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NYSTART FÖR GÖTEBORG
GÖTEBORGAREN I CENTRUM

Med göteborgaren i centrum ska staden ges en nystart. 

Skolresultaten kan vändas åt rätt håll. Men då måste varje elev utmanas utefter 
sina unika förutsättningar. När vi styr staden garanterar vi det.  

Utanförskapet kan minskas och fler ungdomar kan få jobb i Göteborg. Men då 
måste kommunen våga satsa, och öppna sig för mångfald och nyheter.  
När vi styr staden ändrar vi det.  

Det går att bygga många fler bostäder. Men då gäller det att släppa fram de som 
har idéer och de som vill bygga. När vi styr staden händer det.  

Tryggheten i Göteborg kan bli bättre för de äldre. Men då krävs det att människan 
och hennes behov och värdighet sätts i centrum. När vi styr staden gör vi det.

Den gröna omställningen kan börja på allvar. Men då måste de nya teknikföretagen 
släppas fram och de miljövänliga valen uppmuntras.  
När vi styr staden åstadkommer vi det.  

Med det västsvenska paketet kan Göteborgsregionen bli en viktigare tillväxtmotor 
för hela Sverige. Men då behövs ett politiskt ledarskap som välkomnar tillväxt och 
utveckling. När vi styr staden genomför vi det.  

Med rätt verktyg och sänkta trösklar till arbetsmarknaden får fler chans till jobb. Det 
har blivit mer lönsamt att arbeta och enklare att starta företag och att anställa. När 
fler jobbar växer ekonomin och det blir mer resurser till välfärden. Så styr vi staden.
 
Göteborg kan bättre! Göteborgarna förtjänar en skola och välfärd i världsklass och 
vi vet att det är möjligt. 

Vi har idéer, vi har framtidstro och vi har viljan att förändra. Göteborg behöver en 
nystart!
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Göteborg ska vara en  
kunskapsstad med ambitioner
 
n	 UTBYGGNAD AV FÖRSKOLAN OCH MINDRE BARNGRUPPER 
n  FOKUS PÅ KUNSKAP OCH STUDIERO  
 – SATSNING PÅ STÖD OCH STIMULANS
n	 CENTRALT ANSVAR FÖR GRUNDSKOLAN STÄRKER  
 LIKVÄRDIGHETEN

Alla barn ska garanteras en förskoleplats inom fyra månader och kvaliteten  
säkerställas genom att barngruppernas storlek ska minska. Därför måste förskolan 
i Göteborg fortsätta byggas ut. Samtidigt ska förskolans resurser garanteras varje 
barn och familjernas valfrihet värnas och alternativ uppmuntras. 

Synen på kunskap och bildning måste uppvärderas och Göteborg ska sträva efter 
ett skolväsende i världsklass. En framgångsrik skola förutsätter att läraryrket har 
hög status och ett tydligt pedagogisk ledarskap. Antalet förstelärare ska öka och 
lärarnas administrativa börda ska minska. Att eleverna får tillräckligt med tid med 
lärarna är prioriterat.

Skolresultaten måste förbättras och det kräver ett ökat fokus på kunskap och 
arbetsro. Tidiga insatser kräver också tidiga utvärderingar av hur eleverna ligger 
till mot målen. De elever som har svårast i skolan förlorar mest om det är stökigt 
under lektionerna. Alliansen gör kraftfulla insatser för en förbättrad studie- och 
arbetsro och för att stoppa mobbingen i skolan. Lika viktigt är det att elevhälsan 
stärks och görs mer lättillgänglig. 

Vi vill förbättra kvaliteten i Göteborgs skolor. Det kan ske genom att minska  
klasstorlekarna, ha fler lärare i klassrummet, fler halvklasstimmar och fler special-
lärare. Vi vill också lyfta skolan från stadsdelarna som har misslyckats med sitt 
uppdrag. Varje skola ska få möjlighet att själva prioritera sina resurser och stadens 
rektorer ska ges ansvar och befogenheter. 

Skolan i Göteborg är underfinansierad. Skolans resurser ska både öronmärkas och 
öka. Kommunen får aldrig kompromissa om resurserna till utbildning. 

