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Alla ska med
när Göteborg

ställer om.

GÖTEBORG
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Välkommen!
Vi i Miljöpartiet vill ha en stad som är bra både för människor 
och miljö och där det är bra att leva för alla. Att begränsa 
klimatförändringarna, värna den biologiska mångfalden och 
vårda vår gemensamma miljö en självklar grund för vår politik. 
För att skapa ett hållbart samhälle där människor mår bra och 
kan vara kreativa måste alla känna att de behövs och bidrar. Barn 
och unga ska ha goda möjligheter i livet och kunna förverkliga 
sina drömmar. Vi måste bryta segregationen, ge alla barn en bra 
utbildning och samhället ska ge stöd till de som behöver det. 
Vi har lösningarna för de stora samhällsutmaningarna, både för 
klimatutmaningen och de stora klyftorna. Vi vill ha ett rättvisare, 
tryggare och grönare Göteborg. 

Alla ska med när Göteborg ställer om!

Miljöpartiet har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och 
jämställdhet och vår politik bygger på tre grundläggande 
utgångspunkter:
• Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet.
• Solidaritet med kommande generationer.
• Solidaritet med all världens människor.

Läs mer om oss och om hur du kan bli 
medlem på www.mp.se/bli-medlem.
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Klimat, miljö och biologisk mångfald
Klimatförändringarna och utarmningen av den biologiska 
mångfalden är vår tids största utmaningar. De beslut vi 
fattar idag är avgörande för planeten och för alla kommande 
generationer. Göteborg ska vara ett globalt föredöme och visa 
vägen för hur en hög välfärd kan kombineras med ett hållbart 
samhälle.

• Genomföra kraftfulla åtgärder så att Göteborg tar sin del av 
ansvaret för att den globala uppvärmningen stannar vid 1,5 
grader.

• Stoppa beroendet av fossila bränslen och producera mer 
förnybar energi i Göteborg.

• Göteborg ska gynna den cirkulära ekonomin och bli en 
föregångare i delningsekonomin. 

• Klimatbudgetar som baseras både på geografiska och 
konsumtionsbaserade utsläpp ska tas fram.

• Byggnader ska underhållas och renoveras för att hålla länge. 
All nybyggnation i Göteborg ska hålla en hög miljöstandard 
och vara klimatneutral och energisnåla.

• Renovera och rusta upp Valhallabadet och Scandinavium, 
istället för att riva och bygga nytt. 

• Andelen ekologisk och närproducerad mat ska öka i stadens 
verksamheter och mer vegetarisk mat ska serveras. Allt kött 
som serveras ska vara ekologiskt eller naturbetat och all fisk 
ska vara miljömärkt. 

• Skydda mer natur och skapa fler naturreservat både på land 
och i havet. 

• Jordbruksmarken ska skyddas och fler ska kunna odla både 
kommersiellt och på fritiden.

• Förbjud reklam för fossila verksamheter på kommunens 
reklamplatser.



5

Demokrati, jämställdhet och 
mänskliga rättigheter 
Alla ska känna sig välkomna i Göteborg oavsett kön, etnicitet, 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, köns-
identitet, könsuttryck eller ålder. Kommunen, näringslivet och 
akademierna behöver samarbeta för att fler människor ska 
komma i sysselsättning snabbare. Ett rättvist samhälle där vi 
hjälper varandra är ett samhälle som håller ihop.

• Införa kommunal rösträtt från 16 år. 
• Förbättra stödet till kvinnojourerna, kriscentrum för män 

och skapa skyddade boenden för HBTQI-personer.
• Alla förskolor och skolor ska ha ett aktivt jämställdhetsarbete.
• Det våldsförebyggande arbetet ska öka för att stoppa mäns 

våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld 
i nära relationer.

• Satsa på fler vägar in i arbetslivet, med fokus på kvinnor med 
invandrarbakgrund. 

• Öka antalet feriejobb, kvalificerade och enkla praktikplatser 
i Göteborgs Stad.

• Stadens samarbete med civilsamhället, funktionsrätts-
rörelsen och de nationella minoriteterna ska utvecklas och 
förbättras.

• Att äldres delaktighet i göteborgssamhället ska öka och att 
staden ska arbeta för att främja träffpunkter och aktiviteter 
för seniorer.
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Trygghet och socialt förebyggande 
arbete
Alla invånare har rätt att känna sig trygga i sin stad och i sitt hem. 
Fler måste arbeta tillsammans för att göra bostadsområden 
tryggare, stoppa den organiserade brottsligheten och öka tilliten 
mellan människor. 

