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Svaren från partier i Göteborg på förslagen överst på Göteborgs Medborgaragenda 2014 mottogs från res-
pektive parti under augusti 2014. 

Medborgaragenda 2014 togs fram under Göteborgs Medborgarstämma 22-23 mars och innehåller 50 
förslag. De nio förslagen överst på agendan valdes ut och utvecklades genom ett antal uppföljningsmöten 
under våren 2014.
Mer info finns på www.gbgmedborgarstamma.se

Huvudorganisatör och intitiativtagare till processen är medborgarinitiativet och ideella organisationen 
Staden Vi Vill Ha. Vi vill skapa ett driv för att utveckla demokratin. Vi arbetar med att öka invånares delta-
gande i utformningen av sin egen stad genom att arrangera forum för att gemensamt ta tag i att skapa 
staden vi vill ha. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar utifrån en värdegrund om hållbarhet och jäm-
likhet.
Mer info finns på www.stadenvivillha.se

Organisering och arbete är gjort på ideell basis och genom samverkan med Staden Vi Vill Ha´s nätverk.
Staden vi vill ha´s nätverk: Arkitekter utan gränser, Byggemenskap Högsbo, Chalmers Arkitektur, Ecovil-
lage Svandammen, Göteborgs Stadsmuseum, Hyresgästfören- ingen Västra Göteborg, Idéverkstan Majorna, 
Kryddan i Lövgärdet,Kulturhuset Blå Stället, Major- nas Samverkansförening, Miljöbron Västra Götaland, 
Nätverket Gemensam Välfärd, Omställning Göteborg, Pennygångens framtid, Rätten till staden, S2020 – 
Socialt hållbarutveckling 2020, Stu- diefrämjandet, �idsnätverket i Bergsjön, �ikitut community-based tour-Stu- diefrämjandet, �idsnätverket i Bergsjön, �ikitut community-based tour-
ism m.fl.

Stödjer finansiellt och med resurser:
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INLEDNING
Du har nu i din hand svar från partier i Göteborg på hur de ställer sig till förslag framtagna 
av invånare i staden. Det är vi invånare själva som här har tagit initiativ till att formulera 
hur vi vill se utvecklingen av vår stad. För att problemem i vårt samhälle är något vi be-
höver lösa tillsammans. Förslagen togs fram genom Göteborgs första Medborgarstäm-
ma 22-23 mars med ett antal uppföljningsmöten och samlades i Göteborgs Medborgara-
genda 2014. Nio av 50 förslag valdes ut att vara överst på agendan. Förslagen överst på 
agendan skickades till lokala partier med frågorna om de kommer att driva frågorna eller 
inte under nästa mandatperiod och hur de ser på förverkligandet. Här presenterar vi nu 
svaren från partierna. 

Fortsättningen 
Det tar inte slut efter valet. Tvärtom. Staden Vi Vill Ha kommer fortsätta med att bjuda 
in invånare och beslutsfattare till forum för att följa upp svaren från partierna och ta tag 
i utvecklingen av förslagen. Vi tänker oss en fortsättning i form av en “Eftervalsvaka” där 
vi bjuder in de nya förtroendevalda tillsammans med invånare för att följa upp valdiskus-
sionen. – Hur ska vallöftena bli verklighet? – Hur kan frågorna i Medborgaragendan tas 
vidare? För att få till stånd betydande förändringar så håller vi på tills det blir förändring!

I demokratins högtid runt valet ställer vi frågorna - Hur ser det demokratiska deltagandet 
ut mellan valen? Hur kan demokratin utvecklas med ett större medborgarinflytande? 
Vilka rättigheter och skyldigheter har vi som invånare i utformningen av vår stad?

Vi hoppas på en givande läsning och att vi ses efter valet!

/Varmligen Staden Vi Vill Ha

Här presenterar vi svar från lokala sittande partier i Göteborgs kommunfullmäktige, med 
följande partibetäckningar:

(V) Vänsterpartiet     (S) Socialdemokraterna

(Mp) Miljöpartiet     (F) Folkpartiet

(M) Moderaterna     (Kd) Kristdemokraterna

(Vv) Vägvalet
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VARFÖR GÖRA EN 
MEDBORGARAGENDA?
Vi har påbörjat en process för att öka deltagandet och inflytandet i att forma vårt sam-
hälle. Vi har utmanat vår medborgerliga roll till att vara mer än att rösta vart fjärde år. Vi 
gör detta för att vi behöver engagemang och makt för att förändra.

För vi står inför stora utmaningar med miljö-, ekonomiska och sociala problem och vi 
behöver ta ansvar, ta viktiga beslut och gå till handling. Idag finns för lite handling inom 
politik och hos allmänhet. Partiernas medlemsantal går neråt och fokus ligger på att få 
röster samtidigt som medborgarnas engagemang går upp men ändå blir åskådare till 
det hela. Detta vill vi bryta. Medborgare och beslutsfattare behöver mötas i en gemen-
sam diskussion om framtiden för att utveckla gemensamt ansvar och agerande. Detta 
är ingen liten nöt att knäcka, men vi måste börja.

För att bryta ny mark i att skapa förändringar krävs mod, vilja och hjärta. Vi är här för 
att skapa en levande demokrati där vi utvecklar respekt, hänsyn, kunskap, agerande 
och styrning för det samhälle vi vill ha. Medborgaragendan ska inte ses som ett färdigt 
dokument utan som en levande process som precis har fötts. Vi tror istället att när vi tar 
de första stegen och handlar skapar vi samtidigt det vi vill åstadkomma, aktiva makt-
fulla medborgare. Vi provar och lär oss, skapar forum, tar fram konstruktiva politiska 
förslag och utvecklar under resans gång den kunskap som behövs.

Välkommen med i processen!

