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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 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 rank-
ingar. 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 
företagsklimat 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 nytänkande 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 skapar möjligheter för fler kvinnor att både starta och göra karriär inom den  
kommunala sektorn. Som en jämställdhetssatsning 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 Göteborg skapar förutsättningar för minst 3 000 nya jobb 
för unga under mandatperioden. Det handlar om satsningar på lärlingsutbildningar, lärlingsanställningar, 
praktikplatser, yrkesintroduktionsanställningar och studentmedarbetarskap. Även fler sommarlovs- 
entreprenörer 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.  

ALLIANSEN FÖRESLÅR I SITT VALMANIFEST:

n	 Unga ska ha jobb. Vi satsar därför på fler lärlingsutbildningar, lärlingsanställningar, praktikplatser,  
 YA-jobb och studentmedarbetarskap, fler sommarjobb, sommarlovsentreprenörer. Satsningen  
 omfattar 45 Mkr. 
n		 Tillsammans med det lokala näringslivet startas ett entreprenörshus under året ett första steg i   
 ett nystartskvarter. I detta ligger också stimulanspaket som stöd till nystartade företag. För detta   
 avsätts 5 Mkr första året. 
n En särskild satsning görs på företagarföreningar, småföretagarråd och ung företagsamhet.   
 För detta avsätts 3 Mkr.
n		 Vi ändrar stadens upphandlingar så att även små och lokala företag kan lägga anbud och få 
 rådgivning.  För detta avsätts 5 Mkr under 2015.
n Låt fler företag blomstra. Vi öppnar staden för fler alternativ.  
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