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Göteborgsliberalism för en ny tid

I över 100 år har Göteborgsliberaler satt sin prägel på politiken och drivit stadens utveckling
framåt. Den ideologiska övertygelse och de förhållningssätt som möjliggjort detta krävs
också för ett fortsatt framåtskridande. Göteborgs Liberalismen behövs nu mer än någonsin.

Liberalismen är inte kravlös. Det har den aldrig varit. I Göteborg som på andra platser mår
individen bäst i sammanhang där vi gemensamt skriver under på ett samhällskontrakt med
värderingar om allas lika och fria rätt, öppenhet och tolerans mot oliktänkande. Men
liberalismen har aldrig varit undfallande eller tolerant mot intolerans. Det är med skärpa vi
framför detta budskap. Liberalismens utgångspunkt är att varje individ är fri och kapabel och
har möjlighet att växa. Förväntningar ska vara lika för alla, det är med dem som individen
växer. Det är därför vi säger: Att ställa krav är att bry sig!

Vi har som samhälle en skyldighet att skapa förutsättningar, som ger invånarna samma
möjligheter till frihet att själva göra viktiga val i livet. Grundläggande är en skola med kunskaps-
fokus och höga förväntningar på varje elev. Därutöver är ett berikande
kulturliv och säkra bostadsområden en förutsättning. Möjligheten att växa ska inte vara
förbehållen den som är ung, stark, frisk och välbärgad, utan måste gälla för alla. Den liberala 
feminismen är progressiv och gäller för alla. Friheten
kompletteras med ett samhällsansvar, som innebär att den som fallit får hjälp att resa sig och
att den som lever under förhållanden, som kväver möjligheten till fria val och eget liv måste få 
hjälp att kasta av sig bojorna. Vi står för fri företagsamhet, marknadsekonomi och frihandel. 
Liberalism står också för öppenhet, jämställdhet, tolerans och vetenskapligt sanningssökande. 
Ett bra samhälle bygger på att makthavare kan se helheten, förstår komplexa samband och 
vågar fatta obekväma beslut.
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Göteborgsliberalismen

Göteborg är Sveriges fönster mot världen. Hamnen och handeln har genom åren varit en
portal som välkomnat nya människor och idéer. Öppenheten har lockat hit industrier med
exportbehov och innovatörer med visioner. Många stora företag har genom åren förlagt sitt
huvudkontor till Göteborg. Stadens identitet och struktur växte naturligt hand i hand med ett
liberalt tänkande och ett frisinnat sinnelag.

Öppenheten präglade också det politiska styret i staden. Partierna i Göteborgs
kommunfullmäktige fokuserade inte på konflikter, utan på att gemensamt söka lösningar på
stadens problem för att tillsammans utveckla den. Samförståndsanda kom att prägla den
göteborgska kommunpolitiken. Denna öppenhet rådde också mellan den politiska makten, å
ena sidan, och universitet och näringsliv, å den andra.

Ny tid och nya samhällsutmaningar
I Göteborg har beslut historiskt  fattats bakom stängda dörrar mellan makthavare från 
olika delar av samhället, utan transparens eller öppen debatt. Göteborg har upplevt flera 
återkommande skandaler av detta slag. Under den senaste valperioden, då Liberalerna har varit 
med och styrt kommunen. Efter 24 av av socialdemokratiskt styre. Nu har vi varit med och 
drivit för viktiga insatser gjorts för att vädra ut och ta itu med en tystnadskultur, som fått breda 
ut sig i stadens förvaltningar. Men det finns fortfarande mycket att göra i det avseendet  för att 
åter göra Göteborgsliberalismen till den dominerande kraften i staden.

Tystnadskultur och hot mot samhället 
Samhällsproblemen är  idag stora. Politisk och religiös fanatism samverkar inte sällan både 
med varandra och med organiserad brottslighet. Otryggheten är stor, särskilt i vissa stadsdelar. 
Parallellsamhällen växer fram i förorter där samhället har backat undan. Detta har främjat 
gängkriminalitet, moralpoliser och hederskultur och därigenom underminerat friheten för alla, 
men kanske framför allt för kvinnor. Demokrati kräver en öppen och transparent diskussion 
om missförhållanden och samhällsproblem. 

Öppenheten, som tidigare har varit en symbol för Göteborg och Göteborgsliberalismen, har på 
senare år bytts mot rapporter om en så kallad tystnadskultur inom kommunen. Kriminella med 
vålds- och hotkapital har effektivt har skrämt tjänstemän i Göteborgs Stad till
tystnad och lydnad. Försök har också förekommit att otillbörligt påverkan på förtroendevalda, 
beteenden av detta slag hotar att underminera demokratiska tjänstepersoner och politiker 
måste kunna fatta beslut utan obehag eller rädsla för att beslutsamhet kan sätta dem och deras 
familjer i fara. 
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Framtidens Göteborgsliberalism
Göteborg har många utmaningar framöver, med en stad som växer följer ett behov av 
utveckling av trafiken och nybyggnationer. Näringslivsklimatet måste bli bli bättre så
att staden kan bli öppnare mot omvärlden. Tillit och tillväxt går hand i hand. Därför behövs 
liberalismens frisinnade anda, som låter människor och företag växa och stärka staden.

Allt börjar i skolan. Liberalerna har genom hela sin historia varit det främsta skolpartiet. Vi
vill ha en jämlik skola med tydliga kunskapskrav och höga förväntningar på alla elever.
Ordning och reda i klassrummet ger studiero för eleverna och en bra arbetsmiljö för lärarna.
En fullföljd skolgång är också det bästa skyddet mot kriminalitet och utanförskap.

En Göteborgsliberalism som utgör en positiv kraft i samhällsutvecklingen blundar
inte för några samhällsproblem. Vi analyserar problemen med ett öppet sinne och söker
samverkan för att bekämpa missförhållandena.

För att varje människa ska kunna växa och få makt över sitt livs krävs en skola som ger alla de 
kunskaper och färdigheter som ett sådant ansvarstagande kräver. Män och kvinnor måste ha 
samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. En framtid för oss alla kräver att klimathotet 
kan bemästras.
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Skola och utbildning

Liberalerna i Göteborg vill se en skola där alla elever får möjlighet att utveckla sin fulla
potential. Det ska finnas möjligheter att få extra stimulans för den som önskar det, men också
omfattande insatser för de elever som behöver stöd och hjälp. Skolan ska erbjuda alla elever
en trygg arbetsplats, där ordning och studiero är bärande förutsättningar för att lärande ska
kunna äga rum. Skolan ska fylla sitt kompensatoriska uppdrag genom att skolor i utsatta
områden med stora integrationsutmaningar har en hög andel behöriga lärare. Insatser för att
hjälpa elever ska sättas in så tidigt som möjligt i utbildningskedjan, redan på lågstadiet. 
Göteborg ska vara attraktivt för lärare genom att erbjuda goda möjligheter till karriärtjänster
och kompetensutveckling. Samtidigt måste Göteborgs Stad ge lärare förutsättningar att vara just 
lärare och kunna lägga mindre tid på administrativa och praktiska uppgifter
som skulle kunna genomföras av andra yrkesgrupper i skolan.

Större kunskapsfokus
Om Göteborg ska vara en del av ett globalt sammanhang, där kunskap är den främsta 
tillgången måste våra elever prestera bättre i skolan. I årskurs nio klarar var fjärde elev inte  av 
att bli godkänd i alla ämnen. Vi ser samma tendens när det kommer till de nationella proven i 
årskurs tre. Liberalerna Göteborg vet att Göteborgs elever kan bättre. Ett sätt att sätta fokus på 
kunskap  är att anställa fler speciallärare i skolorna. Det ökar möjligheterna till en god inlärning 
för elever med svårigheter. Även högpresterande elever bör uppmärksammas så att de inte 
tappar engagemanget i skolarbetet.

Bryt skolsegregationen
Många skolor i Göteborg är välfungerande, men det finns också skolor, speciellt i utsatta 
områden, där det finns stora utmaningar. Det handlar om elever med bristfälliga
eller obefintliga kunskaper i svenska, men också bristande ordning och studiero vilket
gör att elever med ambitioner i större utsträckning använder det fria skolvalet till att välja en 
annan skola. De elever som blir kvar, möter allt oftare sämre villkor och sämre skolmiljö. I 
många av dessa skolor förekommer också en oroande hederskultur.Där befinner sig barn och 
ungdomar i en kultur präglad av ett normsystem som inte erkänner grundläggande mänskliga 
rättigheter. Detta medför att många elever inte får det stöd och den uppmuntran till vidare 
studier som de har rätt till. Skolor i utsatta områden har inte sällan en så kallad pedagogisk 
segregation. För Liberalerna Göteborg är det grundläggande att elever i utsatta områden 
undervisas av behöriga och erfarna lärare.

Segregationen ökar genom att det finns skolor, som bidrar till att begränsa elevers möjligheter 
att utvecklas. Det måste därför  bli  enklare att stänga friskolor som vilar på extremistisk grund.
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Ordning, studiero och respekt
För att lärande ska kunna ske måste en grundläggande ordning råda med ett respektfullt
förhållningssätt mellan elever och personal. Här krävs fler åtgärder.
Värdefull tid till lärande försvinner när lärare istället tvingas lägga kraft på att hantera
överträdelser av ordningsregler.. På en del skolor förekommer 2-3
kränkningsanmälningar varje vecka och då finns det säkert ett mörkertal. Det rör sig om både
verbala och fysiska kränkningar mellan elever, men även mot personal. Konflikter utspelar sig 
inte bara i klassrummen utan även i korridorer och på raster. Det är
vanligt att konflikter börjar på sociala medier under fritiden för att sedan följa med in i skolan
där de ofta eskalerar.

Fler behöriga lärare
Liberalerna har vid upprepade tillfällen konstaterat att läraryrket är Sveriges viktigaste yrke.
Läraryrket har under decennier tappat i status och attraktivitet vilket märks även i Göteborg.
När det saknas behöriga lärare blir konsekvensen ofta kortsiktiga lösningar med många vika-
rier, vilket drabbar elevernas lärande. Liberalerna Göteborg ser att fler åtgärder behöver kom-
ma på plats som skapar förutsättningar för lärare att vara just lärare där det centrala är att få 
arbeta med kunskapsförmedling i en ordnad skol- och klassrumsmiljö. Lärarnas fortbildning 
och kompetensutveckling behöver prioriteras i Göteborg.

Inkludering får inte leda till exkludering
Ambitionen att hålla ihop klassen och inte erkänna att elever har olika förutsättningar och
behov har lett till problem. Elever med särskilda begåvningar har inte fått möjlighet att
utvecklas fullt ut. Samtidigt har elever med ett kraftigt normbrytande beteende varit kvar i
klasser där de förstört både för sig själva och för sina klasskamrater. Här behöver fler
åtgärder komma till stånd, för att skapa förutsättningar för mindre
undervisningsgrupper.

