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Politikernas vision av
Vårt Göteborg ställde fem frågor om framtiden till de politiska
partierna i riksdag/kommunfullmäktige.

är de tre viktig1 Vilka
aste frågorna för att nå

Karin Greenberg (c), distriktsordförande

Erik Lithander (fp), ordförande

Lars F Eklund (kd), kommunalråd

kretsloppssamhället. Ta tillvara mångfalden av män1 Inför
niskor i Göteborg. Attitydförändring i ekonomin – från
kortsiktig vinstmaximering till långsiktig överlevnad.

kommer att behövas mer kunskap, bättre utbildning
1 Det
för alla medborgare och ett liberalt förhållningssätt för att
lösa framtidens frågor för en långsiktig hållbar utveckling. Det är
endast inom ett demokratiskt och öppet samhälle och genom ett
långsiktigt internationellt samarbete vi kan hantera dessa frågor.

handlar om den ”yttre” miljön – om rent vatten, god
1 Det
luft, att se de globala effekterna av det lokala handlandet. Att minska förbrukningen av ändliga naturresurser. Det handlar om den miljö vi skapar genom stadsbyggnad, bevarande och
planering. Det är en missuppfattning att det räcker att ett samhälle är ”hållbart” – vi måste också skapa ett mänskligt samhälle, ett samhälle det är gott att leva i. Det viktigaste är att samhället präglas av en god värdegrund, t ex respekt för varje människas naturliga rättigheter, frihet, tolerans och solidaritet. De små
gemenskapernas, t ex familjernas, betydelse måste erkännas,
därför att barnen är framtiden.

det hållbara samhället?
Alla barn och ungdomar oavsett etnisk eller social bak2 grund skall ha samma start i livet i Göteborg. Rådande
segregation i boende, kvalitet på barnomsorg och skola innebär
att barn har olika förutsättningar beroende på stadsdel. Skillnaderna mellan stadsdelarna innebär sociala orättvisor även för
vuxna som inte kan vara förebilder och inge framtidstro. I framtidens Göteborg vill Centerpartiet att alla göteborgarna känner sig
delaktiga på lika villkor.

ett av dessa tre
2 Beskriv
områden och ge, helt
kort, en bild av hur framtiden
ser ut.

kandiderar i valet 2002 till Göteborgs kommunfull3 Vimäktige
där vi idag inte har något mandat.
Där vill vi bl a arbeta för:
– Mindre klasser, mer personal i förskolor och skolor.
– Särskilda insatser i undervisningen i svenska för dom som har
ett annat modersmål så att alla får möjlighet att lära sig en bra
svenska men också förstärka modersmålets ämnesstatus i
skolan.
– Likvärdig kommunal service till medborgare oavsett stadsdel.
– Integrationsarbetet är en ömsesidig process och därför vill vi
inte nöja oss med ensidiga integrationsåtgärder utan vill även
arbeta med attitydförändringar på alla nivåer.

Hur gör ni idag för att

3 nå denna framtidsbild?

Hur och hur mycket

4 arbetar vi 2050?
Hur använder vi vår
fritid?

Varför är det så popu5 lärt och attraktivt att
vara politiker i Göteborg
2050?

18 Vårt Göteborg

2050 arbetar vi när det arbete vi ska göra behöver ut4 År
föras. Men förhoppningsvis är det något som är mer
självständigt och flexibelt med större ansvar. Vi är fler som kan
dela på arbetet så att vi inte behöver stressa utan kan arbeta i
lugn takt.

är mycket bra att vara politiker i Göteborg år 2050
5 Det
för det finns så många engagerade invånare som är delaktiga i demokratiarbetet. Alla skolor och äldreboenden har egna
brukarstyrelser som fungerar bra och vet vad människor behöver.
Vi har mera tid så vi har också tid att ta hand om vår egen hälsa. Och då vi mår bättre behövs inte så mycket sjukvård så de
som verkligen blir sjuka kan komma till läkare direkt. Invånarna i
Göteborg fattar de beslut som är nära dem själva och rollen som
politiker innebär att vi har helhetssyn på staden och i samtal med
invånarna sätter upp mål, fördelar resurser och utvärderar verksamheten. Kommunfullmäktige är flerspråkigt med många internationella kontakter.

måste utvecklas till en kunskapsskola som verk2 Skolan
ligen ger eleverna redskap för att möta framtidens utmaningar. Vi ser framför oss en skola som bygger på liberala värden;
anpassning till individen, kunskapen i centrum och en fostran till
självständiga och ansvarstagande medborgare.

