TRYGGHET
Central resurs för trygghetsskapande åtgärder

10 mnkr

Göteborg har ett omfattande och starkt trygghetsarbete. Trygg i Göteborg-modellen har varit framgångsrik
och framhålls nationellt som ett föredöme. Vi vill nu komplettera trygghetsarbetet med en central resurs
som kan finansiera trygghetsskapande åtgärder runtom i staden utifrån lokala initiativ.

Trygghetsskapande åtgärder på torg och mötesplatser

5 mnkr

Vi har länge gjort stora insatser från stadens sida för att rusta upp lokala torg och mötesplatser så att de blir
trygga och trevliga. Vi vill nu växla upp det arbetet ytterligare i samverkan med en stor satsning som
regeringen gör på upprustning av offentliga miljöer i utsatta områden.

Trygghetsskapande åtgärder för äldre

2 mnkr

Vi vet att tryggheten är ojämlikt fördelad. Äldre är en grupp som upplever större otrygghet än andra, trots
att de är mindre brottsutsatta. Vi vill därför göra en särskild satsning på att öka tryggheten för äldre i
Göteborg. Detta bl a genom att inrätta en samordnare för äldretrygghet som kan stärka stadens
trygghetsarbete när det gäller de äldres situation.

Lokala trygghetsvärdar

2 mnkr

Vi vill se många fler trygghetsvärdar runt om i Göteborg. Det är ett mycket bra komplement till stadens
trygghetsarbete och är ett bättre alternativ i många situationer än externa vaktbolag. Vi har redan inlett detta
arbete genom Framtiden och det finns nu fem team med sammanlagt ett trettiotal trygghetsvärdar i
Gårdsten, Hjällbo, Lövgärdet, Hammarkullen, Bergsjön och Norra Biskopsgården. Ett par trygghetsvärdar
i varje team är ute i dessa områden varje kväll.

Stärkt arbete mot våldsbejakande extremism

1 mnkr

Den samordningsfunktion mot våldsbejakande extremism som inrättats har varit effektiv. Tusentals
anställda har fått utbildning och ett stort antal operativa insatser har gjorts. Vi vill nu tillföra ökade resurser
till denna funktion så att den kan ge ett ännu mer aktivt stöd till skolor och andra verksamheter inom staden.

Utökning av Levande historia för bl a demokratiarbete i skolan 2 mnkr
Göteborg står inför nya utmaningar – inte minst i form av radikalisering och extremism. Antisemitismen är
ett av flera hot. Därför behövs, bland mycket annat, en ordentlig förstärkning av demokratiarbetet i skolan.
Stadens institution Levande historias viktigaste uppgift är att, utifrån historiska erfarenheter, stödja
satsningar för skolning av ungdomar i demokrati och respekt för alla människors lika värde. Demokratin
måste försvaras och det är i skolan det avgörande arbetet börjar.

Centralt resursteam mot hedersförtryck

3,5 mnkr

Göteborgs Stad har ett omfattande och välfungerande arbete mot hedersförtryck. Under senare år har det
förstärkts med en central samordningsfunktion mot hedersförtryck. Mycket av de praktiska insatserna sker
ute i stadens verksamheter och genom ideella organisationer. Vi vill nu komplettera detta arbete med ett
centralt resursteam som kan göra konkreta, operativa insatser där det behövs samt vara ett stöd för skolor,
socialtjänst och andra verksamheter.

Förstärkt samordningsfunktion mot hedersförtryck

1,5 mnkr

Vi vill förstärka den centrala samordningsfunktionen mot hedersförtryck med personal och andra resurser
för att ännu bättre kunna samla stadens arbete, utöka utbildningsinsatserna för de anställda och samverka
effektivt med det nya centrala resursteamet.

JÄMLIKHET
Uppstart av en Social Science Park

2 mnkr

Det ska skapas en miljö där staden möter näringslivet och akademin i utvecklingen av nya innovationer
inom välfärden. Det skulle kunna handla om effektivare handläggningssystem för socialsekreterare, bättre
metoder för att servera mat inom hemtjänsten eller nya IT-verktyg för minnen och stimulans på
äldreboenden. Konceptet för satsningen håller nu på att utarbetas. 2019 blir i första hand ett uppstartsår.