Tidiga insatser är centralt
Allt för många elever går för länge i våra skolor utan att allvarliga kunskapsluckor
identifieras och åtgärdas. I värsta fall ser vi elever som går hela grundskolan och på gymnasiet 
hamnar på ett introduktionsprogram, då de inte har blivit behöriga till ett ordinarie program. 
Detta beror bland annat på att det bedömningsstöd som finns på lågstadiet och de nationella 
proven inte används i tillräcklig utsträckning för att ge elever och vårdnadshavare signaler om 
missade kunskapsmål. Det vill vi förändra.

Förskola
Inget är viktigare än en bra start i livet. Det ger alla barn större chans att lyckas och utjämnar 
livschanser mellan barn med olika bakgrund. Förskolan måste vara tillgänglig för alla och ha 
fokus på lärande och stimulera barnens utveckling. Förskolan ska erbjuda varje barn en trygg 
omsorg, lusta att lära genom lek och ge dem verktyg de behöver för att klara skolan och själva 
forma sina liv. 
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Liberala förslag

• Fler speciallärare ska anställas och det behövs fler behöriga lärare.
• Klassrummen ska ha behöriga lärare och antalet behöriga ska bli fler genom högre löner 

och goda arbetsvillkor.
• Förbättra karriärmöjligheter för lärare, särskilt för de som valt att arbeta i utsatta områden.
• Lagstiftningen behöver ändras för att det ska bli lättare att stänga skolor som vilar på 

odemokratisk och extremistisk grund.
• Säkerställ att elever med behov får tidiga insatser från skolans sida. Underlätta för de elever 

som behöver gå om en klass genom att ge den möjligheten redan på lågstadiet.
• Underlätta för skolor att stänga av och flytta på elever som är hotfulla eller som undergräver 

ett positivt studieklimat.
• Bygg ut användandet av särskilda undervisningsgrupper och skolakuten Elevator.
• Mindre klasser och mer undervisningstid med lärare på skolor i utsatta områden.
• Inför kommun-central rättning av nationella prov.
• Bygg ut systemet för heltidsmentorer på högstadiet och gymnasiet för att stärka det 

studiesociala arbetet och minska otillåten frånvaro.
• Underlätta för de elever som önskar röra sig framåt i en högre studietakt, generellt eller i ett 

enskilt ämne.
• Inför fler moderna och attraktiva lärlingsprogram på gymnasiet, som lätt leder till jobb.
• Stärk föräldrars och barns möjlighet att välja skola och inför transparenta 

kvalitetsjämförelser
• Barn till arbetssökande och föräldralediga ska ha rätt till 30 timmars förskola i veckan
• Stärk det språkutvecklande arbetet i förskolan och öka fokus på elevernas läsförmåga så 

tidigt som möjligt.
• Bemannade skolbibliotek bör finnas på alla skolor. 
• Barnomsorg på kvällar, nätter och helger ska byggas ut. Möjligheten till omsorg i hemmet 

ska stärkas.
• Minska barngruppernas storlek. Ett maxtak ska införas med start före de yngre barnen.
• Inför skadestånd till de föräldrar som inte erbjuds förskoleplats inom 4 månader.
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Ingegration

Liberaler tror på människans förmåga att utvecklas oavsett var du kommer ifrån eller vem du
är. Alla ska ha samma skyldigheter och rättigheter i det svenska samhället. Varje människa
ska ha samma möjligheter att förverkliga sina drömmar och ambitioner i ett tryggt och
inkluderande samhälle.

Tyvärr har Göteborg blivit mer och mer segregerat. Många utsatta
områden präglas av bristfälliga kunskaper i svenska språket, låga skolresultat, hög
arbetslöshet och kriminalitet. De demokratiska värderingar som har vuxit fram under lång tid 
och som tydliggörs i svensk lag och i andra regelverk, ska vara vägledande för alla medborgare. 
Alla tendenser till parallellsamhällen måste stoppas.

Satsa på kvinnorna
Kvinnor och speciellt mammor har en nyckelroll i de särskilt utsatta områdena. Därför vill 
Liberalerna Göteborg lägga extra fokus och resurser på kvinnorna. Det kan till exempel handla 
om att stärka kvinnoföreningar, initiera trygghetsvandringar och stödja arenor för sociala 
sammankomster. Satsningar på svenskundervisning, sprida kunskap om det svenska samhället 
och rikta arbetsmarknadsinsatser till kvinnor är viktiga åtgärder att genomföra.

Skolan är grunden i integrationsprocessen
Skolan är grundläggande i en integrationsprocess. Många gånger fungerar inte skolan som det
är tänkt i utsatta områden. De som är studiemotiverade och har motiverade föräldrar flyttar
till andra skolor utanför området. Då uppstår varaktig segregation, utanförskap och ökade
klyftor mellan de som lyckas och de som misslyckas. Det är i stor omfattning bland de som 
misslyckas i skolan som rekryteringen sker till de kriminella gängen. Varje skola måste vara 
en bra skola där elever utvecklas och där eleverna trivs och vill vistas. Därför är kvaliteten på 
skolan avgörande för en minskad segregation och en tryggare bostadsort.

Allt börjar i förskolan. Det är grundläggande att barn och inte minst nyanlända barn
uppmuntras till att gå i förskolan. Lika viktigt är det att dessa barn möts av det svenska 
språket i förskolan. Det är därför centralt att stärka språkträningen och satsa på utbildade 
förskolepedagoger i språksvaga områden. Stort fokus ska läggas på svenskundervisning för 
vuxna samtidigt som barnen lär sig svenska i förskolan och skolan. Det måste finnas alternativa 
sätt att lära sig svenska för analfabeter tex genom föreningar.

Ett bra boende oavsett stadsdel
I många utsatta områden är 80-90% av bostäderna hyreslägenheter. Blandade boendeformer 
är viktigt för att minska segregationen. Det måste tillkomma fler bostadsrätter och villor i 
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dessa områden för att öka möjligheterna till en blandad befolkning med avseende på inkomst 
och bakgrund. En bra utemiljö, som är fri från nedskräpning och klotter, bidrar till att skapa 
trygghet i ett bostadsområde.

Fler bostäder, inklusive hyresrätter, behöver byggas. Trångboddhet är ett stort problem i 
många utsatta områden leder till att barn och ungdomar inte kan vara hemma, utan istället 
dröjer sig kvar i utemiljöer och riskerar att dras med i gäng. Trångboddhet bidrar också till att 
unga inte har de förutsättningar som krävs för att kunna göra till exempel läxor i hemmiljö. När 
det bor för många personer i en lägenhet, förhindras ungdomarna att få en bra uppväxtmiljö. 
Det behövs även stärkt information kring vad ett hyreskontrakt medför ifråga om rättigheter 
och skyldigheter. Detta för att förhindra missförstånd och osämja.

Stoppa parallellsamhällen
De senaste 10-15 åren har det utvecklats en klankultur och en parallell samhällsordning 
i utsatta områden i Göteborg. Mycket på grund av en avsaknad av tillit till myndigheter. 
En av samhällets viktigaste uppgifter i utsatta områden är att säkerställa att nyanlända får 
insikt om och tillit till vårt gemensamma samhälle. Tilliten är det viktigaste vapnet mot 
parallellsamhällen.

Arbetslinjen gäller
“Det måste löna sig att arbeta” har alltid varit en av Liberalernas viktigaste ledstjärnor. Det är 
fundamentalt att ha någonstans att bo och ha ett arbete för människans välbefinnande och för 
att leva ett bra liv. Samhället måste gå direkt till handling när nyanlända kommer till Sverige, 
så att det inte blir långa väntetider. Fokus på arbete istället för bidrag. Vi vill halvera andelen 
som lever på försörjningsstöd till 2025. I arbetet med att skapa jobb är kommunen en viktig 
aktör. Det gäller att inte minst i samarbete med näringslivet, identifiera områden som kan ge 
nyanlända med kort utbildning ett första arbete, så kallade ”enkla jobb”. Deltagande på SFI 
eller andra etableringsinsatser ska vara motprestation för att få ut försörjningsstöd. 

Människor från andra länder har ofta en tradition av entreprenörskap. Liberalerna 
understryker hur viktigt det är att se till att skapa vägar där deras kunnande och kreativitet 
kommer till både deras och samhällets nytta.
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Liberala förslag

• Fler satsningar som syftar till att stärka kvinnor och deras egenmakt, Integreras en kvinna så 
integreras en hel familj.

• Stärk föräldrarnas roll och medverkan i skolans arbete med värderingar, egenansvar och 
demokratisk fostran.

• Utökade satsningar på svensk språkträning redan tidigt i förskolan och skolan.
• Fler satsningar för att säkerställa att personalen inom förskola och skola har goda 

svenskkunskaper.
• Utöka satsningar på en städad närmiljö.
• Inför en ”bostadsskola” för de som tecknar ett nytt hyreskontrakt för att ge öka information 

om rättigheter och skyldigheter om boende i hyresrätt.
• Erbjud sommarjobb till fler. Att få chansen och erfarenheter från arbetslivet redan under 

skoltiden är särskilt viktigt för dem utan kontakter.
• Etablera fler samhällsarenor som informerar om rättigheter och skyldigheter som är 

grundläggande i det svenska samhället.
• Kommunen ska verka för att skapa enkla jobb.
• Öka antalet timmar på SFI och ställ krav kopplat till försörjningsstöd. Öka samarbetet med 

näringslivet och kommunen för att ta fram praktikplatser. 
• Blandad bebyggelse ska prioriteras vid planering av nya områden och förtätning av 

befintliga 
• I Göteborg börjar mottagandet av flyktingar redan första dagen med SFI, Förskola, skola 

och kompletterande yrkesvux för den som behöver.
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Ekonomi

Att ha ett jobb och kunna ta ansvar för sin egen ekonomi är grunden för ett självständigt liv. 
Det är genom att människor jobbar och betalar skatt som Göteborg får råd med en bra skola, 
omsorg och annan välfärd. Göteborg ska vara en stad där alla kan förbättra sina livschanser 
och där välfärden håller högsta kvalitet, präglas av valfrihet och är tillgänglig för alla på lika 
villkor. Ökad tillväxt är helt avgörande för en stark välfärd, därför måste fler göteborgare 
komma i arbete, skattekraften stärkas och fler ska få möjlighet att investera i Göteborgs framtid

Ekonomi med ordning och reda
Utgångspunkten för kommunens finanspolitik ska vara en budget i balans och god 
budgetdisciplin. På lång sikt måste staden ha en buffert för att klara framtida lågkonjunkturer, 
osäkerheter och oförutsedda utgifter. För att säkra framtida investeringar i nya förskolor, 
skolor och äldreboenden krävs det överskott i ekonomin eller annan finansiering. Uttag 
av skatt innebär att göteborgarna fråntas intjänade medel från lön eller pension. Det måste 
ställas mot samhällsnyttan och det gemensammas bästa. I jämförelse med andra stora och 
kranskommuner  har Göteborg ett högt skatteuttag och de senaste åren har kommunen gått 
med stora överskott, därför ser vi att det finns ett utrymme att sänka skatten. Liberalerna vill 
inleda ett förändringsarbete under den kommande mandatperioden som har till syfte att ge 
göteborgarna valuta för deras skattepengar. En utmaningsrätt ska inrättas i Göteborg, som 
innebär att en prövning om upphandling eller försäljning ska ske. Staden bestämmer vilka 
områden som får utmanas samt hur verksamheten ska prövas. Syftet med utmaningsrätten är 
att ökad konkurrens ska bidra till att höja verksamhetens kvalitet och effektivitet. Göteborgs 
Stad har i dag en särskild anställningstrygghet som tillkom i samband med 90-talskrisen. 
Avtalet innebär i dag stora kostnader för staden, inte minst för omställning och utköp av 
personal. Nuvarande avtal är förlegat och lever inte upp till dagens arbetsmarknad. Avtalet ska 
avvecklas. Liberaler tror på framtiden. Genom kloka beslut och genom att hela tiden utveckla 
och förfina stadens arbetssätt kan vi bidra till att göra Göteborg lite bättre imorgon. Då måste 
vi också använda digitaliseringens och den tekniska utvecklingens möjligheter. Med ökad 
automatisering av stadens verksamhet kan kostnaderna hållas nere, handläggningstider kortas, 
arbetsmiljön förbättras och servicenivån höjas.