Alla elever ska mötas av positiva och höga förväntningar samt tydliga kunskaps- 
krav. Ingen elev ska behöva lämna skolan utan att kunna läsa, skriva och räkna. 
Göteborg behöver en nystart för att kunna bli en kunskapsstad med ambitioner.
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Göteborgs äldre ska ges en 
värdig omsorg  
n		 FLER BOSTÄDER FÖR ÄLDRE 
n		 ÄLDREOMBUDSMAN INFÖRS
n		 KVALITETSGARANTI MED INRIKTNING PÅ VÄRDIGHET, VALFRIHET  
 OCH TRYGGHET 

Avvecklingen av fler äldreboendeplatser måste stoppas. Hundratals äldre står 
idag i kö till ett äldreboende vilket är en konsekvens av den rödgröna politik som 
har förts. Alliansen vill bygga nya trygghetsboenden och äldreboenden i Göteborg 
och införa flera olika boendeformer. Vi tillför minst ett äldreboende i snitt per år. 
Köerna till äldreboenden ska bort. Alla ska få ett erbjudande om en plats på ett 
äldreboende inom tre månader. Vi avsätter, i ett första steg, 250 Mkr i investerings- 
planen till bostäder för äldre.

Att bemötas med respekt samt ha makt och inflytande över sin vardag är något de 
flesta tar för givet men i Göteborg är det rödgröna politiker som fattar de avgörande 
besluten. Alliansen ger äldre frihet att välja. Den äldre ska själv kunna bestämma 
av vem och när hjälp och stöd ska ges. Lagen om valfrihet, LOV; ska tillämpas i 
Göteborg tillsammans med tydliga kvalitetskriterier. För att säkerställa en bättre 
äldreomsorg införs även en kvalitetsgaranti med inriktning på värdighet, valfrihet 
och trygghet och kompensation vid bristande vård och omsorg. Vi vill också att 
Göteborgs stad ska vara skyldig att erbjuda plats i ett trygghetsboende – en äldre-
boendegaranti – för alla som är över 85 år och har beviljats hemtjänst. 

Personalens förutsättningar för att göra ett gott jobb inom äldreomsorgen måste 
förbättras. Äldre har rätt till en likvärdig service av god kvalitet oavsett var man bor. 
För att ytterligare öka kvaliteten ska en trygghetspatrull som enbart svarar på larm 
och inte utför ordinarie hemtjänstuppgifter införas.

En kommunal äldreombudsman inrättas dit äldre och anhöriga ska kunna vända 
sig för att få råd, stöd och vägledning. 

Vi stoppar försöket med sextimmars arbetsdag. Resurser som i stället kan  
finansiera hundratals äldreboendeplatser i stadsdelarna ska inte användas för att 
korta arbetsdagen. Det är viktigare att fokusera på personalens arbetsmiljö.
Göteborg behöver en nystart för att kunna bli en stad som visar respekt för äldre 
och som ger en värdig äldreomsorg. 
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Göteborg ska vara en stad 
som växer
n	 PLANER SOM MÖJLIGGÖR MINST 20 000 NYA BOSTÄDER 
n		 SAMORDNARE INFÖRS
n		 SNABBARE OCH ENKLARE BYGGPROCESS

Göteborg har idag en omfattande bostadsbrist som slår extra hårt mot unga och 
människor med låga inkomster. Samtidigt har Göteborg en enorm tillväxtpotential 
men under 20 år har rödgröna politiker lovat men inte levererat. Göteborg behöver 
en ny bostadspolitik som skapar förutsättningar för fler bostäder – såväl hyres- som 
bostadsrätter, trygghetsboenden, studentbostäder och småhus. 

Under de kommande fyra åren ska planer för minst 20 000 nya bostäder varav 
4 000 småhus möjliggöras. För att detta ska kunna genomföras måste hela pro-
cessen både bli snabbare, enklare och öppnas upp för fler aktörer. Även externa 
aktörer ska tillåtas ta fram förslag till detaljplaner för att ytterligare snabba upp 
processen. 