Vi i Folkpartiet arbetar för en skola som tidigt under skolgången verkligen ser till att eleverna får de baskunskaper i svenska och matematik som behövs för att kunna tillgodogöra sig skolans övriga ämnen. Det gäller att våga ställa krav, och
att ge en tidig återkoppling till eleverna, så att stöd kan ges till
eleverna på deras egna villkor. Det måste bli arbetsro i skolan och
en nolltolerans för mobbing. Uppvärdera läraryrket och utbilda
fler speciallärare. Det här är några av de viktigaste inslagen i
Folkpartiets skolpolitik, en skolpolitik som ger kommande generationer större möjlighet att med ökade kunskaper kunna bygga
ett långsiktigt hållbart samhälle.
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vi vill och hoppas är att människor själva i högre ut4 Vad
sträckning än idag ska ha möjlighet att bestämma hur
mycket de arbetar, alltså en större flexibilitet på arbetsmarknaden
och att man själv avgör hur man använder sin fritid. Det är inte i
första hand en fråga för politiker att reglera.

att vi har en fungerade närdemokrati där medbor5 Därför
garna känner att de har kontakt med sina företrädare och
inflytande över sina liv. Vet medborgarna att politikerna representerar dem väl är det också positivt att vara politiker, ”populärt och
attraktivt” är något överdrivna uttryck, ”viktigt och attraktivt”
stämmer bättre.

har vårdandet av våra relationer blivit viktiga2 Ireframtiden
än stålar och status. Alltfler gör en verklig satsning på
någon form av familjegemenskap som gemensamt livsprojekt för
verkligt jämställda partners. De ser olika ut, men har alla barnen
i centrum. Samtidigt är verkliga nära vänskapsrelationer viktiga
för många. Små gemenskaper är verkligen öppna mot samhället
runt omkring. Den ofrivilliga ensamheten minskar drastiskt. Det
satsas på bestående, nära relationer präglade av tillit och tolerans. Det har åter blivit vanligare att människor sluter sig samman kring gemensamma ändamål och för att gemensamt tackla
olika uppgifter. Politiken lägger kraften på verkligt gemensamma
angelägenheter medan det civila samhället styrka växer.

arbetar med den representativa demokratins alla me3 Vitoder
för att påverka och vara med och utforma den politik som förs – ett arbete fler är välkomna att deltaga i! Vi arbetar på den kommunala, regionala och nationella nivån, men också genom den kristdemokratiska EPP-gruppen i Europaparlamentet och genom den kristdemokratiska internationalen CDI.

fanns en tid i början på 2000-talet när det såg ut
4 Det
som om allt färre yngre skulle få slita längre och hårdare för att försörja allt fler äldre. Då fanns det till och med diskussioner om att senarelägga pensionsåldern! Denna trend bröts
dock en bit in på 2010-talet, då många fler bildade familj, och
dessutom skaffade fler barn. Likaså fick vi en ökad invandring
igen genom en generös flyktingpolitik. En växande befolkning i
arbetsför ålder gav en skjuts åt tillväxt och nyföretagande, liksom
växande skattebaser. När fler arbetar och betalar skatt kan man
sänka skattesatserna. Många kunde gå ner i arbetstid utan att
ekonomin eller välfärden hotades. Många odlar egna grönsaker i
koloniområden eller egna trädgården. Många är aktiva i volontärarbete, politik och föreningsliv. Många studerar – även i livets
senare skeden.

