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Så ska Göteborg bli mer 
jämlikt, jämställt och hållbart 
De ekonomiska skillnaderna mellan människor ska minska genom att vi bygger ett mer jämlikt samhälle 
med en stärk välfärd. Göteborgs Stad ska vara en förebild för jämställd utveckling. Förutsättningen för att 
alla ska ha möjligheten att leva ett gott liv är att vi löser övergripande frågor om klimat och resurs- 
användning, och ställer om till ett ekologiskt hållbart samhälle. De rödgrönrosa partierna satsar för ett 
mer jämlikt, jämställt och hållbart Göteborg.

Jämlikhet
Göteborgs Stad ska kraftsamla för att minska klyftorna och öka den ekonomiska och sociala hållbarheten i 
Göteborg. Arbetet för ett jämlikt Göteborg ska baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet ska 
genomsyra alla förvaltningar och bolag. Det är viktigt att arbetet inleds tidigt i varje människas liv

Satsning på det socialt förebyggande arbetet i stadsdelsnämnderna                                    50 mnkr  
Det förebyggande arbetet i många stadsdelar har dragits ned kraftigt det senaste året. Vi gör en stor sats-
ning på SDN:s förebyggande arbete. Pengarna ska användas för exempelvis anställning av fältassistenter 
och för fritidsgårdar. Alla stadsdelar kommer få ta del av pengarna men mest pengar kommer gå till stads-
delar med många barn och med socioekonomiska utmaningar. 

Gratis simundervisning för barn                                                                                   15,5 mnkr 
För drygt två år sedan initierades uppdraget ”Simlyftet” som gav skolor gratis simundervisning för bland an-
nat barn i förskoleklass och årskurs nio. Göteborg blev då först i landet med att införa en verksamhet i den 
omfattningen. Alliansen har velat slopa detta, trots att en utredning visat att simkunnighet skiljer sig kraftigt 
åt bland barnen inom olika stadsdelar i kommunen. Detta är en viktig jämlikhetssatsning, barns simkunnig-
het ska inte vara beroende av var de växer upp eller vilka som är deras föräldrar.

Mänskliga rättigheter
En jämlik, jämställd och hållbar stad är bara möjlig om allas mänskliga rättigheter tillgodoses. I Göteborg 
lever människor med olika bakgrund, erfarenheter och förutsättningar. Detta bidrar till en levande och rik 
stad, men medför också utmaningar.
 
Stöd till papperslösa och EU-migranter                                                                                                           10 mnkr
Göteborg har ett ansvar för alla som vistas i staden. Antal boendeplatser ska öka för personer som är i 
hemlöshet, vilket inkluderar papperslösa och EU-migranter. Sociala kontaktnät och utbildning ska erbjudas 
genom ökad tilldelning till idéburna organisationer. Utbildning ska genomföras för att säkerställa att pap-
perslösa barn samt barn till EU-migranter får sina rättigheter tillgodosedda.

Barnrättsombud i alla stadsdelar                                                                                                                        4 mnkr
Detta är ett led i att säkerställa att barnkonventionen, som blir lag 1 jan 2020, följs i Göteborg. Alla barn och 
ungdomar ska få sina rättigheter mötta, och vi vill öka delaktigheten och inflytandet bland unga. 

En kommunal jour- och stödverksamhet riktad till hbtq-personer                                                              3 mnkr
Stöd till hbtq-personer som upplevt våld i nära relation behöver förstärkas. Det är vanligare att unga hbtq-
personer blir utsatta för våld i hemmet jämfört med andra unga. Mörkertalet är mycket stort. Samtidigt 
är de kommunala verksamheterna uppbyggda utifrån en heteronormativ förståelse vilket är ett hinder i 
arbetet att ge stöd till hbtq-personer. Därför behöver en särskild jour- och stödverksamhet samt platser på 
skyddat boende inrättas.



