
 

 

Socialdemokratiska 
vallöften 2010 

- vad som lovades och vad som blev av 



 

 
Vid valet 2014 kommer Socialdemokraterna ha styrt Göteborg utan avbrott i 20 år. I retoriken 
låter det dock som att de har suttit i opposition. Löftena som gavs i valrörelsen 2010 låter i 
många fall väldigt lika de ambitioner som ges uttryck för i Socialdemokraternas budget för 
Göteborg år 1995.  
 
Det talas ibland om att politiken mal långsamt och att reformer och förändringar tar tid. Dock 
är 20 år en lång tid – även i politiken. Uttalade målsättningar inför starten av första 
mandatperioden år 1995 bör inte följa med som löften inför den femte mandatperioden i rad.  
 
Socialdemokraterna presenterade den 26 augusti 2010 sina vallöften inför nuvarande 
mandatperiod. Dessa, 10 till antalet, berörde kommunala angelägenheter som barnomsorg, 
skola, bostadsbyggande, äldreomsorg, kultur, fritidsgårdar och kollektivtrafik. Löftena 
inkluderade även regionuppdrag i form av sjukvård och tandvård. 
 
Alliansen i Göteborg har valt att granska socialdemokratins löften och resultat för att se vad 
som har skett i Göteborg under snart 20 år och under den innevarande mandatperioden. Då det 
återstår av mandatperioden görs en bedömning kring huruvida de är uppfyllda eller ännu ej 
uppfyllda.  
 
Vi har i vår granskning kunnat konstatera att av de 10 uppställda vallöftena så kan 3 anses 
vara uppfyllda. Till detta kommer att 2 av de tre uppfyllda redan var uppfyllda när vallöftena 
gavs. Det enda vallöftet som egentligen uppfyllts efter att det ställts upp är löftet om avgiftsfri 
tandvård upp till 25 års ålder. 
 
I jämförelse kan man se på Stockholms Stad där alliansen gör en kontinuerlig uppföljning av 
sina vallöften. Av de 67 uppställda vallöftena så var, med ett år kvar till valet, 57 uppfyllda, 2 
var delvis uppfyllda och 8 är ännu ej uppfyllda. 
 
Det innebär att 85 procent av Alliansens vallöften för Stockholms Stad var uppfyllda och 
endast 12 procent var ännu ej uppfyllda.  
 
 
 
Källorna till uppgifterna är stadens egen statistik, skolverkets statistik, Fokus granskning av 
kommunerna, SKL:s öppna jämförelser, Socialdemokraternas presenterade vallöften samt 
Göteborgs stads budget för 1995. 
  



 

Löfte 1: Högst fem barn per personal i förskolan i alla tio nya stadsdelar. 
Ingen ska behöva vänta på erbjudande om plats längre 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 2013 var genomsnittet för Göteborg 5,3 barn per heltidsanställd. Det är en ökning 
med 0,1 sedan valåret 2010. Av de tidigare 20 stadsdelarna var det fyra som hade färre än 5,0 
barn per heltidsanställd.  I oktober 2013 har ingen stadsdel färre än 5,0 barn per 
heltidsanställd. 
 
De stadsdelar med högst personaltäthet (Norra Hisingen och Angered) har 5,0 barn per 
anställd och den med lägst personaltäthet (Askim-Frölunda-Högsbo) har 5,9 barn per 
heltidsanställd. 2010 hade Kärra-Rödbo (som då hade högst personaltäthet) 4,1 och 
Linnéstaden (som då hade lägst personaltäthet) 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 redovisade månaderna (oktober och december 
2013 samt januari och maj 2014) har staden misslyckats med att erbjuda förskoleplats inom 
fyra månader. Samtidigt har antalet skäliga erbjudanden som föräldrarna väljer att tacka nej 
till ökat markant. 
 
Måluppfyllelse: Ännu EJ uppfyllt 
 
 
Löfte 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 
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.  
 