Ett av skälen är att det är så spännande. Göteborg är ett
verkligt regionalt centrum präglat av kulturell mångfald
och internationella kontakter. Genom det gradvis ökande oberoendet från Stockholm, och den större självständigheten för Västra Götaland och Göteborgsregionen, har Göteborgspolitiken fått
nya dimensioner, t ex när det gäller trygghetsarbete, regional utveckling och internationella kontakter. Många trodde att det skulle ske en sorts avmattning av vitaliteten i politiken, då kristdemokraterna ända sedan valet år 2014 mer än tre decennier nu haft
egen majoritet i fullmäktige. Så har det emellertid inte blivit, utan
den renässans för den representativa deltagardemokratin och det
aktiva medborgaridealet som tog fart under 2010-talet har hållit
i sig. Den ökade betydelsen av personvalen, de direktvalda stadsdelsnämnderna och de nya områden man övertagit från regering
och riksdag har påverkat detta.
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Göteborg år 2050
Claes Roxbergh (mp), kommunalråd

Jan Hallberg (m), vice ordf kommunstyrelsen

På det existentiella planet: att människor får tid att re1 1.
flektera över livet och ta ansvar för att förverkliga det
hållbara samhället.
2. Dagens onödiga och fossilbaserade transporter (elimineras)
minskas genom att trafiken betalar kostnaden för negativa miljöoch hälsoeffekter.
3. Göteborg och Sverige måste agera föregångare internationellt
för att minska klimateffekter och annan global miljöpåverkan.

1 1. Den enskilda människans ansvar är utgångspunkten
för att nå ett hållbart samhälle. Inte ens de mest genomtänkta regleringar kan ersätta den kraft som ligger i det individuella ansvarstagandet.
2. Tillståndet i världen visar att utveckling och ekonomisk tillväxt
är en grundförutsättning för att uppnå en god miljösituation.
3. Det internationella samarbetet måste förstärkas.

Global och lokal miljö- och hälsopåverkan härrörande
från våra transporter är definitivt det miljöproblem som vi
har lyckats sämst med. Utvecklingen innebär att vi äventyrar våra mål vad gäller utsläpp av växthusgaser trots att de är pinsamt
lågt satta. Det finns en mycket stor potential att minska bilresorna och därmed bilköerna till och från Göteborg. Problemet är att
de stora partierna agerar som om enskild kupé till och från jobbet är en mänsklig rättighet trots att notan för miljöslitage och
ohälsa inte betalas av bilföraren. I München och Zürich åker
nästan dubbelt så så stor andel till jobbet kollektivt eller med
cykel/till fots som i Göteborg. Med rätt politik kan vi slå
schweizare och tyskar, men då måste vi först och främst satsa på
pendeltågen övrig kollektivtrafik och på miljöstyrande vägavgifter.
2050 sker arbetsresorna till fots, med cykel, kollektivt och inte lika ofta som idag. Hemarbete, flextid och kanske färre arbetsdagar innebär att vi har börjat demontera vägar för att ge plats åt
bostäder, natur och tystnad.

2

Miljöpartiet arbetar konsekvent för att bryta bilens olyckliga dominans i göteborgstrafiken. Göteborg måste planeras så att det finns möjlighet att klara sig utan bil. Butiker och
annan basservice skall i möjligaste mån finnas på gång- och cykelavstånd. Att förverkliga planen på en bilbro över Lärjeån för att
nybyggda hus på Gunnilse-sidan ska shoppa i Angereds centrum
är ett exempel på trafikalstrande, miljöförstörande samhällsplanering. Ge plats för lokal handel och service istället. Miljöpartiet
har varit pådrivande för att få Göteborgs stad att inrätta bilpooler
för tjänsteresor istället för att varje anställd tar med egen bil för
tjänsteresorna. P-behovet och miljöbelastningen minskar och förvaltningarnas ekonomi förbättras.
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Arbetsveckan är väsentligt kortare än idag. Genom att
nyttiggöra ny effektiv teknik och produktionsmetodik skapar vi ekonomiska och materiella förutsättningar för en mycket
hög levnadsstandard med kanske hälften av dagens arbetsinsats.
Troligen väljer människor att i större utsträckning än parallellt
med det vanliga arbetet samverka i kooperativ av olika slag. Inte
primärt av ekonomiska skäl utan av sociala och demokratiska. Vi
kommer allt tydligare se att människor vill vara delaktiga i sina liv
på ett nygammalt sätt. Det är inte hög standard att leja bort allt
från barnpassning, bullbak och trädgårdsskötsel till entreprenörer. Att ha tid och kraft att jobba nära sig själv att bli litet av allkonstnär kommer att ingå i den nya definitionen av ett rikt liv och
en hög levnadsstandard.
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har göteborgarnas latenta intresse för demokrati
5 2050
och aktivt samhällsarbete börjat blomstra. Det finns helt
enkelt utrymme och tid för samhällsengagemang. Fullmäktige
känns angeläget för göteborgarna och dialogen mellan folk och
folkvalda är livlig och konstruktiv. Enkelt uttryckt har människor
gett sig själva huvudrollen i sina liv, istället för att leva via TVs såpor och drömmar om bingolottolyft. Konkurrensen om fullmäktigestolarna innebär att kvaliteten på politiker och respekten för de
samma har ökat. Intresset för politik och delaktighet innebär
samtidigt att politiken på ett tydligare sätt definierar den politiska
agendan, det vardagliga politiska samtalet. Idag är politikerna
alltför undfallande gentemot massmedia och drivs in i ett tempo
och en retorik som passar snabb etermedia. Sammanhangen och
begripligheten går förlorad i en MTV-dramaturgi. Starkare politiker innebär att det politiska samtalet blir intressantare.