Vinsterna i de kommunala bolagen används idag främst till expanderingen i det kommunala 
ägandet. Liberalerna vill se en förändring och att kommunen minst skulle kunna ta ut en 
relativ låg affärsmässig avkastning vilket skulle generera mer pengar in till välfärdskärnan.
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Liberala förslag
• Den kommunala bolagskoncernen ska inte fortsätta att växa och flera av stadens 

kommunala bolag kan avyttras genom försäljning eller att verksamheten övergår i 
förvaltningsform.

• Ordning och reda i den kommunala ekonomin och en utmaningsrätt ska införas.
• Stadens interna styrning, uppföljning och kontroll ska stärkas.
• Befordring och tillsättning av tjänster inom staden ska ske på meriter och med stor 

öppenhet.
• Verka för att kommunalskatten sänks.
• Avveckla livstidsanställningar inom kommunen. 
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Ett jämställt Göteborg

Vägen till ett jämställt samhälle, uppnås genom frihetliga och feministiska reformer. För oss 
liberaler är det oförsvarligt att människor behandlas olika på grund av sin könstillhörighet. 
Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men mycket arbete återstår innan vi kan 
kalla Sverige ett jämställt land. Det är tydligt att ett ökat fokus på jämställdhet och sex- och 
samlevnad behövs i skolan. Skolan ska vara en trygg plats för lärande, att elever går till skolan 
med en rädsla för att utsättas för sexuella trakasserier är oacceptabelt. 

Bekämpa hedersförtrycket 
Många flickor och unga kvinnor, men även pojkar lever i dag i ofrihet, inte minst i Göteborgs 
förorter. Hedersförtrycket är vår tids största jämställdhets utmaning. Det är en skam att 
enskilda göteborgare inte får sina mest grundläggande mänskliga rättigheter tillgodosedda. 
Hedersförtrycket spänner från kontroll över kläder, umgänge till tvångsäktenskap, 
barnäktenskap och i vissa fall till misshandel och mord. Det är dags att sluta relativisera 
och politisera hedersförtryck och istället fokusera på att hjälpa de utsatta. Vi kan inte vara 
nöjda förrän alla i Göteborg åtnjuter samma mänskliga rättigheter. Därför vill vi se en stärkt 
kompetens inom området hos kommunens personal, för att upptäcka och hjälpa innan det är 
försent 

Nollvision mot förekomst av våld i nära relationer
Vi måste även fokusera på att skydda vuxna och barn som drabbas av våld. Det är en
frihetsfråga. Därför behövs fler skyddade boenden för personer som utsätts för våld i nära
relationer. Allmännyttan ska öronmärka ett antal förturslägenheter. Socialtjänsten
behöver utveckla bättre metoder för att följa och stödja personer som går tillbaka till
destruktiva relationer, men även hjälpa de som väljer att lämna relationerna. Den som utsätts
för hot och våld behöver få mer stöd till självhjälp.

Liberalerna vill att Göteborg ska bli försökskommun för omvänd kommunarrest, vilket 
innebär att personer som har gjorts sig skyldig till grov kvinnofridskränkning ska kunna dömas 
till särskilt utökat kontaktförbud som innefattar en hel kommun.

En regnbågsstad i världsklass 
Göteborg har gjort en fantastisk resa från att vara betraktad som en ”bögknackarstad” till att 
vara en av landets främsta hbtq-kommuner. Men fortfarande vågar många inte leva öppet 
och många utsätts fortfarande för hatbrott. I stadens förskolor ska regnbågsfamiljer alltid 
vara välkomna. Alla har rätt att gå i en skola där de möts av respekt och får möjlighet att 
visa sig som den de är och alla har rätt att bli bemötta på jämlika villkor inom sjukvården, 
socialtjänsten eller äldreomsorgen. Det behövs en tydlig liberal röst i Göteborg mot homofobi, 
transfobi, moralism och könsrollsförtryck. Göteborg ska vara ett öppet, liberalt samhälle där 
alla har samma möjligheter. 
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Kvinnofrid på riktigt med vistelseförbud
Det är den som hotar, misshandlar och slår som skall flyttas på, inte den utsatta. Idag råder det 
en stor nackdel för brottsoffret, som är den som måste flytta ifrån arbete, övrig familj, vänner 
och socialt liv, för att börja om någon annan stans. Inte sällan drabbas också barnen och hela 
deras liv med skola och vänner. I stället borde det vara förövaren som måste flytta med tydliga 
geografiska restriktioner, dvs med förbud att återvända till brottsoffrets kommun, så kallade 
vistelseförbud. Vi kräver skärpning och tydlig påföljd vid överträdelse av
kontaktförbud, tex genom fotboja. Detta skall gälla även vid mindre överträdelse för att
minska otryggheten för de utsatta. Rädslan hos många kvinnor för att utsättas för sexualbrott
kan försämra livskvalitén och möjligheten att röra sig fritt i samhället. En ökad
kameraövervakning och bättre belysning är två effektiva åtgärder för att genom
samhällsplanering minska risken för överfall och våldtäkt. Det kommunala ekonomiska stödet 
till stadens kvinnojourer måste både höjas och bli mer långsiktigt så jourerna inte behöver söka 
nytt stöd varje år. 

Liberala Förslag
• Öka möjligheterna för kvinnor att göra karriär inom kommunen genom att utveckla 

rekryteringsprocessen till olika ledande befattningar.
• Kommunerna bör kartlägga och analysera framtida investeringar i idrottsanläggningar ur ett 

jämställdhetsperspektiv.
• Förbättra och stärk sex- och samlevnadsundervisningen.
• Samordna och stärk insatser för människor utsatta för människohandel.
• Stärk kommunens utbildning av personal om hedersförtryck. 
• En hatbrottsjour behöver etableras i Västsverige.
• Det behövs mer HBTQ+-kompetens i stadens kommunala verksamheter.
• Förbättra och stärk HBTQ+-perspektivet i sex- och samlevnadsundervisningen. Skolan ska 

vara en frizon från homo-, bi- och trans och queerfobi.
• Utveckla arbetet mot våld i nära relationer bland annat genom metoder för att följa och 

stödja personer som går tillbaka till destruktiva relationer. 
• Etablera ett långsiktigt och ökat stödsystem för kvinnojourer i Göteborg.
• Inför omvänd kommunarrest på försök i Göteborg.
• För att öka tryggheten är det viktigt att öka antalet boende i centrum
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Trygghet

Göteborg är en stad som vi ska vara stolta över. Många som bor här, men även våra besökare, 
talar varmt om Göteborg. Idag upplever många dessvärre att utvecklingen går åt fel håll, 
speciellt i de utsatta områdena. Där har grov brottslighet tagit en allt för stor plats genom bland 
annat återkommande skjutningar, något som lett till otrygghet. Rättsstaten har undergrävts och 
hederskulturen tar ifrån invånarna, främst kvinnor, deras fri- och rättigheter.

Samhället kan aldrig acceptera en sådan utveckling. För oss Liberaler är det här en frihetsfråga. 
Det handlar om att alla människor, oavsett var i staden de bor, ska ha samma möjligheter och 
samma rätt till trygghet. 

Ordning och reda, trygghet och gemenskap
Otryggheten förändrar människors vardag. Ungefär en tredjedel väljer en annan väg eller ett
annat färdsätt på grund av oro för brott enligt BRÅ. Följden blir att människors frihet
begränsas. I Göteborg finns 7 av de 23 områden som är allra värst utsatta för kriminalitet och
utanförskap i Sverige. Att minska brottsligheten och öka tryggheten är därför en mycket
viktig frihetsfråga. Den som upplever rädsla är inte fri.

Bryt tystnadskulturen
Tystnadskulturen inom Göteborgs Stad har under det senaste året uppmärksammats. Det är
oacceptabelt att socialsekreterare och andra offentligt anställda utsätts för hot och trakasserier. 
Det kan i vissa fall leda till att beslut om åtgärder inte fattas som de borde. Samtidigt har det 
varit uppenbart att staden och dess förvaltningar inte har förmått göra tillräckligt för att bryta 
denna tystnadskultur.

Göteborgs kommun ska ta inspiration av Södertälje och tillsammans med polisen skriva en 
handbok om hur samarbetet kring den organiserade brottsligheten ska se ut. Handboken ska 
utgöra en handlingsplan och sammanfattning av arbetet mot organiserad brottslighet för internt 
bruk. Den ska användas för att bryta tystnadskulturen inom förvaltningarna, men ska också 
användas för att dela med sig av erfarenheter och åtgärder till andra.

En bra skola är nyckel till trygghet
En fungerande skola, som satsar på varje barn, är samhällets bästa investering på lång sikt.
Gängen rekryterar idag barn från 8 års ålder och uppåt. Skolan måste därför vara en motvikt
som förbereder unga för ett bra liv, jobb, egen försörjning och egen bostad.

Gränser behöver rivas mellan förskola, skola, socialtjänst och polis. Lärare, polis och
socialsekreterare vittnar om att de redan i mycket låga åldrar ser tecken som tyder på att barn 
redan i mycket låga åldrar riskerar att hamna utanför samhället. Tidiga och tydliga insatser 
är därför av största vikt, men försvåras av att olika myndigheter inte tillåts dela information 
i nödvändig utsträckning med varandra. För att öka tryggheten på skolans område är 
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trygghetsvärdar exempel på bra insatser.

Sommarloven innebär en särskild riskfylld period för att barn och unga ska lockas in i
kriminell verksamhet. Samhället måste garantera alternativa aktiviteter som lovskola,
simskola, badbussar och sommarkolonier.

Fler poliser och trygghetsvakter för tryggare utemiljöer
Göteborg behöver fler poliser och trygghetsvakter i staden. Detta skulle avsevärt förbättra 
polisens möjlighet att förhindra och klara upp brott och leder också till att invånare upplever 
en ökad trygghet. Lokala vakter ska kunna stödja polisen med att upprätthålla trygghet, lag 
och ordning på otrygga och brottsutsatta platser. De ska kunna stödja polisen när och där det 
behövs med stor flexibilitet.