En mötesplats för hbtq-personer i samverkan med civila samhället                                                        2 mnkr
Många hbtq-personer har erfarenheter av diskriminering och kränkande behandling. I rapporten 
Normbrytande liv i Göteborg lyfts att många inte kan leva öppet i livets alla delar. Särskilda mötesplatser 
för hbtq-personer är av stor betydelse för att erbjuda en frizon samt möjligheter till stöd och kontaktnät. 
Dessa ska inrättas i samverkan med föreningar som har förtroende hos målgruppen.

Stärka boendesituationen för ensamkommande unga                                                                            0,7 mnkr
Fastighetsnämnden ska ta fram förslag på hur kommunens arbete för att lösa boendesituationen för en-
samkommande unga ska förbättras.

Jämställdhet
Göteborgs Stad har under lång tid arbetat målmedvetet för att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra 
alla verksamheter. Nu krävs fler insatser inom alla områden för att uppnå jämställdhet.   

Utökat föreningsbidrag till kvinno- och tjejjourer i Göteborg                                                                  10 mnkr
Kvinno- och tjejjourer ska ges möjlighet att ha kontinuitet och säkrad ekonomi och ska därför kunna få 
föreningsbidrag för flera år i taget. Fler skyddade boenden och bemanningen förstärkas. 

Kvinnoföreningshus                                                                                                  4 mnkr (+ 25 mnkr investering)
Frivilligorganisationer som driver frågor för kvinnor får möjlighet att hyra in sig under ett tak. För att skapa 
nya samverkansformer, sprida kunskap om och driva utvecklingsfrågor för kvinnor. 

Ett bidrag för kvinnors organisering ska inrättas                                                                                           3 mnkr
Ett av de största hindren för stadens feministiska- och kvinnoorganisationer är att deras möjlighet till 
ekonomiskt stöd ofta är tillfälligt. Det är viktigt att kunna organisera sig för sina rättigheter och de feminis-
tiska organisationerna är betydelsefulla i arbetet för en jämställd stad. Vi vill att de ska kunna få en tryg-
gare och mer stabil finansiering, därför inrättar vi ett bidrag för kvinnors organisering.

Demokrati
Levande närdemokrati är berikande för alla och utgör grunden för tillitsbyggande och demokratin i stort. 
Under de senaste åren har en ökad aktivitet av rasistiska, fascistiska och andra totalitära rörelser märkts 
av. Alla former av antidemokratiska och våldsbejakande rörelser måste motverkas aktivt. Som ett led i att 
bygga en jämlik och hållbar stad är demokratiska värderingar en central aspekt. 

Införa och finansiering central medborgarbudget                                                                                        8 mnkr
Ett flertal stadsdelar genomför medborgarbudgetar redan idag. Medborgarbudget kan bidra till ökat delta-
gande, ökat förtroende till beslutsfattare, förståelse för kostnader och konsekvenser för olika kommunala 
satsningar. Nu inför vi en central medborgarbudget där alla invånare i Göteborgs stad via en röstningsfunk-
tion kan lägga förslag samt rösta kring förslagen.

Införa en funktion för medborgarröstning &öppen plattform för Göteborgsförslaget                         2 mnkr
Det ska vara lätt att följa kommunens beslutsprocesser samt de idéer som uppkommer under medbor-
gardialoger. Arbetet med medborgdialoger ska bli mer transparent och tydlig i kommunikationen med 
invånare. Vi vill också att Göteborgsförslaget ska övergå till en öppen digital plattform med fler funktioner 
för ökad transparens och breddat deltagande. 

Funktionsnedsättning
En förutsättning för ett jämlikt Göteborg är att alla ska ha har lika möjligheter att leva ett gott och menin-
gsfullt liv oavsett funktionalitet. Göteborgs Stad har gjort viktiga insatser för bättre livsvillkor för personer 
med normbrytande funktionalitet, men det finns mycket kvar att göra.