Tillståndet i världen visar att utveckling och ekonomisk
tillväxt är en grundförutsättning för att uppnå en god miljösituation. Att det behövs ekonomisk tillväxt för att komma till
rätta med fattigdoms- och miljöproblemen fastslogs vid FNs miljökonferens i Rio de Janeiro 1992. ”Ekonomisk tillväxt, social utveckling och utrotande av fattigdom är de viktigaste prioriteringarna för u-länderna och är i själva verket en förutsättning för att
de nationella och globala målen om en hållbar utveckling skall
uppnås.” Många av dagens miljöproblem har ändrat karaktär i
jämförelse med gårdagens. Från att i stor utsträckning handla om
att komma till rätta med punktutsläpp gäller det idag till stor del
att ytterligare öka resurseffektiviteten i samhället. Det handlar om
att utnyttja hela marknadsekonomins drivkrafter för att få fram
produkter och en produktion som gör att den totala miljöbelastningen kommer ner till en nivå som naturen långsiktigt tål.

2

I den rika delen av världen har miljöintresset och omsorgen om miljön vuxit i snabb takt. Detta har starkt påverkat det konkurrensutsatta näringslivet. Det är ingen slump att
miljövänligt papper först introducerades i i-länderna och inte i uländerna. Det gäller därför att agera lokalt. När människor börjar
fundera över hur deras beslut påverkar miljön och ändrar sina
konsumtionsvanor, tvingas företagen att följa efter – om de vill
behålla sina kunder och lönsamhet. Att producera miljövänligt har
blivit ett viktigt konkurrensmedel. Alltfler företag har dessutom
upptäckt att miljöanpassning inte bara är ett sätt att anpassa sig
till utvecklingen, utan också ett sätt att förbättra lönsamheten.
Man talar i dag om affärsdriven miljöutveckling. Företagen söker
intensivt efter möjliga miljöförbättringar i syfte att sänka sina
kostnader för avfall, spill, rening och resursförbrukning och för att
vinna nya försäljningsargument inför konsumenterna. För att
lyckas med detta kommer det även fortsättningsvis att behövas
en effektiv lagstiftning och ekonomiska styrmedel. Det nya som
krävs i dagens dynamiska värld är att fullt ut använda marknaden
och de marknadsekonomiska verktygen i miljöarbetet. Detta tillsammans med ett omfattande internationellt samarbete är en
förutsättning för att på ett effektivt sätt komma till rätta med dagens och morgondagens miljöproblem.
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bra grundutbildning, tillsammans med sunda sam4 En
hällsnormer som belönar arbete och kunskap, utgör
grunden som främjar social och geografisk rörlighet. Detta ställer
krav på en politik som förmår skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt för alla. Alla måste få möjlighet att växa och
utvecklas. All erfarenhet och kunskap skall tas tillvara. Det kan
därför finnas en helt annan syn på arbete om år 2050. Det är därför omöjligt att säga hur mycket vi arbetar. Hur fritiden används
är lika varierande som antalet människor. Men jag tror att umgås
med familj och vänner, aktivera sig genom att träna och vara ute
i skog och mark, besöka kulturevenemang, är fritids aktiviteter
som alltid kommer att finnas kvar.