Eftersom det idag råder ett stort underskott på utbildade poliser, är det en möjlighet att låta
polisen vidareutbilda redan grundutbildade skyddsvakter till poliser. Liberalerna vill att 
Göteborgs polisområde blir försöksområde för att ta fram detta i samarbete med polisen. Fler 
kvarterspoliser med stark lokal förankring är ett förslag som behöver implementeras brett. 
Även mobila poliskontor är en insats som behöver prövas.

Stadsplanering för ett tryggt Göteborg 
Otrygga miljöer kan åtgärdas genom förbättrad belysning och en öppen stadsplanering. Det 
gäller inte minst underjordiska garage, spårvagns- och busshållplatser, gångtunnlar,
entréer och källare. Stadsplaneringen i Göteborg behöver präglas av jämställdhet och trygghet.
En förbättrad belysning och ett stadsrum med öppen sikt är två effektiva åtgärder för att genom 
samhällsplanering minska oron och risken för överfall.

Kaosbeslysning, som ger polisen rätt att tända upp ett helt område på distans, ska utvidgas till 
särskilt utsatta och mörka platser, exempelvis Slottsskogen och andra grönområden. 

Liberalerna vill se en fortsatt satsning på BID (Business Improvement District) för att
utveckla trygga områden. Bostadsbolagens trygghetsvärdar är åtgärder som visat sig positiva. 
Därutöver finns fortsatt behov av insatser som syftar till att snygga upp och förbättra 
sophanteringen för att motverka problem med skadedjur i vissa områden. Vi vill också 
uppdatera klottergarantin.

Trygg i kollektivtrafiken
Många känner sig otrygga när de använder sig av kollektivtrafiken. Att inte känna
sig säker i ett låst utrymme utan möjlighet att ta sig därifrån, gör kollektivtrafiken mindre
attraktiv. Fler väljer därför att resa med egen bil samtidigt som kollektivtrafiken för många är 
det enda möjliga transportalternativet. Liberalerna Göteborg ser behov av fler uniformerade 
vakter som tjänstgör under kvällstid. Särskilt våldsutsatta hållplatser behöver förstärkt 
kameraövervakning där bilderna ska följa samma hantering som bilderna från fordonen. Det 
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kan underlätta för rättsväsendet att klara upp brott som begås på dessa platser.

Ett levande centrum
Centrala Göteborg lider av att allt för få bor och har sitt vardagsliv här. På 30 år har city 
blivit allt mer kontorstätt med färre bostäder. Liberalerna vill att fler fastigheter med kontor 
omvandlas till bostäder. Fler hushåll i alla åldersgrupper är nödvändigt för att få ett mer 
levande centrum dygnet runt. Ett avtal med stadens föreningsverksamhet om att genomföra 
trygghetsskapande vandringar och närvaro bör upprättas. Vi vill därför ge kommunen i uppgift 
att teckna avtal med alla föreningar i staden som vill delta.

Liberala förslag: 

• Ta fram en handbok tillsammans med polisen för att bryta tystnadskulturen i staden.
• Underlätta informationsutbyte mellan skola, socialtjänst och polisen för att förhindra 

rekrytering till gäng.
• Säkerställ att det finns sommarlovsaktiviteter i alla stadsdelar.
• Inför försök med snabb vidareutbildning av skyddsvakter till poliser
• Anställ trygghetsvakter som hjälper till att öka tryggheten och förebygga brott i 

bostadsområden och platser som uppfattas som otrygga.
• Bygg bort otrygga miljöer genom bland annat ökad belysning. Nolltolerans ska gälla mot 

klotter, skadegörelse och nedskräpning.
• Öka samverkan med regionen för en tryggare kollektivtrafik med fler vakter och fler 

kameror vid särskilt otrygga hållplatser, som sista utväg.
• Bygg ut kaosbelysningen, som ger polisen rätt att tända upp ett helt område på distans.
• Öka antalet bostäder i centrum för ett mer levande centrum.
• Utöka och förstärk trygghetsvandringar i samarbete med civilsamhället.
• Satsa på det förebyggande arbetet för att stoppa nyrekrytering av barn och unga till 

kriminella miljöer.
• Antisemitism kan aldrig accepteras. Staden skall anordna fler kippavandringar som stöd.
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Sociala frågor

En liberal socialpolitik handlar om att möjliggöra för varje människa att leva ett självständigt
liv och förverkliga sina drömmar. Vägen dit går via utbildning, arbete och egen försörjning. I 
Göteborg ska alla kunna känna meningsfullhet och kunna bidra på sina villkor. Liberalernas
uppfattning är att samhället ska fånga upp och hjälpa den som inte klarar sig själv, men 
samhället får inte hindra eller stoppa den som kan stå på egna ben. Skyldigheter är lika viktiga 
som rättigheter.

Göteborg har i dag en rad problem som kräver ett socialpolitiskt reformarbete. Av olika 
anledningar blir livet ibland inte som det var tänkt. Det kan handla om livskriser, beroende 
som tar överhand, ohälsa och sjukdom eller att man lever i en relation med hot och våld. 
Ingen människa ska vara fången i de villkor han eller hon föds in i. Alla barn har rätt till en 
trygg uppväxt, Göteborg ska erbjuda ett starkt stöd till de barn och vuxna som behöver det.

Utgå från barnperspektivet
Barnrättsperspektivet ska vara grundläggande i alla stadens verksamhet. Alla barn förtjänar en 
bra start i livet med kärlek, trygghet och omsorg. För en del barn och ungdomar är livet
däremot inte så enkelt. När föräldrar inte klarar av att ta hand om sitt barn är det ibland
nödvändigt att omhänderta barnet. Det skall också vara möjligt att använda ”mellantvång”, som 
innebär ökade möjligheter till öppna insatser även om det saknas samtycke. Konkret kan det 
till exempel handla att föräldrarna måste låta sitt barn gå i förskolan eller andra förebyggande 
insatser som kraftigt stärkt stöd på hemmaplan.

Liberalerna vill utöka granskningen av HVB-hemmen och följa upp placerade barns skolgång 
och hälsa. En särskild granskning ska genomföras av de företag som äger HVB-hem och 
jourhem, som Göteborg har avtal med. Här behöver vi också prioritera placerade barns 
skolresultat och hälsa.

Det är viktigt att kvalitetssäkra vården av barn som far illa. Barn som behöver socialtjänstens
stöd lever ofta i utsatthet. Handläggningen av barnärenden i socialnämnderna behöver därför
kvalitetsgranskas. De som bedriver familjehemsverksamhet ska få bra utbildning och följas upp 
ofta, samtidigt som samarbetet mellan skolan, socialtjänsten, familjehemmet samt hälso- och 
sjukvården måste stärkas.

En förälder som begår allvarliga brott är ofta en fara för sina egna familjemedlemmar. Därför
vill vi att polisen alltid gör orosanmälan till socialtjänsten när en vårdnadshavare anhålls för
våldsbrott.
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Tidiga insatser för minska risken för kriminalitet
Socialtjänsten måste få större möjligheter att agera för att rädda unga på
väg att fostras in i kriminalitet. Obligatoriska insatser måste komma på plats tidigare, för
såväl barn och unga som för deras föräldrar.

Ett stärkt arbete mot hemlöshet och missbruk
Alla människor har rätt till ett hem. Trygga boenden ger förutsättningar för att kunna ta itu
med de problem som orsakat hemlösheten och därför ska principen Bostad Först värnas.
Stadens förebyggande arbete för att undvika vräkning ska förbättras och inga barnfamiljer
ska utsättas för vräkning.

Missbruk är en sjukdom och behöver behandlas som en sådan. Den person som lider av ett
missbruk oavsett om det handlar om alkohol, droger spel eller sex är inte fri. Ett
förebyggande folkhälsoarbete är grundläggande, tillsammans med tidiga insatser till
personer med missbruksproblem. Lika viktigt är det att staden kan erbjuda stöd till anhöriga.
Sverige har ett av Europas högsta dödstal vad gäller narkotikarelaterade dödsfall. Sverige och 
Göteborg behöver genomföra en rad åtgärder på detta område. En sådan åtgärd är att inrätta
så kallade fixrum. Personer som injicerar droger ska kunna göra det under vårdpersonals
övervakning. Detta för att undvika överdoser och dödsfall samt erbjuda stöd för att lämna sitt
missbruk.

Från psykisk ohälsa till psykisk hälsa
Alltför många lider av psykisk ohälsa idag. Hjälp vid psykisk ohälsa ska finnas snabbt och
nära såväl via vårdcentralen, digitalt och som stöd via socialtjänsten. Den första linjens
psykiatri behöver byggas ut och alla ska ha rätt till en fast kontakt med läkare eller psykolog
för att säkra trygghet och kontinuitet. Ingen ska behöva hamna i en så utsatt situation att den
enda utvägen upplevs vara att ta sitt liv. Därför måste också fortbildningsinsatser inom staden 
kring suicid öka.

Pressen från samhället har bidragit till en generation av unga där många mår mycket dåligt.
Vi vill se bättre vård för unga med ohälsa. Skolhälsovården, vårdcentraler och 
ungdomsmottagningar måste ges bättre möjlighet att hjälpa unga med psykisk ohälsa.
Samarbetet mellan dessa olika instanser behöver förbättras. Den som behöver ännu mer stöd
ska inte behöva vänta. Köerna till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin måste
kortas. Elevhälsan måste få bättre verktyg för att hjälpa unga att känna igen och hantera kriser.

Ett Göteborg tillgängligt för alla
Liberalerna Göteborg vill öka friheten för personer med funktionsnedsättning. Målet måste
vara att Göteborg ska vara landets mest tillgängliga stad där personer med
funktionsnedsättning ska kunna leva ett självständigt liv på lika villkor som andra. För att nå
dit krävs en rad åtgärder. Idag är arbetslösheten oacceptabelt hög för personer med
funktionsnedsättning. I Göteborg behövs därför fler vägar till jobb och sysselsättning för
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personer med funktionsnedsättning. Bland annat måste den dagliga verksamheten utvecklas
och ha mer fokus på mångfald. Därtill behöver habiliteringsersättningen öka. Det måste även
finnas större möjlighet att kunna välja var man vill bo. Staden behöver aktivt arbeta med att
söka upp personer med funktionsnedsättningar inom kulturer som skambelägger 
funktionshinder.

En stärkt socialtjänst
Socialtjänsten är under hård belastning. Många ärenden och stor personalomsättning är några
av utmaningarna. Socialtjänstens basverksamhet behöver långsiktiga förutsättningar. Det är så 
socialtjänstens personal kan få bättre arbetsvillkor och större möjligheter till karriärutveckling. 
Fler insatser krävs för att möjliggöra för socialtjänsten att ha mer fokus på direkt stöd. 

Försörjningsstödet är vårt yttersta skyddsnät. Många som söker detta stöd tillhör samhällets
mest utsatta. Samhället ska ha höga förväntningar på egen försörjning och därför ska
försörjningsstöd så långt som möjligt vara förknippat med motprestation. Det kan handla om
praktik, arbetssökande, enklare jobb eller deltagande i SFI.