Ersättningen till daglig verksamhet ska öka                                                                        30 mnkr
Personer med normbrytande funktionalitet ska ha rätt till en meningsfull sysselsättning och vid behov er-



bjudas daglig verksamhet av god kvalitet. Ersättningen till utförare av daglig verksamhet ska öka. Det är de 
enskildas egna önskemål som ska stå i centrum. Fokus ska vara att så många som möjligt ska få stöd på den 
ordinarie arbetsmarknaden. Systemet enligt LOV inom daglig verksamhet ska avskaffas. Idéburna utförare 
ska uppmuntras.

Enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas                                                                                                          25 mnkr
Hinder i stadsmiljön i Göteborg begränsar livet för många och gör stadens fysiska miljö ojämlik. Det gör att 
det blir svårt att delta i samhällslivet och få tillgång till hälsofrämjande miljöer på lika villkor. En mer till-
gänglig stad är att göra staden mer jämlik, därför ska enkelt avhjälpta hinder undanröjas i Göteborgs Stads 
publika lokaler och på allmän platsmark.

Funktionsrättsombud                                                                                                                                         1,5 mnkr
Funktionsrättsombud ska skapa en överblick över helhetssituationen i staden för personer med norm-
brytande funktionalitet. Det handlar om att kunna arbeta på en mer strukturell nivå för att säkerställa att 
stadens insatser fungerar, som har ett övergripande ansvar för de insatser som görs, och inte görs, för att 
säkerställa tillgänglighet, jämställdhet och jämlikhet ur ett funktionsrättsperspektiv. 

Lotsverksamheten                                                                                                                                              1,5 mnkr
Lotsverksamheten som ger stöd och vägledning till barn, unga och vuxna med normbrytande funktionalitet 
ska förstärkas för att möta det behov som finns. 

Individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorgen är grundläggande för arbetet för ett jämlikt Göteborg. En stor utmaning inom 
individ- och familjeomsorgen är kompetensförsörjningen. Att säkerställa rätt kompetens är avgörande för 
att kunna erbjuda en verksamhet av god kvalitet. En annan utmaning är att utredningar inom området barn 
och unga ofta blir försenade till följd av för få anställda. Arbetsmiljön för de som arbetar inom individ- och 
familjeomsorgen har länge varit ansträngd.

Förstärkning av stadens 14 familjecentraler                                                                            7 mnkr
Familjecentralerna drivs i samarbete med Region Västra Götaland och gör ett viktigt socialt förebyggande 
arbete riktat mot barnfamiljer. Vi riktar särskilda bidrag till stadsdelsnämnderna för att förstärka befintliga 
och underlätta för start av nya familjecentraler. 

Fler anställda som arbetar med barn, ungdomar och vuxna som upplevt våld i hemm                         2 mnkr
Göteborgs stad ska utöka antalet tjänster i arbetet med barn, ungdomar och vuxna som upplevt våld i hem-
met. Idag samarbetar Barnahus med Stiftelsen Bojen, bland annat kring träffar i grupp för barn som upplevt 
våld. Vi vill förstärka det samarbetet.

Förskola och skola
Förskola och skola har en viktig roll i att bygga en jämlik, jämställd och hållbar stad samt öka förståelsen 
mellan människor. Rapporten Jämlikt Göteborg visar att särskilt skolan behöver stärka arbetet med att öka 
jämlikheten. Bristen på lärare, förskollärare och andra pedagoger behöver åtgärdas. Inte minst gäller detta 
för skolor och förskolor i områden med stora socioekonomiska utmaningar.  

Resurserna till förskolan ska öka                                                                                                                       50 mnkr
Göteborgs Stad ska stärka kvaliteten i förskolan genom fortsatt utbyggnad och genom att minska barn-
gruppernas storlek, i synnerhet för de yngre barnen. En förskola av god kvalitet är viktig för att ge barnen 
trygghet och undervisning. Det ger också barnen bättre förutsättningar att klara grundskolan och utjämnar 
skillnaderna mellan barns olika förutsättningar. 

Subvention förskole- och fritidsavgift juli månad                                                                                          20 mnkr
Juli månad var avgiftsfri fram till i år, men i och med att Alliansens budget klubbades igenom för 2019 
ändrades det så att samma avgift tas ut under årets alla månader. Det är inte rimligt att föräldrar tvingas 



betala för en verksamhet de inte har tillgång till, då både fritids och förskola är stängda under juli. Därför 
återinför vi en fri månad. 

