ETT STARKARE SAMHÄLLE
OCH ETT TRYGGARE GÖTEBORG

VI GBG

GÖTEBORG ÄR EN BRA STAD ATT LEVA I.
GÅNG EFTER GÅNG HAR VI FÅTT GÖTEBORGARNAS FÖRTROENDE ATT FORTSÄTTA
ARBETET MED ATT UTVECKLA OCH STYRA GÖTEBORG. DET VILL VI FORTSÄTTA MED.
DET BETYDER INTE ATT VI ÄR NÖJDA, DET FINNS MYCKET KVAR ATT GÖRA I ETT
SAMHÄLLE SOM FÖRÄNDRAS OCH UTVECKLAS I ALLT SNABBARE TAKT.
ETT SAMHÄLLE SOM INTE SKA STYRAS AV ENKEL POPULISM ELLER AV RASISM.
VI VILL SE ETT STARKARE SAMHÄLLE MED EN BÄTTRE VÄLFÄRD, HÖGRE PENSIONER
OCH EN KOMPROMISSLÖS KAMP MOT BROTTSLIGHETEN OCH DESS ORSAKER. DET
ÄR BÄTTRE ÄN SÄNKTA SKATTER. MED 60 000 FLER BOSTÄDER I GÖTEBORG FÅR
FLER MÖJLIGHET ATT FLYTTA HEMIFRÅN OCH MED EN SNABBARE INTEGRATION
SKA ALLA SOM KAN JOBBA ATT JOBBA.

Därför vill vi satsa på:
Trygghet i välfärden - före sänkta skatter
Lag och ordning - inga särskilt utsatta områden på 10 år
Snabbare integration - alla som kan jobbar eller utbildas istället för sänkta löner
60 000 nya bostäder - för vanligt folk

En tryggare välfärd – före stora skattesänkningar
Sjukvården är en viktig välfärdsfråga. När det går bra för Sverige ska vi förbättra
sjukvården för alla. För oss går det före nya skattesänkningar. Alla har rätt till en
god hälsa för att kunna leva ett fritt liv. Köerna och väntetiderna till både undersökningar och operationer, samt till akutmottagningar är långa. För att kapa köerna vill
vi öppna de nu 200 stängda vårdplatserna på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Den största anledningen till köer som följd av stängda vårdplatser är personalbristen. Lösningen är att satsa på personalen så att den trivs och stannar. Inte genom
tillfälliga inhopp från bemanningsföretag, hyrläkare och fler privatiseringar. Vår
lösning ligger i politik som ger utrymme till högre löner – som parterna ska
förhandla om, fasta anställningar och bättre arbetsvillkor.

Exempel på vad vi har gjort:
• En historisk nationell sjukvårdssats-

ning med 13 miljarder kr sedan 2014
för att anställa mer personal.

• Under 2018 satsat 2 miljarder kr på
goda arbetsvillkor och utvecklade

arbetssätt för personalen; 1 miljard kr
extra på förstärkt förlossningsvård; 1
miljard kr extra för skärpt vårdgaranti
och förbättrad tillgänglighet och 650
miljoner kr på psykisk hälsa och
psykiatri för såväl unga som vuxna.

• Under 2018 införs avgiftsfri gynekologisk cellprovtagning mot
livmoderhalscancer.

• Dubblerad nationell satsning på
psykisk hälsa.

Vad vi vill:
• Arbetsmiljön i sjukvården ska förbätt-

ras. De som jobbar i välfärden ska
hinna, orka och kunna ge patienter
och brukare en god vård och omsorg
av hög kvalitet. Fortbildning med lön.

• Satsa 2 miljarder nationellt för fler

anställda på vårdcentralerna och på
närakuter för längre öppettider.

• Avsätta 500 miljoner kr per år

2019–2022 nationellt på en ny och
utvecklad cancersatsning.

• Korta sjukvårdsköerna och förbättra
tillgängligheten.

• Öka resurserna på cancersjukvården
så väntetiderna kortas.

• Att Schyssta villkor ska gälla för alla.
• Att vården ska bli oberoende av
hyrpersonal.

• Gratis kollektivtrafik utanför rusningstid och simhallskort för äldre i Göteborg
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Vad vi vill:

Våra vallöften:

• Att krav på arbetsrättsliga villkor

• Kapa köerna i vården

motsvarande fullvärdiga svenska
kollektivavtal ska gälla.

• Att vårdens pengar ska användas för

bättre vård inte fler marknadsexperiment.

• Höjda grundlöner i Västra Götalandsregionen för all sjukvårdspersonal.

• Organiserade prostata-prov i Västra

Götalandsregionen för män mellan 50
och 70 år.