Vi vill se över kommunens stöd till anhöriga, där inräknat äldre. Nästan var femte vuxen vårdar 
eller stödjer en närstående, merparten av dem är kvinnor. En bred översyn behöver
genomföras inom stadens förvaltningar när det kommer till olika former av stöd till
anhöriga.

Liberala förslag
• Beslut fattade i Göteborg ska genomsyras av barnrättsperspektiv. All handläggning av 

barnärenden ska kvalitetsgranskas.
• Socialtjänsten bör i större utsträckning använda mellantvånget enligt LVU.
• Bygg ut Skolfam för att omfatta alla familjehemsplacerade barn med fokus att alla ska klara 

kunskapskraven. Låt genomföra en särskild granskning av de HVB-hem och jourhem som 
Göteborg har avtal med

• Inför förstärkningsteam som avlastar socialsekreterare inom socialtjänsten, samt underlätta 
möjlighet till kompetensutveckling.

• Inför en försöksverksamhet med fixrum.
• Kraftsamling mot ohälsa och suicid. Hjälp vid psykisk ohälsa ska finnas snabbt och nära 

såväl digitalt som via socialtjänsten.
• Förbättra vården för unga med ohälsa genom skolhälsovården och ungdomsmottagningar. 

Elevhälsan måste få bättre verktyg att hjälpa unga att känna igen och hantera kriser.
• Identifiera fler vägar till sysselsättning och jobb för personer med funktionsnedsättning.
• Förstärk socialtjänsten med bättre arbetsvillkor och större möjligheter till karriärutveckling.
• En bred översyn behöver genomföras inom stadens förvaltningar när det kommer till olika 

former av stöd till anhöriga.
• Öronmärk ett antal förturslägenheter i allmännyttan för våldsutsatta.
• Försörjningsstöd alltid ska vara förknippat med adekvat motprestation.
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Äldreomsorg - Leva livet hela livet.
I Liberalernas Göteborg ska man kunna åldras med värdighet samt mötas av en vård med 
värme och kvalitet. Göteborgs Stad ska säkerställa en tillitsstyrd organisation, vilket kan 
förväntas leda till att det blir lättare att genomföra önskvärda förändringar. Det innebär att 
medborgarna kan lita på att beslutade åtgärder genomförs, att det finns möjlighet att framföra 
åsikter som tas om hand och att medarbetare har fått möjlighet att diskutera förslag till beslut.

Samverkan med regionen är centralt 
Under pandemin var det tydligt att vården av äldre patienter, inskrivna i särskilda
boenden, inte fungerade när patienterna omhändertas av ett flertal olika vårdcentraler. De är
fullbokade och har inte möjlighet att ta hand om halvakuta och akuta tillstånd. Även före
pandemin framgick det att äldre kommer in till akutsjukvården när man i stället borde haft
läkarmedverkan så att patienterna fortsatt hade kunnat vårdas på boendet.

Regionen ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen sluta avtal med kommunerna inom
regionen om omfattningen av och formerna för läkarmedverkan inom äldreomsorgen. Avtalen 
ska grundas på reell läkarinsats och iaktta gällande kompetenskrav. Avtalen har många gånger 
varit antingen bristfälliga eller inte upprätthållits.

Tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen måste höjas både på ledningsnivå
och hos den personal som arbetar närmast de äldre. Bristen på geriatrisk kompetens och
medicinsk ledning i bland annat Göteborg leder till helt oacceptabla brister i äldresjukvården.

För att säkerställa kvalitet i den kommunala äldresjukvården bör det finnas en MLL, 
medicinskt ledningsansvarig läkare, med ansvar för hur sjukvården på särskilda boenden och 
inom hemsjukvården organiseras och omhändertas. MLL ska bland annat bidra till att
funktionsdugliga avtal om läkares medverkan träffas mellan region och kommun, samt följa
upp hur avtalen följs. MLL ska också ombesörja den samordning av läkare som behövs
för det stora antalet multisjuka inom äldrevården.. Därtill finns behov av att
utveckla en mer allmän kunskap om vård av äldre i likhet med Regionala cancercentra.

Personalens kompetens
Medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens måste gå hand i hand för den personal som
arbetar inom äldreomsorgen för att få önskad kvalitet i vården.

Inom äldreomsorgen, i en helt annan utsträckning än inom andra delar av vårdområdet, finns
ett stort antal multisjuka människor. Ett tydligt krav på samordnande läkare för dessa
patienter måste uttryckas, vilket givetvis gäller alla vårdkategorier. Krav på geriatrisk
kompetens måste ställas för all vårdpersonal och särskilt för personal i ledningen.

Enligt beslut av ÄVO, Äldre samt vård- och omsorgsnämnden, i Göteborg ska tidigare beslutat 
språkkrav utökas med krav på talat språk, så att användare av äldreomsorg verkligen är fullt 
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införstådda med den information de har fått. Språkkravet ska följas upp så att det efterlevs.

Ledningen inom hemtjänst och vid vård och omsorgsboenden utförs av sjuksköterskor. 
Ett kompetenskrav för att inneha dessa funktioner ska på sikt vara geriatrisk kompetens 
genom viss utbildning inom området. Detsamma ska gälla för MAS, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska.

Personalförsörjning
Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Fler och fler äldre ställer ökade krav på kvalitet
och brukarinflytande, samtidigt som det är svårt att rekrytera personal till äldreomsorgen.
Därför behöver bland annat följande svårigheter avhjälpas: omsorgspersonalens 
arbetsförhållanden (tidspress, fysisk belastning, ensamarbete), brister i ledarskap, arbetsmiljö 
och arbetsförhållanden, resursbrist och arbetsbelastning.

God arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och gott ledarskap kommer att vara avgörande
faktorer för att stärka kommunen som arbetsgivare och ge arbetet inom äldreomsorgen en
högre status.

Utarbeta ett utvecklingsprogram inom staden för att skapa attraktiva arbetsförhållanden för
personalen inom äldreomsorgen, som gör det möjligt att rekrytera, behålla och utveckla
personal av alla kategorier.

Vi vill införa kompetensutvecklingsprogram för alla anställda med möjlighet till kontinuerlig
kompetensutveckling och fortbildning på arbetstid samt öka delaktighet och inflytande
genom tillitsstyrd organisation (till exempel intraprenad på särskilda boenden), vilket ger 
de anställdastörre möjlighet att påverka sin arbetssituation, skapa ansvar och ökad grad av 
självbestämmande.

Hemtjänst
Det kommer alltför många medarbetare till varje mottagare av hemtjänst. Bakomliggande
orsak är främst det stora problemet att rekrytera personal och personal med lämplig
kompetens. Maten till mottagare av hemtjänst ska tillagas i Göteborgsområdet och inte
transporteras långa sträckor.

Teknik
Utvecklingen inom IT-området går allt snabbare och därmed blir många äldre utan möjlighet
att använda de nättjänster som idag krävs i vardagen. De äldre ska få hjälp med kunskap om
den digitala världen, vilket inte är lätt att skaffa på egen hand.

I kommunen finns en fixartjänst för att hjälpa till att öka tryggheten och minska risken för
fallolyckor för dem som är 67 år och äldre. En motsvarighet inom det digitala området skulle
vara till stor hjälp för att i viss utsträckning bidra till att minska äldres utanförskap inom
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området.

Boenden
Antalet särskilda boenden i Göteborg är enligt nuvarande prognos tillräckligt fram till år 
2033. Det som saknas i kommunen är andra former av boende för seniorer, som av olika 
skäl inte vill bo kvar hemma. Trygghetsbostäder söks på den ordinarie bostadsmarknaden 
via Boplats. Förutom trygghetsbostäder finns sedan 2020 möjlighet att inrätta biståndsbedömt 
trygghetsboende. Det är en boendeform för äldre som behöver stöd och hjälp i boendet 
genom hemtjänst och sjukvård efter behov samt tillgång till matsal. I Göteborg har inget sådant 
trygghetsboende inrättats, men det finns två i Mölndal. LOV, Lagen om valfrihet, ska gälla 
också för särskilda boenden i Göteborg. Den valmöjligheten har varit mycket uppskattad av 
många. För dem som vill bo kvar hemma anpassas deras bostäder efter respektive behov.

Förebygg ofrivillig ensamhet då människan i grunden är en social varelse. Hur var och 
en väljer att leva sitt liv är inte en fråga som politiker ska lägga sig i. Samtidigt lever många 
i vårt samhälle, ofta årsrika, i en ofrivillig ensamhet och är i värsta fall bortglömda. Ett 
aktivt folkhälsoarbete är därför viktigt med insatser för att minska ofrivillig ensamhet, 
social isolering och förebygga ohälsa. Det handlar om allt från hur staden byggs och 
säkerställer trygghetsboenden till öppna mötesplatser, uppsökande arbete och möten mellan 
generationerna.

Ökat numerärt vårdbehov för äldre i Göteborg
I perioden 2021–2040 kommer antalet äldre i åldern 75-85 år att öka med cirka 45 
procent och antalet 85 år och äldre ökar med cirka 80procent. Det blir en utmaning att 
klara den ökningen utan att ge avkall på kvaliteten. Vi vill att volontära kretsen utökas 
genom upprättandet av nya partnerskap, till exempel med Röda Korset och andra 
frivilligorganisationer.

Diskriminering på grund av ålder och sexuell läggning
Åldersdiskriminering eller ålderism innebär att det finns stereotypa föreställningar och
diskriminering som utgår från en människas ålder. Det kan vara inom arbetslivet, i
ekonomiska frågor eller allmänt hur en äldre människa bemöts inom olika delar av samhället.

Äldre hbtq-personer är en blandad grupp med många olika erfarenheter och behov, där det
gemensamma är att de bryter mot samhällets normer för kön och sexualitet. Många äldre
hbtq-personer kan känna oro inför hur personalen kommer att bemöta dem eller vara oroliga
inför att behöva dölja sin identitet eller sexualitet på äldreboendet eller i mötet med
hemtjänsten. Detsamma gäller äldre inom andra minoriteter.
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Liberala förslag
• Skapa fungerande vårdkedjor genom samarbete mellan staden och vårdansvariga genom 

läkartillgång och rätt kompetens.
• Sjuksköterskekompetens med geriatrisk kunskap ska vara ett krav för ledningsfunktioner 

inom hemtjänst och vid särskilda boenden. Detsamma ska gälla för MAS, medicinskt 
ansvarig sjuksköterska.

• Inför ett utvecklingsprogram för att skapa attraktiva arbetsförhållanden för personalen inom 
äldreomsorgen.

• Inför en fast kontaktperson för varje mottagare av hemtjänst.
• Öka kontinuiteten genom minskat antal personer som besöker varje mottagare av 

hemtjänst.
• Maten till mottagare av hemtjänsten ska tillagas lokalt.
• Inför ett projekt inom kommunen, Digital Fixartjänst, som alla över 67 år får tillgång till.
• Uppdra åt kommunen att avsätta budgetmedel för att analysera och planera för att 

tillgodose behovet av andra boenden än särskilda boenden, särskilt sådana boenden som 
kan utgöra en form av ”mellanboende”, mellan trygghetsboende och särskilda boenden.