Nya Lindholmens tekniska gymnasium                                                                                                           19 mnkr
Dubbla lokalhyror för Nya Lindholmens tekniska gymnasium.

Studie- och yrkesvägledning                                                                                                                             5,7 mnkr
Studie- och yrkesvägledning är viktigt för att ge alla ungdomar möjligheter att göra rätt val och har stor 
betydelse för att minska antalet avhopp från gymnasiet. För att ge alla elever bättre tillgång till studie- och 
yrkesvägledning tillförs mer resurser. Vi satsar också på studie- och yrkesvägledning från årskurs 5 för att 
hjälpa elever inför språkvalet i årskurs 6.

Killgrupper i högstadiet kring destruktiva maskulinitetsnormer                      2,5 mnkr* (halvårseffekt 2020) 
Att sätta in förebyggande insatser som fokuserar på att bryta destruktiva maskulinitetsnormer ger många 
positiva effekter. Grundskolans högstadier ska erbjuda verksamhet främst riktad till pojkar med metoder 
som fokuserar på hur sociala normer för maskulinitet kan ifrågasättas och förändras. 

Kurser ska erbjudas i feministiskt självförsvar                                                         5 mnkr* (halvårseffekt 2020)
Grundskolans högstadier ska erbjuda kurser i feministiskt självförsvar för tjejer.

Elevhälsan - utbildning upptäcka våld och förtryck                                                                                        3 mnkr
Kartläggningen kring hedersrelaterat våld och förtryck visar att skolan är den instans som har högst förtro-
ende bland ungdomar om de vill söka stöd eller hjälp. Vi vill öka kompetensen hos elevhälsans personal i att 
upptäcka och stödja de barn som utsätts för mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i 
nära relationer, sexuella övergrepp och andra former av förtryck och våld. 

Äldre
Från och med 2020 och framåt väntas gruppen äldre att öka kraftigt och därmed behovet av äldreomsorg. 
Samtidigt ökar konkurrensen om arbetskraften. Det ställer stora krav på att skapa goda arbetsplatser och 
mer attraktiva jobb för att lyckas rekrytera personal.

Kvaliteten inom äldreomsorg ska öka                                                                         65 mnkr
Från och med 2020 och framåt väntas gruppen äldre att öka kraftigt och därmed behovet av äldreomsorg. 
Samtidigt ökar konkurrensen om arbetskraften. Det ställer stora krav på att skapa goda arbetsplatser och 
mer attraktiva jobb för att lyckas rekrytera personal.

Alla pensionärer ska få broddar                                                                                                                       0,6 mnkr 
Vi vill erbjuda alla pensionärer från 65 år gratis broddar. Detta så att de kan ta sig igenom vintern säkert när 
de går ut till bussen eller spårvagnen. Vi har satsat på detta tidigare år och det har varit en väldigt lyckat, 
hela 60 procent av de som fått erbjudandet har använt det.

Miljö och klimat
Klimatfrågan är vår tids största ödesfråga och vi befinner oss i ett klimatnödläge. Under senare år har allt 
fler uppmärksammat klimatkrisen. Göteborgs Stad har sedan flera år tillbaka framgångsrikt arbetat för att 
minska negativ miljö- och klimatpåverkan, men det behövs fortsatt omfattande åtgärder. De flesta av våra 
stora miljöproblem är globala och kräver därför även åtgärder på nationell och internationell nivå.
 
Påskynda genomförandet av klimatåtgärder enligt rapporten Fossilfritt Göteborg - vad krävs          50 mnkr 
För att Göteborg ska bli fossilfritt inom ramen för FN:s 1,5-gradersmål krävs en minskning av de konsum-
tionsbaserade utsläppen med 32 procent per år – med start omgående. I rapporten Fossilfritt Göteborg 
– vad krävs? finns 82 konkreta åtgärder. Vi behöver öka takten i åtgärdsarbetet. Väntar vi med att minska 
utsläppen kommer det att bli svårare och dyrare att klara målet.