För att vara aktiv i Staden Vi Vill Ha kontakta oss, kolla in hemsidan eller facebook för 
att se våra aktiviteter.

www.stadenvivillha.se, www.gbgmedborgarstamma.se, stadenvivillha@gmail.com
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SÅ SKAPADES 
MEDBORGARAGENDAN
Under två heldagar den 22-23 mars 2014 samlades ca 140 göteborgare på Göteborgs 
Medborgarstämma för att diskutera utvecklingen av vår stad utifrån de politiska om-
rådena demokrati, arbete, utbildning, inkludering, bostäder och Göteborg glokalt. 
Medborgarinitiativet Staden Vi Vill Ha arrangerade stämman med målet att skapa ett 
öppet forum för alla göteborgare som vill engagera sig i den lokala politiken.

Medborgaragendan består av en samling frågor som deltagarna i Göteborgs första 
Medborgarstämma vill lyfta för diskussion med politiker och invånare för att utveckla 
till genomförbara förslag i den politiska debatten. Årets teman speglar de intresseom-
råden där flest människor engagerat sig i förberedelserna inför årets stämma. Agendan 
presenterar de ståndpunkter och idéer som formulerats och prioriterats fram under 
Medborgarstämmans olika workshops. 

Överst på agendan
På ett öppet möte i slutet av april med ca 50 deltagare valdes ett mindre antal förslag 
från varje tema för att sättas som punkter överst på agendan. Dessa frågor togs vidare 
för utveckling och undersökning om hur de kan genomföras och blev slutligen de nio 
förslag som är överst på agendan. Det har gjorts genom uppföljningsmöten och genom 
en initial dialog med politiker och tjänstemän som skedde i mitten av maj 2014.

Medborgaragendan överlämnades till kommunfullmäktige i en ceremoni den 18 juni. 
Det gjordes genom kommunalrådet Thomas Martinsson, Miljöpartiet och Lisbeth 
Boethius, ledamot i kommunfullmäktige och vice ordförande i Moderaterna i Göteborg 
för att sedan lämnas vidare till alla ledamöter i kommunfullmäktige. 
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DEMOKRATI 
- Deltagande budget
Förslag som togs fram av deltagare på Göteborgs Medborgarstämma och prioriterades 
fram på uppföljningsmöten att vara överst på Medborgaragenda 2014.

Utveckla användandet av deltagande budget - ett verktyg där invånare får prioritera en 
del av kommunens budget för att öka delaktighet och inflytande. Utveckla verktyget i 
samverkan mellan Göteborgs stad och invånare genom bildandet av ett demokrati- och 
medborgarforum bestående av medborgare, föreningsrepresentanter tillsammans med 
politiker och tjänstemän.

1. Vi vill veta om ert parti kommer att driva frågan eller inte under nästa 
mandatperiod?

V: Nej vi kommer inte att arbeta för en deltagarbudget. Vi anser att vi har ett bra 
och demokratisk budgetarbete genom vårt partis medlemmar och de folkvalda. Vår 
uppfattning är att det kommer vara svårt att förverkliga förslaget.

S: Detta är ett intressant förslag och som tillämpas runt om i världen. Dock är det inget 
som vi driver just nu.

Mp: Miljöpartiet vill se ett ökat politiskt deltagande och bättre förutsättningar för 
långsiktig planering. Vi vet att Göteborg blir bättre om fler medverkar och olika 
erfarenheter kommer till tals oavsett bakgrund och ålder. Klassisk ekonomi tar inte 
heller hänsyn till huruvida resurstilldelningen slår olika mot socioekonomiska grupper 
eller mot kvinnor och män.

Vi vill öka det lokala invånarinflytandet genom exempelvis brukarråd, invånardialog, 
invånarbudgetar. Fokusgrupper, hearings och Action Planning är exempel bra verktyg vi 
vill använda tillsammans med “gender budgeting” för att fördela medlen mer jämställt.

Kommer Miljöpartiet driva frågan? Ja

F: Göteborg behöver ett maktskifte och det behövs av flera anledningar. Demokratin 
är ett. I dag fattas allt för många beslut på andra arenor. Beslut ska fattas så nära 
göteborgarna som möjligt och här kan det genomföras en rad förändringar och 
förbättringar.

M: Idén att införa direktdemokrati är intressant men ska samtidigt vägas mot 
principerna om representativ demokrati som gäller i Sverige. I grunden handlar 
demokrati om att invånarna i allmänna val utser just representanter för att prioritera 
kommunens budget.
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Kd: Delaktighet och medborgarinflytande är väldigt viktigt. Demokratin måste 
utvecklas annars dör den. 

Vv: Vägvalet har som nytt parti drivit denna fråga sedan vi kom in eftersom vi anser att 
alla partier i fullmäktige inte har samma förutsättningar för att lägga en budget då alla 
underlag inte presenteras. Läs mer i vår budget. 

2. Hur ser ni på att förslagen kan förverkligas?

Mp: Ja – under mandatperioden kan vi utveckla arbetet men vi kommer inte klara att 
göra det fullt ut över hela staden i alla frågor.

M: För oss är det därför prioriterat att stärka och hålla den kommunala representativa 
demokratin levande - här har partierna ett stort ansvar i att öka kontakten med 
medborgare och att rekrytera våra kandidater brett.

Kd: Utvecklade dialogformer kan vara ett steg.

Vv: Vi fortsätter att driva frågan vidare i nästa mandatperiod.
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UTBILDNING 
- Skollag före budget
Förslag som togs fram av deltagare på Göteborgs Medborgarstämma och prioriterades 
fram på uppföljningsmöten att vara överst på Medborgaragenda 2014. 

Skapa ett samverkansforum där berörda invånare, tjänstemän och politiker möts 
kontinuerligt i syfte att utveckla skolan. �a fram en handlingsplan för elever med behov 
av särskilt stöd och för hur diskriminerande strukturer kan elimineras. Sänk arbetsbördan 
för lärare samt ge behörig och obehörig skolpersonal vidareutbildning inom stödinsatser, 
bemötande och hjälpmedelsteknik.