• Skapa trygga och kvällsöppna fritidsgårdar och andra men-
ingsfulla aktiviteter för unga.  

• Stärk familjecentralernas och de öppna förskolornas arbete 
med tidiga insatser för barn och familjer.  

• Öka socialtjänstens förebyggande arbete med bland annat 
trygghetsvärdar, fältassistenter och nattvandrare. 

• Med Gårdsten som förebild bilda lokala fastighetsbolag i de 
utsatta områdena som får ett helhetsansvar för stadsdelen 
och ökar inflytandet för de boende.

• Gynna lokal samverkan mellan fastighetsägare, företagare, 
civilsamhället och kommunen för att göra stadsdelar 
tryggare och öka trivseln.

• Stärk avhopparverksamheten och samarbetet med polisen 
och andra myndigheter för att motverka våld och kriminell 
verksamhet. 

• Förbättra stadsmiljön och tryggheten genom att öka res-
urserna till underhåll.

Skola och utbildning
Att klara av skolan är en mycket viktig faktor för ett tryggt och 
hälsosamt liv. Alla skolor, oavsett var i staden de ligger, ska vara 
välfungerande skolor. 
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Föräldrar ska kunna känna sig trygga med att den närmsta 
skolan är en bra skola. För att nå dit krävs fler lärare och 
satsningar på elevhälsan.  

• Öka andelen behöriga lärare och rektorer i alla skolor och ge 
personalen förutsättningar att kunna lyckas med alla elever. 

• Skolor i de utsatta områden ska ha extra resurser för att klara 
av att ge alla elever möjlighet att klara skolan. 

• Satsa mer på elevhälsan.  
• Nya grund- och gymnasieskolor ska byggas på platser i staden 

där upptagningsområdet ger en blandad sammansättning 
av elever. 

• Alla skolbarn ska ha rätt till fritidshem oavsett om deras 
vårdnadshavare arbetar eller inte. 

• Satsa på mer språkstöd i förskolan och öka det läsfrämjande 
arbetet i staden.

• Studier inom vuxenutbildning ska innehålla mer under-
visningstid för att öka alla studenters chanser att lyckas 
med studierna.

Äldreomsorg, funktionshinder och 
välfärdens personal 
I ett hållbart samhälle ska alla kunna känna sig trygga och 
veta att samhällets hjälp finns när vi behöver den. Insatserna 
ska anpassas efter individens behov och ska sättas in tidigt. 
Personalen som arbetar i välfärden är den viktigaste resursen 
för att uppnå detta. Därför ska vi satsa på ett hållbart och rättvist 
arbetsliv med ökat inflytande över arbetet och möjligheter till 
sänkt arbetstid.
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• Bygga fler äldreboenden, trygghetsboenden och bostad med 
särskild service.

• Barn med funktionsnedsättning ska kunna få skolskjuts till 
fritidshem på samma sätt som de får till skolan.

• Höj de lägsta lönerna för anställda inom välfärden.
• Utemiljöerna på äldreboendena ska förbättras.
• Måltiderna som serveras inom välfärden ska vara inbjudande, 

välsmakande och näringsrika.
• Invånarna ska kunna välja idéburna, icke vinstdrivna 

utförare av välfärdstjänster. Vinstutdelning hör inte hemma 
i välfärden. 

• Staden ska ställa om till ett mer tillitsbaserat ledarskap med 
mindre detaljstyrning och större förtroende för personalens 
kompetens. 

• Skapa attraktiva arbetsvillkor och större möjligheter för 
personal inom vården och omsorgen att fortbilda sig.

Kultur och föreningsliv
Kulturen, folkbildningen och föreningslivet är viktiga byggstenar 
i det hållbara och demokratiska samhället. Människor mår bra 
av att skapa och delta i kulturen därför har kulturen ett värde 
i sig självt. Studieförbunden behöver värnas och har en viktig 
roll i arbetet med att bryta segregation och utanförskap. I 
föreningarna ges människor möjlighet till gemenskap och att 
utveckla demokratiska färdigheter, därför ska dessa stödjas 
mer än idag. 

• Höj de ekonomiska stöden till det fria kulturlivet och bevara 
billiga lokaler för fria kulturskapare inom alla kulturformer. 