Klimatanpassning                                                                                                                                                6,2 mnkr
Göteborg behöver klimatsäkras. Vi ser redan nu konsekvenserna av ett förändrat klimat. 
Arbetet med att skydda staden vid skyfall ska stärkas och den centrala samordningen av klimatanpassnings-
arbetet ska stärkas.

Satsning på Miljö- och klimatnämnden                                                                                                           20 mnkr
Miljö- och klimatnämnden ska både leda Göteborg stads miljöstrategiska arbete och arbeta med miljö-
tillsyn. Vi har stora utmaningar framför oss och ser därmed att nämndens verksamhet är underfinansierad.
 
Fortsätta skydda värdefull natur och bilda fler naturreservat                                                                   7,7 mnkr
Parallellt med att staden växer behöver vi säkra den värdefulla natur som finns inom kommunens gränser. 
Det behövs större sammanhängande grön- och vattenområden både för den biologiska mångfalden och 
för människors hälsa. Det behöver också avsättas medel för att sköta värdefulla naturområden så att deras 
värden inte går förlorade. En särskild satsning på att skydda havets ålgräs-ängar ska genomföras.

Utvecklad skötsel av stadens gröna ytor för mer biologisk mångfald                                                         3 mnkr
Grönska i staden ökar livskvalitén både för boende och besökare. Genom en medveten skötsel med fokus 
på biologisk mångfald kan vi höja även naturvärdena.

Återuppta arbetet för minskat matsvinn                                                                                                       1,5 mnkr
Göteborgsmodellen för mindre matsvinn startade som ett miljöstimulansprojekt i syfte att minska mängden 
matsvinn från stadens verksamheter. Arbetet startade med fokus på matsvinn i köket och var planerat att 
fortsätta utveckla koncept kring att minska svinnet även i matsalen. Pengarna drogs in med alliansbudgeten 
2019. Vi tillför nu medel för att återuppta arbetet och säkra implementeringen i ordinarie verksamhet.

Vegetarisk matlagning och vegetarisk kost i vistas-verksamhet                                                                   2 mnkr
För att öka andelen vegetarisk mat behövs kunskap om hur man lagar och vilken miljöpåverkan olika typer 
av mat har. Därför ska utbildning i vegetarisk mat erbjudas. Vegetarisk kost ska också införas som första-
handsalternativ i de av Göteborgs Stads verksamheter där personer vistas men inte bor, inklusive vid kurser 
och konferenser.

Stadsutveckling och bostäder
Bostadsbristen är fortfarande stor i Göteborg, detta drabbar särskilt unga vuxna, nyanlända och personer 
med låga inkomster. Vi behöver bygga en grön stad som främjar hälsa, där människor kan resa och leva på 
ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt.

Öka takten i bostadsbyggandet
Förra mandatperiodens storsatsning på bostadsbyggandet gör att staden nu bygger fler bostäder än vi gjort 
sedan miljonprogrammets dagar men fortfarande är det för få bostäder i Göteborg. Därför vill vi öka takten 
till minst 22 000 nya bostäder under mandatperioden.  

Ordna nya platser för stadsnära odling                                                                                                              3 mnkr
Stadens arbete för mer närproducerad mat stärks. Fler små kvartersodlingar men också kommersiella odlin-
gar bidrar till en ökad lokal matförsörjning, biologisk mångfald och en bättre folkhälsa.  

Gång- och cykelbroar över älven                                                                2,5 mnkr (505 mnkr investering totalt)
Vi behöver fler broar för att kunna knyta samman Hisingen med fastlandet. Därför tidigarelägger vi planer-
ing och byggnation för den första gång- och cykelbron så att den kan invigas senast år 2025. Vi påbörjar 
också planeringen av ytterligare gång- och cykelbroar.

Bostad 2021                                                                                                                                                           15 mnkr
Projektet Bostad 2021 har varit framgångsrikt för att öka takten och projektet behöver fullföljas. Det är 
viktigt att ta tillvara lärdomarna för att få snabbare processer i bostadsbygganden.