1. Vi vill veta om ert parti kommer att driva frågorna eller inte under nästa 
mandatperiod?

V: Många av de frågor som lyfts fram i er agenda arbetar vi med politiskt. Det finns 
idag många möjligheter att prata med politiker och tjänstemän om skolans utveckling, 
men det finns säkert ett sätt att arbeta för att utveckla sådana forum. Att ta fram 
handlingsplaner för elever och arbeta mot diskriminering är två mycket viktiga frågor 
för oss. Vi tror att man för att uppnå detta behöver minska den administrativa bördan 
för såväl rektorer som för lärare. Rektorerna behöver ges möjlighet att fokusera 
på det pedagogiska ledarskapet och lärarna skall ha möjlighet att arbeta med sin 
profession. Vidare måste vi arbeta för att lärare och rektorer ska kunna fokusera 
på det systematiska kvalitetsarbetet, vilket bl a innebär att man ska arbeta fram 
handlingsplaner som skall genomföras och utvärderas kontinuerlig, för alla elever med 
behov av stöd.

S: Göteborg är en för stor stad för att ha ett samverkansforum, däremot finns det goda 
möjligheter att ha det på stadsdelsnivå. Vi har idag skolutskott i alla stadsdelsnämnder 
och där möts tjänstemän (från skolan) och politikerna. Vidare har alla stadsdelar i 
uppdrag att arbeta med medborgardialog, så vi ser positivt på att stadsdelarna tar 
tillvara medborgarnas åsikter och även bistår i mötet mellan medborgare, tjänstemän 
och politiker.
Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd håller på att tas fram. Vi vill minska 
dokumentationsplikten för lärare och låta dem vara lärare med större professionell 
autonomi.

Mp: Skolan, eleverna och inte minst lärarna behöver arbetsro. Alla förändringar på både 
lokal och nationell nivå behöver vara i samklang med forskningen. Nationellt behövs 
en bred skolkommission där partierna, lärarfacken, elevorganisationerna och den 
pedagogiska forskningen får lägga fram förslag för ett jämlikt skolsystem. Lokalt vill vi 
utveckla metoder för att invånare, elever såväl som föräldrar, tjänstemän och politiker 
ska kunna mötas i dialog. Vi vill också utveckla modeller för lokala skolstyrelser och 
självstyrande kommunala skolor.

Elever ska ses som medmänniskor, kunskapskällor och värdeskapare. All kränkande 
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behandling i skolan ska upphöra och alla elever ska få det stöd och den tid som behövs 
för att klara skolan. Miljöpartiet avsätter budgetmedel för det prioriterade målet 
”Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar, på såväl 
elevnivå som mellan olika skolor.” Elever med behov av särskilt stöd ska få det i klassen 
eller i särskilda grupper om det fungerar bättre för eleven. Stöd ska sättas in tidigt och 
skolor ska få stöd i att utveckla arbetet. Socialt utsatta skolor ska stärkas så att alla 
barn får tillgång till god utbildning. Studiehandledning ska kunna ges på modersmålet 
till alla elever som behöver det. Vi vill ha fler genuspedagoger och hbtq- kompetent 
personal tillgängliga för varje förskola och skola.

En handlingsplan för elever med behov av särskilt stöd och för hur diskriminerande 
strukturer kan elimineras är ett bra förslag som går i linje med Miljöpartiets politik och 
som vi ställer oss bakom.

Skolan behöver fler anställda, höjda lärarlöner och minskad administration. Miljöpartiet 
vill att Göteborgs stad ska göra sitt yttersta för att minska de administrativa 
uppgifterna för lärare och rektorer så att lärarna får tid att vara lärare och rektorerna 
möjlighet att fungera som pedagogiska ledare. Vi vill ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över lärarnas administrativa uppgifter och ta fram en handlingsplan för hur de kan 
minska och förenklas.

Kommer Miljöpartiet driva frågan? Ja

F: Skolan i Göteborg behöver såväl ett ekonomiskt som organisatoriskt lyft och är den 
fråga som vi kommer att prioritera först. Skollagen ska gälla även i Göteborg.
Alla elever måste mötas av höga och positiva förväntningar. I dag drabbas särskilt 
elever i behov av extra stöd och hjälp, det vill vi ändra på.
Vi vill höja och öronmärka skolans resurser, lyfta skolan från stadsdelarna och stärka 
alla elevers rätt till stöd och hjälp.  
Vi måste också höjas lärarnas löner och minska den lokala byråkratin. Lärare ska vara 
lärare.

M: De förslag som framförs inom utbildningsdelen tangerar i många avseenden den 
politik vi företräder och kommer att driva. Vi har varit tydliga inom Alliansen med att 
resurserna till skolan ska öka och att de ska stanna inom skolan. Elever med behov av 
stöd skall få detta och det är dessutom tydligt enligt Skollagen. Vad gäller arbetsbördan 
för lärare har vi, såväl på riksplan som på kommunalt plan varit tydliga med att vi vill 
renodla lärarens roll. Vidareutbildning för lärare har varit en stor del av regeringens 
politik på området och lärarlyft har genomförts. Dock har Göteborgs kommun inte 
utnyttjat denna möjlighet tillräckligt.

Kd: Ja, detta är en jätteviktig fråga för oss. Skolan måste prioriteras och detta är precis 
det vi driver. 
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Vv: Vägvalet har drivit frågan om en central skolnämnd för att uppnå likvärdighet 
för alla skolor oavsett var vi bor i staden. Vi anser att stadsdelsnämnderna blivit 
budgetregulatorer som bl.a. inkräktar på skolans budget. Därför vill vi införa en central 
skolnämnd. Läs mer i vår budget. 

2. Hur ser ni på att förslagen kan förverkligas?

V: Vår uppfattning är att de förslag ni föreslår kan förverkligas. Delar av dem är ju redan 
lagstadgade genom skollagen. Vi kämpar ju alltid för att människors behov skall gå före 
ekonomi och därför är det klart att vi tror att det kan förverkligas

S: Med en socialdemokratisk statsbudget ökar statsbidragen till skolorna i Göteborg 
med 302 miljoner kronor per år för bland annat mindre klasser i lågstadiet och fler 
specialpedagoger.

Mp: Ja

FP: När det gäller förslagen om skolan så kommer vi att göra allt som Folkpartiet kan 
för att genomföra det efter en valseger i september.

M: De förslag som vi tar upp i svaret kan naturligtvis förverkligas. När det gäller ett 
samverkansforum tycker vi att det finns oklarheter kring form, funktion och syfte och vi 
ställer oss därför tveksamma till den idén.