• Utöka befintlig volontärkrets som kan bidra med olika slags sysslor inom äldreomsorgen 
såsom promenader, pratstunder, hjälp med inköp och sällskap vid måltider, så kallade 
matvänner.

• Öka antalet träff- och kontaktpunkter som ger möjlighet att träffa andra människor och 
skapa sociala kontakter.

• Informera om möjliga sammankomster genom en utförlig beskrivning av befintliga 
träffpunkter, motionsgrupper och andra aktiviteter för äldre.

• Motverka alla former av diskriminering gentemot årsrika.
• Säkerställa ett normmedvetet arbetssätt i äldreomsorgen.
• Göteborg ska ha Sveriges bästa äldreomsorg
• Inför medicinskt ledningsansvarig läkare (MLL) inom äldreomsorgen
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Miljö och Klimat
Transport och infrastruktur påverkar miljön bland annat i form av partiklar, buller och 
fossila utsläpp. Det är ett kärnuppdrag för staden att tillgodose behovet av el, värme och kyla. 
Samtidigt påverkar eltillverkningen miljön och klimatet på olika sätt, särskilt om produktionen 
inte är fossilfri. Energieffektivisering är därför en åtgärd som förbättrar både klimat och miljö. 
Det kan påverkas i alla politiska beslut och därför vill Liberalerna Göteborg att miljö- och 
klimatpolitiken integreras som en naturlig del vid samtliga politiska beslut.

Liberaler är ofta kritiska när lagar, regler och höga skatter står i vägen för företag och individer. 
Samtidigt värnar Liberalerna om likvärdiga villkor för olika gröna energislag och teknikneutrala 
regler. De pågående klimatförändringarna är ett av de största hoten mot individens frihet och 
därför skall Liberalerna Göteborg stå upp för vetenskapen och öka takten i omställningen. Det 
vill vi göra genom att balansera klimatfrågan med politiskt mod och ekonomisk hållbarhet.
En liberal klimatpolitik gör skillnad på riktigt och tar vara på alla krafter i samhället: företag, 
individer och organisationer. Det är endast då som vi klarar av den stora omställningen som 
behöver göras. Politiken ska skapa förutsättningar för detta.

Planera för klimatanpassning nu
De fossila utsläppen behöver minska drastiskt, men tyvärr har klimatet redan påverkats 
och kommer fortsätta att göra det även om utsläppen minskar i takt med internationella 
överenskommelser. Liberalerna Göteborg tycker därför att det är viktigt att inte enbart 
fokusera på hur utsläppen ska minska, utan även på hur Göteborg ska hantera ett förändrat 
klimat. Exempelvis bedöms Göteborg påverkas av en ökad nederbörd, inklusive både 
mer frekventa och intensivare skyfall, längre och hetare värmeböljor samt en global 
havsvattennivåhöjning.

I Göteborg ska vi göra allt vi kan för att minska våra utsläpp.Vi måste samtidigt förbereda 
staden för att målen i Parisöverenskommelsen inte nås och för en global temperaturhöjning på 
mer än 2°C. Vi ska självklart hoppas på det bästa, men samtidigt planera för det värsta.
Vi har listat några möjliga konsekvenser för Göteborg av klimatförändringarna:

1. Havsvattennivåhöjning hotar stadens dricksvattenförsörjning samt bebyggelse och 
infrastruktur i närheten av Göta älv och Nordre älv.

2. Större frekvens och intensitet av skyfall ökar risken för lokala översvämningar.
3. Ökad risk för extrem värme under längre perioder, vilket hotar medborgarnas hälsa, 

framför allt hos äldre och sjuka. 

Liberalerna Göteborg vill ta fram planer och börja planera för hur vi ska lösa dessa hot mot 
vår stad. Det är för sent att börja tänka när konsekvenserna redan är här och därför vill vi 
säkra råvattenförsörjningen samt se till att det finns planer för hur befintlig byggnation och 
infrastruktur ska klara av en temperaturhöjning. 
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Energiförsörjning för framtiden
En stor stad har stora energibehov. För att kunna tillgodose stadens el- och energibehov på 
ett fossilfritt sätt krävs att vi nyttjar och kontinuerligt utvecklar de möjligheter vi har till full 
kapacitet.

Liberalernas uppgift är att verka för att det offentliga inte står i vägen för gröna effektiva 
investeringar. Det är också rimligt att staden, som har begränsade möjligheter att påverka 
nationella regelverk och skattesystemets utformning, tar sitt ansvar för klimatet med de medel 
vi har till vårt förfogande. Göteborg kan till exempel verka för en fossilfri elproduktion i sin 
egen fastighetsförvaltning och i de kommunala bostadsbolagen.

Göteborg är en industristad och har därmed ett stort behov av att kunna säkra elförsörjningen 
för industrierna, vilket ställer högre krav på Göteborg än många övriga städer. Den el- och 
värmeenergi som produceras i Göteborg använder till viss del fortfarande fossila bränslen. 
Liberalerna Göteborg vill att de bränslena ska fasas ut.

Allt eftersom fler och fler göteborgare skaffar elbil behöver det säkerställas att elnätet inom 
staden har tillräcklig kapacitet för att ladda dessa fordon på ett sätt som elnätet kan hantera. 
Liberalerna Göteborg vill se tillräckligt med laddplatser och utöka dessa längs Göteborgs gator. 
Samtidigt finns en tydlig målkonflikt när det kommer till bilar överlag, något som behöver 
tydliggöras och lyftas fram. Göteborgs invånare är mycket nöjda med att nyttja sitt primära 
framkomstmedel, den egna bilen, och ser inget behov av att ändra beteende. De flesta 
sakkunniga är däremot eniga om att en stor förändring ligger framför oss och det rör sig 
inte bara om den påbörjade elektrifieringen av transportsystemen. Både politiken och de 
tjänstemän som planerar och utvecklar trafiksystem arbetar med utgångspunkt i insikten att 
det inte finns fysiskt utrymme för egenägda bilar i en växande storstad, oavsett hur de drivs. 
Även en aktör som Volvo Cars planerar för en framtid där de inte längre primärt säljer bilar 
till privatpersoner, utan där privatpersoner och företag köper tjänsten mobilitet, möjligheten att 
förflytta sig. Här finns en krock mellan människors förväntningar och framtidens leverans som 
Liberalerna Göteborg vill börja ta tag i.

Ett grönt Göteborg
För att Göteborg ska vara en vacker och fin stad, med bra luftkvalitet och där folk trivs och 
mår bra, då  krävs parker och blå-gröna stråk längs vattendragen. Liberalerna Göteborg vill 
verka för ett grönare Göteborg. Om 100 år och mer vill vi att Slottsskogen fortfarande ska vara 
en stor grönyta i staden. Vi vill se grönområden som är hållbara i längden och därför behöver 
staden utveckla system för att vattna sina parker och trädgårdar med regnvatten. Likaså vill vi 
se Göteborgs tak bli en del av vårt hållbara samhälle.
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Liberala förslag
• Ta fram en plan för att säkra vattenförsörjningen på lång sikt.
• Anta en åtgärdsplan för klimatanpassning där det framkommer hur befintlig byggnation och 

infrastruktur ska anpassas för att klara av en temperaturhöjning.
• Bevattning av kommunala parker och trädgårdar ska göras med omhändertaget regnvatten 

och inte med dricksvatten som i dagsläget.
• Göteborg bör inrätta en arbetsgrupp som samordnar, stöttar och driver på hela stadens 

förberedelse för en global temperaturhöjning.
• Bygglov för ny bebyggelse ska alltid vara förenat med krav på lösningar för försörjning av el, 

vatten och värme som inte medför någon negativ nettobelastning för miljön.
• All el- och värmeproduktion i staden ska vara klimatneutral till 2025, exklusive 

sopförbränningen, som ska vara klimatneutral till 2030, exempelvis via metoder som fångar 
upp koldioxid (CCS).

• Hela allmännyttans befintliga bostadsbestånd ska ha mål för energieffektivisering.
• Göteborg Energi behöver bidra i elektrifieringsprocessen för att nå det nationella målet om 

en utsläppsreduktion från landets fordonsflotta.
• Antalet laddplatser för elbilar ska utökas och det ska vara ekonomiskt fördelaktigt att ladda 

elbilar när det är låg belastning i elnätet.
• Inför fler laddplatser längs Göteborgs gator.
• Göteborgs tak ska ska vara en resurs att  använda för exempelvis energiproduktion, 

vatteninsamling, grönområde och gynna den biologiska mångfalden.
• Slottsskogen och andra grönområdens gränser behöver definieras och säkras, för att stadens 

grönytor inte ska krympa i takt med att staden växer.
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Näringsliv och jobbskapande
Ett starkt näringsliv är en grundförutsättning för en hög sysselsättningsgrad, låg arbetslöshet och 
därmed generera skatteinkomster som kan användas till vår välfärd.
Göteborgsregionen har en stark tradition av stora, framgångsrika företag såsom SKF, Volvo, 
Astra och SCA. Liberalerna Göteborg vill att vi blir lika bra på att stödja startups och 
medelstora bolag eftersom det är hos dem som den stora framtida potentialen finns. En bättre 
balans mellan stora och små företag minskar också känsligheten för enskilda branschers 
konjunkturcykler. Vi ser att läget i Göteborg har förbättrats avsevärt under senare år och ett 
stort antal startups har skapats. Det är en positiv trend som måste tas om hand av staden på ett 
positivt sätt för att maximera potentialen i dessa företag och behålla dem i regionen.

Målet är gynnsamma förutsättningar
Liberalerna är övertygade om att Göteborgs kommun inte kan skapa privata jobb och företag, 
men däremot ge förutsättningar och stimulanser för ett gott företagsklimat. På sikt är målet att 
skapa en stad med gynnsamma förutsättningar för innovation, entreprenörskap och näringsliv. 
Samtidigt ska staden vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar. Genom att skapa en 
stad som är attraktiv på många plan kommer man kunna attrahera och behålla människor 
från såväl Sverige som från utlandet. Detta måste kombineras med en kommunal förvaltning 
och styrning, som har smidiga och understödjande processer som underlättar och stimulerar 
företagande.

Ett bättre lokalt näringsliv
Kommunen brister i sitt stöd till näringslivet vilket gör att många entreprenörer väljer att starta 
eller flytta sina verksamheter till andra kommuner. I Svenskt Näringlivs ranking av svenska 
kommuners företagsklimat har Göteborg klättrat de senaste åren, men från väldigt låga nivåer. 
I den senaste rankingen hamnar Göteborg på plats 191 av landets 290 kommuner. Det är inte 
bra nog. Även om det går åt rätt håll finns det mycket kvar att göra. För att Göteborg ska bli en 
attraktiv stad att driva företag i vill Liberalerna Göteborg fokusera på att det finns bra bostäder, 
skolor och infrastruktur, men även företagsklimatet spelar en stor roll.
Göteborg har två företagslotsar som hjälper företagare att nå rätt personer inom
kommunen. Detta har visat sig vara mycket framgångsrikt, men inte
tillräckligt. För att stärka företagsklimatet behöver denna framgångsrika satsning skalas
upp betydligt. Många företagare upplever att kommunen har en negativ attityd och
saknar rätt kompetens för att kunna hjälpa företagen. Liberalerna Göteborg vill även se en 
förbättring av attityderna hos politiker och tjänstemän. Ändrar vi attityderna så har vi kommit 
långt på vägen till ett företagsrikt Göteborg.

