
 

Kommunpolitiskt program för Medborgerlig Samling Göteborg  Sida 1 av 23 
 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Medborgerlig Samling Göteborg 

Kommunpolitiskt program  
 

Antaget av distriktsstyrelsen Medborgerlig Samling Väst 2022-06-08 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kommunpolitiskt program för Medborgerlig Samling Göteborg  Sida 2 av 23 
 

 
 
 

Vår filosofi 
 
Medborgerlig Samling är ett liberalkonservativt parti. Det liberala innebär att vi utgår 
ifrån en tilltro till individens förmåga att själv fatta beslut gällande sin ekonomi, sitt liv 
och sina uttryck. Det konservativa innebär en respekt för både befintliga fungerande 
system och samhällsbärande principer såsom äganderätt och yttrandefrihet. 
Medborgerlig Samling Göteborg (MED Göteborg) utgår från dessa principer i vårt 
kommunpolitiska program.  
 
Vi vill 

● Att medborgarnas liv, frihet och åsikter respekteras 
● Att skattefinansierad verksamhet ska vara så liten som möjligt och anpassad till 

kommunens lagstadgade kärnverksamhet 
● Reducera de kommunala partistöden till ett minimum 

 
Ett starkt samhälle utgörs primärt av individer, företag och föreningar, inte av stat och 
kommun. Statens, regioners och kommuners inblandning i medborgarnas liv bör vara 
minimal. Individen ska värnas genom att det offentliga litar på och ger varje medborgare 
möjligheten att forma sitt eget liv med den frihet och ansvar det innebär. Staten, 
regioner och kommuner ska vara små och effektiva med fokus på sina kärnuppgifter. 
Exempel på kärnuppgifter är att leverera livsviktiga tjänster såsom infrastruktur, skola, 
vård och omsorg. Dessa kärnuppgifter skall skötas på ett professionellt och 
ansvarstagande sätt och tjänsterna skall hålla internationellt jämförbar hög standard. 
Medborgarnas skattemedel och politikernas tid skall fokuseras på livsviktiga och 
systembärande uppgifter. 
 
Idag betalar Göteborgs Stad ut partistöd på totalt omkring 28 miljoner kronor årligen. 
Stödet fördelas till alla de partier som har ett mandat i kommunfullmäktige. Detta är 
skattepengar som redan etablerade partier får använda för sina konferenser och 
valkampanjer. MED Göteborg anser att dessa stöd skall reduceras till en mycket lägre 
nivå som räcker för att täcka de administrativa kostnader som kan uppstå i partiet som 
en följd av dess förtroendeuppdrag. 
 
MED Göteborg anser att kommunens uppdrag är att tjäna medborgarna, inte stå över 
dem. Kommunens utveckling drivs av dess invånare, inte av politiker. En sådan 
förändring i synsätt kommer att göra skillnad i vad kommunen anser vara viktigt att 
fokusera på och huruvida politiker med gott samvete kan bortse från medborgarnas 
viljor. MED Göteborg kommer med denna inställning att verka för att få en bättre 
förankring gentemot kommunens invånare och för att ändra synen på vad kommunens 
roll är i relation till dess invånare. 
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Bostäder och stadsplanering 
 
Mot bakgrund av Göteborgs kroniska bostadsbrist vill vi se en liberalisering av 
bostadspolitiken och en förenklad bygglovsprocess. Vi anser att lösningen ligger i att ta 
bort byråkratiska hinder och att minska styrningen av marknaden. Göteborgs Stad bör 
avyttra villatomter i en väsentlig takt. 
 
Vi vill 

● Liberalisera bostadspolitiken och förenkla bygglovsprocessen 
● Införa avgift för överklagande av bygglov 
● Börja åter att avyttra villatomter i en väsentlig takt 
● Låta köpstarka hushåll finansiera nyproduktionen 

 
Göteborg och Västsverige är starka tillväxtregioner. Människors vilja att etablera både 
sina privatliv och näringsverksamheter i staden är påtaglig. Potentialen för en växande 
storstad med ökat värdeskapande och därmed en ökad skattebas är stor. Man får aldrig 
glömma att underlaget för vår höga levnadsstandard, välfärd samt sociala trygghet 
utgörs av enskilda människors och företags vilja och möjlighet till produktiva 
aktiviteter. 
 
Som en våt filt över detta spirande engagemang ligger de etablerade partiernas 
ideologiskt rotade maktutövande. Bostads-, stadsplanerings- och infrastrukturpolitiken 
är tydliga exempel på detta. I stället för att leverera medborgarnytta till kommunens 
invånare har politiken kommit att börja tjäna sina egna syften. 
 
På en fungerande marknad leder en situation med låg tillgång och stor efterfrågan till en 
gradvis prisökning som i sin tur gör det mer attraktivt att investera i nyproduktion. 
Denna nyproduktion ökar givetvis tillgången och stabiliserar därmed marknaden och 
priserna på en nivå som står i proportion till kostnaden för att producera. Om denna 
produktionskostnad är hög och produkterna har lång livslängd, såsom med bostäder och 
bilar, så finansieras produktionen i regel av relativt köpstarka individer och 
organisationer som köper nya produkter. Vad många inte inser är att denna ordning 
gynnar även mindre köpstarka eftersom begagnatmarknader uppstår där produkterna 
blir tillgängliga i olika prisklasser. 
 
Den av staten stiftade lag om hyresreglering gör att tilldelningen av hyresrätter inte sker 
genom att den som kan betala mest och därmed finansierar produktionen mest 
prioriteras. Andra betydligt mer oöverskådliga faktorer såsom personliga kontakter blir 
avgörande och systemet kan anses vara mer likt ett lotteri än en marknad. 
Konsekvenserna av detta är förödande eftersom en av marknadens viktigaste 
mekanismer har satts ur spel. I samklang med lagstiftningen gör även Göteborgs Stad 
sitt för att upprätthålla bostadsbristen genom att vara mycket restriktiv med tillgången 
till byggbar mark. 



 

Kommunpolitiskt program för Medborgerlig Samling Göteborg  Sida 4 av 23 
 

 
Ett med lagstiftning framtvingat underskott på hyresmarknaden i kombination med en 
kommun som är ovillig att upplåta mark på ekonomiskt hållbara villkor gör att 
tillgången på andra boendeformer också är begränsad. Det driver upp priserna på 
bostadsrätter och småhus till nivåer som många av oss inte kan betala. Att vara 
bostadsägare idag är liktydigt med att vara skuldsatt. Slutligen ska nämnas att 
kombinationen av hyresreglering och flyttskatt leder till en i alla delar av marknaden 
mindre benägenhet att flytta vilket gör att redan befintligt bostadsbestånd inte nyttjas 
på det mest effektiva sättet. 
 