Hembesök från socialtjänsten och BVC i alla utsatta områden

4 mnkr

I år startas ett hembesöksprogram, i samverkan mellan BVC och socialtjänsten, för barnfamiljer som har
det särskilt svårt. Målgruppen är förstagångsföräldrar i Angered, Bergsjön, Biskopsgården och Opaltorget.
Syftet är att se till att föräldrar och barn får allt stöd som de har rätt till. Utan uppsökandet är erfarenheten
att många missar viktig hjälp. För 2019 vill vi utvidga denna verksamhet till samtliga utsatta områden i
staden. Vi har redan byggt ut familjecentraler i alla stadsdelar för att komma närmare och ge bättre stöd till
barnfamiljerna. Detta blir ännu ett verktyg för sociala insatser så tidigt som möjligt i barnens liv.

Bemannad lekplats i Beryllparken

2 + 3 mnkr invest

Bemannade lekplatser bidrar till trivsel, trygghet och engagemang. Detta är ett bra sätt att, i samverkan med
exempelvis föreningar och stadsdelsnämndernas fritidsverksamhet, lyfta närområdet. Beryllparken blir den
sjätte i raden av bemannade lekplatser över hela staden.

Utredning om barnhälsoteam på förskolor

0,5 mnkr

Elevhälsoteamen i skolan har skapat bättre förutsättningar för barn och unga att klara studierna och att må
bra. Det är ett sätt att samla kompetenser kring barns hälsa för att kunna ge ett mer aktivt och precist stöd.
Vi vill nu gå vidare och utreda om samma modell kan användas inom förskolan.

Utredning om att stärka samhällsorienteringen för nyanlända

0,5 mnkr

Göteborgs Stad jobbar sedan länge relativt bra med samhällsorientering för nyanlända. Detta är viktigt för
att klara etablering och integration samt skapa ett mer jämlikt samhälle. Vi vill förstärka orienteringen med
ett ännu tydligare fokus på att komma i arbete och att på djupet ta till sig de värden som präglar samhället
när det gäller jämställdhet och demokrati.

FÖRSKOLA OCH SKOLA
Alla barn ska kunna gå på fritids

60 mnkr

Vi vill göra en storsatsning på fritidshemmen. Fritidshemsverksamhet ska även erbjudas barn till
föräldralediga och arbetssökande. Den ska utan avgift erbjudas barn till nyanlända. Det handlar om en
väldigt viktig verksamhet, särskilt för barn i lågstadiet som slutar skolan tidigt på dagen. På fritids får barn
chans att utveckla kunskaper och färdigheter, ett socialt sammanhang och ingångar till föreningslivet.
Fritidshemmen har stora behov, framförallt av fler utbildade vuxna och av bra lokaler. För att kunna öppna
verksamheten för fler barn krävs att den är rustad. Bl a behövs insatser för att ge befintlig personal rätt
utbildning och för att rekrytera nya pedagoger.

PERSONAL OCH ARBETSMARKNAD
Sänkning av heltidsmåttet för nattarbete till 33 tim

37,5 mnkr

Det rör sig om en sänkning från ca 35,5 tim. Över 1000 välfärdsarbetare jobbar i huvudsak på natten.
Nattarbete tär mer på kroppen och behovet av återhämtning är stort. Vi vill minska antalet timmar som
dessa anställda behöver arbeta på natten och lägga oss under Västra Götalandsregionens nivå. Detta ger mer
tid för återhämtning, ett bättre arbetsliv och högre kvalitet i verksamheten.

Betalda arbetskläder till alla yrkesgrupper

4 mnkr

Sedan tidigare har vi drivit igenom betalda arbetskläder för de flesta anställda i behov av detta inom
Göteborgs Stad. Nu vill vi ta det sista steget och införa betalda arbetskläder för alla välfärdsarbetare.
Boendestödjare, stödassistent, stödpedagoger, avlösare samt personliga assistenter ska ha samma goda
villkor som sina kollegor i andra yrkesgrupper.