Kd: Det får vi titta vidare på, ni har bra idéer.
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BOSTÄDER
- Demokratiskt styrd stadsbyggnad
Förslag som togs fram av deltagare på Göteborgs Medborgarstämma och prioriterades 
fram på uppföljningsmöten att vara överst på Medborgaragenda 2014. 

Ge stadsbyggnadskontoret och andra institutioner direktiv att planera och styra 
stadsutvecklingen efter hållbarhet, mångfald och invånares behov. I dagsläget dominerar 
privata exploatörer, vilket resulterar i en marknadsanpassad, likriktad och exkluderande 
stadsbyggnad. Bred kompetens finns i den offentliga sektorn som har skyldighet att 
förankra sitt arbete hos medborgare.

1. Vi vill veta om ert parti kommer att driva frågorna eller inte under nästa 
mandatperiod?

V: Vi delar åsikten att det inte ska vara marknaden som styr bostadsbyggandet utan 
folket. För att öka möjligheten för Göteborg att bygga fler bostäder som riktar sig 
till vanligt folk vill vi starta ett kommunalt byggbolag. Detta kan helt vinstfritt bygga 
lägenheter och hus för de allmännyttiga bolagen.

S: Stadsbyggnadskontoret/Byggnadsnämnden arbetar redan efter dessa direktiv. Att 
bygga staden hållbart är det överordnade målet i budgeten, och det gäller alla områden 
(inte enbart stadsbyggnad). Allmännyttan ska bygga mer, det är en fråga vi driver aktivt 
och som kommer drivas under nästa mandatperiod.

Mp: Miljöpartiet driver denna fråga och menar att de direktiv det frågas efter 
redan finns men att staden inte mäktar med att leva upp till dem. Dels begränsas 
stadens möjligheter av ekonomiska sakförhållanden - staden är beroende av privata 
investeringar för byggande – och dels av lagstiftning, både inom Plan- och Bygglagen 
och Lagen om Allmännyttan som försvårat Framtidskoncernens möjligheter genom 
lagkrav på att allmännyttan ska drivas strikt efter affärsmässiga principer. Staden 
behöver därför pröva var gränserna för dessa principer går.

Inom ramen för vad kommunen kan göra vill vi testa gränser och driva processer 
för billigare bostäder bland anat genom att gå in och göra överenskommelser som 
begränsar hur höga hyrorna får vara i nybyggda bostäder. Vi har minskat krav på antal 
P-platser och drivit fram särredovisning av kostnader för P-platser. Det vill vi ta vidare 
så att hyresgäster inte ska subventionera parkering genom sin hyra.

Vi tror också att det går att samverka med privata byggföretag på ett bra sätt för att nå 
de mål vi har om staden har en tydlig uppfattning om vad målet är och driver det.

Kommer Miljöpartiet driva frågan? Ja – med reservation för att vi inte riktigt instämmer i 
verklighetsbeskrivningen bakom frågan.
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FP: En av stadens största utmaningar är bostadsbristen. Det måste byggas fler 
bostäder - det räcker inte med fler löften om förbättring. En rad lokala reformer 
behöver genomföras för att liberalisera stadsbyggnadsprocessen och minska byråkrati 
och regleringar. 

M: Bostäder är en av våra absoluta huvudfrågor inför valet i september. Den rödgröna 
politiken har inneburit att ca 2000 bostäder/år har byggts de senaste 10 åren. Det 
är en nivå som är alltför låg. Moderaterna i Göteborg - i samråd med allmännyttan, 
hyresgästföreningen och övriga fastighetsaktörer - ser en potentiell byggtakt på 4500 
bostäder per år. Det uppnår vi med bland annat externa plankonsulter som tar fram 
detaljplanerarna och en ny marktilldelningspolicy som främjar öppenhet, transparens 
och konkurrens.

Kd: Nej, det krävs balans mellan det offentliga och det privata. Om det inte finns balans 
byggs inget.

Vv: Vägvalet driver att Göteborg stad ska vara en öppen och transparent kommun. 
Detta innefattar alla delar i kommunen och därmed stadsbyggnadsprocesserna. Vi vill 
bygga en stad som invånarna varit delaktiga i. Vad som är hållbart eller inte är upp till 
invånarna att beskriva.

2. Hur ser ni på att förslagen kan förverkligas?

V: Vi tycker alltså att det är bra med en ökad demokratistyrning av stadsbyggnaden och 
kommer att arbeta för det under nästkommande mandatperiod.

Mp: Ja – med reservation för att det är långa processer så att det kommer ta tid innan 
resultatet i form av färdiga byggnader kan märkas.

Kd: Alla kommunala aktörer ska ha direktiv att arbeta för hållbarhet, mångfald och 
invånarnas behov. Samtidigt måste vi också ha mer privat verksamhet för att samhället 
ska fungera.
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ARBETE 
- Gröna jobb
Förslag som togs fram av deltagare på Göteborgs Medborgarstämma och prioriterades 
fram på uppföljningsmöten att vara överst på Medborgaragenda 2014. 

Satsa på utveckling av nya ”Gröna Jobb”, så att fler kan försörja sig i hållbara näringar 
t.ex. i lokal matproduktion, energiförsörjning, ekologiskt byggande, hantverk & återbruk, 
kollaborativ ekonomi, salutogena och hälsofrämjande verksamheter. Detta kan utvecklas 
i samarbete med nätverk och föreningsliv, och genom ekonomiskt stöd till särskilda 
satsningar.

1. Vi vill veta om ert parti kommer att driva frågorna eller inte under nästa 
mandatperiod?

V: Redan idag finns liknande stöd till den sociala ekonomin i staden. Vi ser positivt på 
skapandet av gröna jobb. Dock är det främst en uppgift för stat och regering att arbeta 
med arbetsmarknadspolitik men Göteborg kan och har gjort insatser på området. 
Vi är positivt inställda till förslagen men menar att staten har huvudansvaret för 
arbetsmarknadsåtgärder, därför oklart hur kommunen ska ta ansvar.

