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RÖDGRÖNROSA VS ALLIANSEN 

Tilldelning nämnder     +496 mnkr 

Varav utbildningsnämnderna:   +221 mnkr 

Varav de fyra nya socialnämnderna:    +184 mnkr 

Varav nya funktionsstödsnämnden:   +36 mnkr 

Varav nya äldrenämnden:    +28 mnkr 

 

JÄMLIKHET, JÄMSTÄLLDHET & 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 

 
Satsning på jämställdhet och mänskliga rättigheter 32 mnkr 

Jämställdheten ska öka och livsvillkoren för hbtq-personer förbättras. Det ska 

bland annat göras genom jämställda löner, skapa fler mötesplatser för hbtq-

personer och tjejer ska erbjudas gratis mensskydd. Dessutom ska 

Stadsdelsmammor anställas i syfte att kvinnor från olika kulturell bakgrund ska 

guida andra i liknande situation. Sysselsättningseffekter är dubbla då kvinnor utan 

arbete anställs för att underlätta andras inträde på arbetsmarknaden.   

 

Satsning mot mäns våld    51+27* mnkr 

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det ska bland annat göras genom att kvinno- 

och tjejjourer ska få ökat verksamhetsstöd, de kommunala jourerna och skyddade 

boendena blir fler och arbetet mot sexköp utökas. Det ska även göras satsningar 

inom skolan på att bli en kommun fri från våld och kompetensen ska höjas i att 

identifiera och bemöta de barn och unga som utsätts för våld. Dessutom ska det 

startas ett kvinnoföreningshus där frivilligorganisationer som driver frågor för 

kvinnor får möjlighet att hyra in sig under ett tak. 

 

DEMOKRATI 

  
Demokratisatsning     17 mnkr 

Demokratin ska stärkas genom att införa en central medborgarbudget, ett 

medborgarkontor samt en medborgarröstningsfunktion och öppen plattform för 

Göteborgsförslaget.   
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IDROTT OCH FÖRENING  

  
Satsning på föreningslivet    25 mnkr 

Föreningslivet ska stärkas genom utökade föreningsbidrag som ska viktas utifrån 

kön och socioekonomi. Hyreskostnaderna för föreningslivet ska minska. Det ska 

även göras en satsning på unga som vanligtvis inte deltar i förenings- eller  

Fritidsaktiviteter. Arbetet ska inriktas på att öka kunskapen om demokrati, 

mänskliga rättigheter, antirasism och feminism 

 

Bad- och simsatsning                     47+260* mnkr 

Ett badhus i centrala Göteborg ska byggas och badet i Frihamnen ska 

färdigställas. Avgiftsfri simskola ska införas och entrén till badhus och gym ska 

göras avgiftsfri för barn, studenter och pensionärer.  

 

Idrottssatsning                      23+284* mnkr 

Fler näridrottsplatser ska byggas och de befintliga ska rustas upp. Fler lekplatser 

ska bemannas och en satsning ska göras på ridsport.   

 

FUNKTIONSRÄTT 

  
Tillgänglighetssatsning    57 mnkr 

Göteborg ska göras mer tillgängligt genom att undanröja enkelt avhjälpta hinder i 

kommunens publika lokaler och på allmän platsmark. Resandet ska också göras 

mer tillgängligt genom fler avgiftsfria resor och ökat antal serviceresor. Dessutom 

ska antalet bostäder med särskild service ska byggas ut för att tillgodose 

behoven. 

 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG  

  
Satsning på socialtjänsten    171 mnkr 

Kvaliteten individ- och familjeomsorgen ska höjas, bland annat genom att 

anställda fler socialsekreterare och förbättra deras arbetsvillkor. 

Försörjningsstödet ska åter inkludera periodkort i kollektivtrafiken och stödet ska 

höjas under sommaren för barnfamiljer. Antalet familjecentraler ska öka och det 

familjecentrerade arbetssättet ska utvecklas. Dessutom ska alla socialnämnder 

införa barnrättsombud för att säkerställa att barnkonventionen följs.   
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FÖRSKOLA OCH SKOLA  

  
Förskolesatsning    167 mnkr 

Kvaliteten inom förskolan ska höjas genom fler anställda och minskade 

barngrupper. Förskolan ska också stärkas genom att det språkutvecklande 

arbetet ska förbättras, verksamheterna får fler och större lokaler, öppettiderna på 

de öppna förskolorna ska utökas, fler förskolor på obekväm arbetstid, ett 

pilotprojekt med förskolebibliotek ska genomföras, kommunen ska verka för att 

fler nyttjar förskola och juli månad ska åter göras avgiftsfri.   

