYLTFÖNSTRET!
(S)VEKET ETT HOT MOT DEMOKRATIN
Granskningen av vallöftena i denna rapport är
en spegling av de samhällsproblem som
socialdemokraterna i Göteborg inte tagit
ansvar för att lösa. Trots att de vid nästa val
haft fem hela mandatperioder på sig. I
grunden är det ett demokratiskt problem att
inte hålla vad man faktiskt lovat väljarna i ett
allmänt val. Det riskerar att underblåsa ett
förakt mot politiken som helhet. Annars får
man vara tydlig med vilka vallöften man inte
tänker uppnå och varför. Men någon sådan
uppföljning har inte skett under hela tiden
socialdemokraterna suttit vid makten i
Göteborg.
GÖTEBORG BEHÖVER NYTT
SKYLTFÖNSTER
Det förtjänar att nämnas att de faktiskt har ett
helt år på sig att infria återstående vallöften.
Men som det ser ut idag är socialdemokratins
skyltfönster Göteborg inget att skryta med för
Anneli Hulthén. Det behöver bytas ut och
skyltas om med Alliansens lösningar för en
bättre, tryggare och mer attraktiv stad för
såväl människor som företag.
Som sagt är utmaningarna inom skolan,
förskolan och äldreomsorgen stora, men inte
nya. Därför behöver Göteborg ett maktskifte
efter 20 år av rödgrönt styre. Vill du veta mer
om Alliansens politik eller komma i kontakt
med oss? Gå in på vår hemsida för att läsa
mer.