Måluppfyllelse: Uppfyllt  
 
 



 

Löfte 3: Göteborg ska vara bäst bland storstäderna när det gäller andelen 
20-åringar 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 20-åringar 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 2013 ligger Göteborg fortfarande bäst till bland storstäderna vad gäller andelen 20-åringar 
som fullföljt gymnasiet. 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 och är oförändrad i Malmö. 
Rikssnittet har ökat från 72 procent till 74. 
 
Dock kan detta mått starkt ifrågasättas då det inte säger så mycket om gymnasieskolorna i 
staden. Vid stor inflyttning i ålderskategorin, framförallt om inflyttningen sker för högre 
studier, blir statistiken missvisande. Om man istället ser till andelen elever som inom fem år 
efter påbörjad gymnasieutbildning får ett slutbetyg så ser det lite annorlunda ut. I Göteborg 
var det 76 procent av eleverna som år 2013 inom fem år fick ett slutbetyg från gymnasiet. I 
Stockholm var motsvarande siffra 76,2 procent och i Malmö var det 71,5 procent. 
Riksgenomsnittet 2013 var 78,1 procent. Vi får dock i denna rapport rätta oss efter hur 
Socialdemokraterna ställt upp sitt löfte.  
 
Vad gäller klyftorna så har 39,4 procent av eleverna som lämnar årskurs 9 i Angered uppnått 
målen i samtliga ämnen 2014 jämfört med 84,4 procent i Västra Göteborg. För 2010 var 
motsvarande siffror 49,4 i Angered samt 79,1 i Örgryte-Härlanda. 
 
Måluppfyllelse: Uppfyllt 
 
 
  



 

Löfte 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 tre första år, 2011, 2012 och 2013 färdigställdes 6380 bostäder i 
Göteborg. Detta medför att det behövs byggas 3620 bostäder under 2014 för att nå målet om 
10 000 nya bostäder. Under första kvartalet 2014 byggdes det 548 bostäder. 
 
2013 års toppnotering på 2568 nybyggda bostäder är den högsta noteringen på 2000-talet. 
Denna måste nu alltså slås med över 40 procent under 2014 för att nå mandatperiodens mål.  
 
Måluppfyllelse: Ännu EJ uppfyllt 
 
 
Löfte 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. 
 
Måluppfyllelse: Uppfyllt 
 
 
Löfte 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. I maj 2014 var siffran nere på 40 procent. Inom Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset var siffran också 40 procent. 
 
Måluppfyllelse: Ännu EJ uppfyllt 
 



 

Löfte 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. 
 
Måluppfyllelse: Ännu EJ uppfyllt 
 
 
Löfte 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.  
 
Måluppfyllelse: Ännu EJ uppfyllt 
 
 



 

Löfte 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 i Askim-Frölunda-Högsbo, 5 i Östra Göteborg, 3 i 
Västra Hisingen, 7 i Angered, 2 i Örgryte-Härlanda, 4 i Norra Hisingen, 2 i Majorna-Linné, 2 
i Lundby samt 3 i Västra Göteborg. Totalt 33 fritidsgårdar. 
 
Vid granskning i augusti 2014 är antalet fritidsgårdar i Göteborg oförändrat. 2 stadsdelar 
(Askim-Frölunda-Högsbo och Norra Hisingen) har fått ny fritidsgård och två stadsdelar 
(Lundby och Örgryte-Härlanda) har förlorat en. Nu finns det: 
 
0 fritidsgårdar i Centrum, 6 i Askim-Frölunda-Högsbo, 5 i Östra Göteborg, 3 i Västra 
Hisingen, 7 i Angered, 1 i Örgryte-Härlanda, 5 i Norra Hisingen, 2 i Majorna-Linné, 1 i 
Lundby samt 3 i Västra Göteborg. Totalt 33 fritidsgårdar.  
 
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.  
 