Hotet från kriminaliteten
Det fria näringslivet hotas av kriminalitet och organiserad brottslighet. Kriminella hotar seriösa 
företagare utifrån, både genom att starta företag som en fasad för kriminell verksamhet och i 
andra fall konkurrera på ojusta villkor. Liberalerna vill att kriminaliteten mot företagare och 
näringsidkare kraftigt ska minska. Samtidigt vill vi hjälpa småföretagare och näringsidkare 
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som utsätts för brott. Utsatta företagare upplever att de saknar stöd och resurser för att själva 
hantera konsekvenserna av att bli utsatta för dessa brott. 

Vänd trenden vad gäller arbetslösheten
Arbetslösheten bland unga är den högsta på 100 år. Värst är den för utrikesfödda ungdomar. 
Under flera år sjönk ungdomsarbetslösheten, men den positiva trenden bröts i samband 
med att pandemin slog till med full kraft i början av 2020. Många instegsjobb för unga, både 
svensk- och utrikesfödda, fanns inom främst handel, hotell och restaurang. Det är branscher 
som drabbats mycket hårt av pandemins effekter. Arbetslösheten bland unga i Göteborg 
ligger högre än både rikssnittet och i Stockholm. Att påbörja vuxenlivet i ett utanförskap och 
med svårigheter att försörja sig själv får stora konsekvenser. Det påverkar deras möjligheter 
att skapa ett fritt liv där deras drömmar kan förverkligas och det finns risk för att de fastnar i 
utanförskap under lång tid. Det är av hög prioritet att skapa förutsättningar för unga att ta sig in 
på arbetsmarknaden och känna sig fria att påverka sitt eget liv. 
En annan viktig grupp är utrikesfödda kvinnor som kommer hit som familjemedlemmar och 
därför inte får ta del av många av åtgärderna som finns för att få ut människor i jobb. För 
Liberalerna är det självklart att om en kvinna integreras så integreras en hel familj. 

Liberala förslag
• Satsa på och bygg ut yrkesutbildningar som matchar lokala företags behov och branscher.
• Kombinera yrkesutbildning med språkutbildning för nyanlända svenskar.
• Utveckla fler feriejobb och praktikplatser i näringslivet för ungdomar, för att underlätta och 

öka anställningsbarheten samt bidra till att unga bygger egna nätverk på arbetsmarknaden.
• Utveckla det lokala mottagandet för utrikesfödda kvinnor som kommer till Sverige via 

anhöriginvandring. 
• Tillsätt fler företagslotsar som tar ansvar för och samordnar ärenden åt företagare in mot 

stadens olika förvaltningar och bolag.
• Göteborgs offentliga avgifter gentemot de lokala företagen ska vara transparenta och mest 

prisvärda i Sverige. Inför en tidsgaranti för beslut i tillståndsfrågor.
• Göteborgs Stad skall ta ett ansvar för att medfinansiera det entreprenöriella stödsystemet i 

syfte att utöka rådgivarkapaciteten för startups och befintliga företag.
• Ge ett uppdrag till kommunala fastighetsägare av lokaler att testa flexiblare hyresavtal.
• Verka för att förbättra attityden mot företagare hos stadens politiker och tjänstemän.
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Stadsbyggnad
Många människor vill bo centralt vilket inte möts genom det existerande utbudet av bostäder. 
Det har gjort att för få människor bor i de centrala delarna av Göteborg. Detta har påverkat  
det lokala näringslivet som blir extra sårbart för olika svängningar, som under pandemin.
Liberalerna Göteborg vill att det ska finnas en ökad tillgång på bostäder i centrum, i form 
av god, tät stadsbebyggelse primärt i form av slutna kvarter. En levande innerstad är en 
av Göteborgs viktigaste tillgångar för besökare och turister, samt företag som står inför 
lokaliserings-, rekryterings- och expansionsbeslut. Därför vill Liberalerna Göteborg att 
politiken skall ha ett fokus på att Göteborgs stadskärna ska ha goda grundförutsättningar som 
en levande stad och det är bostäder som utgör underlaget till en levande innerstad.

Planera och bygg den goda staden
Grundförhållandena i Frihamnen har visat sig vara dåliga och stora delar av Frihamnen 
skulle vara mycket kostsam att bebygga.Vi vill därför göra Frihamnen till en attraktiv plats 
för evenemang som Gothia Cup, Partille Cup, demonstrationer och samlingar. Liberalerna 
Göteborg vill se bebyggelse vid Skanstorget som skall smälta in med stilen i Haga. Vi ser 
även ett behov av att bygga bostäder i centrala Göteborg, exempelvis vid Västra Nordstan och 
Vasastaden samt i Gårda. Heden består idag av mycket död yta och parkeringar som vi vill 
kunna exploatera med fokus på rekreation och idrott ska bevaras.

Utrota trångboddheten
Det finns en stor trångboddhet och bostadssocial utsatthet i vissa stadsdelar. Under senare 
decennier har inflyttningen till de utsatta områdena varit mycket omfattande, fastän tillförseln 
av nya bostäder i princip har varit obefintlig. I dessa områden finns också en omfattande 
bosättning som ligger utanför folkbokföringsregistret. Liberalerna Göteborg bedömer det som 
ett problem att det fortfarande fattas kunskap om hur många och vilka människor som faktiskt 
bor i Göteborg och var i staden de bor. Välgrundade fakta är en förutsättning för att arbeta 
fram åtgärder som kan leda till att alla göteborgare har godtagbara boendemiljöer. Korrekt 
folkbokföring är även en förutsättning för dimensionering av offentlig service. 
Därför vill Liberalerna Göteborg se en folk- och bostadsräkning i Göteborg, som ett 
gemensamt projekt mellan Staden, Skatteverket samt bostadsbolag och bostadsrättsföreningar. 
Vi vill även låta Göteborgsregionens Kommunalförbund regelbundet följa upp de 
bostadssociala frågorna på mellankommunal nivå.

Göteborg behöver fler villor och ombildningar
Att bo i villa är ett mål för flera människor. Dagens brist på villor i Göteborg får effekten att 
många flyttar utanför kommunen i samband med att de bildar familj. Nybyggnationen i vår 
stad har under lång tid dominerats av ett flerbostadshus-paradigm, det finns ingen  motsättning 
mellan att bygga tät stad centralt och att bygga egnahem i andra lägen i Göteborgs Stad. En 
demografisk analys visar att de åldersgrupper som är i familjebildande ålder är stora, och 
det är helt centralt för Göteborg som stad att människor med skattekraft väljer att bo kvar i 
kommunen.
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Göteborg behöver frigöra tillgångar genom ombildningar, som kan användas för att  investera i 
stadsutveckling, skolor, förskolor, äldreboenden och infrastruktur. 
Yngre människor har en drivkraft för att bygga nytt tillsammans, utveckla gemensamma 
boendeformer, och utveckla innovativa, ofta miljöeffektiva, boendeformer. Vi tycker att staden 
aktivt skall välkomna och underlätta för dessa typer av initiativ som oftast ligger utanför de 
stora byggbolagen.

Kollektivtrafik ska finnas till för medborgaren
Liberalerna Göteborg tycker att det är alltför svårt att röra sig i och kring Göteborg. 
Kollektivtrafiken och regiontågtrafiken är otillräckligt utbyggd. Tågspåren in och ut ur 
Göteborg är överbelastade på ett sätt som saknar motsvarighet i landet och vissa hårt 
trafikerade sträckor till och från Göteborg saknar fungerande tågförbindelser. 
Tåginfrastrukturen runt Göteborg är gravt eftersatt sedan decennier. Det har helt enkelt inte 
varit någon idé att bygga räls till och från Göteborg på grund av den propp i systemet som 
Göteborgs centralstation har utgjort. Västlänken, som beräknas står klar 2026, löser upp den 
proppen. Liberalerna Göteborg vill att det skall läggas särskilt fokus på sträckan Göteborg-
Oslo. Därtill vill Liberalerna prioritera färdigställandet av järnväg Göteborg-Borås, samt fyrspår 
mellan Göteborg-Alingsås. 

Trots många års uttalat fokus på utvecklad cykling i Göteborg är vår stad, på sina håll, 
fortfarande hopplöst svår att ta sig fram i på två hjul. Cykelbanenätet hänger inte ihop och 
cykelbanor slutar i tomma intet. Det är dags att genomföra ett Cykellyft Göteborg. 
Väl fungerande parkeringar är viktigt i Göteborg, då tillvaron med bil behöver fungera. Strul 
och en oförmåga att hantera konkreta problem skapar stor irritation och konflikter. På en del 
platser kan det finnas utrymme att använda parkeringsytor mer effektivt. Här vill Liberalerna 
Göteborg fokusera på ordning, systematik, samarbete och enhetlighet. Vi måste även ta tag i 
bilisterna och se till att det blir en självklarhet att följa parkeringsregler.

En levande och välskött stad
Göteborgs kommun är en snabbväxande och livskraftig storstad, men kommunen är 
också smutsig och ovårdad. Liberalerna Göteborg vill förbättra förmågan att hantera 
komplexa problem i stadsmiljön. Det kan röra sig om nedskräpning, vandalisering, horribla 
återvinningsstationer, dysfunktionella parkeringsmiljöer, undermåligt förvaltade lokaler i 
gatuplan och felhantering av elsparkcyklarna. Vi vill vända konsekvenser som minskad trivsel 
och attraktivitet, samt en minskad tillit mellan människor till att istället skapa ett vackert och 
välskött Göteborg där människor litar på varandra.

Göteborg består av ett stort antal grannskap. Här skall det vara möjligt att leva sitt vardagsliv 
med tillgång till skolor, förskolor, äldreboenden och idrottsanläggningar. Liberalerna Göteborg 
vill se att Göteborgs olika platser tas tillvara enligt deras unika möjligheter. Stadens storlek 
får inte fungera som en bortförklaring till varför livskvalitet, möjligheter, omsorg om platsers 
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utformning och skötsel i Göteborgs olika grannskap och stadsdelar ska få ligga på en lägre nivå 
än i grannkommunerna. 

Liberalerna Göteborg vill ha fler BID:s (Buisiness improvement district) i Göteborg. Stadens 
förvaltningar och bolag delar ansvar för stadsdelarnas skötsel och utveckling med de lokala 
fastighetsägarna och bostadsrättsföreningarna. Det är också dessa aktörer som har både 
incitament och förmåga att lyfta utvecklingen i en stadsdel samt främja trygghet och attraktivitet. 
BID:s kan spela en avgörande skillnad i stadsdelsutvecklingen både i centralt läge, liksom i 
mellanstaden, i utsatta förorter och i stadens ytterkanter. BID är därmed bland mycket annat 
ett strategiskt brottsförebyggande verktyg. Vi vill att staden ska förverkliga det redan fattade 
beslutet om att inrätta en stödjande och kompetenshöjande funktion för BID:s. Göteborg 
bör ta initiativ till att bygga upp ett konsortium med syfte att inrätta ett kompetenscentrum för 
stads- och platsutveckling.

