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ALLIANSEN TAR
ANSVAR FÖR GÖTEBORG
Göteborg är en fantastisk stad. Här vill många bo, studera,
bilda familj, arbeta, leva och turista. Här finns några av
landets främsta lärosäten, kunskapsföretag och industri.
Staden och arbetsmarknaden växer.
Många göteborgare har det bra och känner framtidstro. Andra
har fastnat i utanförskap och arbetslöshet. Segregation,
otrygghet och bostadsbrist är svåra utmaningar för Göteborg
i dag. Alliansen i Göteborg står enad och beslutsam att
möta utmaningarna med full kraft. Vi har svaren och ett
helt nytt ledarskap för Göteborg.
I vår stad ska utanförskap och otrygghet motarbetas genom
ökad frihet, öppenhet och respekt. När fler kommer i jobb,
lär sig svenska och bidrar till samhället kan segregationen
brytas. Tryggheten och framtidstron kommer då det lönar sig
att anstränga sig. Alliansen har en politik för att
förbättra skolan, företagsklimatet, äldreomsorgen och
tryggheten i hela Göteborg.
Vi tar ansvar och garanterar göteborgarna valuta för
skatten och den välfärd de betalat för. Tillväxt, nya
företag och nya jobb ger resurserna att satsa på skola,
äldreomsorg och sjukvård.
Alliansen är förberedd att ta ansvar och leda staden mot
framtiden. Det är hög tid för ett maktskifte.

Jonas Ransgård (M)

Helene Odenjung (L)

David Lega (KD)

Emmyly Bönfors (C)

GÖTEBORG SKA VARA
EN TRYGG STAD
Tillit mellan människor och rättssäkerhet är avgörande för
ett tryggt och välfungerande samhälle. Brottslighet,
försäljning av droger och skottlossningar på öppen gata
skapar ökad otrygghet, som i förlängningen äventyrar hela
samhällskontraktet.
Kampen mot den organiserade brottsligheten och dess
inkomstkällor måste intensifieras och tryggheten i det
offentliga rummet måste öka, bland annat genom fler
paragraf 3-områden där ordningsvakter ges befogenheter att
ingripa vid brott. Det behövs fler poliser på gator och
torg i Göteborg tillsammans med kraftfulla förebyggande
insatser, såsom trygghetsfrämjande kameror. Orsakerna till
kriminalitet och brottslighet ska bekämpas. Stadens arbete
mot försäljning, spridning och missbruk av narkotika måste
intensifieras.
Göteborg ska vara en öppen, levande stad där alla kan känna
frihet, framtidstro och trygghet. Ingen ska behöva avstå
från att leva sitt liv eller begränsas i sin vardag på
grund av otrygghet.
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Göteborg ska ansöka om att bli försökskommun för att
göra hela staden till ett paragraf 3-område, där
ordningsvakter har befogenhe att upprätthålla ordning
och ingripa mot brottslighet.
Ingen stadsdel i Göteborg ska finnas med på Polisens
lista över särskilt utsatta områden år 2025.
Fler synliga poliser: Med 7 särskilt utsatta områden
har Göteborg särskilt stora behov och bör få en större
andel av den statliga satsningen på poliser.
Trygghetsvakter ska införas i bostadsområden och i
kollektivtrafiken.
Ökad trygghet i hela staden och halverad otrygghet i
utsatta områden.
Stadens trygghetsfrämjande arbete ska utvecklas och
samordnas direkt under kommunledningen.
Föreningars trygghetsfrämjande insatser ska stödjas
och uppmuntras. Vi ökar föreningsbidragen med 10 mkr.
24-timmarsgaranti mot klotter ska införas. Staden ska
vara ren och snygg.
Kommunala arbetsplatser ska lokaliseras till utsatta
områden där så är möjligt.
Orossamtal med förstagångsförbrytare ska ske inom 24
timmar.
Inför vistelseförbud. Dömda kriminella ska inte få
fortsätta sprida otrygghet i sina gamla kvarter.
Ett starkare skydd för den som utsatts för våld i nära
relationer. Vi stärker stadens kvinno- och tjejjourer
med 6 mkr.
Det hedersrelaterade våldet och förtrycket ska
stoppas. Kartläggningar och kunskapsspridning kring
hedersfrågor ska genomföras löpande. Vi avsätter 7.5
mkr för extra insatser.
Stadens arbete mot våldsbejakande extremism ska
prioriteras och stärkas.
100 nya trygghetsfrämjande kameror ska sättas upp runt
om i staden.