Att i planekonomisk anda försöka att styra bostädernas utformning och prissättning 
kommer inte att förändra situationen. Möjligtvis kan sådana interventioner i begränsad 
utsträckning lyckas att omfördela tillgången till bostad från en grupp till annan. 
Strategin löser dock inte – utan förvärrar – grundproblemet; för få bostäder. 
 
Göteborgs Stads översiktsplan med tillhörande styrdokument präglas av detaljstyrning 
kring hur mark inom kommunen får och skall användas. Exempelvis dikterar politikers 
önskan om en tätare bebyggelse var människor får lov att bo. Man tar även på sig att 
bestämma var olika typer av handel ska förekomma och tror sig kunna företräda 
konsumenterna bättre än konsumenterna själva. Sammantaget reglerar översikts- och 
detaljplaner både kommunala och privatägda marktillgångar på ett sätt som hämmar 
stadens tillväxt. 
 
 
MED Göteborg föreslår 
Medborgerlig Samling vill se en liberalisering av bostadspolitiken och en förenklad 
bygglovsprocess. Vi anser att lösningen ligger i att ta bort byråkratiska hinder och att 
minska styrningen av marknaden. Detta med syfte att öka omsättningen av befintliga 
bostäder och även öka nybyggnationen. För att motverka lättvindiga överklaganden ska 
överklagande av bygglov vara förenat med en avgift. 
 
På nationell nivå verkar Medborgerlig Samling för en stegvis avreglering av 
hyresmarknaden för bostäder. För att denna avreglering skall få önskad effekt måste 
även kommunerna göra sitt. I takt med att hyresfastigheter görs mer attraktiva för 
investerare måste tillgången till byggbar mark möta efterfrågan för att en sund 
konkurrens skall uppstå och tillgången på bostäder öka. Stadens översiktsplan skall 
användas för att skydda ett antal väl valda kommunalt ägda naturområden och områden 
av kulturhistoriskt värde, samt säkerställa möjligheten för framtida utbyggnad av 
infrastruktur. Utöver sådana områden skall all mark utanför innerstaden betraktas som 
byggbar och kommunen skall ställa sig positiv till initiativ att utveckla denna. 
 
Vidare vill vi att Göteborgs Stad åter skall börja att avyttra villatomter i en väsentlig takt. 
En sådan strategi skulle inte bara locka fler att bo och arbeta i Göteborg samt ge 
köpstarka hushåll chansen att finansiera nyproduktion, utan också inbringa viktiga 
tillskott till kommunkassan. Exempelvis skulle 400 sålda småhustomter, motsvarande 
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0,08% av Göteborgs Stads markinnehav, per år ge intäkter nog att anställa ytterligare 20 
sjuksköterskor på vart och ett av stadens kommunala äldreboenden. 
 
Specifika krav för markanvisningar skall slopas. Marknaden skall tillåtas att driva fram 
de bästa lösningarna som gör ett snabbt byggande ekonomiskt hållbart. Exempelvis skall 
banden till Hyresgästföreningen klippas, och vi vill slopa kraven på att förhandla med 
denna civila organisation för att få tillgång till mark. Det bästa politikerna kan göra för 
att öka bostadsbyggandet är att flytta sig ur vägen. 
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Ekonomi och skatter 
 
Vi anser att individen bättre kan avgöra hur egna intjänade pengar ska användas än stat, 
region och kommun. Idag går mer än halva lönen till skatt, men detta syns inte i 
lönebeskedet. Transparens i hur skattemedel inhämtas och hur de spenderas är fullt 
möjligt med dagens teknik och bör eftersträvas i största möjliga mån. 
 
Vi vill 

● Prioritera kärnverksamheten kraftigt och begränsa övrig verksamhet 
● Att MED-styrda kommuner ska ha lägsta möjliga skattesats 
● Att skattesystemet ska vara enkelt, överskådligt och långsiktigt förutsägbart 
● Låta invånarna behålla mer av sin lön 
● Att alla skatter och avgifter förknippade med lön utförligt ska redovisas på 

offentliganställdas lönespecifikationer 
 

Stat, region och kommun tar diskret in skatter och ger tillbaka med pompa och ståt. 
Istället borde man vinnlägga sig om en väl fungerande kärnverksamhet till lägsta 
möjliga skattesats, vilket ökar invånarnas köpkraft. En ökad köpkraft hos invånarna 
gagnar verklig ekonomisk tillväxt.  
 
Transparens i hur skattemedel inhämtas och hur de spenderas är fullt möjligt med 
dagens teknik och bör eftersträvas i största möjliga mån. Detta kan motverka fusk, 
slöseri och onödig byråkrati samt bygga ett verkligt förtroende mellan medborgare och 
det offentliga. 
 
MED Göteborg föreslår 
Inför en ny, resultatbaserad styrmodell i Göteborgs Stad som minskar politikernas 
detaljstyrning av verksamheten. Styrningen ska handla om vision, helhet, riktning och 
konsekvenser. Politik är en sak, förvaltning en annan. Målet är att åstadkomma en sund 
organisationskultur i en välskött, effektiv och transparent organisation med etiskt 
ledarskap, hög kompetens och optimalt resursutnyttjande. 
 
Göteborgs Stads utmaningar måste snarast mötas med en effektivare kostnadskontroll, 
resultatstyrning, uppföljning och revision. Stadens ledning måste skapa ett starkt 
omvandlingstryck så att hela den kommunala organisationen arbetar med ständiga 
förbättringar och budgetdisciplin. Fokus ska ligga på kärnverksamheterna. 
 
Stadens utgifter ska minskas och omfördelas. Löpande jämförelser ska göras med andra 
framgångsrika kommuner. Kvaliteten på stadens kärnverksamheter måste höjas. 
Kommunala verksamheter som kan utföras av näringslivet eller civilsamhället ska 
avvecklas. Kommunala bolag som bedriver verksamhet på en konkurrensutsatt 
marknad skall säljas, kommunen skall inte konkurrera på den privata marknaden. 
 
Bidragsfusk ska kraftfullt motarbetas och bidragssystemen måste bli mindre generösa. 
När reformerna har genomförts kan kommunalskatten sänkas. 
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MED Göteborg anser att stadens anställda ska, utan risk för arbetsrättsliga 
bestraffningar, kunna rapportera till oberoende part om oegentligheter, fel och brister i 
stadens organisation och verksamheter. 
 
