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Håller du
med oss?
Moderaterna sätter göteborgarnas behov främst.
Vi prioriterar välfärdens kärna. Alla göteborgare ska känna sig trygga
- både på stan och i hemmet. Vi ska ha en bra skola, vård och
omsorg. Och vi ska fortsatt bygga bostäder som gör det möjligt för
fler göteborgare att bo kvar i staden när familjen växer.
Samtidigt tar vi ansvar för stadens ekonomi. Under våra fyra år vid
makten har Göteborg gått från ständiga underskott till en ekonomi i
balans. Det skapar möjligheter att investera i nya skolor, och
äldreboenden samt rusta upp våra utsatta områden.
Vårt mål är ett Göteborg där fler arbetar och har möjlighet att äga sin
bostad. I moderaternas Göteborg ligger makten hos göteborgarna inte hos politikerna. Göteborgarna kan och ska göra sina egna val av
skola, äldreomsorg och hemtjänst. De enda vars frihet vi vill
begränsa är brottslingarnas. De ska sitta inne. Du ska kunna vara
trygg. Överallt i staden.

Göteborg styrs bäst av
Moderaterna
När vi tog över styret, efter 24 år med socialdemokraterna, var
utanförskapet stort, otryggheten växte och ekonomin var i fritt fall.
Vi har skapat ett Göteborg där allt fler går till jobbet, där näringslivet
investerar i framtidens teknik, där ordningsvakter bidrar till trygghet
och där allt färre lever på bidrag. Samtidigt har vi fått ordning på
ekonomin och skapat förutsättningar för att rusta upp och bygga
nya skolor, äldreboenden och bostäder. Aldrig tidigare har det
byggts så mycket i Göteborg.
Det innebär att vi har skapat
förutsättningar för Göteborg att
fortsätta utvecklas till en modern och
grön storstad.

Axel Josefson
Kommunstyrelsens ordförande

Fotograf: Marie Ullnert

Vi håller vad vi lovar
Detta har vi gjort
Fått ordning på Göteborgs ekonomi.

Infört ordningsvakter och trygghetskameror.
Byggt 20 000 nya bostäder - mer än någonsin.

Fått fler i arbete. Göteborg har lägst arbetslöshet bland
storstadsregionerna.
Infört motprestation för att få bidrag.

Detta vill vi göra
Öka tryggheten - inga särskilt utsatta
områden till 2025.
Fortsätta prioritera skola, omsorg och socialtjänst.
Nolltolerans mot hot, mutor och korruption.

20 000 nya jobb till 2026.
Bygga fler småhus, så fler barnfamiljer kan bo kvar i
staden.

Våra lokala priofrågor
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Trygghet

Jobb

Skola

Göteborg ska inte ha några
särskilt utsatta områden 2025.
Polis, räddningstjänst,
socialarbetare och lärare ska
kunna göra sitt jobb och känna
sig trygga.

Göteborg har lägst arbetslöshet
bland storstadsregionerna och
vi ska skapa 20 000 nya jobb till
2026.

Alla ska klara skolan. Samtliga
elever ska få behörighet till
gymnasiet och gå ut med
fullständiga betyg. Alla elever
ska också få sitt förstaval.
Med en stabil ekonomi kan vi
bygga nytt där söktrycket är
som störst.

Med ordningsvakter och
kameraövervakning skapar vi
trygghet i centrum dygnets alla
timmar. Allra tryggast ska du
dock vara i ditt eget hem.

Tillsammans med näringslivet
skapar vi förutsättningar för fler
att komma i arbete och bidra till
vår gemensamma välfärd.
Göteborg ska vara det
självklara valet för företag som
vill växa och utvecklas.

Att få välja skola är en självklar
rättighet. Vi kommer inte tillåta
att uppskattade och fungerande
friskolor läggs ner.
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Ekonomi

Bostäder

Ledarskap

Det ska vara ordning i stadens
ekonomi. Det skapar
förutsättningar att investera
utan att skuldsätta
göteborgarna.