EN STAD DÄR ALLA
SOM KAN SKA JOBBA
Utanförskapet i Göteborg måste brytas och klyftorna
överbyggas. Fler måste gå ifrån passivt bidragsberoende
till jobb och egen försörjning.
Arbetsmarknaden omgärdas i dag av höga murar. Det drabbar
främst dem som står längst bort från arbetsmarknaden.
Drivkrafterna för arbete måste öka och tiden det tar att
etablera sig måste kortas.
Alla som kan bidra, ska också ges möjlighet att göra det.
Utmaningen med att bryta utanförskapet måste genomsyra
stadens alla verksamheter, det är inte en fråga för
enskilda stadsdelar, facknämnder eller bostadsbolag. Det
kräver satsningar på jobb, förbättrade språkkunskaper,
vassare utbildning och fler bostäder.
Alla människor ska utifrån sina egna förutsättningar ta
ansvar för den egna försörjningen och ta del av sina
rättigheter och skyldigheter. Att stå utanför
arbetsmarknaden under lång tid är förödande för individen
och innebär betydande samhällsekonomiska förluster.
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Det ska vara obligatoriskt för socialtjänsten att
kräva motprestation, t ex aktivitetsinsatser, av den
som får försörjningsstöd.
Andelen som lever på försörjningsstöd ska halveras.
Genomför hembesök hos personer som uppbär
försörjningsstöd.
Jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda måste
bort.
I Göteborg ska alla som kan, ha ett jobb att gå till.
Inträdesjobb ska införas. I väntan på den nya
anställningsformen ska yrkesintroduktionsanställningar
byggas ut inom den kommunala verksamheten.
Fokus på kunskaper i svenska språket.
Inför obligatorisk samhällsorientering och utöka dess
omfattning.
Nyanländas examina och yrkeskunskaper ska tillvaratas
genom validering.
Ökat fokus på nyanlända kvinnors etablering på
arbetsmarknaden.
Stärk kopplingen mellan SFI/samhällsorientering och
försörjningsstöd.
En kraftig utbyggnad av platser inom yrkesutbildning i
Göteborgsregionen (GR Vux/Yrkesvux).
En stor utbyggnad av lärlingsutbildningar, såväl på
gymnasiet som inom vuxenutbildningen.
Stadens nämnder och bolag ska erbjuda praktikplatser
och olika former av sommarjobb till unga.
Vi avsätter resurser för kommunala arbetsplatser för
lärlingar, yrkesintroduktionsanställningar,
nystartsjobb samt enkla jobb.
Inför bidragstak – det ska alltid vara mer lönsamt att
jobba än att leva på bidrag.

GÖTEBORG BEHÖVER
TILLVÄXT
Sveriges och Göteborgs välstånd byggs av företagsamma
människor. Goda villkor för företag och företagare skapar
tillväxt och fler jobb, vilket i sin tur säkrar välfärden.
Politiker skapar inte jobb, men ska underlätta för
företagare att göra det.
Företags- och näringslivsfrågorna har under alltför många
år varit i skymundan. Rödgröna politikers negativa
attityder till företag och företagare har i allra högsta
grad bidragit till att företagsklimatet upplevs som allt
sämre.
Göteborg ska vara en stad där nya idéer och innovationer
växer fram. Staden ska vara attraktiv för entreprenörer och
företagare som vill starta och utveckla företag. För redan
etablerade företag ska det finns tillgång till kompetens,
lokaler och kontor. Lika viktigt är att säkerställa goda
kommunikationer såväl inom staden, som till övriga landet
och vår omvärld.
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Utmaningsrätt ska införas.
Antalet kommunala bolag ska blir färre och dess
verksamheter ska begränsas.
Stadens bolag ska inte konkurrera med företag på
marknaden om det inte finns särskilda skäl.
Ökad service och vägledning, förstärk Kontaktcenter.
Inför en servicegaranti för att garantera att kommunen
levererar tjänster i tid.
Ökad dialog med företagare för att ta tillvara det
lokala näringslivets behov.
Enkla, tydliga och likvärdiga villkor i stadens
upphandlingar.
Stadens offentliga avgifter gentemot företag ska vara
skäliga och lägst bland storstäderna.
Förstärk företagslotsen.
Stadens ska erbjuda koncept som Ung Företagsamhet,
samverkan med näringslivet om praktikplatser samt
erbjuda möjlighet att sommarjobba som egenföretagare.
BIDs ska användas som ett verktyg för att både främja
tryggheten och företagsamheten.
Antalet platser i staden för foodtrucks ska utökas för
såväl dag- som nattider.
Besöksnäringen ska fortsätta utvecklas för ett ökat
företagande inom ramen för destination Göteborg.
Scandinavium och Lisebergshallen ska ersättas med två
nya arenor i evenemangsområdet.
Förbättrade förbindelser till och från Landvetter
flygplats, inte minst via järnväg.
Översyn av kommunens regler och avgifter för att
förbättra företagsklimatet.
För varje ny regel som införs ska en gammal tas bort.