Göteborgs upphandlingsorganisation behöver reformeras. Höga krav måste alltid ställas 
på kompetensen bland beställarna, inte minst i stadens tekniska enheter. Det är viktigt 
för att säkerställa att alla upphandlingar blir korrekta, prisvärda och optimala ur olika 
synvinklar. En väl fungerande offentlig upphandling är ett måste i en rättsstat. Den 
skyddar medborgarna och ger en rättvis konkurrens mellan företagen. En väl 
fungerande offentlig upphandling förutsätter också att Sverige effektivt implementerar 
EU:s direktiv om sanktioner för myndigheter och kommuner som inte följer 
upphandlingsreglerna. Här finns det mycket kvar att göra i Sverige och i Göteborgs Stad.  
 
Eftersom Göteborgs Stads skatteintäkter sjunker samtidigt som kostnaderna ökar är det 
mycket angeläget för kommunen att få ordning på sina finanser så att skuldberget inte 
fortsätter att öka. Göteborgs bidragssystem måste bli mindre generösa och krav på 
motprestation ska vara en förutsättning för att få bidrag. Kommunalt stöd till olika 
organisationer som bedriver fritidsverksamhet för vuxna skall minskas för att på sikt 
helt avskaffas. Kostnaden för försörjningsstöd, föreningsbidrag och övriga bidrag 
uppgår till ca. 2,8 miljarder kronor årligen, vilket motsvarar 7% av stadens utgifter. 
Detta är mycket pengar och kontrollen är bristfällig, så här finns mycket att göra. 
 
Genom att arbeta med utgifterna vill MED Göteborg på sikt sänka skatten så att 
medborgarna i Göteborgs Stad själva kan bestämma mer över vad de vill använda sina 
pengar till. 
 
 
 
  



 

Kommunpolitiskt program för Medborgerlig Samling Göteborg  Sida 8 av 23 
 

Integration 
 
Alla invånare ska ha samma möjlighet att leva ett självständigt liv fritt från kulturella 
och religiösa påtryckningar, hot och våld. Det är avgörande för en lyckad integration att 
de nyanlända redan från början får rätt verktyg att förstå det svenska språket och 
samhället. 
 
Vi vill 

● Villkora försörjningsstöd och annat stöd till nyanlända med aktivt deltagande i 
svenskundervisning och samhällsorientering 

● Säkerställa att skolorna i utsatta områdena håller hög kvalitet 
● Ta bort alla kommunala bidrag till religiösa och etnokulturella föreningar 

 
Som ett liberalkonservativt parti med stor tilltro till individen anser Medborgerlig 
Samling att en lyckad integration i det svenska samhället börjar med att skapa rätt 
förutsättningar och incitament. Därefter är det upp till individen att anpassa sig. Det 
måste löna sig att lära sig språket och anpassa sig till det svenska, sekulära samhället. 
 
I Sverige har var och en rätt att fritt välja vilken religion eller livsåskådning man vill eller 
inte vill omfatta. För personer med bakgrund i mer traditionella samhällen kan det vara 
svårt att förstå och acceptera synen på stat och medborgare i en demokrati. 
Uppfattningar om lojalitet, förpliktelser, moral och rättsskipning ser ofta olika ut.  
 
Ju större kulturell skillnad mellan en individ och ett samhälle, desto svårare är det för 
individen att integrera sig. Dagens integrationsproblematik kommer till stor del ifrån 
oviljan hos svenska politiker att se och erkänna dessa svårigheter. En förståelse för, och 
ärligt erkännande av de kulturella skillnader och de problem dessa kan ge upphov till är 
första steget till en lyckad integration. 
 
Det är avgörande för en lyckad integration att nyanlända redan från början får rätt 
verktyg att förstå det svenska språket och samhället. Det fungerar inte att överlåta 
vägledningen till deras landsmän vilka redan befinner sig i Sverige, eller etnisk-religiösa 
föreningar med kopplingar till hemlandet. 
 
 
MED Göteborg föreslår 
Introduktionen måste ske via svenskundervisning och utbildning i vad som förväntas i 
vår kultur och vårt arbetsliv i form av rättigheter och skyldigheter. Väsentligt är inte 
minst att förmedla vilka principer och normer som gäller i ett sekulärt, demokratiskt 
rättssamhälle präglat av jämställdhet, yttrandefrihet och allas likhet inför lagen. MED 
Göteborg anser att försörjningsstöd och annat stöd ska villkoras med att nyanlända 
deltar aktivt i svenskundervisning och samhällsorientering om hur Sverige fungerar och 
vad som förväntas av dem som lever här. Det ska finnas kunskapskrav där pengarna 
kopplas till resultat liknande det system som finns för CSN-medel vid högskolestudier. 
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Att det råder ett våldsmonopol som endast staten äger, är av yttersta vikt att alla som 
kommer till Sverige förstår. Likaså att varken privilegier eller några former av 
diskriminering får förekomma i samhället baserat på kön, etnicitet, religion eller 
liknande. Enskilda grupper kan heller inte ta lagen i egna händer, utan det ansvaret 
ligger på myndigheterna, polisen och rättsväsendet.  
 
Staden ska verka för bättre kunskaper i svenska språket, förbättra möjligheterna att 
utbilda sig för att komma in på arbetsmarknaden och höja kraven på anpassning till det 
svenska samhället. Grundregeln är att all kommunikation från kommunen ska ske på 
svenska. Tolkhjälp ska endast erbjudas i de fall det är en lagstadgad skyldighet för 
kommunen. 
 
Det är viktigt att skolorna i de utsatta områdena håller en hög kvalitet med duktiga och 
engagerade skolledare och lärare, god ordning och arbetsro. Eftersom språket är viktigt 
för en lyckad integration, ska barn som nyligen invandrat till Sverige tillbringa sina 
första skolår i en s.k. språkintroduktionsklass, där syftet är att så snabbt som möjligt 
kvalificera sig för den reguljära undervisningen. Undervisningen ska även innehålla 
element för stärkande av anpassningen till det svenska samhället, såsom undervisning 
rörande västerländska kärnvärden, svensk lagstiftning och svensk samhällsstruktur. 
Bussning av elever ser MED Göteborg som djupt problematiskt. Istället bör man, genom 
att erbjuda goda arbetsvillkor, aktivt försöka rekrytera lärare som av olika anledningar 
är särskilt lämpade att jobba i skolor där andelen elever med integrationsproblem är 
större. 
 
Det finns idag religiösa grupperingar som strävar efter att avveckla det rådande 
sekulära samhällssystemet och underordna detta religiösa lagar. Inte minst i Sveriges 
utanförskapsområden är dessa krafter synliga och inflytelserika. Den normativa 
mångkulturella idén, föreställningen om att ett värderingsmässigt splittrat samhälle är 
eftersträvansvärt, möjliggör för dessa grupper att få ett fotfäste i samhället. Vi vill göra 
upp med denna skadliga och underminerande samhällsmodell. Därför vill Medborgerlig 
Samling slopa alla offentliga bidrag till religiösa samfund och etnokulturella föreningar. 
Detta ligger i linje med vår allmänna inställning till föreningsbidrag, där vi inte anser att 
man ska sponsra vuxna människors fritidssysselsättningar. MED Göteborg vill överlag ta 
bort de flesta föreningsbidragen med undantag för barn- och ungdomsidrott. 
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Likabehandling 
 
Vi anser att alla medborgare ska behandlas lika, oavsett grupptillhörighet.  
Identitetspolitik har fått orimligt stort inflytande över offentlig verksamhet, och leder till 
institutionaliserad diskriminering. Samtidigt har politiken tillåtit hederskulturen att 
breda ut sig i Sverige. 
 