Göteborg kommer att formas av alla de
5 Morgondagens
människor med olika kulturell bakgrund som idag bor
och är verksamma här. Genom att ta tillvara den kunskap och rikedom som människor med skilda kulturer fört med är det populärt att vara politiker. Staden har en utveckling och förmåga att erbjuda sina invånare bra levnadsvillkor genom att de enskilda göteborgarnas kreativitet, kraft och omsorg om sin stad. Det finns
goda förutsättningar för företag och företagande. Politikerna hjälper till att skapa dessa förutsättningar. Den enskilde medborgaren och familjen får inte sin vardag beskuren av politiska beslut.
Politikernas ansvarsområde är klart definierat och därmed
attraktivt.

Leif Blomqvist (s), kommunalråd
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De tre viktigaste är bärkraftig stadsutveckling, byggandet
av kretsloppssamhället och hållbar välfärd.

Bärkraftig stadsutveckling bygger på några grundläggande värderingar. Det handlar om att utveckla en mänskligare och tryggare stad men också en stad där förbrukningen av
ändliga resurser är låg. Det handlar om en stad där alla har lika
möjligheter till bostad och arbete. Det handlar om en god tillgänglighet till havet och älven, till kultur, service, nöjen och inte
minst resande som innebär en kraftigt utbyggd kollektivtrafik. I
framtiden kommer både kollektivtrafik och övrig trafik att använda icke fossila bränslen med låga emissioner. Bärkraftig stadsutveckling innebär också att vi förtätar staden. Med blandstaden
som förebild använder vi det gamla bostadsområden och industriområden till nya bostäder och arbetsplatser. Miljöfarlig verksamheter fasas ut. 2050 har vi byggt motsvarande tre nya city
centralt i Göteborg – vid Gullbergvass samt vid frihamnsområdet
upp mot Backaplan. Innan 2050 är Norra Älvstranden färdigbyggt
och där bor ca 50 000 människor tillsammans med lika många
arbetsplatser.
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Att bygga en bärkraftig stad förutsätter ett starkt och tydligt kommunalt engagemang. Marknadskrafterna själva
mäktar inte med att planera ett samhälle utifrån våra mål. En stad
byggd på jämlikhet och solidaritet förutsätter ett starkt samhälleligt engagemang. Med det kommunala bolaget Norra Älvstranden
AB utvecklas de gamla varvsområderna i Göteborg och blir en ny
stad. Med samma strategi vill vi bygga det nya Göteborg. Vi vill
också att kommunala bostadsföretag ska vara med i utvecklingen av staden genom att garantera hyresrätter även i centrala områden.
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jobbar mer flexibelt. Arbetstiden har minskat. Vi har
4 Viförmodligen
framgångsrikt bekämpat ohälsan på jobbet.
Förebyggande friskvård är en självklarhet på stadens arbetsplatser. Pensionsåldern är mer flytande. Vi använder vår fritid inte enbart till egna upplevelser utan är som medborgare engagerade i
vad som händer omkring oss. Friluftsliv och olika former av motionsaktiviteter är självklara. Kultur är inte längre en klassfråga
utan tillgängligt för alla. Vi umgås mer på restauranger, pubbar
och kaféer än i hemmet.

Trots konjunktursvackor och konflikthärdar i världen har
välfärden kunnat försvaras i Sverige. Partierna har förnyats. En stark medborgaranda med en positiv syn på ideellt arbete finns där man inte enbart är engagerad i sin egen familj utan
också engagerar sig i grannarnas barn. Demokratin lever i varje
stadsdel i staden. Många upplever det vara en stort förtroende att
åta sig ett politiskt uppdrag. Misstron mot politiker har ersatts av
en visserligen tuff och ibland kritisk politisk debatt men är i grunden alltid saklig utan personangrepp. Man går prestigelöst in och
ur politiken beroende på hur man har det i sin livssituation.
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Eva Olofsson (v), kommunalråd

fred och demokrati och jämlikhet är för vänster1 Miljö,
partiet de tre viktigaste frågorna. Miljön därför att vår
värld med dess luft, vatten och jord är hela mänsklighetens gemensamma livsrum som måste vårdas och förvaltas på ett sätt
som gör framtiden möjlig att leva i för människor och allt levande. Fred och demokrati i förening då demokrati är förutsättningen för att verklig frihet för folket ska kunna uppnås. Jämlikhet.
Klyftan mellan kvinnor och män, mellan de som har makt och de
som är maktlösa måste minska. Vårt mål är frigörelse från alla
former av förtryck.