För att ytterligare sätta fokus på en av stadens största utmaningar införs en service 
för att stödja byggprocessen från idé till inflyttning. Bättre dialog och delaktighet 
kan minska risken för överklaganden.

Göteborg ska vara en stad där alla vill bo, där det finns en puls och en trygghet. En 
storstad som Göteborg behöver tillväxt, fler centrala arbetsplatser och kontor.  
Vi vill se en stad som växer.  

Göteborg ska vara en 
hållbar stad 
n	 KOLLEKTIVTRAFIKEN SKA BYGGAS UT
n	 ETT EFFEKTIVT OCH HÅLLBART MILJÖARBETE
n	 VÄSTSVENSKA PAKETET – JA TILL FORTSATT STADSUTVECKLING 
 
När andra städer och regioner har fått omfattande infrastruktursatsningar har Göte-
borg i decennier stått utan fram tills nu. Det Västsvenska paketet stärker regionen, 
bidrar till tillväxt och en utvidgad arbetsmarknadsregion med Göteborg i centrum. 
För oss är det av betydelse att man ser till helheten där trängselskatt, nya trafik-
förbindelser och ökade kollektivtrafiksatsningar förstärker varandra för att uppnå en 
gemensam effekt. Helheten är paketets styrka. 
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Västsvenska paketet är bara början. Det är nu dags för Göteborg att börja  
planera kommande infrastruktursatsningar inom ramen för Sverigebygget. Det 
handlar exempelvis om att påbörja arbetet med höghastighetsjärnväg till Stockholm 
och mellan Oslo och Köpenhamn via Göteborg. För att tidigt komma igång i  
arbetet och effektivare bevaka västsvenska intressen vill vi att en särskild  
representant utses för Sverigebygget. 

För att ställa om göteborgssamhället måste andelen resande med kollektivtrafik 
fortsätta att öka. Fler bostäder i centrala Göteborg och förtätning av staden medför 
att betydligt fler kan gå eller cykla till och från jobbet, men inte alla. Vi behöver  
bygga ut kollektivtrafiken, gärna med fri WiFi på alla fordon, och skapa fler 
förbindelser över och under älven. Försöken med såväl elbussar som miljövänlig 
båttrafik ska byggas ut. Göteborg ska utvecklas som testarena för Volvos eldrivna 
bussar med flera linjer. Vi vill se en särskild studentrabatt på samma nivå som  
ungdomsrabatten i kollektivtrafiken.

Vi vill se fler infartsparkeringar, en ny parkeringsstrategi och nya parkeringsnormer 
där parkeringsmöjligheterna även centralt värnas för cityhandelns skull, då många 
göteborgare är beroende av bil. En parkeringsförmån för de bästa miljöbilarna ska 
införas och antalet laddstolpar för elbilar ska byggas ut.  

Miljöpolitiken i Göteborg är i behov av förändring. Inte något av de lokala 
miljömålen nås. Om vi ska skapa en hållbar stad krävs en större omställning och 
nya åtgärder. Vi tar avstånd från symbolpolitik och vill i stället se åtgärder som ger 
konkret resultat som exempelvis fastighetsnära insamling av avfall. Göteborgare 
och företag måste kunna göra miljömedvetna val.  
 
Vi vill se ett omarbetat miljöprogram och införa ett lokalt klimatprotokoll.  
Omställningen mot ett hållbart samhälle går för långsamt. Alliansen gör om och gör 
rätt. I vår stad är det både roligt, enkelt och lönsamt att vara miljövän.

Göteborg ska vara en föregångsstad för biologisk mångfald, hållbar tillväxt och 
rent vatten. Mängden gifter och tungmetaller i avloppsslammet måste minskas, det 
kräver att mängden dagvatten i avloppssystemet minskar. Göteborg måste  
klimatsäkras för att kunna hantera extremt väder såsom stormar, regn och  
översvämningar. 

En tätbebyggd stad behöver inte innebära att grönskan försvinner eller att  
grönytorna i de centrala delarna av staden blir färre. Det är viktigt att bevara ytor 
av grönt och att gröna tak eller väggar kompletterade med solpaneler anläggs vid 
nybyggnation. Stadsodling och pocketparker är något vi vill se mera av.  