Vi vill 

● Stoppa identitetsbaserad kvotering  
● Stoppa genusdoktrinen i offentlig verksamhet 
● Motverka hederskultur 
● Upphöra med offentliga stöd till politiska, etniska och religiösa föreningar  

 
Likabehandling är idealet och innebär att alla människor ges samma rättigheter och 
förväntas leva upp till samma skyldigheter. Medborgerlig Samling ser den västerländska 
samhällsmodellen som en mycket god utgångspunkt för att realisera detta ideal, tack 
vare att dess medborgare åtnjuter grundläggande fri- och rättigheter samt likhet inför 
lagen. Anti-diskrimineringslagar bidrar till likabehandling när de verkar på individnivå. I 
motsats till detta står kvotering, vilket är institutionaliserad diskriminering med syfte 
att omfördela gruppers utfall. 
 
Det är viktigt att göra skillnad på individers lika rättigheter och gruppers lika utfall, två 
koncept som alltför ofta förväxlas. Individers lika rättigheter är i sig själv 
eftersträvansvärt och leder till ett mer meritokratiskt samhälle. Skillnader i utfall mellan 
grupper beror på många faktorer och skall inte tas som bevis på diskriminering. 
Exempelvis är det inget bevis på könsdiskriminering att nio av tio brandmän är män. 
Skillnaden i utfall kan förklaras av att fler män än kvinnor söker sig till yrket och att män 
har lättare för att uppnå de fysiska kraven. För att avgöra om könsdiskriminering 
förekommer är den relevanta frågan “Har en man och en kvinna med samma fysiska 
förmåga samma chans att få samma jobb som brandman?”. 
 
Svensk politik drivs tyvärr idag utan denna förståelse, och går därför ut på att maniskt 
redovisa och utjämna olika gruppers utfall under beteckningarna “jämställdhet” och 
“mångfald”. Arbetsgivare stämplas felaktigt som diskriminerande och tvingas eller 
uppmanas att ta till kvotering som verktyg för att jämna ut statistiken. I värsta fall 
skuldbeläggs en hel identitetsgrupp som förtryckare/privilegierade, medan andra sägs 
vara förtryckta och utsatta, befriade från eget ansvar. Medborgerlig Samling förkastar 
denna splittrande identitetspolitik. Vi står för likabehandling, som per definition är på 
individnivå och identitetsblind. Om diskriminering förekommer skall den mötas med 
relevant lag. 
 
Den svenska majoritetskulturen är idag relativ omvärlden mycket tolerant gentemot 
individer oavsett deras kön, sexuella läggning, eller etnicitet. Den främsta källan till 
diskriminering i Sverige kommer ifrån vissa inflyttade kulturer, där kvinnan har en lägre 
ställning och homosexualitet anses djupt omoraliskt. Genom hederskultur förbjuds 
kvinnor att klä sig som de vill och älska vilka de vill. Ängsliga politiker har i sin rädsla för 
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rasistanklagelser inte vågat stå upp för liberala värderingar och rättigheter. Här finns ett 
pedagogiskt uppdrag för skolan: att göra det tydligt att Sverige är ett sekulärt samhälle 
där individen har rätt att tro, eller inte tro, vad hon vill, klä sig som hon vill, umgås med 
vem hon vill och rätt att älska vem hon vill. 
 
MED Göteborg föreslår 
Vi vill stoppa all form av identitetsbaserad kvotering eftersom det är diskriminering. 
Göteborgs Stad ska sluta med att ägna sig åt att bekämpa ”överrepresenterade” eller 
”priviligierade” identitetsgrupper i rekryteringar, och istället anställa den mest 
meriterade. Skillnader i utfall ska inte automatiskt leda till åtgärder. 
 
Kommunen bör inte ge en skattekrona till aktivism som skuldbelägger hela 
identitetsgrupper. Exempel på sådan idag är normkritik och genusvetenskap, som 
medelst akademisk jargong kamouflerar sig som vetenskap. Göteborgs Stad 
rekommenderar idag deras undervisningsmaterial som generaliserande beskriver vissa 
identitetsgrupper som ”oansvariga” eller ”priviligierade”, och som uppmanar till att 
sortera individer efter hudfärg och klass. MED Göteborg fördömer denna fixering på 
identitet, och vill freda Göteborgs skolor från sådant undervisningsmaterial. 
 
Kommunen bör inte heller ge bidrag specifikt till etniska eller religiösa föreningar 
eftersom det är diskriminerande. Vi tycker att föreningar för vuxna ska bära sina egna 
kostnader genom medlemsavgifter. 
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Kultur, fritid och föreningar 
 
Det är viktigt att förvalta befintlig kultur och att vårda vårt kulturarv. Kommunen ska 
också möjliggöra medborgarnas initiativ för kultur- och fritidsaktiviteter. 
 
Vi vill 

● Låta medborgarna, inte det offentliga, finansiera kultur, fritidsaktiviteter och 
föreningar 

● Upphöra med offentliga stöd till politiska, etniska och religiösa organisationer 
 
Grundbulten i MED Göteborgs kulturpolitiska program är att förvalta befintlig och 
etablerad kultur och att vårda vårt kulturarv. Det innebär att kommunen tar ansvar för 
exempelvis museer och bibliotek, men avhåller sig från att ordna nöjen eller styra den 
kulturella utvecklingen. När det allmänna finansierar sådan verksamhet konkurrerar 
man med enskilda aktörers initiativ samt undergräver medborgarnas möjlighet att 
själva bestämma vilka kultur- och fritidsaktiviteter man vill finansiera. Kommunen kan 
möjliggöra och stötta sådana privata initiativ, men ska inte vara drivande. 
 
Undantag kan göras för infrastruktur kring barn- och ungdomsverksamhet samt barn- 
och ungdomsidrotten där det finns särskilda skäl för offentligt stöd. Staden ska 
säkerställa att alla skolor har tillgång till gymnastiksalar och idrottsplaner. Anläggningar 
vars användning riktar sig till skolor och allmänheten, utan krav på delaktighet i 
föreningar kan vid behov finansieras av det offentliga. 
 