S: Ja, och det finns fler jobb som kan klassas som gröna jobb. Ett samarbete mellan det 
offentliga och det privata är nödvändigt.
Staden jobbar aktivt för att främja framväxten av fler gröna jobb. Det handlar t.ex. 
om att staden som konsument tar ansvar för att upphandla ekologiskt kött och på så 
sätt bidrar till framväxten av ekologisk matproduktion, att efterfråga material med 
liten klimatpåverkan vid byggnation eller att bidra till utvecklingen av grön energi. Att 
staden vågar gå före och testa nya lösningar som i framtiden kan bli exportframgångar 
driver inte bara utvecklingen framåt utan skapar också nya gröna jobb. Genom 
GoBiGas kan staden t ex bli världsledande på förgasningsteknik i framtiden. Samverkan 
med Volvo för att kunna köra helt elektriska bussar i staden skapar både jobb, 
teknikutveckling och en bättre miljö. Gröna jobb är inte bara något som skapas vid 
sidan om ordinarie arbetsmarknad, hela arbetsmarknaden kan bli grön genom en 
hållbar omställning.  Genom utvecklingen av en delandets ekonomi kan tillgångar bli 
både tillgängliga för fler och medföra mindre miljö- och klimatpåverkan än tidigare. 
Samverkan med föreningsliv och nätverk är viktig.

Mp: Miljöpartiet har höga ambitioner för gröna jobb. Vi menar att Göteborg har 
förutsättningar att bli en föregångare i Europa när det gäller lokal ekonomi för hållbar 
utveckling. I nordöstra Göteborg bor många invånare med omfattande kunskap om 
och erfarenheter av naturbruk, förädling och gröna näringar från hela världen. Här finns 
också stora naturresurser som till stor del ägs av staden. Staden ska därför utveckla 
användningen av markresursen, tillsammans med entreprenörer, företag, föreningsliv 
och utbildningsinstitutioner för nya gröna jobb och en robustare ekonomi.
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Entreprenörskap ska stimuleras och uppmuntras. Små, lokala företag är en viktig del 
för en levande stad. Staden ska också ge bättre förutsättningar för fler sociala företag. 
Fler göteborgare med begränsat eget kapital ska ges förutsättningar att starta företag.
För att tidigt stimulera sociala entreprenörer ska Göteborgs Stad aktivt stödja 
entreprenörskapsprojekt och praktik inom gymnasieskolan och som en inriktning under 
sommarjobbsatsningen.

För att skapa en stad för framtiden som främjar kreativa och kulturella näringar är den 
allmänna platsen avgörande. Tillgång till billiga lokaler har stor betydelse för nystartade 
verksamheter, små lokala företag och mer ideellt drivna verksamheter. När platser i 
staden förnyas är det därför viktigt att låta en del äldre bebyggelse vara kvar orörd.

Kommer Miljöpartiet driva frågan? Ja

F: Vi behöver också lyfta företagsklimatet i Göteborg, som har sjunkit som en sten 
under nuvarande mandatperiod. Små och medelstora företag skapar nya jobb och 
måste få bättre förutsättningar att driva företag, där ingår naturligtvis gröna jobb som 
en viktig del. 

M: Det viktiga för oss är att jobben ökar totalt sett, och att fler människor får ett jobb 
att gå till. Samarbeten mellan nätverk och föreningsliv ska uppmuntras och kommunen 
kan vara delaktig i olika hälsofrämjande verksamheter.

Kd: Ja, och det finns fler jobb som kan klassas som gröna jobb. Ett samarbete mellan 
det offentliga och det privata är nödvändigt.

Vv: Vägvalet anser att alla jobb är viktiga att satsa på. Att ringa in vissa arbeten är för 
snävt. Idag har många företag en miljömedvetenhet som bär tas tillvara på. Vad som är 
ett grönt jobb behöver definieras mer i detalj för att kunna veta vad som innefattas. Vi 
tittar gärna på detta vid en sådan kartläggning.

2. Hur ser ni på att förslagen kan förverkligas?

Mp: Ja

Kd: Det är viktigt och nödvändigt att fortsätta utveckla gröna jobb, och det kommer vi 
att främja på olika sätt. 



16

ARBETE 
- Investera överskott för framtiden
Förslag som togs fram av deltagare på Göteborgs Medborgarstämma och prioriterades 
fram på uppföljningsmöten att vara överst på Medborgaragenda 2014. 

Satsa överskott i samhällsviktiga jobb. Vi ser stort behov av samhällsinvesteringar för 
framtiden, för att t.ex. skapa jobb i den sociala omsorgssektorn och den gröna ekonomin. 
Vi vill därför att en del av Göteborgs stads överskott som i dagsläget sparas, ska omsättas 
till fler arbetstillfällen i kommunal sektor.

1. Vi vill veta om ert parti kommer att driva frågorna eller inte under nästa 
mandatperiod?

V: Kommunens överskott sparas inte utan används för att i huvudsak betala av på de lån 
kommunen har som grundar sig i investeringar. Kommunen står inför enorma fysiska 
investeringar, omkring 4 miljarder per år, och för att ha råd med dessa skolreparationer, 
förskoleutbyggnader, äldreboenden och nya simhallar, för att ta några exempel, behövs 
det överskott. För det fall kommunen verkligen skulle ”spara” pengar vid överskott 
används de vid lågkonjunkturen för att dämpa effekterna och behålla arbetstillfällen. 
Ett system som bygger på att använda ett ev. överskott för löpande utgifter riskerar att 
skapa en väldigt ryckig arbetssituation för de anställda, med arbete ett år åt gången. 
Vi tror istället på att höja ambitionen inom välfärden i kommunen och anställa fler 
människor permanent inom bland annat kommunens äldreomsorg och skolverksamhet. 
För att finansiera detta är vi positiva till att höja skatten och därmed satsa en miljard 
extra på välfärden.

