Kommunfullmäktige Göteborg
Svar på interpellation av Lars Hansson (SD) angående kommunalt stöd till Angereds
kamelcenter.
___________________________________________________________________________
Lars Hansson (SD) har ställt en interpellation till mig angående kommunalt stöd till Angereds
kamelcenter.
Vilka jordbrukare i Göteborgs Stad ska de utrikesfödda som kommer att delta i
projektet integreras med?
Integrationen som projektet syftade till handlade om att underlätta inträdet på
arbetsmarknaden för grupper som står långt från arbetsmarknaden genom att ge möjlighet att
arbeta med byggandet av ekonomibyggnader i projektet.
Vad är det för ny sorts ekonomi med seriöst företagande som Göteborgs Stad tror ska
växa fram som en följd av projektet?
Syftet med projektet var att skapa arbetstillfällen kopplade till socialt företagande inom
djurhållning.
Hur många utrikes födda har hittills integrerats i Sverige tack vare projektet?
Den verksamhet som beviljades bidrag har inte kommit igång under bidragstiden och Social
resursförvaltning har därför föreslagit att bidraget betalas tillbaka. Social resursnämnd har
därefter tagit beslut om detta.
Har kamelfarmsprojektet gjort inköp av kamelmjölk och i så fall hur många liter har
hittills köpts in?
Enligt föreningen själva gäller det runt 1.500 liter. Den del av projektet som Social
resursnämnd har beviljat bidrag för handlar dock inte om detta utan om uppbyggnaden av
ekonomibyggnader.
Tänker ni lägga ner detta integrationsprojekt eller satsa ännu mer pengar i det?
Den verksamhet som beviljades bidrag har inte kommit igång under bidragstiden och Social
resursförvaltning har därför föreslagit att bidraget betalas tillbaka. Social resursnämnd har
därefter tagit beslut om det.
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I Göteborgs-Posten och andra tidningar har det nyligen skrivits om att Göteborgs Stad
deltar i en satsning på 31,8 miljoner kr åren 2017-2019 i ett kamelfarmsprojekt. Den
nämndordförande som tydligast försvarat detta integrationsprojekt är Marina Johansson
(S) varför denna interpellation ställs till henne.
Det statistiska underlaget för att starta projektet består av en enkät gjord med enbart 205
personer. Denna enkät har av många i Göteborgs Stad dömts ut eftersom frågor och
svarsalternativ gått att feltolka när de översatts till språk som somaliska och arabiska.
Trots det används resultatet av denna enkät för att motivera mångmiljonprojektet.
Invånare i de områden där projektet ska bedrivas kallar det för flummigt och kränkande.
Sverigedemokraterna instämmer i denna kritik. En mångmiljonsatsning på ett så
ogenomtänkt projekt som detta helt utan folkligt stöd känns som ett rent slöseri när det
finns så många andra angelägna åtgärder att satsa på i Göteborg, som till exempel skola,
vård och omsorg.
Med denna bakgrundsbeskrivning vill jag fråga ansvarigt kommunalråd:
1. Vilka jordbrukare i Göteborgs Stad ska de utrikesfödda som kommer att delta i
projektet integreras med?
2. Vad är det för ny sorts ekonomi med seriöst företagande som Göteborgs Stad tror
ska växa fram som en följd av projektet?
3. Hur många utrikes födda har hittills integrerats i Sverige tack vare projektet?
4. Har kamelfarmsprojektet gjort inköp av kamelmjölk och i så fall hur många liter har
hittills köpts in?
5. Tänker ni lägga ner detta integrationsprojekt eller satsa ännu mer pengar i det?
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