Alla former av offentliga stöd till politiska, religiösa eller etniska organisationer ska 
upphöra med undantag för att upprätthålla skydd och säkerhet där behov finns. Den 
verksamhet som har offentligt stöd eller bedrivs offentligt ska vara fri från religiöst och 
politiskt inflytande, samt identitetspolitik och liknande. I huvudsak bör offentliga bidrag 
ersättas med skatteavdrag och donationer från privatpersoner och företag. På så vis kan 
medborgarna själva avgöra vilka organisationer och föreningar de vill stödja, istället för 
att det beslutet tas av det offentliga. 
 
Biblioteken har en viktig roll och ska vara en plats för kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning. Verksamheten ska präglas av åsiktsneutralitet och mångsidighet. 
Göteborgs bibliotek ska ha ett allsidigt utbud utan politisk slagsida åt något håll. Fokus 
ska ligga på boklån och läsning av tidskrifter, och utlåning av kommersiella filmer och 
musik ska upphöra. Man ska även se till att ordning, lugn och säkerhet upprätthålls i 
biblioteken. 
 
Museer bör generellt organiseras som självständiga stiftelser, med stadgar som 
garanterar att verksamhetens mål är vård av kulturarv. Museerna måste få ett skydd 
mot politiska nycker och kampanjer som på längre sikt urholkar allmänhetens 
förtroende för politiker. Det är angeläget att ge stöd till sådan verksamhet som fungerar 
folkbildande. När det gäller konstmuseer, bör konstsamlingar som regel förvaltas av 
föreningar och stiftelser utanför den politiska sfären. Att samla konst är inte en uppgift 
för det gemensamma, vare sig på nationell eller kommunal nivå. 
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I Göteborgs Stad finns kulturhus som anordnar olika aktiviteter och verksamheter. Det 
kan till exempel gälla kulturarrangemang, utställningar, föredrag, tedanser, teater- och 
dansföreställningar, filmföreställningar, musik- och teaterfestivaler, öppna verkstäder, 
drama- och målarkurser, sagostunder, kurser och rådgivning. Kulturhusen kan även 
hysa bibliotek. Många av dessa verksamheter skulle kunna överlåtas till privata utförare, 
vilket möjliggör minskade kostnadsposter för kulturnämnden. 
 
Göteborgs Konsthall är en verksamhet som inte utgör en del av kommunens 
kärnuppgifter. Konsthallen har bland annat i syfte att driva den urbana konstens 
utveckling. De har en poddserie om konstkritik som förmodligen många göteborgare 
inte känner till. Vissa projekt präglas dessutom av en politisk slagsida vilket inte hör 
hemma i offentlig verksamhet.  
 
 
MED Göteborg föreslår 
Vi vill, till skillnad från andra partier, att kulturnämndens ansvarsområden ska minskas 
och istället prioritera bibliotek, som är en viktig kunskapsbank, samt museiverksamhet 
och förvaltningen av Göteborgs historiska föremål och arv. Det är medborgarna, inte det 
offentliga, som ska bestämma vilken kultur, fritidsaktiviteter och föreningar man vill 
stödja och vara en del av. Därför ska inget offentligt stöd gå till politiska, etniska eller 
religiösa organisationer. Vi föreslår också att finansieringen av Göteborgs Konsthall ska 
upphöra. Genom dessa omprioriteringar kan mer resurser fokuseras på 
kärnverksamheterna. 
 
Enprocentsregeln är en princip som innebär att man avsätter medel för konstnärlig 
gestaltning motsvarande en procent av totala budgeten vid ny-, om- och tillbyggnation. 
Vi vill slopa kravet att förvaltningar och helägda bolag i Göteborgs Stad ska efterfölja 
regeln. Eftersom regeln är ett rent konsumtionsmål, utan förankring i innehåll och nytta 
i projekten, bör den avskaffas. En procent låter inte mycket, men för större byggprojekt 
kan kostnaden snabbt springa upp i mångmiljonbelopp. Dessutom är det kostsamt att 
undersöka och säkerställa att enprocentsregeln efterlevs i kommunen. 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det här inte är en eftersträvansvärd 
finansieringsmodell. En välritad byggnad behöver ofta inte ytterligare försköning med 
konstverk, och en illa ritad byggnad kan aldrig räddas med hjälp av konst. 
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Miljö och hållbarhet 
 
Vi har ett ansvar att förvalta vår planet med dess rika naturresurser på ett långsiktigt 
hållbart sätt. Kretsloppstänkande och hållbara lösningar ska vara en viktig del av 
lokalpolitiken. 
 
Vi vill 

● Att ekonomisk tillväxtpolitik ska förenas med ansvar för miljön 
● Att kretsloppstänkande ska vara en viktig del av lokalpolitiken 
● Att miljöarbete ska baseras på beprövad vetenskap och erfarenhet 
● Skapa ekonomiska incitament till att öka återvinning och återanvändning 

 
Värnandet av miljön har en framskjuten plats i den konservativa idétraditionen. 
Människan har, genom sin särställning, ett ansvar att förvalta vår planet med dess rika 
naturresurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Det är viktigt att miljöfrågor drivs utifrån 
fakta och evidens, där helhetssyn måste gå före ineffektiv symbolpolitik. Man måste 
säkerställa att åtgärder för miljön får reella effekter. 
 
Småskalig konsumentnära elproduktion är en mycket viktig komponent i ett hållbart 
samhälle, speciellt i kombination med elbilar, lagring, energistyrningssystem och annan 
ny och kommande teknik. Genom elproduktion nära konsumenterna uppnår vi minskat 
beroende av elnät och mindre risk för störningar. 
 
Just nu pågår ett omfattande arbete inom miljö- och klimatnämnden om att utveckla nya 
indikationer som ska användas för att uppdatera kommunens miljö- och klimatprogram. 
Detta är ett bra tillfälle att yrka på en bredare vision om miljö- och klimat som även tar 
hänsyn till klimatmässiga alternativkostnader. Utöver dessa indikationer har Göteborgs 
Stad de senaste åren anmält sig till flera globala och europeiska klimatprogram, 
däribland Horizon Zero och Green City Accord, med mål om att minska utsläpp och vara 
klimatneutrala innan 2030. Det är nu viktigt att se över dessa klimatmål och utvärdera 
exakt hur klimatomställningen skall ske, om dessa omställningar kan ha oanade 
konsekvenser, eller om de här klimatmålen ens är nåbara. Det får inte ses som en vinst 
att förhindra verksamheter i Göteborg bara för att se dem flytta till grannkommun eller 
till ett annat land. 
 
Tillväxt är nödvändig för att kunna upprätthålla välfärden, samtidigt som den inte får 
ske på framtida generationers bekostnad. Tillväxt i förening med forskning och 
teknologiska framsteg är den bästa lösningen för att skapa ett hållbart och välmående 
samhälle. 
 