Ekologiskt hållbara tak                                                                                                 200 mnkr (investering totalt)
Lokalnämnden får i uppdrag att använda byggnaders tak på ett effektivare sätt. Solceller kan installeras 
för att öka stadens tillgång till förnybar energi. Odlingar och gröna tak kan öka stadens matproduktion och 
minska översvämningsrisker vid kraftiga regn.

Ett träbyggnadsprogram ska tas fram
Byggsektorn och inte minst cementproduktionen, är en stor orsak till utsläpp av klimatgaser. Genom att ta 
fram ett träbyggnadsprogram kan vi hålla en hög byggtakt utan att påverka klimatet lika mycket. 

Trafik
Göteborg behöver utvecklas till en modern och attraktiv cykelstad. Kollektivtrafiken idag är inte tillräckligt 
utbyggd för att nå målen om ett hållbart resande. Genom bättre cykelinfrastruktur och en utvecklad kolle-
ktivtrafik ges fler lika möjligheter att nå Göteborgs Stads utbud av studieplatser, arbetsplatser, kultur och 
fritid utan att vara beroende av tillgång till bil. 

Billigare kollektivtrafik - få tillbaka rabatten på periodkorten                       80,5 mnkr* (halvårseffekt 2020)
Subventionen på 135 kronor per månadskort i kollektivtrafiken i Göteborg ska återinföras. Sänkta priser är 
viktigt så att fler väljer att åka kollektivt. Alliansens kraftiga prishöjning på månadskortet under 2019 var 
ett hårt slag mot klimatet och människor med låga inkomster och det ökar klyftorna i samhället.

Cykelsatsning                                                                                              13 mnkr (+ 120 mnkr investering totalt)
Cykelsatsningen är viktig för människors hälsa och för att vi ska resa hållbart och fossilfritt. Många fler 
skulle kunna cykla till jobbet, enligt VGRs potentialstudie har ca 50 % en restid på max 30 minuter med 
cykel. Därför måste det vara attraktivt att cykla med fina och säkra cykelbanor och god framkomlighet. 
I satsningen ingår bland annat en tredubbling av underhåll av cykelinfrastruktur och förbättrad vin-
terväghållning av cykelbanor. 

Sommarlovskorten för ungdomar ska återinföras                                                                                       25 mnkr
Inför sommaren 2019 drog Alliansen in de fria sommarlovskorten som tidigare funnits för resor med 
kollektivtrafik för skolelever i Göteborg. Ungdomar har därmed berövats sin rörlighet och tillgänglighet till 
staden. Vi vill att alla ungdomar i staden ska få möjlighet att resa fritt under lovet och återinför därför som-
marlovskorten.

Bilfria söndagar i centrala staden                                                                                                                      2 mnkr
Göteborg brottas med en mängd problem kopplade till bilism såsom buller, dålig luft och otrygga trafik-
miljöer. Vi vill starta resan mot ett hållbart samhälle omgående och ett viktigt steg är att införa bilfria 
söndagar i de centrala delarna av staden.

Miljözoner för lätta fordon införs                                                                                                                  0,7 mnkr
Införandet av striktare miljözoner är viktigt för att minska trafikens negativa hälsoeffekter. Miljözon 1 och 2 
införs därför i samma område som nuvarande miljözonen för tunga fordon. Möjligheterna att införa miljö-
zon 3 ska utredas.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Göteborg står inför stora generationsväxlingar och behovet av vuxenutbildningsinsatser ökar. Särskilt har 
behovet av fler utbildningsplatser ökat bland de som omfattas av gymnasielagen.  En bättre matchning 
skulle kunna förbättra kompetensförsörjningen samtidigt som arbetslösheten pressas tillbaka.