Låglönelyft för de yrkesgrupper som har sämst betalt

20 mnkr

Vi vill, för att öka jämlikheten, fortsätta att minska löneskillnaderna mellan de anställda i Göteborgs Stad.
Därför vill vi satsa 20 mnkr, mer än tidigare, på ett rejält låglönelyft där fokus ligger på att stötta de som har
lägst medianlön. Vårdbiträden, måltidsbiträden och lokalvårdare är några av de grupper som ska prioriteras.

Pilotprojekt för att öka unga mäns sysselsättning

3 mnkr

Skillnaden mellan unga mäns och kvinnors sysselsättning är ett nytt problem. I Arbetsförmedlingens statistik
för april 2018 är 4,9 procent av Göteborgs unga kvinnor arbetslösa – medan hela 8,3 procent av de unga
männen befinner sig i samma situation. Samtidigt som kvinnorna ska ges det stöd de behöver finns det goda
skäl att öka insatserna för de unga männen. Brist på sysselsättning och framtidstro hos unga män kan leda
till otrygghet, kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa. Vi vill därför utöka det framgångsrika projektet Ung
i Öst till fler utsatta stadsdelar i Göteborg. Ung i Öst har möjliggjort tätt samarbete mellan socialtjänst,
fältassistenter, föreningsvandringar, polis och andra lokala aktörer. Projektet har lyckats nå ut till en grupp
som tidigare stått långt från såväl arbetsmarknaden som samhällsinstitutionerna i stort. Genom Ung i Öst
stöttas unga män till att lämna hederskultur, överge kriminella nätverk och skaffa sig laglig sysselsättning.

Utredning om att förmedla sommarjobb i externa branscher

0,5 mnkr

För många ungdomar är det kommunala sommarjobbet den första kontakten med arbetsmarknaden och
yrkeslivet. Idag erbjuder Göteborgs Stad sommarjobb till ca 1600 gymnasieelever och ca 1000
niondeklassare. Genom att satsa på samarbete med det lokala näringslivet vill vi garantera alla ungdomar i
gymnasiets första årskurs ett sommarjobb. Samtidigt skulle detta bli ett sätt att även erbjuda sommarjobb i
branscher utanför Göteborgs Stad.

NÄRINGSLIV
Genomförande av näringslivsstrategiskt program

3 mnkr

Det nya programmet är ett viktigt steg framåt i näringslivsarbetet. En rad aktörer inom och utanför
Göteborgs Stad kommer att involveras. För att programmet ska kunna implementeras på ett ambitiöst och
korrekt sätt behövs en utökad samordningskapacitet på Business Region Göteborg.

Utredning om arbete för artificiell intelligens (AI)

0,5 mnkr

Detta är ett av få forsknings- och innovationsområden där Göteborg och Sverige snabbt behöver lyfta sig.
Att det nu ska skapas en arena för AI i Göteborg är ett genombrott. Utredningen ska studera vad Göteborgs
Stad kan göra för att främja samverkan och kapacitetsuppbyggnad - samt involvering av de egna
verksamheterna - på området.

Utredning om policy-labb inom Testbädd Göteborg

0,5 mnkr

Testbädd Göteborg har lanserats under våren. Detta är en struktur för att mer effektivt och systematiskt
främja skapandet och utnyttjandet av testbäddar för nya innovationer i Göteborg. Utredningen ska studera
förutsättningarna för att etablera ett s k policy-labb inom denna ram. Ett sådant skulle arbeta med att genom
nytänkande när det gäller lagar, regler och offentliga beslut bana väg för nya innovationer.

IDROTT OCH FÖRENING
Ytterligare en föreningspool

1 mnkr

Föreningar lägger alltmer tid på administrativa sysslor och mindre på sin grundverksamhet. Det är inte bra.
De måste få möjlighet att fokusera mer på sina aktiva ungdomar. Vi tror på den pilotverksamhet som startats
i år för att ge administrativ och annan support för föreningar i Gamlestan och Angered. Vi vill därför gå
vidare med att skapa ytterligare en föreningspool som ska stötta föreningar där det behövs som mest.