 
MED Göteborg föreslår 
Vi vill att miljöarbetet, renhållningen och avfallshanteringen i Göteborg ska baseras på 
beprövad vetenskap och erfarenhet, med en helhetssyn och rationell analys som går före 
populistisk symbolpolitik och ideologiska utopier. 
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Kretsloppsprincipen är en central del av ett hållbart samhälle. Vi vill skapa ekonomiska 
incitament till att öka återvinningen och återanvändningen av plastprodukter och annat 
avfall. Dessutom måste producentens roll inom avfallshanteringen öka, med ett tydligt 
ansvar att se till att förbrukade produkter tas om hand på ett lämpligt sätt. Genom 
återvinning och återanvändning skapas villkor för en hållbar produktion och 
konsumtion. Detta stimulerar också teknik- och materialutveckling. Det är viktigt att 
underlätta återvinning genom god tillgänglighet och bra service på Göteborgs 
återvinningsstationer. 
 
Miljöfrågor är inte ett specialistområde utan ett generellt fält som omfattar flera mycket 
skilda områden inom teknik, biologi och medicin. Utgångspunkten måste därför vara 
modern teknik och innovation – inte moralism och klimatångest. Nyttan med åtgärder 
för miljö och klimat måste alltid vägas mot kostnaden. 
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Näringsliv  
 
Fritt företagande är grunden för tillväxt och sysselsättning i samhället. Med hög och 
växande sysselsättning byggs ett långsiktigt välmående samhälle som genererar 
skatteintäkter till offentligheten. 
 
Vi vill 

● Minska administration och kostnad för företagare 
● Sälja kommunala bolag där privata alternativ finns 
● Minska antalet kommunala bostadsbolag från fem till ett 

 
Möjligheten till eget företagande är också integrationspolitiskt viktigt då många av de 
nyanlända som står långt ifrån arbetsmarknaden har viljan att starta eget. Medborgerlig 
Samlings näringslivspolitik fokuserar på att skapa enklare regelverk, mindre 
administration och lägre kostnader för näringslivet. Det ska vara enkelt att starta och 
driva företag. 
 
 
MED Göteborg föreslår 
Kommunens roll i ett sunt näringsliv är att agera möjliggörande inom ramen för dess 
kärnverksamhet och erbjuda alla initiativ lika möjligheter att utvecklas på marknadens 
villkor. Offentlig verksamhet och dess politiker skall inte vara drivande i nyetablering av 
verksamheter inom vissa ideologiskt riktiga områden eller på vissa platser. Kommunen 
skall inte heller driva egna företagsinkubatorer, anordna event eller tävlingar. 
 
MED Göteborg är principiellt emot kommunalt drivna bolag och menar att varken stat 
eller kommun ska bedriva näringsverksamhet där privata företag i konkurrens kan 
leverera samma varor och tjänster. Det offentliga och dess företrädare saknar både de 
incitament och de risker som privata företagare har. Privata aktörer riskerar sina egna 
pengar medan offentligt finansierad verksamhet spenderar andras pengar i form av 
skattemedel vilket leder till en asymmetriskt fördelad risk. Denna asymmetriska 
riskfördelning leder till en snedvriden konkurrens på marknaden där privata aktörer 
konkurreras ut av offentliga aktörer som är mycket mer okänsliga för förluster. 
 
Dagens fem kommunala bostadsbolag skall minskas till ett. Detta bolag skall ha till 
uppgift att förvalta det befintliga beståndet av hyresfastigheter. Förändringen skall ske 
ansvarsfullt, stegvis och i takt med övriga åtgärder som beskrivs under rubriken 
“Bostäder och stadsplanering”. 
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Trafik och infrastruktur 
 
Likt stigar som av generation efter generation har trampats upp till större leder 
eftersom människor har velat gå just där, ska vägar byggas för att tjäna folket. Med en 
växande stad behöver vägar rustas upp och nya vägar anläggas. Ett infrastrukturprojekt 
är ett tillfälle då politiker inte bara bildligt utan även mer bokstavligt ska följa folket. 
 
 
Vi vill 

● Värna om invånarnas vardag, låt dem välja det transportsätt som passar bäst 
● Säkerställa tillgång till parkeringsplatser kring innerstaden 
● Säkra framkomligheten för alla trafikslag 

 
 
Vi har i dagens Göteborg en stor infrastrukturpolitisk skuld när det kommer till 
vägnätet. Med en växande stad behöver vägar rustas upp och kanske breddas, och nya 
vägar anläggas. Inom kommunen finns en vilja att motverka bilism och på grund av detta 
har man underlåtit att vidta nödvändiga åtgärder vilket resulterat i trafik- och 
framkomlighetsproblem. Bortfallet av produktiv arbetstid alternativt en god fritid som 
detta innebär för stadens invånare är enormt. 
 
MED Göteborg föreslår 
En god livskvalitet i kommunen är beroende av väl fungerade transportmöjligheter. 
Både personer och gods behöver kunna ta sig fram på ett smidigt, prisvärt och 
ändamålsenligt sätt. MED Göteborg jobbar för att kommunala transportleder och 
kollektivtrafik ska planeras och byggas ut så att de tillgodoser medborgarnas behov. 
Samtidigt som bilismen motverkas från politiskt håll är många göteborgare beroende av 
bilen för att få vardagen att gå ihop. Eftersom människors transportbehov bestäms efter 
de förutsättningar de har där de bor och verkar ska kommunen skapa förutsättningar 
för invånarna att själva välja vad som passar dem bäst och sedan respektera de besluten. 
Mot bakgrund av detta ska det vara kommunens strävan att tillhandahålla god 
framkomlighet för alla trafikslag. Man ska också säkerställa tillgången till 
parkeringsplatser omkring och på gångavstånd till alla delar av innerstaden. Omfattande 
så kallad söktrafik, bilister som letar efter parkeringsplatser, ska inte behöva 
förekomma i vårt Göteborg. 
 
Det är inte bara våra vägar som faller under begreppet infrastruktur. Även andra 
livsviktiga system såsom de för vatten, avlopp, kommunikation och elektricitet är en del 
av den kommunala infrastrukturen och dess förvaltning. Idag är kapaciteten i 
avloppsnäten något som begränsar möjligheten till nybyggnation i flera områden. MED 
Göteborg anser att all sådan infrastruktur ska ligga i framkant och aldrig utgöra en 
flaskhals i samhällsutvecklingen. 
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Skola och förskola 
 
Göteborgs skolor ska präglas av kunskapsöverföring och arbetsro. Lärare skall ha 
makten att garantera detta, och elever som uppvisar antisocialt beteende bör i högre 
utsträckning än idag kunna omplaceras. Göteborgs stad ska stödja etableringen av 
friskolor för att säkerställa det fria skolvalet, och inrätta nya kommunala skolor där det 
behövs. 
 