Stadsdelsmammor                                                                                                                                             17 mnkr
Vi vill att kvinnor utan arbete från olika kulturell bakgrund utbildas att agera guider för andra kvinnor i 
liknande situation. De kan sen agera uppsökande och stödjande i samhällskontakter, i arbetssökande och 
i föräldraroll. Sysselsättningseffekter är dubbla, då kvinnor utan arbete anställs för att underlätta andras 
inträde på arbetsmarknaden. 



Satsning på arbetsmarknadsåtgärder inom Park- och naturförvaltningen                                             3,6 mnkr
Satsning på arbetsmarknadsåtgärder i Park- och naturförvaltningen som syftar till att få människor i sys-
selsättning och öka skötseln av stadens ytor och grönområden. Detta arbete drivs idag i ett framgångsrikt 
samarbete mellan SDN Angered och Park- och naturförvaltningen men kommer läggas ner på grund av al-
lianspartiernas besparingar. Vi finansierar en utökning av detta arbete. 

Förstärkt satsning vuxenutbildning som konsekvens av gymnasielagen                                                 12 mnkr
Behovet av fler utbildningsplatser har ökat bland de som omfattas av gymnasielagen. Utbildningsplatser 
med språkstöd är en viktig insats för att ge dess ungdomar en bra ingång på arbetsmarknaden.

Kultur
Ett jämlikt Göteborg bygger på en bred och generell tillgång till kultur. Trots satsningar på ökad tillgänglighet 
finns det fortfarande stora skillnader i kulturellt deltagande, både inom och mellan stadsdelar. Problemet 
med lokaler behöver lösas för att kunna bygga bort kön till kulturskolan.

Längre öppettider på biblioteken                                                                                                                        7 mnkr
Folkbiblioteken och kulturhusen ska vara mötesplatser som möjliggör och ger lust och motivation till läsn-
ing, språkinlärning, kreativitet, upplevelser och eget skapande. Med extra resurser möjliggörs längre öppet-
tider.

Antalet platser inom Kulturskolan ska öka                                                                                                       4 mnkr
Kulturskolan ska förstärkas och tillgängligheten öka så att fler verksamheter kan inrymmas och att deltagan-
det jämnare når elever i hela Göteborg. Därför måste behovet av tillgängliga och verksamhetsanpassade 
lokaler tillgodoses. El Sistema ska fortsätta utvecklas då kreativa möten därigenom möjliggörs, vilket stimul-
erar ungas inlärningsförmåga. 

Bidragen till det fria kulturlivet ska öka                                                                                                             3 mnkr
Göteborgs Stads kultursatsningar ska värna det fria kulturlivet och fokusera på icke-kommersiella verk-
samheter. Bidragen till det fria kulturlivet ska öka. Kulturinstitutionerna ska samverka med de fria kultur-
grupperna och i större utsträckning upplåta lokaler åt dem. Göteborgs Stad ska även skapa goda villkor för 
konsten, där konstutövarnas oberoende ställning ska främjas. 

Personal
Göteborgs Stad har genomfört många arbetsmiljöstärkande aktiviteter och sjukfrånvaron har minskat 
något. Tyvärr har många fortfarande en ohållbar arbetsmiljösituation. Den ansträngda psykosociala arbets-
miljön har bland annat lett till sjukfrånvaro.

Nattarbetstiden ska fortsätta att förkortas                                                          16,5 mnkr* (halvårseffekt 2020)
En av de grupper som är extra utsatt i ett hälsoperspektiv är de som jobbar natt. Nu satsas 33 mnkr för en 
ytterligare sänkning av nattarbetstiden. Göteborgs stad har enligt budget 2018 sänkt nattarbetstid till 35 
timmar och 30 minuter. Det nya avtalet med Vårdförbundet innebär att nattarbetstiden per vecka i  
Göteborgs stad ska sänkas med ytterligare 70 minuter till 34 timmar och 20 minuter från och med 2020-04-
01. För 33 mnkr kan vi sänka nattarbetstiden till 33h i budget 2020.