Liberalerna Göteborg vill inrätta skötselområden för offentliga och halvoffentliga miljöer. 
Ansvar för renhållning, skötsel av grönytor, snöröjning, halkbekämpning och lövröjning är 
uppdelad som en finrutig mosaik i stadsmiljön. Ansvaret delas mellan kommunens tusentals 
fastighetsägare och ett antal av Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. Liberalerna Göteborg 
vill förbättra detta, exempelvis kan BID-områden kunna utgöra ett skötselområde. 

Våra vandringsleder behöver utvecklas. Vandring, cykling, skridsko, bad och andra 
friluftsaktiviteter erbjuder stor livskvalitet till många göteborgare, tillgången till nära natur är ett 
stort mervärde för den som överväger var den vill bosätta sig. Standarden på vandringsleder, 
badplatser och andra friluftsanläggningar är ofta lägre inom Göteborgs gränser än i 
grannkommunerna. Detta vill vi göra något åt.

Tåginfrastrukturen runt Göteborg är gravt eftersatt sedan decennier. Det har helt enkelt 
inte varit någon idé att bygga räls till och från Göteborg på grund av den propp i systemet 
som Göteborgs centralstation har utgjort.Västlänken, som står klar 2026, löser upp den 
proppen. Liberalerna vill att det skall läggas speciellt fokus på färdigställandet av järnväg 
mellan Göteborg – Borås – Jönköping, samt fyrspår mellan Göteborg – Alingsås. Därtill vill 
Liberalerna Göteborg också att det skall läggas särskilt fokus på sträckan Göteborg – Oslo.
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Liberala förslag
• Vi skall planera och bygga den goda staden bland annat genom att bygga bostäder vid 

Skanstorget, Lilla Bommen och i Gårda.
• Exploatering på Heden måste öka samtidigt som möjligheterna till idrott och rekreation 

bevaras
• Genomföra en folk- och bostadsräkning i Göteborg.
• Låta Göteborgsregionens Kommunalförbund regelbundet följa upp de bostadssociala 

frågorna på mellankommunal nivå.
• Prioritera att bygga villor och småhus i Göteborg. Prioritera byggnation av trädgårdsstad på 

fler platser.
• Öka ombildningar till bostadsrätter inom allmännyttan.
• Underlätta att bygga för yngre med nya, innovativa boendeformer.
• Intensifiera arbetet för att få till stånd ett storstadspaket för utbyggd kollektivtrafik.
• Förutom att arbeta för utbyggnad av järnväg i närtid från Göteborg - Borås samt fyrspår, 

Göteborg-Alingsås ska liberalerna  Göteborg arbeta för järnvägssatsningar mellan Göteborg 
och Oslo.  

• Genomföra ett Cykellyft.
• Ta fram en åtgärdsplan för en effektiv och enhetlig parkeringspolicy.
• Utveckla fler BIDs i olika stadsdelar. 
• Inrätta skötselområden för omsorgsfullt skötta offentliga och halvoffentliga miljöer.
• Utveckla vandringsleder och friluftsansläggningar i Göteborg.
• Planera för blandade boendeformer i alla delar av kommunen
• Utveckla ett nytt område för idrott på Hisingen i Frihamnen likt Heden
• Göteborg behöver fler studentbostäder
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Kulturpolitik
Göteborg ska sprudla av liv och rörelse. Här ska kulturyttringarna vara fria och många. Staden 
ska vara ett kulturellt nav för Sverige.

Den liberala kulturpolitiken bestämmer inte vad som kommer till uttryck, utan förbättrar 
förutsättningar för det konstnärliga skapandet och strävar efter att varje enskild människa ges 
möjlighet att växa och bilda sig. Liberalerna Göteborg vill verka för ett fritt kulturliv med hög 
kvalitet som kommer varje människa till del. Göteborg ska vara en modern, tillåtande och 
nyskapande kulturstad, samt vara attraktiv för de kreativa näringarna. 

Kulturen som präglar vår stad och vårt samhälle är lätt att ta för given. Därtill finns det 
människor som förminskar dess betydelse och därför vill minska anslagen till kulturen. 
Kulturen måste stå fri från partipolitisk påverkan. Liberalerna Göteborg tycker att 
kulturbudgeten ska vara ändamålsenlig och att principen om armlängds avstånd måste 
respekteras.

De som arbetar med kultur kämpar ofta med mycket små ekonomiska marginaler. Med väl 
genomtänkta finansieringsmodeller och minskad byråkratisk börda bör staden kunna skapa 
bättre förutsättningar för dem, och därmed förbättra kulturutbudet i Göteborg.
Att garantera alla människors tillgång till kultur och att den ska hålla hög kvalitet är en ständig 
målsättning för den liberala kulturpolitiken. 

Bildning genom hela livet
Biblioteken är viktiga för att främja läsning och bildning. De är även mötesplatser för 
människor med olika bakgrunder och med olika livsöden. Tillgången till bibliotek är en 
grundläggande service i ett liberalt samhälle. Göteborgs bibliotek ska utvecklas i takt med och 
förbli relevant för sin samtid, ständigt med ett fokus på läsandet och litteraturen. Biblioteken 
ska vara där människor är. Därför vill Liberalerna Göteborg att mindre bibliotek öppnas där 
människor befinner sig i vardagen.

För Liberalerna Göteborg är det viktigt att alla barn i Göteborg ska uppleva konst och kultur 
i skolan och i förskolan. Vi vill därför värna samarbetet med stadens kulturinstitutioner. 
Samtidigt måste arbetsförhållandena för kulturskolelärare förbättras. Kulturskolan ska vara 
en naturlig del av skolan och lättillgänglig för alla barn. Därför behöver samordningen mellan 
kulturskolan och befintlig skolverksamhet förbättras. Vidare vill vi se ökad samverkan mellan 
dagverksamheten och kvällsverksamheten i kulturskolan för att ytterligare tillgängliggöra den.
Även folkbildningen skall ha en självklar plats i Göteborg. Ansvaret för folkbildning och 
studieförbunden behöver läggas under kulturnämnden och ett nytt stödsystem som stärker 
folkbildningens långsiktiga förutsättningar behöver skyndsamt arbetas fram.
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Bevara kulturinstitutionerna och det visuella mediet
Göteborg har några av landets finaste kulturinstitutioner. Symfoniker, konstmuseum, 
stadsteater och operan är några av dem. De ska alltjämt erbjuda sina besökare fantastiska 
kulturupplevelser och vara en naturlig del av kulturlivet i staden. Vår stad är även en viktig 
filmstad, med en betydande filmindustri och en enastående filmfestival. Genom att samarbeta 
mer ingående med Västra Götalandsregionen kan Göteborg ytterligare främja det filmkluster 
som redan finns här i dag.
Fotografiet har en kulturhistoriskt viktig koppling till staden genom Hasselblad och är en 
konstform som bör framhållas. Liberalerna Göteborg ska verka för att ett nationellt museum 
för fotografi läggs i Göteborg.

En modern, kulturell stadsbild
Göteborg ska ha en modern stadsbild, vilket bör synas i allt från offentlig konst och gatumusik 
till grönområden och arkitektur. Kulturuttrycken ska vara av hög kvalitet och komma alla 
till del. Ny arkitektur ska präglas av ett fritt skapande. Detta kommer att bidra till att göra 
Göteborg till en attraktiv stad. I vår stadsbild är gallerier ett välkommet inslag, som också 
främjar det breda kulturlivet. Dels genom att tillgängliggöra konst, dels genom att möjliggöra 
för konstnärer att nå en bredare publik. Genom att köpa in mer konst till stadens samlingar 
kan man stötta både lokala konstnärer och lokala gallerier. Därför behöver stadens budget för 
konstinköp höjas.

Den internationella och fria kulturen
Göteborg har alltid haft ansiktet vänt mot världen; kulturen i staden har alltid präglats av 
tusentals yttre intryck. Detta är en tradition som ska värnas. Därför ska kulturpolitiken främja 
internationella utbyten. Vidare ska staden vara en fristad för förföljda kulturutövare. Redan i 
dag finns ett system på plats för att möjliggöra detta. Det bör utvidgas så att fler kan söka sig en 
fristad här.

För att kunna tillåta den internationella kulturen att frodas här behöver också det fria 
kulturlivet stöttas. Som ett steg i att uppmuntra fler kulturarrangörer att vara verksamma i 
Göteborg ska ett särskilt stöd införas till förmån för nya unga arrangörer som arbetar med 
mindre arrangemang. På så sätt skapas förutsättningar för ett blomstrande kulturliv med 
många spännande facetter, även i framtiden. Därför vill Liberalerna Göteborg inventering av 
kommunens fastigheter, i syfte att hitta fler lokaler där olika kulturevenemang kan arrangeras.
Stärk Göteborg som Nordens ledande evenemangsstad.

Hela Göteborg växer av att det kommer hit besökare. Det skapar jobb och arbetstillfällen 
och bidrar till att göra Göteborg till en ännu bättre stad att leva och verka i. Kultur, nöjen 
och idrottsliv berikar destinationen och staden. Det är vi tillsammans, stadens förvaltningar, 
civilsamhället, näringslivet och i grunden varje medborgares ansvar att bidra till att göra 
Göteborg till en levande och välkomnande stad. Vi skapar förutsättningar för att underlätta 
för evenemang och besöksnäring, skapar fler rum för idrottsutövande och ger stöd för ett 
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starkt och fristående kulturliv. Det kommer att krävas mod, kreativitet och flexibilitet i det 
fortsatta återhämtningsarbetet för de aktörer som kanske drabbats allra hårdast av pandemins 
resebegränsningar och förbud mot folksamlingar

Liberala Förslag

• Öppna fler mindre bibliotek där människor befinner sig i vardagen, i likhet med 300 m2
• Erbjud fler fristäder i Göteborg till förföljda kulturutövare.
• Förbättra arbetsförhållandena för kulturskolelärare.
• Ökad samverkan mellan dagverksamheten och kvällsverksamheten i kulturskolan för att 

ytterligare tillgängliggöra den.
• Öka budgeten för konstinköp till stadens samlingar.
• Verka för att ett nationellt museum för fotografi läggs i Göteborg. 
• Utveckla ett arrangörsstöd för nya kulturarrangörer.
• Se över möjligheten att använda fler kommunala lokaler för kulturaktiviteter.
• Stärk folkbildningens långsiktiga förutsättningar.
• Skapa en bättre informationskanal för kulturevenemang i staden.
• Fler obemannade bibliotek med dygnet runt-öppettider ska införas
• Kommunen ska inte medverka eller tillhandahålla lokaler som arrangör eller medarrangör i 

program eller verksamhet som inte lever upp till stadens värdegrund.
• Stärk Göteborg som Nordens ledande evenemangsstad
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Vill du bli medlem
Besök https://www.liberalerna.se/bli-medlem

Vill du veta mer om akutella frågor och utspel?
Besök goteborg.liberalerna.se