Upprustning av anläggningar för spontanidrott

2 + 15 mnkr invest

Flera idrottsplatser i staden är i dåligt skick – särskilt i utsatta områden. Vi vill att dessa ska rustas upp och
kunna användas av unga både till organiserad idrott och spontanidrott. Unga ska se det som naturligt att gå
till sin idrottsplats efter skolan och på helger för att träffa vänner. Det är speciellt viktigt i utsatta områden
där vi behöver fånga upp ungdomar tidigt och erbjuda alternativa platser att vistas och umgås på efter
skoltid. Vi vill att dessa platser ska vara levade mötespunkter i områdena där alla är välkomna.

Arvodering av unga ledare i idrottsföreningar

1,5 mnkr

Det är svårt att rekrytera ledare till idrottsföreningar. Speciellt svårt är det i utsatta områden. Därför vill vi
skapa ett system för att stödja föreningar som önskar arvodera unga ledare 15–25 år. Dessa ledare har en
avgörande roll att spela i ett starkt föreningsliv. Vi tror att en arvodering, på kanske ca 500 kr per månad,
kan göra ledarrollen mer attraktiv och öka incitamentet för den unge att satsa på uppdraget i föreningen.

Bättre tillgång för föreningar till stadens lokaler

2 mnkr

Föreningslivet behöver på kvällstid ges större tillgång till lokaler i förskolan, skolan och andra kommunala
verksamheter. Det är inte hållbart att stadens lokaler står tomma när föreningar samtidigt har lokalbrist. För
närvarande utreds denna möjlighet. Under 2019 vill vi att det nya systemet ska börja fungera i praktiken.

Utredning om övre åldersgränsen för aktivitetsersättningen

0,5 mnkr

I dagsläget är den övre gränsen för det lokala aktivitetsstödet för föreningar med ungdomsverksamhet i
Göteborg 25 år. Vi vill utreda om det vore möjligt och önskvärt att ta bort den övre åldersgränsen. Syftet
skulle i så fall vara att främja ett starkare och bredare föreningsliv – särskilt i utsatta områden.

Utredning om ökad samverkan mellan fritidskonsulenter

0,5 mnkr

Fritidskonsulenterna har en mycket viktig roll att spela genom att stödja och utveckla stadens föreningar. Vi
vill utreda hur samverkan mellan stadens fritidskonsulenter kan stärkas. Om de i större utsträckning
samarbetade med varandra skulle de gemensamt kunna bli ett mer effektivt stöd till föreningslivet.

TRAFIK
Förbättring av vägnätet genom särskild underhållssatsning

5 + 190 mnkr invest

Gator och vägar slits hårt av den växande tunga trafiken. Detta ökar risken för olyckor. Med bättre underhåll
skapas trygghet på vägarna och en mer attraktiv stadsmiljö. Vi vill därför göra denna särskilda satsning på
att förbättra skicket på gator och vägar. Det handlar om både investering och drift med upprustning av
gatuanläggningar och underhållsbeläggningsarbeten.

Utbildningspaket för trafikutbildning i grundskolor

1 mnkr

Detta är en särskild satsning för att öka kunskapen och säkerheten bland stadens unga. Beteendet i trafiken
grundläggs i ung ålder. Det är viktigt att trafiksäkerhetsfrågor lyfts in redan i grundskolan. Det handlar ytterst
om att ökad trygghet och medvetenhet ska ge en bättre trafiksäkerhet. Satsningen kan ses som ett led i att
Barnkonventionen ska bli lag. Där anges bland annat att barns och ungdomars inflytande och delaktighet
ska utvecklas i samhälls- och trafikplanering.

Utredning av spårtunnel Kortedala– Alelyckan

0,5 mnkr

Vi vill inom ramen för Koll2035 prioritera arbetet att nyanlägga en spårväg med stadsbanestandard i tunnel
mellan Bergsjöbanan och Angeredsbanan vid Alelyckan. Det är en sträcka på 1,8 km som skulle ge en direkt
förbindelse från Bergsjön-Kortedala till Drottningtorget. Med tunneln på plats beräknas restiden mellan
Bergsjön och City minska med ca 6 min.