• Erbjuda gratis besök hos tandhy-

gienist i Västra Götalandsregionen för
alla över 65 år.

• Minska heltidsmåttet i Göteborgs

stad för nattarbete till 33 timmar i
veckan för att ge nattarbetare mer tid
till återhämtning.

• Erbjuda fria arbetskläder i Göteborgs
stad till alla välfärdsarbetare som
behöver detta.

• Genomföra en låglönesatsning i

Göteborgs stad för de lägst betalda
yrkesgrupperna exempelvis måltidspersonal, vårdbiträden och städare.

• Öka andelen kvinnliga chefer samt
chefer födda utanför Norden.

• 14 000 fler anställda nationellt inom
vården till 2022.

• Höja grundlönerna för vårdpersonalen

• Fria arbetskläder i Göteborg för alla
välfärdsarbetare.

Alla elever ska klara av skolan
I vårt starka samhälle ska du känna trygghet i att skolan finns där för dig och ditt
barn. Det kräver stora investeringar och fler välutbildade lärare som känner stöd
från hela samhället. För oss är det viktigare än stora skattesänkningar och
privatiseringar. Vi vill utbilda och anställa fler lärare och lärarassistenter. Lärare
ska inte vara diversearbetare, de ska ägna sin tid åt att förbereda, genomföra
och följa upp undervisningen i klassrummet. Lärarassistenter ska ha kunskap och
kompetens för att kunna arbeta självständigt och vara ett stöd för eleverna och
lärarna.
Vi socialdemokrater vill satsa på framtidens fritids. Elevgrupperna ska minska
och personaltätheten öka för att säkra kvaliteten i fritidshemmen. Fritids ska
utvecklas så att alla barn ska få ta del av idrotts- och kulturaktiviteter.

Exempel på vad vi har gjort:
• 28 000 fler anställda i skolan nationellt sedan 2014.

• Stärkt elevhälsan.
• Utökat undervisningstiden i Matematik samt idrott och hälsa.

• Infört en Läsa-skriva-räkna garanti för
att alla elever ska nå kunskapsmålen.

Vad vi vill:

Våra vallöften:

• Införa nationella riktmärken för

• Anställa fler lärarassistenter och ta

elevgruppernas storlek och satsa 500
miljoner/år på mer personal i fritids.

• Anställa fritidsutvecklare i alla kom-

muner som ansvarar för att skapa fler
meningsfulla fritidsaktiviteter och
göra fritidshemsverksamheten mer
relevant för mellanstadieelever.

fram kortare kurser för lärarassistenterna så de kan vara ett bra stöd för
lärarna och en extraresurs för eleverna.

• Förbjud religiösa friskolor
• Stoppa vinstjakten i skolan.

• Ha lugn och ro i klassen och en jämlik

• Fördubbla föreningslivet i utsatta

• Införa en Läraraspirantmodell, så att

• Alla barn ska kunna gå på fritids. Vi

skola med utbildad personal.

fler ska kunna bli lärare genom att
arbete i skolan kombineras med
studier. Det ska vara möjligt att
plugga till lärare och jobba samtidigt i
hela landet.

• Att akademiker enkelt ska kunna bli

lärare genom fler platser på kompletterande pedagogisk utbildning (KPU),
att akademiska ämneskunskaper
bättre valideras och att fler universitetsutbildningar också ger en lärarexamen.

områden i Göteborg till 2025.

vill storsatsa på att stärka fritidshemmen – med bl a utökade lokaler samt
mer och bättre utbildad personal –
och att öppna upp fritids även för
barn till arbetslösa och föräldralediga.
Genom att fler elever ges möjlighet
att gå på fritids ökar chanserna för
fler att klara skolan.

• Idrott, läxläsning och kultur inom
ramen för fritids.

• Förebygg psykisk ohälsa bland barn

och unga. Det innebär bla att när man
gör en vanlig fysisk hälsokontroll i
skolan så ska också den psykiska
hälsan kontrolleras.

Trygghet och trivsel på äldre dar
De som varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete lagt grunden för
vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Att bryta
ensamheten och öka tryggheten hos våra äldre är en fråga om anständighet.
Sverige ska vara ett starkt och tryggt samhälle som håller ihop. För oss socialdemokrater går investeringar i välfärden och satsningar på våra äldre före skattesänkningar för de som tjänar bäst. I det starka samhället blir du inte fattig och
otrygg när du blir äldre. Därför går vi till val på att bygga fler trygghetsboenden
och avskaffa den orättvisa pensionärsskatten.

Exempel på vad vi har gjort:

Våra vallöften:

• Tagit ytterligare ett steg för att sluta

• Avskaffa den orättvisa pensionärsskat-

den orättfärdiga skatteklyftan mellan
pensionärer och löntagare. De två
sista stegen för att helt ta bort
skatteskillnaden tas 2019 och 2020.