• Bygg ett nytt kulturhus i Biskopsgården.
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• Fler barn och unga ska få möjlighet att delta i kulturskolan 
och i idrottsaktiviteter. Satsa särskilt på förenings- och 
kulturlivet för unga i socioekonomiskt utsatta områden.

• Satsa på breddidrotten och tillgängliggör näridrottsplatserna 
för alla.

• Personer med funktionsnedsättningar ska ges lika möjlig-
heter att delta i kultur- och föreningslivet.

• Värna de fria studieförbunden. 

Stadsbyggnad
Göteborg ska vara en levande och trygg stad med blandad 
bebyggelse där alla har närhet till grönska och god 
samhällsservice. Den yta parkeringsplatser och motorleder 
tar i anspråk vill vi minska och istället göra plats för bostäder, 
restauranger, butiker och parker. Genom att bygga mer på platser 
som redan har goda kommunikationer kan vi både utveckla 
staden och bevara grönområden.

• Omvandla Göteborg till en 15-minutersstad där det du behöver 
i din vardag finns nära dig, affärer, skolor, och service. Det 
mesta ska du kunna nå till fots eller med cykel på högst 15 
minuter. 

• Byggnation ska i första hand ske i områden där det redan 
finns bra tillgång till kollektivtrafik och där man kan bygga 
utan att ta bort grönområden.

• Fler hyresrätter, bostadsrätter, småhus och studentbostäder 
ska byggas. 

• Underlätta för mindre företag, privatpersoner och 
byggemenskaper att bygga bostäder i Göteborg.

• Motverka bostadssegregationen genom att skapa blandade 
bostadsområden och levande stadsmiljöer.
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• Omvandla motortrafikleder till stadsmässiga gator 
för att få plats med bostäder och stadsliv. Exempelvis 
Almanacksvägen, Dag Hammarskjöldsleden och Hjalmar 
Brantingsgatan. 

• Stoppa massombildningarna av kommunala hyresrätter 
men tillåt vissa småskaliga ombildningar i utsatta områden 
för att motverka bostadssegregationen. 

Trafik och transporter
Göteborg ska vara en stad som är trivsam att leva i och effektiv 
att resa i. Vi ska planera och förändra staden med fokus på  
hållbart resande med cykel, gång och kollektivtrafik. Göteborg 
ska omfamna nya innovationer för resande för att minska 
bilberoendet. 

• Bygg ut kollektivtrafiken och sänk biljettpriserna i Göteborg, 
med sikte på att halvera priset för månadskortet. 

• Stoppa utbyggnaden av klimatbelastande och dyra trafikleder 
och parkeringsgarage.

• Bygg fler, bättre och säkrare gång- och cykelvägar i hela 
Göteborg, bland annat över älven. Befintliga cykelvägar ska 
underhållas bättre. 

• Minska biltrafiken i staden och sänk hastigheten i centrum 
för att minska buller och luftföroreningar. 

• Ta bort parkeringsplatserna för att göra Grönsakstorget, 
Kungstorget, Andra Långgatan till bilfria miljöer och skapa 
fler gångfartsgator runt om i staden. 

• Påskynda elektrifieringen genom att bygga ut laddinfra-
strukturen samt öka tillgång till bil- och cykelpooler. 

• Arbeta för snabbtåg mellan Oslo och Hamburg via Göteborg.
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Näringsliv och upphandling
Göteborg ska vara kärnan i en ekologiskt, socialt och ekonomiskt 
hållbar näringslivsregion. Vi vill skapa goda förutsättningar för 
fler hållbara företag i vår stad. Genom innovation och mångfald i 
företagande kan Göteborg visa vägen till framtidens smarta och 
hållbara samhälle.

• Högre sociala, etiska och miljömässiga krav vid stadens 
upphandlingar.

• Underlätta stadens arbete för en hållbar turism genom att 
gynna hållbara aktiviteter och resor till och från Göteborg 
med fokus på tåg.

• Skapa lokala entreprenörsprogram för hållbar utveckling i 
samverkan mellan skola, akademi och näringsliv.

• Förbättra förutsättningarna för försäljning och servering av 
småskaligt producerad mat och dryck. 

• Stöd företagen i omställningen till hållbara affärsmodeller 
och cirkulär ekonomi. 

• Underlätta för småföretagare och kooperativ att bedriva 
verksamhet i Göteborg. 
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