     

Skolsatsning    420 mnkr 

Kvaliteten inom skolan ska höjas genom fler anställda och mindre klasser. Skolan 

ska också stärka elevhälsan, NPF-säkra alla skolor, ta fram fler lokaler, 

skolungdomar ska få sommarlovskort, studie- och yrkesvägledningen ska byggas 

ut, juli månad ska åter göras avgiftsfri för fritidshemmen, utemiljöerna ska rustas 

upp och öka insatserna inom Skolfam.  

 

Gymnasiesatsning    35 mnkr 

Kvaliteten inom skolan ska höjas och fler lokaler ska tas fram.  

   

ÄLDRE 

  
Höjd kvalitet inom äldreomsorgen     421 mnkr  

Fler ska anställas inom äldreomsorgen och kvaliteten på omsorgsinsatserna ska 

höjas. Dessutom ska arbetsmiljön förbättras, aktivitetsteam inom hemtjänsten ska 

inrättas, anhörigcentrum ska inrättas i alla delar av Göteborg, trygghetslarmen 

ska göras avgiftsfria och medarbetare ska erbjudas körkortsutbildning på 

arbetstid. Satsningen inkluderar 172 miljoner i uppräkning och 

befolkningsändringar.   
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MILJÖ- OCH KLIMAT  

 
Klimatsatsning    76 mnkr 

För att minska klimatpåverkan ska åtgärder inom utredningen "Fossilfritt 

Göteborg – vad krävs?" genomföras och det övergripande miljö- och 

klimatarbetet stärkas. Vi vill införa klimatbudgetar, satsa på cirkulär ekonomi och  

genomföra utbildningsinsatser för måltidspersonal i ekologisk, vegetarisk och 

vegansk mat. 

 

Miljösatsning    11+3* mnkr 

För att skydda grönområden och den biologiska mångfalden ska fler 

naturreservat inrättas. Skötseln av natur och gamla träd ska utökas. Även nya 

platser för egen odling och kommersiell produktion ska tas fram.  Dessutom ska 

åtgärder göras för god vattenstatus i kommunens vatten och skyddsområden för 

ålgräsängar ska inrättas.  

  

STADSUTVECKLING OCH BOSTÄDER  

 
Ökat bostadsbyggande 

22 000 bostäder ska färdigställas under mandatperioden.  Allmännyttan ska öka 

sin produktionstakt till 2500 lägenheter per år, varav minst 2000 ska vara 

hyresrätter. Minst hälften av alla markanvisade bostäder ska vara hyresrätter med 

rimliga hyror. 

 

Stadsbyggnadssatsning                18+150* mnkr 

Utöver ett kraftigt ökat bostadsbyggande ska även klimatanpassningsåtgärder 

genomföras, skötseln av parker och natur ska öka samt ska investeringar ska 

göras för att få ekologiskt hållbara tak med till exempel solceller. 
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TRAFIK 

  
Trafiksatsning               133+50* mnkr 

Satsningarna inom trafik handlar om att prioritera det hållbara resandet. Därför 

genomförs en omfördelning av investeringsutrymmet från bil till cykel, bilfria 

söndagar införs i innerstaden, satsningar på en cykelvänligare stad genomförs, 

planering för byggnation av gång- och cykelbroar över älven påbörjas och 

periodkortet i kollektivtrafiken subventioneras. Det genomförs även andra 

hållbarhetssatsningar såsom att sänka hastigheterna på vägnätet, nya skärpta 

miljözoner och höjda p-avgifter.  

 

KULTUR 

  
Kultursatsning    35 mnkr 

Kulturen ska stärkas genom att utöka satsningarna på det fria kulturlivet, öka 

antalet platser på kulturskolan, utöka öppettiderna på biblioteken och stötta de 

kulturutövare som fått förlorade intäkter under Covid-19-pandemin.  

 

PERSONAL 

  
Personalsatsning     66 mnkr 

Göteborgs Stad ska bli mer attraktiv som arbetsgivare genom att ge medarbetare 

inom välfärden möjlighet till vidareutbildning på arbetstid, det kan exempelvis 

handlar om vårdbiträden som vill läsa till undersköterska. Medarbetare som läser 

fritidspedagogutbildningen ska få behålla 50 procent av lönen. Det ska även tas 

fram nya former av arbetstidsinnovationer riktade mot natten och cykelförmånen 

ska höjas till 1000 kr per år. Dessutom ska arbetsmarknadsåtgärder genomföras 

inom park- och natur för att få personer i sysselsättning och öka skötseln av ytor 

och grönområden. 
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INKÖP OCH UPPHANDLING 

  
Hållbarhetssatsning    5 mnkr 

Andelen ekologisk och närproducerad mat ska öka vid inköp och upphandlingar. 

Krav ska ställas på arbetsvillkor motsvarande fullvärdiga svenska kollektivavtal 

och på tillgänglighet utifrån universell utformning. Även utökade miljökrav ska 

ställas.  

 

 

 

 

*Investeringskostnad   

 

 