• Gjort öppenvården gratis för alla
äldre än 85 år.

Vad vi vill:
• Utveckla uppdraget som trygghets-

värd på trygghetsboenden med fokus
på samverkan, information och
gemenskap för ökad trygghet.

• Inrätta uppsökande verksamhet för
alla äldre över 80 år som inte har
hemtjänst i samtliga stadsdelar ingen ska känna sig bortglömd.

• Att alla ska ha 70% av sin slutlön i
pension.

• Att äldre ska ha en fast vårdkontakt.
• Att äldre ska få gratis besök hos
tandhygienist.

• Att äldre ska få gratis sjuksköterskebesök på vårdcentralen.

ten.

• Trygghetsboenden ska fortsätta att

byggas ut så att det 2022 finns 2400
trygghetslägenheter och det 2028
finns 4500 lägenheter.

Lag och ordning - en trygg stad
Alla ska kunna känna sig trygga i Göteborg. Så är det inte idag. Trots att
brottsligheten minskar ökar känslan av otrygghet på sina håll.
Det tar vi socialdemokrater på största allvar.
Vi vill säkra lag och ordning i hela Göteborg. Om tio år ska det inte längre finnas
några särskilt utsatta områden i staden. Det är ett offensivt men inte alls orealistiskt mål. Vi är därför kompromisslösa i kampen mot brottslighet och gängkriminalitet. Detsamma gäller extremism. Här måste det vara glasklart vad som
gäller. Alla ska följa våra gemensamma lagar och regler och respektera demokratins principer. Föreningar som inte tar avstånd från våldsbejakande extremism och hedersförtryck ska inte få bidrag eller hyra lokaler av Göteborgs stad.
Vi har satt igång ett stort och brett trygghetsarbete som heter
”Trygg i Göteborg”. Där samarbetar alla goda krafter, staden, polisen,
näringslivet och föreningslivet. Det har gett bra resultat. Vi kommer att fortsätta
det arbetet och förstärka det.

Exempel på vad vi har gjort:
• Den största nationella polissatsningen
någonsin och ca 30 straffskärpningar.

• Tryggare utemiljöer i Göteborg med
fler poliser, kameror och trygghetspersonal.

• Fört en hård kamp mot gängkriminella med bl a tuffare tag emot knarket.

• Utvecklat avhopparverksamheten.
• Förstärkt kvinnojourer.

• Stärkt samverkan mellan staden och
myndigheter för att komma åt
kriminalitet.

• Ordning och reda på hyresmarknaden. Bort med oegentligheter och
brottslighet.

• Kriminalisera köp av svarta hyreskontrakt.

Våra vallöften:
• Inga särskilt utsatta områden i
Göteborg om 10 år.

Vad vi vill:
• Öka tryggheten i hela Göteborg

genom bl a större resurser i trygghetsarbetet, upprustning av torg,
mötesplatser och lokala trygghetsvärdar.

• Inga bidrag i Göteborg till föreningar
med extremism eller hedersförtryck.

• Förstärk hela rättskedjan från polis
och domstolar till kriminalvården.

• Öka respekten för blåljuspersonalen.
• Fler trygghetsvärdar, väktare och mer
kameraövervakning.

• 10 000 fler polisanställda nationellt
2024.

Alla ska kunna ﬂytta hemifrån.
Göteborg är en av de mest dynamiska städerna i Europa. Under de kommande
10–15 åren ska det byggas infrastruktur, bostäder, kontor och mycket annat i
stor skala. Staden ska lyftas till en ny nivå. Kärnan i detta är bostäderna. Vi vill
att det ska byggas 60 000 nya bostäder fram t o m 2028. Minst hälften ska vara
hyresrätter. Hyrorna ska anpassas även för personer med låga inkomster. En
blandning av boendeformer är en viktig nyckel till att minska klyftor och segregation. Därför vill vi också att fler småhus ska byggas där det idag mest finns
hyresrätter.
Allmännyttan är en grundbult i ett starkt samhälle. För oss är det självklart att
den ska utgöra en stor andel av bostadsmarknaden. När kommunen äger
bostäder innebär det att fler har råd att bo bra. Den får allt större betydelse för
trygghetsarbetet.
Vi vet också att göteborgarna skulle drabbas av mellan 30 till 50 % i
hyreshöjningar om nuvarande system ersattes med marknadshyror.
Detta är något som vi säger blankt nej till.
Vi vill att barriären mellan inner- och ytterstad ska byggas bort. Vi vill sätta igång
stora planer för flera tusen bostäder i ett stadsbyggnadslyft för Angered,
Biskopsgården och Tynnered/Frölunda. Det är områden med stora möjligheter
att utvecklas och blomstra. Genom att förtäta smart på rätt ställen och skapa
sammanhållna stråk kan vi stärka dessa områden.
En blandad och levande stad skapar vi genom att komplettera områden med
bostäder, arbetsplatser och service som stärker och utvecklar stadsdelarna.
Göteborgarna ska ha tillgång till bra kollektivtrafik, torg och grönområden inom
gångavstånd. När vi bygger nytt måste vi se till att det finns bra lokaler för både
kommersiell och kommunal service, särskilt förskolor och skolor. Vi vill att
Göteborg ska vara en blandstad med mer liv och rörelse, ökad trygghet och fler
naturliga mötesplatser.