Utredning av stadsnära parkeringsentréer

0,5 mnkr

I takt med att Göteborg växer vill vi ta ett nytt och offensivt grepp för att skapa attraktiva
parkeringsmöjligheter i staden. Det behövs parkeringsanläggningar i strategiska lägen - med god kapacitet
och goda kommunikationer med övriga staden - knutna till attraktiva tjänster och betallösningar. Dessa
kommer både bilpendlaren och besöksparkeraren till gagn samt avlastar cityparkeringen. De platser vi vill
utreda ligger i anslutning till centrala Göteborg, dock utan att leda trafiken in i stadskärnan.

Utredning av slinga för elbussar Angered–Lövgärdet–Gårdsten 0,5 mnkr
Denna slinga kan ge flera viktiga mervärden. Elektrifieringen minskar utsläpp och buller. Genom att följa
Koll2035-programmets inriktning mot metrobussar går det skapa kopplingar mellan platser och områden
som tidigare saknats. Det ger nya sociala samband samt en mer jämlik tillgång till arbete, bostad, service och
utbildning. Detta öppnar upp för förtätning och stadsutveckling i hela stråket, vilket kan öka tillgängligheten
mellan tyngdpunkterna Partille, Rymdtorget och Angered samt förkorta restiden från Rymdtorget till City.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Utredning om hur behovet av stafettsocionomer kan minska

0,5 mnkr

Vi har arbetet målmedvetet under flera år för att förbättra arbetsmiljön för stadens socionomer - som gör
ett otroligt viktigt arbete. Som ett led i detta vill vi utreda hur vi kan lösa stadens behov av socionomer på
ett sätt som är bättre både personalekonomiskt och ur ett arbetsmiljöperspektiv. Det handlar för staden om
att stärka socionomkapaciteten och minska behovet av s k stafettsocionomer.

FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Förstärkning av inventeringspooler för enkelt avhjälpta hinder

1,3 mnkr

Att undanröja enkelt avhjälpta hinder är en viktig del i att göra staden tillgänglig för alla. Arbetet har gjort
framsteg men går för sakta och behöver intensifieras. När resultaten mättes under 2017 var ca 60 procent
av stadens publika anläggningar inventerade. En intensifiering av arbetet behöver främst fokusera på stadens
facknämnder och bolag och de anläggningar som de förfogar över.

ÄLDRE
Ge äldre möjlighet att tillgodogöra sig ny teknik

2 mnkr

För att bryta den isolering som många äldre känner behöver fler få möjlighet att tillgodogöra sig den teknik
som finns, särskilt informationsteknik. Det kan bidra till ökad delaktighet i samhällslivet och bättre
möjligheter att tillgodogöra sig digital information. Vi tror att civilsamhället kan bidra i detta arbete. Vi vill
därför att stadsdelarna, i samverkan med lokala organisationer, ska stå för genomförandet.

Utredning om välfärdsteknik inom äldreboenden och BmSS

0,5 mnkr

I programmet Attraktiv hemtjänst har stora satsningar har gjorts på välfärdsteknik. Det finns idag möjlighet
för den äldre att välja nattillsyn med trygghetskamera och det pågår tester av flera andra tjänster. Arbetet
med välfärdtekniklösningar är inte lika utvecklat inom stadens äldreboenden och BmSS. Det är viktigt, både
ur ett brukar - och medarbetarperspektiv, att välfärdstekniken når även dessa verksamheter. Vi vill därför
att det genomförs en utredning om behovet att vidareutveckla detta arbete.

KULTUR
Utredning om rekvisitaförråd för det fria scenkonstlivet

0,5 mnkr

Vi går vidare med vår satsning på det fria kulturlivet. Den här gången vill vi utreda möjligheten att inrätta
ett rekvisitaförråd. Det innebär att de fria grupperna, som många gånger har små ekonomiska marginaler,
har möjligheten att låna rekvisita och annat som behövs för att sätta upp en produktion. Utredningen ska
ske i nära samverkan med det fria kulturlivet.

Synliggöranade av stadens offentliga konst

1 mnkr

Genom ett samarbete mellan park- och naturnämnden och kulturnämnden vill vi ta fram en app som guidar
göteborgare och besökare till den offentliga konst som ofta återfinns i stadens parker. Det handlar om att
tillgängliggöra konsten och samtidigt sätta konstverken i ett sammanhang – i stadsdelen, i staden, i historien.