KLASSRUM MED
KUNSKAPSFOKUS
OCH STUDIERO
Kunskap är varje människas viktigaste redskap för att växa
och möjliggöra drömmar. Utbildning bryter barriärer och
öppnar nya vägar. Varje barn som växer upp i Göteborg ska
ha chans att utvecklas och välja sin väg i livet.
Därför måste förskolan och skolan vara likvärdig oavsett
var man bor eller vilken skola man valt. Alla elever ska
mötas av en kunskapsskola med höga förväntningar och nya
utmaningar.
Under flera år har förskolan och skolan prioriterats bort i
Göteborg. Att ansvaret för förskolan och skolan nu är lyft
från stadsdelarna och samlat i två nya nämnder är bara
början.
Nu behövs en ny agenda för skolan och förskola. Under
kommande mandatperiod behövs en rad insatser, satsningar
och investeringar för att lyfta kunskapsresultaten och
kvalitén i förskolan.
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Alliansen avsätter 540 mkr, utöver gällande
budgetramar, under kommande mandatperiod - för att öka
kunskaperna och studieron samt höja lönen för lärare
och rektorer.
Skolans andel av budgeten ska öka.
Lärarnas löner ska höjas och lärarna ska avlastas.
Tidiga insatser och extra stöd ska säkerställas.
470 förskoleavdelningar saknas i Göteborg. En kraftig
expansion av nya förskolor är nödvändig.
Fram till 2025 behövs 530 nya klassrum. Nya skolor ska
byggas och äldre ska rustas upp.
Barngrupperna i förskolan ska minska.
Friheten att välja förskola och skola ska försvaras.
Samtliga skolor ska ha en god arbetsmiljö för lärare,
övrig personal och elever. Lugn och ro i alla
klassrum.
Inför aktivt skolval, så att alla elever aktivt väljer
skola.
Inrätta en skolakut.
Stöd, läxhjälp, lovskola samt utökad undervisningstid
ska erbjudas alla elever för att de ska kunna nå sin
fulla potential.
Dåliga skolor som inte förbättras ska läggas ner.
Nolltolerans mot kränkningar och våld i skolan.
Fler karriärvägar för lärare och förskolelärare.
Särskilda undervisningsgrupper ska värnas och byggas
ut.
Även elever med särbegåvningar ska utmanas och fler
spetsklasser på högstadiet ska startas.
Kunskapsresultaten ska förbättras i hela staden och
andelen elever utan gymnasiebehörighet i skolor i
utsatta områden ska halveras till 2025.