Exempel på vad vi har gjort:

Vårt vallöfte:

• Infört ett investeringsstöd för

• 60 000 nya bostäder, varav 30 000

• Genomfört ändringar i plan- och

Vad vi vill:

byggande av små hyreslägenheter
och studentbostäder.

bygglagen för att göra planprocessen
snabbare och mer effektiv.

• Förbättrat bostadsbidraget och höjt
bostadstillägget.

hyresrätter, t o m 2028.

• Bygga bort bostadsbristen genom att
bygga 60 000 nya bostäder de
kommande tio åren varav minst
hälften ska vara hyresrätter.

• Minska segregationen genom att

bygga ihop inner- och ytterstaden och
satsa på att lyfta stadens ytterområden.

• Skapa en blandad och levande stad
med olika typer av bostäder i alla
stadsdelar.

• Värna och utveckla allmännyttan.
• Stoppa marknadshyror och utförsäljningar.

• Fler små och billiga bostäder till unga
med jobb genom sänkta byggkrav.

• Ökat stöd för att bygga fler studentlyor och en ny form av kompisboende.

Alla som kan jobba ska jobba.
Integration sker genom utbildning, jobb och språk. En viktig del av lösningen är
ett stegvist jobb- och kunskapslyft. Genom att steg för steg erbjuda exempelvis
praktik, lärlingsutbildningar, vuxenutbildning och språkträning lyfter vi arbetslösa hela vägen till egenförsörjning. Alla ska bidra, ingen ska lämnas efter. För att
främja integrationen är det också viktigt att främja föreningslivet i utsatta
områden och skapa nya trafiklösningar som väver ihop staden.
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Exempel på vad vi har gjort:
• Förbättrat a-kassan så att fler får 80
procent av sin lön och förlängt
möjligheten till deltidsstämpling.

• Vi arbetar med en ny kompetensför-

sörjningsplan och har öppnat fyra nya
kompetenscenter som lotsar arbetslösa in i bra sysselsättning.

• I samverkan med arbetsmarknadens

aktörer utöka och förbättra yrkesgymnasiet, yrkesvux, yrkeshögskola och
yrkesinriktad SFI.

• Att alla SFI-elever, vid behov, ska

kartläggas med utgångspunkt från
tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.

• Vuxenutbildning är helt avgörande för • Att alla SFI-elever, vid behov, ska få
att minska arbetslösheten och skapa
en tryggare arbetsmarknad. Vi
garanterar alla invånare en rätt till
kommunal vuxenutbildning – när som
helst i livet.

kontakt med arbetsmarknaden
genom praktik och/eller arbete.

• Intensifiera arbetet med att bryta
arbetsmarknadssegregationen

• Att staden ska samverka med relevan-

Vad vi vill:
• Öka och intensifiera samverkan

mellan Göteborgs Stad och Arbetsförmedlingen så att våra gemensamma resurser används på ett effektivt
sätt.

• Att Arbetsförmedlingen ska ge alla

individuellt stöd från dag ett och ha
tid att arbeta utifrån de behov som
finns.

• Ha ett nationellt system för validering
och komplettering av utländsk
utbildning

ta fackförbund för att främja ett
hållbart arbetsliv, underlätta inträdet
på arbetsmarknaden samt finna goda
lösningar för kompetensutveckling för
befintliga medarbetare.
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VALLÖFTEN FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I GÖTEBORG
• 60 000 nya bostäder, varav 30 000
hyresrätter, tom 2028.
• Kapa köerna i vården.
• Höja grundlönerna för vårdpersonalen.
• Fördubbla föreningslivet i utsatta områden i
Göteborg till 2025.
• Alla barn i Göteborg ska kunna gå på fritids.
• Öka antalet trygghetslägenheter för äldre
under den kommande mandatperioden och
de kommande 10 åren.
• Inga särskilt utsatta områden i Göteborg om
10 år.