S: Det överskott som Göteborg gör är inget vi har möjlighet att spendera eller 
investera. De två procent (ca 500 milj) som staden gör i överskott varje år är ett krav 
för god ekonomisk hushållning. Det överskott på ca 500 miljoner som vi gör varje år 
används för att delfinansiera våra stora investeringar i t.ex. nya skol- och förskolelokaler 
och infrastruktur. Om vi inte delfinansierar nu utan tar att investering via lån så skjuter 
vi skulden framför oss till våra barn och barnbarn och det är inte långsiktligt hållbart. 
Dagens generationer måste vara med och finansiera investeringarna.
Men det innebär inte att vi inte kan eller vill investera i jobb vi har tex:
- gröna obligationer
- sociala utvecklingsfonden
- personer med långvarigt försörjningsstöd – ska ges möjlighet till utbildning
- stopp för utlasningar och möjlighet till utbildning istället.

Mp: För Miljöpartiet är en god kommunal ekonomi viktigt. Vi ser inte poängen med 
att koppla arbetsmarknadssatsningar till kommunens ekonomiska resultat. Vi vill 
genomföra arbetsmarknadssatsningar likvärdiga med satsningar på skola, miljöarbete 
och nya bostäder och inte som något som görs om det blir pengar över.
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I budget för 2015 avsätter vi 11,7 miljoner för att fortsätta med särskilda insatser för att 
minska arbetslösheten och 10 miljoner kronor för samverkan med sociala företag för 
nya jobb.

Kommer Miljöpartiet driva frågan? Nej, inte på det sätt som beskrivs i frågan. Däremot 
satsar vi på gröna jobb, se ovan.

F: Ett förslag som ni lyfter, investera överskott för framtiden är något som Folkpartiet 
sedan tidigare har lagt förslag om i kommunfullmäktige och kommer fortsätta att driva. 
För flera år sedan föreslog vi att staden skulle ta fram modeller för att se sociala insatser 
som investering i framtiden, istället för en kostnad i nuet. Som många av våra initiativ har 
de röstats ner av den rödgröna majoriteten.

M: De överskott som eventuellt skapas i kommunen idag behövs för nyinvesteringar 
och satsningar på välfärdsområden som skola och omsorg. Vi vill öka kvaliteten i de 
välfärdstjänster som kommunen ansvarar för. En förutsättning för att öka kvaliteten är 
att fler jobbar och betalar skatt, så att kommunen får in mer resurser. På så vis skapas 
en god cirkel. Fler jobb kommer också att skapas i kommunal sektor, men det finns 
många samhällsviktiga jobb även utanför kommunsektorn. Det viktiga för oss är att 
jobben ökar totalt sett, att fler människor får ett jobb att gå till och att välfärdsområden 
som skola och omsorg håller en hög och bra kvalitet.

Kd: Vi ska fortsätta att satsa inom välfärden. Men det medför inte att kommun och stat 
ska göra allt i egen regi.

Vv: Att bygga upp en alltför stor offentlig sektor bör göras med försiktighet och med 
en ekonomisk övervakning. Att överskott sparas beror på olika faktorer för kommande 
framtid för kommunen. Vi kan dock hålla med om att för stora överskott inte är 
något kommunstyrelsen borde förfoga över. Då kan man också skifta ut pengarna till 
invånarna istället.

2. Hur ser ni på att förslagen kan förverkligas?

Mp: Nej, inte på det sätt som beskrivs i frågan. Däremot satsar vi på gröna jobb, se 
ovan.

Kd: Vi kommer att arbeta för fler satsningar inom välfärden, men inte enbart inom 
ramen för det offentliga.



18

MILJÖ  
- Investera överskott för framtiden
Förslag som togs fram av deltagare på Göteborgs Medborgarstämma och prioriterades 
fram på uppföljningsmöten att vara överst på Medborgaragenda 2014. 

Skydda och ta tillvara grönytorna i staden genom att bygga på redan hårdgjord mark 
samt att grönområden planeras in när bostadsområden byggs. Grönområden är mycket 
viktiga för hälsa och trivsel samt för artrikedomen och lindrar effekterna av extremväder. 
Idag exploateras dock grönområden i centrala- och mellanstaden i stor takt.

1. Vi vill veta om ert parti kommer att driva frågorna överst på agendan eller inte 
under nästa mandatperiod?

V: Vänsterpartiet arbetar för att vi ska bygga vår stad på ett hållbart sätt. Vi arbetar för 
att i så hög utsträckning som möjligt bygga på redan exploaterad mark och hårdgjorda 
ytor. Vi är väl medvetna om vikten av att bevara våra grönområden och vilken betydelse 
det har för så väl oss som kommande generationer. Men för oss är samtidigt rätten till 
en bostad ett överordnat politiskt mål vilket ibland innebär att vi även är tvungna att 
inkräkta på grönområden. Vi tror inte att det är realistiskt att helt förverkliga förslaget 
eftersom vi samtidigt måste garantera att folk har någonstans att bo.

S: Detta är också något vi gör. Jubileumsparken i Frihamnen är ett exempel där vi 
skapar en park på redan hårdexploaterad yta. Staden har fantastiska gröna kvaliteter. 
De största utmaningarna har vi i Centrala Älvstaden där mer grönska behövs om vi vill 
skapa en levande stad för boende och besökare. Det är en utmaning i sig att behålla rätt 
grönområden då vi förtätar staden. Frågor vi ställs inför är: hur gör vi dessa områden 
mer varierade och innehållsrika? Hur ska de kunna bidra på bästa sätt till en attraktiv, 
tät och grön stad? En nyckelfaktor för såväl attraktiv stad, folkhälsa och klimat är 
närheten till grönska. Där är den bostadsnära parken ett utav svaren. Stadens Grönplan 
är en vägvisare hur Göteborg kan bli en stad med stora gröna kvaliteter ur de tre 
dimensionerna, samtidigt som vi bygger staden tätare.

Mp: Miljöpartiet står för det gröna perspektivet. Vi motsätter oss exploatering av 
centrala grönområden. Vi har drivit frågan om ”grönytefaktor” som ett sätt att 
säkerställa att boende även i nya områden får tillgång till grönska på nära håll.

Vi ska värna och utveckla stadens natur- och grönområden när staden växer. Det 
behövs också bostäder och varje gräsyta kan inte sparas men utan de gröna lungorna 
och kilarna tappar Göteborg sin attraktionskraft och viktiga ekosystemtjänster. De 
gröna stråken som binder samman olika grönområden ska förstärkas. Ekodukter över 
trafikleder kan till exempel öka den biologiska mångfalden i stora områden samtidigt 
som de förhindrar viltolyckor.