Vi vill 

● Ge lärarna reella möjligheter att upprätthålla studiero i klassrummet 
● Förhindra bussning av elever i Göteborgs Stad 
● Införa nivågruppering fr.o.m. årskurs 7 i ämnen som lämpar sig för detta 
● Införa språkkrav i svenska för all pedagogisk personal 

 
Medborgerlig Samling föreslår på riksnivå en rad reformer för att återupprätta skolans 
kärnuppdrag – kunskapsöverföring. Skolan ska vara en plats för förmedling av kunskap 
och bildning från kompetenta lärare som arbetar med väl fungerande, 
erfarenhetsbaserade metoder. På senare år har utvecklingen gått i motsatt riktning, mot 
mer individuellt arbete och grupparbete, där allt större fokus läggs på att elever ska 
inhämta kunskap på egen hand. Ett sådant arbetssätt passar vissa elever bra, men 
många, speciellt lågpresterande elever, riskerar att halka efter.  
 
Medborgerlig Samling värnar utbildning som en statlig kärnverksamhet och avser att 
överföra huvudmannaskapet för den kommunala skolan till staten. Så länge skolan är en 
kommunal angelägenhet måste kommunen ta sitt skoluppdrag på största allvar. 
 
 
MED Göteborg föreslår 
Göteborgs skolor ska präglas av kunskapsöverföring, ordning och arbetsro. De ska vara 
trygga och trivsamma för elever och personal. Lärare skall ha makten att garantera 
detta, och elever som uppvisar antisocialt beteende bör i högre utsträckning än idag 
avskiljas från de vanliga klasserna och sättas i egna undervisningsgrupper. I svårare fall 
bör eleverna placeras i särskilda undervisningsgrupper (SU grupper). SU grupperna bör 
då främst etableras för elever i behov av särskilt stöd, exempelvis 
inlärningsproblematik, social problematik eller olika funktionsnedsättningar. Det 
handlar om att värna alla elevers rätt till utbildning. 
 
MED vill att Göteborgs skolor i högre utsträckning än idag ska använda sig av 
nivågruppering eftersom vi menar att detta är ett viktigt verktyg för att öka 
kunskapsöverföringen i skolan. Nivågruppering innebär att varje elev så långt som 
möjligt får studera på sin egen nivå tillsammans med andra elever. Vi tror att det är 
lämpligt från årskurs 7 och att det främst kan användas i de teoretiska ämnena. Den 
exakta utformningen bör beslutas av respektive skola, men lärare och skolledare bör 
alltså genom politiska beslut ges stöd att i högre utsträckning än idag använda sig av 
nivågruppering. 
 



 

Kommunpolitiskt program för Medborgerlig Samling Göteborg  Sida 19 av 23 
 

MED Göteborg vill behålla det fria skolvalet och friskolesystemet. Nya kommunala 
skolor bör inrättas där det behövs. Göteborgs Stad ska stödja etableringen av friskolor 
för att säkerställa det fria skolvalet. Inga elever ska bussas till skolor i andra stadsdelar 
mot sin eller föräldrarnas vilja. 
 
Varje skola ska utvärdera sitt arbete och ha höga förväntningar på elevernas 
prestationer. Det är viktigt att stadens skolledare har hög kompetens. Att de har 
rektorsutbildning är önskvärt, men än viktigare är att de fungerar utmärkt i rollen som 
chef. Samma transparens och krav på verksamhetsgranskning och resultat är en 
självklarhet för såväl kommunala som fristående skolor. 
 
Skolan fyller en samhällsbärande uppgift, varför lärare bör ha tillgång till alla 
nödvändiga verktyg för att skapa och vidmakthålla en god studiero för alla elever. 
Skolan är för vissa barn ett sätt att orka fortsätta framåt även om de har det svårt 
hemma. Särskilda satsningar i skolan för att fånga upp barn som utsätts för våld och 
övergrepp i hemmet behövs. Barn behöver veta på förhand vad som är ett brott, hur och 
vem de ska be om hjälp om de utsätts för brott samt hur processen ser ut efter att de 
vågat berätta.  
 
MED Göteborg vill ha en väl utbyggd barnomsorg och förskola. Barngrupper och klasser 
måste ha en storlek så att det blir en lugn och trivsam arbetsmiljö för såväl barn som 
personal. Man ska ha krav på politisk neutralitet på kommunala förskolor.  
 
Vi vill ha språkkrav i svenska för all pedagogisk personal. Vid behov ska fortbildning i 
svenska erbjudas redan anställd personal. 
 
MED Göteborg anser att familjedaghem ska kunna erbjudas till de familjer som så 
önskar. Det är en tillsynsform som passar särskilt bra för barn under tre år som är mer 
infektionskänsliga. Språkkrav i svenska ska givetvis gälla även de som arbetar som 
dagbarnvårdare i familjedaghem.  
 
Kostnadsfri specialkost i skolor och förskolor ska bara erbjudas när det är medicinskt 
motiverat. 
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Social omsorg och äldreomsorg 
 
MED Göteborg har tagit fram politik för social omsorg och äldreomsorg utifrån befintlig 
lagstiftning som varje kommun måste förhålla sig till. 
 
Vi vill 

● Ställa tydliga krav på att alla som är friska och arbetsföra ska försörja sig själva 
● Införa hembesök för att säkerställa identiteten hos dem som får försörjningsstöd 
● Säkerställa en värdig vardag för alla brukare inom äldreomsorgen och 

hemtjänsten 
● Prioritera dem som verkligen behöver omsorg 
● Införa förbud mot tiggeri på större handelsplatser, tåg, spårvagn och större 

knutpunkter för kollektivtrafiken 
 

 
På riksnivå vill Medborgerlig Samling göra omfattande förändringar i socialpolitiken 
med målet att alla som är friska och arbetsföra ska försörja sig själva. Sjuka och 
funktionsnedsatta ska få sin trygghet och försörjning säkrad med generella 
välfärdssystem. Medborgerlig Samling vill också ha en obligatorisk 
arbetslöshetsförsäkring. Friska, arbetsföra människor ska inte tillåtas vara permanenta 
bidragstagare. Vi har utvecklat hur vi ser på detta i vårt socialpolitiska program. 
 
I väntan på att vår politik kan genomföras på riksnivå behöver vi utforma vår 
kommunala politik utifrån den lagstiftning som råder. 
 
