Kort om

Göteborgs Stads budget
för 2014
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Budget för skola, arbete och miljö
2014 satsar vi på barnen, kulturen,
evenemangsstaden och en klimatneutral
stad. När Göteborg växer är hållbar
tillväxt nyckelordet. Vi vill att Göteborg
ska vara den bästa staden att leva i, att
alla människor i staden ska känna sig
stolta över att vara göteborgare. Förutsättningen är att barnen som växer upp
i Göteborg ska känna sig trygga och ha
en rolig och stimulerande uppväxt. De
som ﬂyttar hit eller som besöker oss ska
känna sig välkomna. Göteborg ska vara
öppen för världen!

Det här satsar vi på 2014
Miljö och klimat
Staden satsar 30 miljoner kronor under
2014 på Miljöprogrammet som ska
förbättra Göteborgs miljö och minska
vår klimatpåverkan.
10 miljoner kronor för att bevara
stadens kvarvarande jordbruksmark för
produktion av ekologisk närproducerad
mat.

Fria arbetskläder till alla anställda
inom hemtjänsten.
För att man ska känna sig trygg när
man väljer att bo kvar hemma när
man blir gammal så satsar vi på ﬂer
trygghetsbostäder för våra äldre.

Två miljoner kronor för att påskynda
ﬂer miljömåltider inom staden.
För att minska miljö- och klimatpåverkan ska alla skolor servera enbart
vegetarisk mat en dag i veckan.
Äldre
För att stärka äldreomsorgen så satsar
vi 120 miljoner på kvalitet och enhetlig
tekniksatsning.
Äldreomsorgen får 70 miljoner kronor
ytterligare.
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Barn och unga
Vi forsätter vår satsning på höjd
kvalitet och minskade barngrupper.
Vi skjuter därför till 45 miljoner kronor
till förskolan.
Vi vill ge bättre framtidsutsikter till
barn placerade i familjehem. Därför
satsar vi 10 miljoner kronor till förebyggande insatser i skolan för
familjehemsplacerade barn.
Underhållet av främst förskolor och
skolor ökar med 75 miljoner kronor
och vi ska genomföra renoveringar
för 189 miljoner kronor extra.
För att bland annat förbättra
möjligheterna för alla elever att gå
ut gymnasiet med godkända betyg
satsar vi 65 miljoner kronor på
gymnasieskolan.
Ett språk är grunden till att lyckas
i skolan. Därför satsar vi 20 miljoner
kronor till studiehandledning och
ämnesundervisning på modersmål
till de stadsdelar som tar emot ﬂest
nyanlända elever.
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Idrotten är viktig, inte minst för barn
och unga. Därför blir det ﬂer konstgräsplaner runt om i Göteborg.
Vi vill att alla ungdomar ska ges samma
möjlighet att röra sig fritt i staden.
Därför vill vi införa gratis kollektivtraﬁk från sjätteklass även på jul-och
sommarlov.
Traﬁk
Det ska bli lättare att cykla i Göteborg.
Vi satsar sedan tidigare på cykeltraﬁk
och vill utreda ökade möjligheter att
cykla året runt.
Spårvagnslinjer till Backa och Eriksberg
ska fortsätta utredas.
Kultur
Konstmuseet och Sjöfartsmuseet
kommer att upprustas. Och för att
stärka Göteborg som ﬁlmstad avsätter
vi 10 miljoner kronor.
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Vård, skola och omsorg utgör 85 procent av kostnaderna.

Varifrån kommer pengarna?
En stor del av kommunens pengar
kommer in från skatteintäkter och
de generella statsbidragen. För
2014 är skattesatsen oförändrad
på 21:12 per skattekrona.

Framtagning av broschyr: Göteborgs Stad. lllustration: Graﬁska Gruppen. Bild, Vasaallé: Klas Eriksson. Bild, äldreomsorg: Colourbox.com Bild, Sjöfartsmuséet: Matilda Karlsson. Tryckeri: Lenanders Graﬁska

Så fördelas pengarna

Detta är en sammanfattning av Göteborgs Stad budget 2014.
Det fullständiga budgeten kan hämtas i PDF-format på
www.goteborg.se/stadensbudget
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