Kommer Miljöpartiet driva frågan? Ja
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F: Ett förslag som ni lyfter, främja bostadsnära grönområden, är något som Folkpartiet 
sedan tidigare har lagt förslag om i kommunfullmäktige och kommer fortsätta att driva.

Moderaterna i Göteborg vill skydda och ta tillvara på grönytorna i staden, något vi 
också har debatterat för, exempelvis genom Martin Wannholt i GP-debatt den 4 maj 
2014. Att bygga på hårdmark, parkeringar, grusplatser är något vi själva har drivit under 
mandatperioden och står bakom till fullo.

Kd: Ja, när nya stadsdelar planeras bör det i bostadsbebyggelsen finnas plats för 
nya kulturbyggnader, idrottsanläggningar, arbetsplatser, grönområden, skolor och 
kommersiella verksamheter för att skapa en levande, attraktiv och trygg stad. I en tät 
storstad behövs också fler gröna lösningar som gröna tak och väggar, stadsodling och 
pocketparker. Genom att planera för gröna stråk ska det vara möjligt att promenera 
genom staden i grönska.

Vv: Vägvalet har lämnat remissvar gällande grönplan där vi tydligt tar ställning för att 
bevara de grönytor som finns enligt den strategi som staden tagit fram. Refererar till 
remissvar.

2. Hur ser ni på att förslagen kan förverkligas?

Mp: Ja

Kd: Detta står i vårt budgetförslag och vi kommer att arbeta för att förverkliga det.
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INKLUDERING 
- Central öppen mötesplats
Förslag som togs fram av deltagare på Göteborgs Medborgarstämma och prioriterades 
fram på uppföljningsmöten att vara överst på Medborgaragenda 2014. 

Skapa en öppen mötesplats med lokaler i centrala Göteborg för oss i alla stadsdelar 
och som bidrar till att bryta segregation. En mottagande träff punkt för nya och gamla 
i staden, tillgängligt för pappers- och personnummerslösa, utan konsumtionskrav, med 
funktioner för socialt stöd och orientering i samhällsinstanser, svenskkurser samt en 
bokningsbar del för kulturarrangemang.

1. Vi vill veta om ert parti kommer att driva frågorna eller inte under nästa 
mandatperiod?

V: Vi är mycket positiva till och arbetar redan idag med att skapa öppna mötesplaster så 
väl centralt som i andra delar av staden. Vi tror att förslaget kan förverkligas om inte i 
sin helhet så iaf delvis. Former för mötesplaster kan ju variera eller samverka men ändå 
uppnå syftet 
med dem. 

S: Att skapa en inkluderande och mindre segregerande stad är ett av 
Socialdemokraternas mål. Politiken måste formas utifrån de sociala, ekologiska och 
ekonomiska hållbarhetsperspektiven och berör alla som lever i staden. Ett pågående 
arbete med S2020 är igång med särskilt fokus på den sociala hållbarheten i staden 
som helhet för att just kunna möta de behov som ni beskriver. Det är nödvändigt att 
minska inkomstskillnader och se till att fler människor kommer i arbete för att kunna 
bryta segregation. Här har både arbetsmarknadspolitiken och bostadspolitiken viktiga 
funktioner att fylla. Ett förslag som vi har är att inrätta ett hemlösas hus som en träff- 
och kontaktpunkt för hjälp och stöd åt hemlösa. Ett annat viktigt mål som vi har är 
att fler göteborgare ska få ta del av befintlig kulturverksamhet. Era förslag kring såväl 
papperslösas situation och kring fler mötesplatser är intressanta och tål ständigt att 
fundera vidare på.

Miljöpartiet tror det behövs många ickekommersiella mötesplatser både centralt och i 
stadsdelarna. Kulturhusen och stadsdelsbiblioteken är viktiga lokala mötesplatser men 
fler kulturella mötesplatser behövs.

Kommer Miljöpartiet driva frågan? Ja, men vi har inget konkret förslag på någon särskild 
byggnad i dagsläget.

F: Öppenheten och transparensen måste stärkas i Göteborg. På vägen dit kan flera 
olika metoder och forum prövas. Vi har exempelvis lagt förslag i kommunfullmäktige 
om att öppna upp Älvrummet som en central mötesplats för göteborgarna att träffas 
och diskutera.  För flera år sedan föreslog vi att staden skulle ta fram modeller för att se 
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sociala insatser som investering i framtiden, istället för en kostnad i nuet. Som många 
av våra initiativ har de röstats ner av den rödgröna majoriteten.

M: Vi är positiva till att det skapas fler öppna mötesplatser i alla delar av staden. 
Göteborgs frivilligorganisationer och idrottsföreningar gör ett viktigt arbete i detta 
avseende med stöd från staden och vi vill se över detta stöd så att det blir mer rättvist 
och enkelt för fler föreningar att söka.

Kd: Vi ska ha mötesplatser för alla men hur dessa ska se ut och placeras tror vi blir bäst 
genom samverkan med det civila samhället.

Vv: En bra idé. Idag kan vi inte riktigt säga hur detta skulle förverkligas.

2. Hur ser ni på att förslagen kan förverkligas?

Mp: Ja

Kd: Vi kommer arbeta för fler mötesplatser. Utformningen av dessa kommer att se olika 
ut.
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STRUKTURER FÖR HÅLLBAR 
UTVECKLING 
- Översyn av hindrande regelverk
Förslag som togs fram av deltagare på Göteborgs Medborgarstämma och prioriterades 
fram på uppföljningsmöten att vara överst på Medborgaragenda 2014. 

Skapa en kommission som ser över hindrande regelverk och för underlättande av 
hållbart liv och hållbara verksamheter. Det finns idag många nya, småskaliga, hållbara 
affärs-, organiserings- och verksamhetsformer, som hindras av föråldrade regelverk. 
Kommissionens uppdrag blir att identifiera dessa hinder, och skapa handlingsplaner för 
förändring.