Affärsdriven miljöteknik och teknikexport har stor potential och bidrar både till bättre 
miljö och nya jobb i Göteborg. Göteborg ska vara en stad som låter tillväxten driva 
miljöutvecklingen.
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Göteborg ska få fLer jobb 
och företagare  

n		 FÖRUTSÄTTNINGAR SKAPAS FÖR 3 000 NYA JOBB FÖR UNGA I   
 GÖTEBORG
n		 MED MER IDÉBUREN VÅRD OCH OMSORG UPPMUNTRAS OCKSÅ   
 JÄMSTÄLLDHET OCH VALFRIHET
n		 STIMULANSPAKET INFÖRS FÖR UNGA FÖRETAG
n		 JOBBSKAPANDE UPPHANDLINGAR UNDERLÄTTAR FÖR DET
 LOKALA NÄRINGSLIVET 

Sverige står starkt. Trots en lång finanskris har över 300 000 fler människor ett 
jobb att gå till idag, jämfört med 2006. Fler jobb och en ekonomi som växer är bra 
för alla i Göteborg. Så stärker vi grunden för ett rättvist samhälle som håller ihop. 
Alliansens framtidsinvesteringar sträcker sig ända fram till år 2035 och bidrar till att 
nå vårt mål att över fem miljoner människor ska jobba år 2020. 

De senaste åren har företagsklimatet i Göteborg försämrats kraftigt och Göteborg 
har rasat i flera rankingar. Staden behöver både locka hit nya företag och få  
företagare att stanna och utvecklas här. Det är avgörande för tillväxten, det skapar 
nya arbetstillfällen och får Göteborg att växa. Därför behöver Göteborgs företags- 
klimat lyftas och förbättras. Göteborg behöver en ledning som förstår företagares 
villkor. Det är i små och medelstora företag som fyra av fem jobb växer fram. 

Nystartskvarter och entreprenörshus kan skapa bättre förutsättningar för nytän-
kande och tillväxt. Vi har en positiv och serviceinriktad attityd när det gäller regler 
och avgifter. Stimulanspaket i form av nätverksstöd, översyn av affärsmodell etc 
ska införas som stöd till nystartade företag så att de får kraft att fortsätta utvecklas 
efter det första året. Vi vill även införa riktat stöd till företagarföreningar,  
småföretagarråd, Ung Företagsamhet, sommarlovsentreprenörer och liknande. 

Stadens upphandlingar ska ses över så att små och medelstora företag får  
möjlighet att bidra. En resurs införs som ska stötta små och medelstora företag i 
upphandlingsfrågor. För att uppmuntra alternativ och förbättra kvaliteten ska också 
en utmaningsmöjlighet införas.

Genom att staden öppnar upp för fler alternativ underlättar vi för fler arbetsgivare. 
Det är en viktig jämställdhetsfråga som också skapar möjligheter för fler kvinnor att 
både starta och göra karriär inom den kommunala sektorn. Som en jämställdhets- 
satsning ska staden uppmuntra fler entreprenörer inom idéburen vård och omsorg. 

Ungdomsarbetslösheten är idag ett problem då den som aldrig fått in en fot på  
arbetsmarknaden tenderar att hamna allt längre ifrån arbetslivet. Alliansen i Göte-
borg skapar förutsättningar för minst 3 000 nya jobb för unga under mandat- 
perioden. Det handlar om satsningar på lärlingsutbildningar, lärlingsanställningar, 
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praktikplatser, yrkesintroduktionsanställningar och studentmedarbetarskap. Även 
fler sommarlovsentreprenörer och sommarjobb tillsammans med näringslivet i 
staden bidrar till att fler unga får jobb. En första satsning är 45 Mkr under 2015. 

Fler företag betyder fler jobb och fler skattebetalare. Därmed skapas mer resurser 
till skola och omsorg. Det är så vi bygger Göteborg starkt. 