Måluppfyllelse: Ännu EJ uppfyllt 
 
 
Löfte 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 2013” uppgick andelen 
kollektivtrafikresenärer i slutet av 2013 till 28 %. Mellan 2008-2013 har antalet 
kollektivtrafikresor ökat med drygt 25 %, men den sammanlagda ökningen av resor har 
inneburit att andelen kollektivtrafikresor har en ihållande eller svagt nedåtgående trend.  
 
Det gjordes ca 200 miljoner resor kollektivt under 2013 vilket motsvarade 28 %. För att nå 
målet om en tredjedel skulle ytterligare drygt 35 miljoner resor ha behövt göras. 
 
Måluppfyllelse: Ännu EJ uppfyllt 

  



 

Alliansen vill 
 
Mot bakgrund av denna rapport kan vi konstatera att Göteborgs nuvarande socialdemokratiska 
ledning inte förmår uppfylla sina egna uppsatta löften – trots 20 år vid makten.  
 
Alliansen i Göteborg står beredda att ta över och har under åren presenterad en lång rad 
konkreta åtgärder för att komma tillrätta med, framförallt, stadens kärnverksamhet där vi 
upplever att bristerna är som allra störst. Nedan följer en sammanfattning av förslag inom 
områdena skola, äldreomsorg och bostäder. 
 
 

Nystart för skolan 
 
I rapporten ”Nystart för grundskolan i Göteborg” presenterade Alliansen 34 förslag för en 
bättre skola. Några av de bärande förslagen var: 
 

 Öka och öronmärk resurserna 
Stadens skolor är i dag underfinansierade i jämförelse med andra kommuner och 
skolans andel av budgeten behöver öka. Samtidigt behöver skolans pengar 
öronmärkas. 

 Inrätta en central nämnd 
Stadsdelsnämnderna som är skolnämnder har inte klarat sitt uppdrag. Vi vill lyfta 
ansvaret från stadsdelarna, ta ett gemensamt grepp genom att samla grundskolan i en 
central nämnd och stärka det systematiska kvalitetsarbetet. 

 Stödinsatser ska sättas in tidigt och intensivt.  
Alla elever i behov av särskilt stöd har rätt att få hjälp, oasvett val av skola eller 
bostadsadress. För att stärka arbetet med elever i behov av särskilt stöd vill vi inrätta 
en särskild specialpedagogisk nämnd, starta en kommungemensam utredningsenhet, 
stärka Center för skolutveckling och elevhälsan. 

 Öka lärarnas status och stärk det pedagogiska ledarskapet 
Det nya läraravtalet mellan SKL och lärarfacken möjliggör ett långsiktigt arbete för att 
lyfta läraryrkets status och lärarnas löner. Det är viktigt att se till att det nya avtalet 
inte blir ett tak – utan ett golv. För att stärka det pedagogiska ledarskapet måste 
rektorer och lärare avlastas andra administrativa arbetsuppgifter och därför ska 
lärarsekreterare införas i Göteborg. 

 Förstärk insatserna för nyanlända 
Forskning visar att det som händer under första året i det nya landet är avgörande för 
hur de nästkommande tio åren blir. Därför behövs ett attitydskifte i synen på 
nyanlända elever. Målet för eleverna kan inte vara att nästan alla elever ska klara 
godkänt, utan målet måste vara att alla elever ska klara kunskapsmålen. 
Undervisningen ska vara anpassad efter den enskilde elevens grundkunskaper och inte 
efter deras ålder. Även mer tid till svenska språket ska prioriteras. 

 
 



 

Trygg äldreomsorg med kvalitet i fokus 
 
Alla människor ska kunna åldras med bibehållen livskvalitet, värdighet och trygghet.  
Därför vill vi: 
 

 Öronmärka resurserna till äldreomsorgen 
 Införa eget val- du ska själv kunna välja vem som utför hemtjänsten 
 Utveckla stödet till dem som vårdar sina anhöriga i hemmet 

 
Tillsammans med Alliansen har vi ett program för ökad kvalitet i äldreomsorgen:   

 Genomför en omfattande kommunal tillsyn och granskning av äldreomsorgen 
Inledningsvis på boenden för äldre och därefter en genomgång av hemtjänsten. I 
arbetet är det viktigt att ta in synpunkter från äldre, anhöriga och personal. 