I det jämlika samhället satsar vi på en gemensam välfärd. En bra skola, en god sjukvård och en värdig äldreomsorg är viktigare än att öka den privata konsumtionen. Rätten
till arbete är en självklarhet. Arbetslösheten är mycket låg. Stressen på arbetet har minskat genom kortare arbetstid. Heltid är en
rättighet och tillfälliga anställningar, springvikariat och ofrivillig
deltid finns inte längre. De kvinnodominerade jobben betalas lika
bra som de där männen är flest. Göteborg är inte längre en lika
segregerad stad som i början av 2000-talet. Hyresrätter med
rimliga hyror har byggts runt om i Göteborg. De äldre är nöjdare
med hemtjänsten och äldreboendena fungerar mycket bra eftersom personalstyrkan är större och var och en har mer tid för de
äldre. Barnen är inte lika länge på förskolan då föräldrarna arbetar kortare tid. Barngrupperna är också mindre och det finns tid
att ta hänsyn till varje enskilt barn. Kultur för barn är det numera
lika självklart att satsa på som kultur för vuxna. Elevdemokratin i
skolorna är äntligen värd namnet och det gör att fler elever känner sig delaktiga i skolarbetet och eleverna lär sig för livet, inte
för betygen.
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om kortare arbetstid har vi drivit länge. Vi har lagt
3 Frågan
motioner i riksdagen. Vi har samarbetat och vi fortsätter
att samarbeta med fackföreningar och kvinnorörelser. Vi har motionerat i kommunfullmäktige i Göteborg om försök med kortare
arbetstid men inte fått stöd av något annat parti. För att bekämpa lönediskrimineringen av kvinnor har vänsterpartiet varit med
och drivit igenom skärpningar av jämställdhetslagen. I Göteborg
har vi varit med och drivit igenom 60 miljoner kronor utöver avtalen till felavlönade och därmed lågavlönade kvinnor. Vänsterpartiet jobbar aktivt för mer pengar till sjukvård, skola och äldreomsorg. Det räcker inte med det tillfälliga tillskottet på cirka 70
miljoner till Göteborg i år. Det tillskottet måste bli på ett högre belopp och permanentas. För att få fler bostäder med billiga hyror
behövs ett stärkt investeringsbidrag för bostadsbyggandet och
den frågan driver vi i riksdagen. Vi kräver också snabba och omfattande åtgärder för en bättre arbetsmiljö.

Det var länge sedan vi införde sextimmarsdagen. Arbetstiden är mer flexibel och det normala är att varva arbete
med studier. Friskvård på arbetstid ses som något självklart.
Gränserna mellan olika yrkesgrupper är inte lika tydliga längre
och vi arbetar ofta i team med olika bakgrund och kompetenser.
Vi har mycket kontakt och utbyte med andra arbetsplatser både i
Sverige och i andra delar av världen. Föräldraledigheten delas lika mellan kvinnor och män liksom ansvar för barn och hemarbete. Kvinnor och män finns på alla arbetsplatser. Uppdelningen
mellan fritid och arbetstid är inte så strikt som idag. Några lägger
sin lediga tid när barnen är små och arbetar sedan längre upp i
åldern. Löneskillnaderna är små och numera vill många arbeta
med människor. De anställdas makt har ökat. Många arbetar på
löntagarägda företag eller kooperativt drivna företag. Viktiga välfärdsverksamheter drivs kommunalt eller av brukarna själva och
personalkooperativ är vanliga. Det är människors behov som styr
inte vinstintressen.

4

Att arbeta som politiker i Göteborg år 2050 är mer sti5 mulerande än tidigare när det finns mer fritid och många
fler har också politiska uppdrag. Många har prövat på att vara politiker under någon period, vilket underlättas av att kvinnor och
män delar på ansvaret för barn och hemarbete. Den nya tekniken
gör det nästan lika lätt att ha kontakt med människor på andra
sidan jordklotet som med dem i stadsdelen och idéer ventileras
och diskuteras med människor runt hela världen.
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