Göteborg ska vara en 
trygg stad 
 
n STÖD TILL CIVILA SAMHÄLLETS TRYGGHETSFRÄMJANDE  
 ÅTGÄRDER
n INRÄTTA ”NATTKNAPPEN”
n RENOVERING AV SKOLOR
n KRAFTTAG MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER – 
 STÖD TILL  KVINNOJOURER
 
Otrygghet och rädsla för att röra sig på gator och torg ska aldrig få ta överhanden 
i Göteborg. Att bekämpa brott är i huvudsak en polisiär uppgift men det är uppen-
bart att det brottsförebyggande arbetet har misslyckats i Göteborg. Hela samhället 
behöver bidra för att komma tillrätta med de problem vi ser med skottlossningar, 
överfall och inbrott. 

I detta arbete är civilsamhället en otroligt viktig del, och stödet till bland annat civil-
försvarsförbundet, vittnesstödjare, brottsofferjour, nattvandrare med mera bör ses 
över och stärkas. Genom att bygga staden blandat får vi en stad som lever hela 
dygnet, där människor rör sig och där närhet mellan människor skapas. Det ger en 
lokal samhörighet där också fler ögon ser om något händer. En mångfald av såväl 
människor, verksamheter som byggnader skapar ett tryggare samhälle. 

I detta arbete är det viktigt att vårt offentliga rum, oavsett om det är ute- eller inne-
miljö, upplevs som helt och rent. Därför inför Alliansen en 24-timmarsregel för 
klottersanering. Också utemiljöer ska ses över för att öka tryggheten, grönytor kan 
kompletteras med belysning för såväl ökad estetisk upplevelse som upplevd  
trygghet. Även fler offentliga toaletter kommer göra staden renare och snyggare. 
En del av dessa kan finansieras med sponsring.

Även innemiljöerna måste ses över. Våra skolor som är arbetsplatser för tiotusen-
tals elever och lärare måste rustas upp. Arbetet med att rusta upp skoltoaletterna 
är redan påbörjat. Vi avsätter ytterligare 50 Mkr för att påbörja arbetet med  
skolornas gemensamhetsutrymmen som en del i Alliansens trygghetspaket. 
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Nu är valet ditt
 
ALLIANSEN I GÖTEBORG HAR INFÖR VALET DEN 14 SEPTEMBER  
PRESENTERAT EN GEMENSAM BUDGET FÖR 2015. NU FÖLJER VI UPP 
DET MED ETT GEMENSAMT VALMANIFEST.  
 
Socialdemokraterna och deras stödpartier har valt att gå åt det motsatta hållet.  
De saknar gemensam budget och har i skrivande stund inte presenterat ett  
gemensamt valmanifest.  

Alliansen i Göteborg vill under den kommande mandatperioden genomföra flera 
större reformer i Göteborg som syftar till att förbättra och stärka Göteborg som stad. 
Reformerna kommer att göra skillnad i din vardag. Efter 20 år med ett rödgrönt 
styre i Göteborg behöver Göteborg en nystart. Alliansen i Göteborg med Nya  
Moderaterna, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet är väl 
förberedda på att ta över.  

Hela livet är fyllt av val. När du ska gå upp, vad du ska ha på dig och vad du ska 
äta till middag. De flesta valen sker utan att du tänker på det. Men alla val du gör 
påverkar dig och ditt liv. Vissa mer än andra. Du tar för givet att ingen annan ska 
välja åt dig. Hur du ska rösta, vilken skola dina barn ska gå i eller vilken vårdcentral 
du ska vända dig till. Ändå är det vissa saker som du inte får bestämma själv.  
 
I Göteborg tar de rödgröna politikerna dina avgörande beslut och flera av dem vill 
begränsa dig ännu mer. Det vill vi ändra på. 

Alliansen i Göteborg har berättat vad vi gemensamt vill göra.  

Alliansen i Göteborg har presenterat en rad förslag för att lyfta Göteborg. 
Efter två decennier är det dags för ett maktskifte i Göteborg. Göteborg kan så  
mycket bättre. Det kräver ett nytt politiskt ledarskap. Nu är valet ditt. 