Utreda kompensation hela karensavdraget för samtlig personal i förskolan  15 mnkr* (halvårseffekt 2020) 
Många som jobbar i förskolan blir smittade av sjukdomar från barnen. Under ett år kan det bli dyrt för den 
enskilde medarbetaren. Vi vill därför fortsätta titta på en variant för att kompensera för karensavdraget. När 
man blir smittad av sjukdomar på jobbet ska inte ens egna ekonomi belastas.

Fler försök med sex timmars arbetsdag ska genomföras                                                                            15 mnkr
Anställda i Göteborgs Stad ska kunna ha en hälsosam balans mellan arbete och fritid. Det har gjorts flera 
lyckade försök med olika arbetstidsinnovationer, där resultatet har varit tydligt; friskare personal. Vi vill 
därför genomföra fler försök med sex timmars arbetsdag.



Lönerna i Göteborgs Stad ska göras jämställda                                                                                             15 mnkr
Göteborgs Stad som arbetsgivare har länge arbetat med att göra lönerna mer jämställda. Arbetsmarknaden 
är idag könssegregerad, där patriarkala och rasistiska strukturer missgynnar kvinnor och/eller personer med 
utländsk bakgrund. Dessa strukturer måste brytas. Löneökningar ska prioriteras i syfte att nå jämställda 
löner för att behålla personal samt för att trygga kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.

De lägsta lönerna ska höjas                                                                                                                                15 mnkr
Som en del av arbetet att skapa en mer jämlik stad ska löneskillnaderna inom den egna organisationen 
minskas genom att prioritera de lägst betalda samt ha en restriktiv hållning vid lönesättning av de högst 
avlönade cheferna och lönerevidering av Göteborgs Stads högst betalda.

Effektsiviseringar 
En smalare utbildningsadministration                                                                                                          - 10 mnkr 
Overhead- och administrationskostnaderna i vissa av stadens verksamheter kan sänkas. Därför ska samtliga 
grundskole- och förskolenämnden påbörja ett arbete för att hämta hem sammanslagningseffekterna från 
2018 års nämndreform. 

Effektivisering BRG                                                                                                                                         - 29,7 mnkr
Vi ser att BRG kan effektivisera sitt arbete och sänker därför deras budget.

Effektivisering Göteborg & Co                                                                                     -                                     30 mnkr
Göteborg & Co behöver prioritera sin verksamhet. Arbete som inte går ihop med ambitionen att skapa en 
hållbar destination ska prioriteras bort. Lobbyarbetet för att locka fler internationella flyglinjer till Landvet-
ter ska avslutas. Bolagets fokus att locka långväga besökare ska ändras till besökare som har möjlighet att ta 
sig till Göteborg med hållbara resesätt.   ‘

Ändra inriktning på arbetet med evenemangsområdet                                                                            - 28 mnkr
Det enorma planeringsarbetet som läggs ned på omvandlingen av evenemangsområdet är en felprioriter-
ing. Vi behöver prioritera våra planeringsresurser rätt, fokus ska ligga på bostäder, skolor, förskolor och 
äldreboenden. 

Ekonomi 
Tryggande av välfärdslokaler
Ett tillskott om 225 miljoner för att säkerställa kvalitén på skolor, förskolor samt äldreboenden, Evakuerings- 
och utrangeringskostnader, Lönekostnader kopplat till om- och tillbyggnad med mera.

Justerad skattesats
Skatten höjs med 40 öre till 21:52 kronor. Det motsvarar mindre än hundra kronor i månaden för en mede-
linkomsttagare men ger ett tillskott på närmare 567 miljoner kronor per år i kommunkassan.    
            
Indexuppräkning
Vi rödgrönrosa tar full höjd för verksamheters ökade kostnader enligt rekommendation från Sveriges Kom-
muner och Landsting på cirka 3 procent. Alliansens budget har istället en höjning på enbart 1,5 procent 
vilket innebär en generell nedskärning på 1,5 procent på samtliga nämnders ramar.

Befolkningsförändring
För de nämnder som påverkas av befolkningsförändring tar denna rödgrönrosa budget full höjd för befolkn-
ingsförändringar enligt prognos. Det gäller till exempel ökat antal barn i förskola och skola.


