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Alliansens satsningar för 2019

Förstärkt kvalitet och värdighet i äldreomsorgen
100 nya äldreboendeplatser

30 mkr

Under lång tid har staden avvecklat många äldreboendeplatser vilket lett till både kö
och otrygghet. Under de kommande åren behövs flera nya moderna äldreboenden i
Göteborg. I budgeten avsätts medel för att finansiera driften av ett nytt äldreboende
med 100 platser.

Förstärkt kvalitet och värdighet i äldreomsorg

48 mkr

Äldre ska ha möjlighet att komma ut i frisk luft, aktivera sig i civilsamhället och få
hemlagad mat. Öppettider och aktivitetsutbud på befintliga träffpunkter ska utvecklas,
och nya ska tillkomma. Äldreomsorgen ska vara värdig och den ofrivilliga
ensamheten som drabbar äldre brytas.

Förstärkt satsning på trygghetsboenden

2 mkr

Oavsett var man bor ska man i möjligaste mån med kort varsel kunna få tillgång till
ett trygghetsboende. Göteborgs Stad ska underlätta för att fler trygghetsboenden
med hyresrätt kan byggas. Extra resurser avsätts för att stödja denna utveckling.

Äldreombudsman

2 mkr

Äldreombudsmannen ska kunna ge råd, stöd och vägledning till äldre och anhöriga.
Vi finansierar reformen fullt ut för att äldreombudsmannen ska komma på plats och
kunna bedriva ett effektivt arbete för stadens äldre.

LOV

4.3 mkr

LOV är beslutat och infört hemtjänsten, och beslut är fattat även om dess införande
inom daglig verksamhet. Denna reform stärker valfriheten genom ett brett utbud av
aktörer som utför professionellt socialt omsorgsarbete och sjukvårdande insatser.
Lika villkor ska gälla för alla utförare, oavsett huvudman, utifrån fastställda kriterier
och ersättningar. Vi avsätter pengar för att administrera LOV samt för en utredning
om att införa LOV i äldreboenden.

Digitalisering i äldreomsorgen

52 mkr

Välfärdsteknik ska i ökad omfattning införas i syfte att stödja medarbetarna i arbetet.
IT-systemen behöver ses över för att förbättra arbetsmiljön och minska
administrationen och byråkratin. Resurser avsätts i investeringsbudgeten för en
omfattande utbyggnad av välfärdsteknik, samt en summa till drift.
2

Fler behöver jobba i Göteborg
Bättre integration genom fler jobb

25 mkr

Staden behöver ta ett betydligt större ansvar för att nyanlända och ungdomar
kommer i jobb. Därför avsätts resurser för att hitta arbetsplatser för lärlingar,
yrkesintroduktionsanställningar, Nystartsjobb och enkla jobb inom Göteborgs Stad.
Arbetet med att minska beroendet av försörjningsstöd ska intensifieras och graden av
egenförsörjning ska öka. Arbetslinjen ska gälla i Göteborg.

Stärkt företagsklimat

20 mkr

En nyckelfråga för att företagare ska känna framtidstro för att starta och utveckla sina
verksamheter i Göteborgsregionen, är att de får uppleva tydlig uppmuntran och stöd
från staden. Idag får företagsklimatet i Göteborg underkänt av företagarna själva.
Nystartskvarter, entreprenörshus och science parks skapar bättre förutsättningar för
nytänkande och tillväxt. Dessa behöver fortsätta att utvecklas.

Samhällsorientering och
utbildning i svenska för nyanlända

5 mkr

Samhällsorienteringen ska börja så snart som möjligt efter att den nyanlände
folkbokfört sig. Staden ska aktivt verka för att nyanlända som har rätt till
samhällsorientering deltar i verksamheten.
Nyanlända och asylsökande i alla delar av staden ska erbjudas utbildning i svenska
språket. Utbildningen ska vara frivillig, men erbjudas från dag ett. Ett aktivt
deltagande i svenskundervisning ska vara en obligatorisk motprestation för dem med
försörjningsstöd.

En förskola som lägger grunden för det
livslånga lärandet
Ökad kvalitet, förbättrad arbetsmiljö och mindre
barngrupper i förskolan

90 mkr

Barngruppernas storlek ska minskas där det är möjligt. Förskolan ska erbjuda barn
en trygg omsorg och är viktig för att stimulera barns utveckling.

Lönesatsning förskolechefer

5 mkr

Det är viktigt att förskolechefernas uppdrag utvecklas och att fler karriärvägar skapas
inom förskolan, exempelvis genom förste förskollärare. En särskild lönesatsning
riktad till förskolecheferna genomförs.
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En kunskapsstad med ambitioner
Ökad kvalitet i grundskolan

80 mkr

Varenda elev ska få de kunskaper som hon eller han behöver för att kunna uppnå
sina drömmar. Därför krävs ökade satsningar på skolan och bättre förutsättningar för
lärande och kunskap. Det som händer i klassrummet avgör hur det går för eleverna.
Rektor utifrån lokala behov minska storleken på klasserna, ha fler lärare i
klassrummet, ha fler halvklasstimmar, eller anställa fler speciallärare.

Tidiga insatser, lugn och ro i klassrummet

25 mkr

Genom utvärdering av elevers kunskaper kan elever som behöver tidiga insatser och
extra stöd för att nå kunskapsmålen fångas upp. Därför är det viktigt att skolans
elevpeng är hög.
Göteborgs skolor har idag omfattande problem med trygghet och studiero. Det
försvårar arbetet med att lyfta kunskapsresultaten. Kommungemensamma regler och
rutiner ska införas på samtliga skolor för hur elevers närvaro ska följas upp.