Göteborg ska fortsätta
utvecklas som storstadsregion
där både människor och företag
ges möjlighet att växa.

Efter 24 år av Socialdemokratiskt styre har vi börjat få
ordning på Göteborg. Vi bygger
allianser och samarbeten för
göteborgarnas bästa.

Moderaterna värnar alltid
skattebetalarnas pengar. Vi
kommer inte medverka till höjda
skatter eller avgifter.
Genom fler jobb skapas
utrymme för framtida
skattesänkningar och en
förstärkt välfärd.

Vi vill bygga 5 000 bostäder om
året, varav 800 villor eller
radhus. Barnfamiljerna ska ges
möjlighet att bo kvar i Göteborg
och fler göteborgare ska kunna
äga sin bostad.

Vi tar kampen mot tystnadskultur och korruption. Göteborg
ska vara en öppen stad där
människor vågar säga ifrån och
anmäla felaktigheter. Så bygger
vi en bättre stad tillsammans.

Tryggheten
Kommun

Hela staden ska vara trygg
Tryggare centrum med fler ordningsvakter och fler trygghetskameror.
Göteborg ska inte ha några särskilt utsatta områden 2025.
Hemmet ska vara den tryggaste platsen. Nolltolerans mot våld i nära
relationer.
Polis, räddningstjänst, socialarbetare och lärare ska kunna göra sitt
jobba och känna sig trygga.

Region

Kollektivtrafiken måste vara säker
Öka kameraövervakningen på bussar, tåg, perronger och hållplatser.
Trivsel- och trygghetsvärdar i kollektivtrafiken för en säker och trevlig
resa.
Utöka biljettkontrollerna för att stoppa fuskåkare.

Riksdag

Brottsoffret ska vara i centrum
Dubbla straff för gängkriminella.
Skärp det högsta straffet för grov kvinnofridskränkning från sex års
fängelse till tio års fängelse.
Sverige ska ha en polistäthet motsvarande genomsnittet i EU per
100 000 invånare. I Göteborg betyder det 650 fler poliser än idag.

Vill du veta mer om vår trygghetspolitik?
Scanna QR-koden

Klimatet
Kommun

En föregångskommun
Göteborgs klimatavtryck ska vara noll år 2030.
Under vår ledning har Göteborg blivit ett världsledande centrum för
framtidens eldrivna bilar, fartyg och flygplan.
Tillsammans med näringslivet skapar vi förutsättningar att nå
klimatmålet, bland annat genom en kraftig utbyggnad av laddstolpar.

Klimatsmart utveckling
Region

Gör det möjligt för fler att åka kollektivt.
Snabba på elektrifieringen av kollektivtrafiken för att lösa miljöproblem
utan att försvåra för familjers livspussel.
Gör satsningar för omställningen till ett hållbart samhälle där de gör
mest nytta.

Riksdag

Sverige behöver en ny energipolitik
- för klimatets skull
Alla energislag behövs - Sverige ska bygga ut nästa generations
kärnkraft.
Sverige ska ha ett 100 procent fossilfritt elsystem till 2040.
Bilar, båtar, flygplan och lastbilar ska drivas på ren el eller hållbara
biobränslen.

Vill du veta mer om vår klimatpolitik?
Scanna QR-koden

Sjukvården
Din röst i regionvalet lägger grunden för din sjukvård!
Vi ser samma problem som du ser i Västra Götalands sjukvård och därför har
vi satsat stora resurser på att korta köerna. Vi vet hur frustrerande det är att
bli skyfflad fram och tillbaka mellan olika instanser och vi jobbar för
framtidens sjukvård, där vården utgår från dina behov och där vi ligger i
framkant inom forskning. Vi sätter inte bara dig, utan även våra medarbetare,
i fokus och vi jobbar ständigt för att bli en bättre arbetsgivare.
Vi kan göra listan med anledningar att rösta på oss i regionvalet mycket
längre, men vårt löfte är att du ska ha tillgång till den bästa möjliga
sjukvården som regionen kan erbjuda. Nu och i framtiden!