EN VÄXANDE STORSTAD
Att människor väljer att bo i Göteborg är positivt. I en
växande stad, som ska fungera bra för människor i alla
åldrar och med olika livsstilar, krävs det att vi skapar
förutsättningar för att alla själva ska kunna utforma sina
liv från förskolan till äldreboendet.
Göteborg ska vara en tät, hållbar och levande stad dit
människor söker sig. Göteborg ska vara en föregångsstad för
hållbar tillväxt, rent vatten och biologisk mångfald.
Miljöpolitiken måste bygga på åtgärd som faktiskt bidrar
till en hållbar miljö, inte på symbolpolitik. Stadens
verksamheter ska minska sina klimatavtryck. Det ska vara
enkelt för göteborgare att bidra till en grönare och renare
stad.
Att ha makt över det egna boendet är viktigt för den
enskildes livsmöjligheter. I dag har Göteborg en omfattande
bostadsbrist. Det behövs ett rejält tillskott av bostäder
som ökar mångfalden och knyter ihop staden. Satsningar
behövs på den lokala infrastrukturen och kollektivtrafiken.
Därför behöver det byggas fler bostads- och hyresrätter
tillsammans med småhus, studentboenden och boenden för
äldre. När staden växer måste även den kommunala servicen
anpassas i samma takt.
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Från 2020 och framåt ska det färdigställas 5 000
bostäder årligen.
Fler hyres- och bostadsrätter, småhus, studentbostäder
och bostäder för äldre ska byggas.
Ökat eget boende genom fler ombildningar i utsatta
stadsdelar. Friköp av bostäder ska återinvesteras
lokalt genom nybyggnation eller upprustning.
Staden ska underlätta för att skapa fler flyttkedjor.
När staden växer ska det ske utifrån kvartersstadens
kvaliteter med innergårdar och levande bottenvåningar.
En strategi för billiga bostäder ska tas fram.
Fler utländska byggaktörer ska lockas hit.
Boplats Göteborg ska förmedla bostäder effektivt.
Många göteborgare med fast jobb saknar idag bostad.
Kötid som enda urvalskriterium är orättvist och ska
bort.
Stadens miljöprogram ska uppdateras och
miljöledningssystem införas i stadens verksamheter.
Stadens uppvärmning ska ställas om till förnyelsebart.
Elektrifiera kollektivtrafiken till år 2023.
Bygg en kretsloppspark i södra Göteborg.
Utöka hämtningsintervallet på återvinningsstationerna.
Utnyttja taken i Göteborg genom fler solceller och
gröna tak.
Handläggningstiderna i byggprocesserna ska kortas
betydligt.
Exploatörsdriven detaljplaneprocess ska införas.
Förbättrad marktilldelning: en öppen marknadsplats ska
startas.

EN VÄLFÄRD MED
KVALITET OCH
VALFRIHET
Vi tror på människors rätt att välja själva. Det är en
fråga om frihet. Tiden är förbi då politiker fattade
avgörande beslut i människors liv. Valfrihet i välfärden
stärker den enskildes makt samtidigt som verksamheten
förbättras och kvaliteten höjs. En mångfald av utförare
ökar valmöjligheterna för individen, men ger också en
bredare arbetsmarknad med fler arbetsgivare. Vi säger nej
till förslag som inskränker valfriheten genom förslag på
vinstbegränsningar och monopoliseringar av välfungerande
verksamheter.
Införandet av valfrihet inom hemtjänsten och daglig
verksamhet är viktiga segrar för att öka den enskildes
frihet i Göteborg. Det är två viktiga steg, men fler
frihetsreformer ska genomföras.
Socialtjänsten och äldreomsorgen i Göteborg ska präglas av
kvalitet, värdighet och frihet att välja. Alla ska kunna
förverkliga sig själva, med eller utan
funktionsnedsättning. Stadens funktionshinderpolitik ska
riva hinder så att alla kan bli sitt bästa jag.
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100 nya äldreboendeplatser ska skapas.
Ett nytt äldreboende ska byggas varje år från år 2020
och framåt.
Fler trygghetsboenden och boenden med särskild service
(BmSS)ska skapas.
Valfrihet ska införas för den som behöver plats på ett
äldreboende och den som behöver ledsagning.
Fokus på kvalitet och mer tid inom hemtjänsten.
Kontinuiteten ska öka.
Kraftig utbyggnad av välfärdsteknik – omsorgen ska
digitaliseras.
Ofrivillig ensamhet ska bekämpas.
Försöksverksamhet med läkare inom äldreomsorgen ska
byggas ut.
Den personliga assistansen ska värnas.
Socialsekreterarnas arbetsvillkor ska förbättras.
En egen socialsekreterare för placerade barn och unga
säkerställer kontinuitet i kontakten med kommunen.
Onödiga och kostsamma sjukhusvistelser för
färdigbehandlade patienter ska minimeras – bygg fler
korttidsplatser och stärk hemgången från sjukhus.
Utreda hur barn och unga med funktionsnedsättning kan
motiveras till ökad aktivitet.
Staden ska öka samarbetet med regionen för att
garantera att ungdomsmottagningarna har rätt resurser
och tillgänglighet för att hjälpa unga vuxna.
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är ett
betydelsefullt arbetssätt för att stärka arbetet med
utsatta människor, såväl med barn som vuxna.
En starkare socialtjänst som snabbare kan ingripa och
fånga upp unga i riskzonen.

www.alliansengbg.se