1. Vi vill veta om ert parti kommer att driva frågorna eller inte under nästa 
mandatperiod?

V: Det är en intressant idé. Vi är dock frågande till om det är en kommunal fråga eller 
om det bör drivas nationellt istället?
 
S: Ni får gärna förtydliga vilka hindrande regelverk ni syftar på.

Mp: En kommission som ser över hindrande regelverk och för underlättande av 
hållbart liv och hållbara verksamheter är en bra idé. Det finns kommunala regler och 
beslut som hindrar hållbarhet men regelverk som hindrar hållbarheten finns på alla 
nivåer i Sverige och även i EU-lagstiftning. Därför vill vi att ett arbete med att se över 
hindrande regelverk görs på kommunal, regional och nationell nivå samtidigt. Vi menar 
att Sveriges Kommuner och Landsting är den organisation som kan driva frågan och 
kommer försöka ta upp frågan där.

Kommer Miljöpartiet driva frågan? Ja

M: Precis innan sommaren kom Moderaterna i Göteborg med ett handlingsprogram för 
miljö som innefattar 62 åtgärder som ska göra Göteborg till en av Europas hållbaraste 
städer 2025. Vårt program är koncist och konkret och till skillnad från det rödgröna 
miljöprogrammet som antogs 2013 når vi miljömålet Frisk luft till år 2020. I programmet 
finns även flera förslag som innefattar en giftfri miljö för barn, bättre havsmiljö och 
renare luft i Göteborg.

Kd: Ja, onödiga byråkratiska hinder hämmar all utveckling.

Vv: Detta förslag kräver mer underlag för att ta ställning till. En kommission skulle nog 
behöva se över hindrande regelverk för alla typer av verksamheter som finns. Vi lyssnar 
gärna hur ni har tänkt er.  
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2. Hur ser ni på att förslagen kan förverkligas?

Mp: Ja, men helst på nationell nivå.

Kd: Vi delar uppfattningen om problembeskrivning och mål, men kan i dagsläget inte 
säga om en kommission är det bästa redskapet för att förändra detta.
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STRUKTURER FÖR HÅLLBAR 
UTVECKLING 
-Social Science Park
Förslag som togs fram av deltagare på Göteborgs Medborgarstämma och prioriterades 
fram på uppföljningsmöten att vara överst på Medborgaragenda 2014. 

Skapa en öppen och holistisk vetenskapspark inom det sociala området. En mötesplats 
och samverkansforum för medborgare, akademin, näringslivet och samhällsinstitutioner 
för att skapa interaktion, innovation och kunskap för hållbar utveckling. Gemensamma 
resurser är t.ex. konferenslokaler, företagskuvöser, forskningsprogram, mat, kultur, 
grönska och testarenor.

1. Vi vill veta om ert parti kommer att driva frågorna eller inte under nästa 
mandatperiod?

V: Vi har tidigare stöttat bildandet av science parks i staden och ser mycket positivt 
på inrättandet av flera. I vårt kommunalpolitiska program för nästa mandatperiod 
skriver vi om att skapa ett Angereds Science park. ”Vi vill att Angeredsborna ska 
kunna utveckla sina kunskaper på samma villkor som andra göteborgare. För att få 
fler att leva och arbeta i stadsdelen vill vi skapa ett Angered Science park. Denna 
mötesplats för akademin, samhället och näringslivet kommer ge både arbetstillfällen 
och bättre förutsättningar för de nordöstra delarna av Göteborg. Vi vill se en inriktning 
på företagsamhet inom miljö samt forskning och utveckling som vi tycker skulle 
passa området. Vi vill förlägga högskoleutbildning till området och koppla på en 
gymnasieinriktning, exempelvis naturvetenskap eller teknik, med fokus på miljö. I 
centrala Angered vill vi bygga en ny högstadieskola. Vi vill för första gången i nordost ha 
en arkitekttävling för att rikta uppmärksamhet på alla förändringar i området.” Dessa 
tankar borde gå att förena med de som ni framför.

S: Staden har genom olika satsningar och samarbeten åstadkommit en del på det 
sociala området. Men mycket kvarstår att göra för att öka livschanserna, minska 
skillnaderna och klimatpåverkan. Arbetet för hållbar utveckling är en process där 
helhetssyn är grunden. Vår politiska ambition är och förblir att hållbar utveckling med 
ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionen ska genomsyra och gå som en röd 
tråd igenom stadens verksamheter. De tre dimensionerna är ömsesidigt beroende av 
varandra, var för sig är de nödvändiga men inte tillräckliga. Först tillsammans förmår 
de uttrycka hållbarhet. Att skapa en Social Science Park är ett intressant och lockande 
förslag men frångår från principen om hållbar utveckling i tre dimensioner.

Mp: Miljöpartiet vill att den sociala ekonomin ska ges ett ökat utrymme och att staden 
ska stimulera den. En viktig del i samverkan är idéburna offentliga partnerskap. 
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Kunskapen om social ekonomi behöver öka, och Miljöpartiet föreslår att Göteborg 
etablerar en Science Park för social ekonomi.

Kommer Miljöpartiet driva frågan? Ja

M: Vi vill underlätta och uppmuntra teknikparkerna och akademins verksamheter. 
Vi vill låta staden vara en testmiljö för parkernas innovation och uppfinningsrikedom. 
Vi vill stödja samarbete mellan samhällets aktörer att samarbeta för att ta sig an 
samhällsutmaningar.

Kd: Detta är inget vi driver idag, men samverkansformer mellan samhällets olika 
sektorer är mycket positivt.

Vv: Även detta förslag kräver mer underlag för att kunna ta ställning till. Vi lyssnar gärna 
hur ni har tänkt

2. Hur ser ni på att förslagen kan förverkligas?

Mp: Ja

Kd: En fysisk park för detta ändamål är i dagsläget inte prioriterat. Det som efterfrågas 
sker på många håll redan inom andra arenor.
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NU SKAPAR VI STADEN VI VILL HA!



S  T  A  D  E  N V  I  L  LV  I H  A

www.stadenvivillha.se 
www.gbgmedborgarstamma.se