 Tillsätt en äldreombudsman 
Alliansen har flera gånger föreslagit en kommunal fristående äldreombudsman. 
Förslaget avfärdas av s, v och mp som hävdar att en ombudsman inte behövs. Ge 
göteborgarna samma stöd som Stockholm, Uppsala, Borås, Trelleborg, Södertälje!   

 Ta fram uppföljningsverktyg med fokus på kvalité 
Staden behöver ett kommungemensamt uppföljningsverktyg med fokus på kvalité. Ett 
sådant kvalitetsverktyg bör utformas i nära samarbete med Socialstyrelsen och 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), så att det blir möjligt att jämföra stadens 
verksamheter med andra kommuner i landet.  

 Se över upphandlingsreglerna inom äldreomsorgen 
Tar fram en kvalitetsstrategi i syfte att förbättra upphandlingarna av äldreomsorgen 
och avvakta tills vidare med ny upphandling tills nya rutiner och riktlinjer är på plats. 

 Inför värdighetsgarantier 
Värdighetsgarantier är en angelägen och en viktig del i att kvalitetssäkra 
äldreomsorgen. En värdighetsgaranti beskriver vilka etiska värden som ska prägla 
äldreomsorgen och vad de äldre kan förvänta sig. De syftar bland annat till att ge äldre 
ett ökat inflytande. 

 Kompensera om det brister 
Det ska vara möjligt för enskild att få ersättning om eller när värdighetsgarantin inte 
fullgörs. För att kunna införa kompensation inom äldreomsorgen kopplad till 
kvaliteten inom vård- och omsorg av äldre vill vi att frågan utreds för att införas i 
samband med värdighetsgarantierna. 

 
  



 

Ökad byggtakt 
 
I snart 20 år har den rödgröna majoriteten misslyckats med bostadsbyggandet i Göteborg. 
Snittet under de senaste fyra åren har legat på ca 1800 bostäder och år, en siffra som är långt 
under majoritetens mandatmål på 2500. Ett mål som dessutom redan från början är väldigt 
lågt satt. 
 
Alliansen, tillsammans med byggföretag och fastighetsägare, ser en potentiell byggtakt på 
4500 bostäder varav 1000 småhus per år. För att uppnå det har vi följande förslag: 
 

 Effektivisera handläggningen i plan- och byggprocessen.  
Vi vill låta staden göra översiktsplanerna men att detaljplanerna tas fram av externa 
certifierade arkitekter, finansierade av exploatörerna själva. 

 Att införa en ny markanvisningspolicy.  
Mark ska kunna delas in och säljas i mindre delar för att nå fler intressenter. En annan 
förbättring vi vill genomföra handlar om att ge byggare möjlighet att köpa mark i de 
lägen där de idag tvingas att arrendera tomträtter. Vill kommunen säkerställa en viss 
upplåtelseform på marken ska det finnas lösningar med till exempel tidsbundna avtal. 

 Vi vill reformera Göteborgs kommunala tomtkö 
Processerna kring tomterna i den kommunala tomtkön måste förändras och tomterna 
måste tillgängligöras på ett bättre sätt, exempelvis genom budgivning. På så vis sätts 
priset efter vad invånarna är beredda att betala. 

 Tillgången till studentbostäder måste förbättras.  
Vi vill släppa fram tillfälliga bygglov för temporära studentbostäder till dess att målet 
med permanenta bostäder är uppfyllt. 
 

Vi anser att stadens handläggning av mark- och byggärenden ska kännetecknas av god 
service, lättillgänglig information och minskad byråkrati. 
 