Särskild lönesatsning lärare och rektorer

30 mkr

Stadens rektorer har halkat efter lönemässigt mot jämförbara kommuner. Rektors
arbete ska premieras högre och lönen höjas. Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn
för elevernas framgång och yrkets status behöver höjas. I dag råder lärarbrist och
många skolor har svårt att rekrytera ny personal. Lärarnas administrativa börda ska
minska, lärarnas tid med elever ska prioriteras. Lärarnas löner behöver fortsätta
höjas.

Förstärkt elevhälsa

10 mkr

Elevhälsan ska förstärkas med en samordnad funktion för grundskolans kuratorer
som stödjer med introduktion för nyanställda, kompetensutbildning, handledning och
nätverksmöten. Det ska även tas fram nya arbetsformer och rutiner för samverkan
med socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin.

Ökad kvalitet i fritidshemmen

9 mkr

Fritidshemmen är en förutsättning för många vårdnadshavare att delta i arbetslivet.
Fritidshemmen ska ge eleverna trygghet, stimulera elevers utveckling, lärande och
erbjuda en meningsfull fritid. En särskild satsning genomförs för ökad kvalitet.
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Inrättande av skolakut

4 mkr

Elever som inte klarar av att gå i en vanlig klass ska kunna placeras på en skolakut
under en begränsad tid. Där ska möjlighet ges till en nystart och säkra elevens
skolgång i nära samarbete med vårdnadshavare och socialtjänst.

Förstärkt elevpeng i gymnasieskolan

20 mkr

Gymnasieskolan i Göteborg har under flera år varit underfinansierad vilket har fått
konsekvenser för såväl kvaliteten i undervisningen som för arbetsmiljön. Elevpengen
ska öka och närma sig GR:s prislista. Antalet spetsutbildningar ska öka.

Förbättrad studie- och yrkesvägledning

2 mkr

Göteborg behöver bli bättre på att erbjuda alla elever en oberoende kvalificerad
studie- och yrkesvägledning, det gäller särskilt de yngre åldrarna.

Förening och fritid i en aktiv stad
Utökat aktivitetsbidrag till föreningslivet

10 mkr

Föreningslivet ska vara till för alla. Det kommunala stödet ska vara likvärdigt och
omfatta också andra hyres- och ägandeförhållanden än kommunala. En kraftfull
satsning på aktivitetsbidragen görs för att stärka föreningslivet och möjliggöra för fler
att delta.

Stadsutveckling i en växande stad
Ökat bostadsbyggande och stadsutveckling

40 mkr

Förutsättningarna för att bygga fler bostäder måste förbättras. Göteborg präglas i dag
av en omfattande bostadsbrist och målsättningen ska vara att denna byggs bort. Då
behöver planprocessen utvecklas så att väsentligt fler planer omsätts till faktiska
bygglov och startbesked. Stadens planeringskapacitet måste öka kraftigt.

Bättre underhåll av vägar

300 mkr

Vi ökar underhållet av stadens vägar.

Bättre cykelbanor

20 mkr

Vi ökar på investeringsbudgeten för stadens cykelinfrastruktur.
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Vägen till en hållbar stad
Stärkt miljö- och klimatarbete

15 mkr

Göteborg ska vara en föregångsstad för hållbar tillväxt, rent vatten och biologisk
mångfald i urban miljö.

Trygghet i hela staden
Rent och snyggt i Göteborg

31 mkr

Alliansen förstärker städningen i hela staden. Vi inför städvärdar och feriearbete, 24timmarsgaranti mot klotter och skadegörelse, snyggar upp otrygga platser, förbättrar
belysningen, städar upp och utvecklar återvinningscentralerna samt gör det enklare
att rapportera nedskräpning och skadegörelse.

Ett tryggare Göteborg

33 mkr

Alliansen vill se fler poliser i Göteborg, satsar på samordning av trygghetsfrämjande
tjänster, fler bevakade områden, fler kameror i samverkan med Polisen, bryta
otryggheten i Nordstan, bekämpa den våldsbejakande extremismen, ökad
kompetens för att stödja avhoppare, motverka svarta kontrakt, tjejjourer och ökat stöd
till trygghetsfrämjande föreningar. Göteborg ska vara en trygg stad.

Genom IOP arbeta med utsatta människor

10 mkr

En förstärkning görs för att genom idéburet offentligt partnerskap (IOP) arbeta med
utsatta människor.

Stärkt socialtjänst och arbete med
socialsekreterarnas arbetssituation

130 mkr

En socialtjänst som har goda arbetsvillkor ger kvalitet och trygghet. 100 mkr avsätts
kommuncentralt för att möta individ- och familjeomsorgens utmaningar.

Långsiktigt stöd till kvinno- och tjejjourer

6 Mkr

Stöd och hjälp till våldsutsatta personer ska säkerställas genom kommunala och
ideella stödinsatser och tillgång till boenden. Stödet till jourer och andra
frivilligorganisationer ska stärkas.

Insatser mot hedersrelaterat förtryck och våld

7.5mkr

Alliansen förstärker det pågående arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld.
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Satsning på att förebygga intolerans och antisemitism
(Levande historia)

2 mkr

Stadens arbete med Levande Historia ska fortsätta med upplysningsarbete i stadens
skolor om brott mot mänskligheten som skett i nazismens, kommunismens och andra
ideologiers namn, vilket är ett viktigt verktyg i arbetet mot våldsbejakande extremism.

Ökad insyn och transparens
Förstärkt revision för ökad insyn

5 mkr

5 mkr avsätts kommuncentralt för att möjliggöra för stadsrevisionen att göra
ytterligare granskningar av stadens verksamheter.
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