Region

Vi vill
Att du ska få den vård du behöver, när du behöver den.
Köerna till vården ska kortas.
Värna patientens rätt till valfrihet.
Öka tryggheten för de som behöver vård ofta med fast läkarkontakt.

Vill du veta mer om vår sjukvårdspolitik?
Scanna QR-koden

Din ekonomi
En genomsnittlig barnfamilj kommer drabbas av kostnadsökningar på
63 000 kr* under 2022. Mycket av detta beror på regeringens höjda skatter. Med
höjda räntor riskerar smällen mot privatekonomin bli ännu värre.
Trots det talar andra partier om ett återinförande av fastighetsskatten,
vilket i snitt skulle innebära 25 000 kr extra i skatt per år för husägare i
Göteborg. I Göteborg vill oppositionen dessutom höja kommunalskatten.
Moderaterna gör tvärtom. Vi vill sänka skatten på arbete, drivmedel och energi.
Vi säger nej till höjda skatter - oavsett vad det gäller.
Moderaterna vill mildra slaget mot familjernas ekonomi genom att fler går
till jobbet varje dag. Göteborg har under Moderaternas ledning den lägsta
arbetslösheten bland storstadsregionerna. Det ger mer pengar till välfärden
än några skattehöjningar.

Har du råd?
Bränsleskatt 1 276 kr/år
Elskatt 1 340 kr/år
Bankskatt på bolån 824 kr/år
Flygskatt 848 kr/resa
Fordonsskatt 8 000 kr/år
Elektronikskatt 596 kr/år
Fastighetsskatt 25 000 kr/år
Kommunalskatt (rödgrönrosa) 1 176 kr/år
m.m.

*Enligt uträkning från SEB

Vill du veta mer om vår ekonomiska politik?
Scanna QR-koden

Skolan
Under vår tid har skolans andel av den kommunala budgeten ökat. Vi har kapat
köerna och ökat elevpengen i förskolan. Med en stabil ekonomi kan vi investera
i befintliga skolor och bygga nya där många elever vill gå.
Skolan är nyckeln till jobb och ett bättre liv. Därför är det viktigt att alla elever går
ut med fullständiga betyg och får behörighet till gymnasiet. Det gäller inte minst
barn med sämre förutsättningar hemma.

Kommun

Vi vill
Öka kvaliteten i undervisningen och ge extra undervisningstid för de
elever som behöver det.
Värna möjligheten att välja skola och inte lägga ner fungerande skolor.
Garantera alla femåringar 25 timmar i veckan i förskolan.
Satsa en miljard kronor på skola och socialtjänst i särskilt utsatta
områden för att fler ska gå från bidrag till arbete.

Vill du veta mer om vår skolpolitik?
Scanna QR-koden

Bostäder
Vi vill att Göteborg ska vara en attraktiv storstad med ett myllrande centrum och
levande stadsdelar. Vi har rustat upp Brunnsparken, beslutat om upprustning av
Avenyn och inlett ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt vid Järntorget.
Under de senaste fyra åren har vi satt fart på byggandet i Göteborg. Det har
byggts fler bostäder än på 50 år. Vi vill att Göteborg ska fortsätta utvecklas till en
modern storstadsregion.
Därför vill vi bygga 5 000 nya bostäder om året, varav 800 villor eller radhus, så
att barnfamiljerna kan bo kvar i Göteborg. Vi vill öka göteborgarnas inflytande
över hur det som byggs ser ut.

Kommun

Vi vill
Bygga 20 000 nya bostäder de kommande fyra åren.
Bygga fler villor och radhus, så barnfamiljer kan bo kvar i Göteborg.
Ge fler göteborgare möjlighet att äga sin bostad, både genom att
bygga mer och låta göteborgarna köpa sina bostäder.
Förbättra kommunikationerna och göra det lättare att
röra sig i staden.

Vill du veta mer om vår bostadspolitik?
Scanna QR-koden

Kommun
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