 
MED Göteborg föreslår 
Vi anser att friska och arbetsföra människor som idag uppbär försörjningsstöd måste ha 
mycket höga incitament att ta alla arbeten som finns. Om det inte går att finna ett arbete 
ska motprestation i form av arbete för Göteborgs Stad vara obligatorisk och 
försörjningsstödet dras in om motprestationen uteblir. Det är viktigt att barnen ser att 
“föräldrarna går till jobbet” även om detta jobb inte är ett reguljärt arbete.  
 
Medborgerlig Samling förespråkar folkräkning och vill att biometriska kontroller och 
modern teknik används för att identifiera alla som belastar våra välfärdssystem. 
Bidragsbrott och folkbokföringsbrott är idag vanliga i Sverige på grund av den globala 
rörligheten och de generösa asylreglerna. Det förekommer frekvent att individer som 
inte bor i Sverige mottar bidrag av olika slag från det allmänna. MED Göteborg vill att 
Göteborgs Stad ska göra vad den kan för att upptäcka bidragsbrott. Detta kan 
exempelvis ske genom hembesök hos de som uppbär försörjningsstöd. Sådana 
hembesök innebär också att andra typer av bidragsbedrägerier, såsom exempelvis 
skenskilsmässor, kan upptäckas. MED Göteborg vill även att kommunen ska driva 
opinion gentemot staten och verka för att en biometriskt säkrad folkräkning genomförs. 
 
Göteborgs Stad ska inte betala ut något ekonomiskt stöd till människor som befinner sig 
illegalt i Sverige. De som ska prioriteras är gamla, sjuka och de med 
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funktionsnedsättningar. De behövande kan ofta inte själva bevaka sina rättigheter. 
Insatserna ska ha fokus på den enskildes förmåga och stärka individen.  
 
Äldrevården behöver hålla en god standard med god personaltäthet. Det behövs en rad 
åtgärder för att säkerställa den nivå av värdighet som ska finnas för våra äldre. 
Personalen behöver utbildas för att kunna ge bästa möjliga vård, och språkkunskaperna 
i svenska behöver vara goda för att de äldre ska känna sig trygga och kunna 
kommunicera sina behov på ett enkelt och naturligt sätt. Andelen timanställda behöver 
minska och ersättas med ordinarie personal så att brukarna i högre utsträckning får 
träffa samma personal. Detta gäller både inom vårdboenden och hemtjänsten.  
 
Tiggeriet är ett samhällsproblem som bör förbjudas. För att ett sådant förbud ska bli 
effektivt bör det i första hand införas på nationell nivå och kombineras med ändrade 
riktlinjer för polisen och tydliga lagregler om obligatorisk utvisning av utländska 
medborgare som tigger systematiskt. Det framgår av Medborgerlig Samlings 
migrationspolitiska program på riksnivå. Att avveckla organiserat och systematiskt 
tiggeri är nödvändigt om vi vill uppnå ett värdigt samhälle för alla som bor här. Ingen 
ska behöva bli utlämnad till andras allmosor eller tvingas att leva i misär. Svenska 
medborgare bör alltid hänvisas till de institutioner som är upprättade till skydd för 
människor i utsatta situationer. 
 
EU-medborgare utan uppehållstillstånd bör avvisas för att inte skapa olägenheter 
genom olagliga bosättningar, nedskräpning, försummelse av sina barns skolgång m.m. 
Då förläggs också ansvaret på den stat som dessa faktiskt tillhör och kan kräva sina 
rättigheter i. Hemlandet ska inte kunna smita undan de förpliktelser som var ett villkor 
för EU-inträdet. Att rättigheter och skyldigheter placeras där de hör hemma – och dit 
medel också solidariskt har allokerats inom unionen – är det enda långsiktigt hållbara i 
ett demokratiskt system. 
 
I Göteborgs Stad vill vi att tiggeri förbjuds på större handelsplatser, tåg, spårvagnar och 
större knutpunkter för kollektivtrafiken. 
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Trygghet och ordning 
 
Oron för att utsättas för brott har ökat markant de senaste decennierna. Ordningsvakter 
och väktare bör kunna ges möjlighet att enkelt samverka med polisen. Vi ser positivt på 
att kommunen kan anställa ordningsvakter och väktare. 
 
Vi vill 

● Att kommunen ska agera tidigt mot unga kriminella 
● Anställa ett stort antal ordningsvakter 
● Stötta avhopparverksamhet 
● Bemanna polisstationer i varje utsatt område 

 
Otryggheten har ökat i det svenska samhället. Allt fler människor känner oro för att 
vistas ute i vissa miljöer och vid vissa tidpunkter. Privatpersoner såväl som företagare 
drabbas av brott eller begränsas i sina aktiviteter på grund av otrygghet. Även inom det 
offentliga drabbas anställda, exempelvis inom skola, social omsorg och vård. 
Medborgerlig Samling ser allvarligt på detta och prioriterar dessa frågor mycket högt. 
 
 
MED Göteborg föreslår 
Polis och rättsväsende har det övergripande ansvaret för trygghet och ordning i 
samhället. Deras resurser är dock begränsade och fler aktörer behöver aktiveras för att 
vända den negativa utvecklingen. Medborgerlig Samling verkar för att fler aktörer ska 
kunna bidra till ett säkrare samhälle. Aktörer som ordningsvakter, väktare, 
frivilligorganisationer med flera bör kunna ges möjlighet att på ett enklare sätt än idag 
samverka med polisen för att kunna minska otryggheten. Vi ser även positivt på att 
kommunen kan anställa ordningsvakter och väktare. 
 
För att minska risken för att utsättas för brott samt att minska känslan av otrygghet bör 
offentliga miljöer byggas om. Övervakningskameror och ökad belysning har en 
preventiv effekt på benägenheten att begå brott. 
 
Allvarlig brottslighet i skolor måste tas på samma allvar som i övriga samhället. Att 
agera tidigt och kraftfullt kan förhindra framtida lidande för andra invånare. Ett sätt att 
visa på detta är att införa policy kring polisanmälan i kommunens skolor där alla 
allvarligare våldsbrott måste anmälas. 
 
Göteborgs Stad bör verka för att förmå polisen att bemanna polisstationer i varje utsatt 
område samt säkra centrala platser och gator i områdena mot tjuvar, hälare, 
droghandlare och småbrottslingar. Staden måste också anställa ett stort antal 
ordningsvakter, även om huvudansvaret för brottsbekämpningen ligger på polis, 
domstolar och åklagare. Staden ska medverka till att avhopparverksamheten för tunga 
kriminella och religiösa extremister får alla resurser som behövs. 
 
När gator och torg säkrats kan man följa upp med att slå ut de kriminella strukturerna. 
Då krävs ett nära och gott samarbete med polisen, Ekobrottsmyndigheten, 
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Försäkringskassan, Kronofogden, Skatteverket och andra statliga myndigheter. Här har 
staten huvudansvaret och staden medverkar. 


