Kommunfullmäktige Göteborg
2017-05-18
Svar på interpellation av Bo Anderssen (L) till kommunstyrelsens
ordförande om bristen på verksamhetslokaler.
Bo Anderssen (L) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
bristen på verksamhetslokaler. Kommunstyrelsens ordförande har överlåtit mig att
svara på interpellationen.
1. Vad anser du om stadens planeringsprocess för lokaler?
Jag anser att lokalplanerings- och lokalbyggprocesserna i staden behöver
effektiviseras. Det ingår ju i utredningsuppdraget för facknämndsöversynen att
föreslå en förbättrad process. Min åsikt är att det ska vara färre parter inblandade i
processen för att tydliggöra för både vår egen organisation men även för
invånarna i Göteborg hur processen går till.

2. Varför kommer det så få förfrågningar till lokalnämnden när bristen
är så stor?
De beställningar på byggnation som kommer till lokalnämnden i dagsläget följer
det budgetutrymme som kommunfullmäktige beslutat om. Investeringsramarna är
kraftigt utökade för den innevarande investeringsperioden i jämförelse med
tidigare, det sker alltså en kraftig utbyggnad av lokaler för tillfället.
3. Vad kommer du att vidta för åtgärder för att tillförsäkra tillgången
till lokaler?
Nu inväntas vidareutvecklingen av facknämndsöversynen med förslag på en
framtida organisation. Alla partier bör försöka vara enade i att hitta en effektiv
och transparent organisation för lokalförsörjning av våra verksamheter.
Jag tror också att övergången till centrala förskole- och grundskolenämnder
kommer underlätta processen att få till en effektivisering.
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Efterfrågan på nya förskoleplatser har ökat kraftigt de senaste åren, samtidigt så är
många förskolor gamla och snart uttjänta. Det är inte ovanligt med stora barngrupper på
förskoleavdelningar. Vi ser samtidigt en ökande kö till plats i särskilt boende vilket
innebär att många äldre tvingas vänta på korttidsplats eller stanna kvar på sjukhus trots
att vårdbehov saknas. Det är även en lång kö för att få en plats på ett BMSS-boende.
Det behöver alltså ske en kraftig utbyggnad av nya verksamhetslokaler. Tyvärr saknas
det i planer och förfrågningarna till lokalnämnden.
Staden har ett system där lokaler som förskolor och särskilda boenden efterfrågas från
stadsdelarna som i sin tur skickar förfrågan till lokalsekretariatet på
stadsledningskontoret. Därefter kommer en förfrågan till lokalnämnden som ska se till
att det byggs.
Det tar lång tid för en enskild stadsdel innan brist för att fylla en större förskola eller
särskilt boende uppstår. Finns det en ackumulerad brist i staden innan varje enskild
stadsdel har en akut bristsituation så finns det en risk att denna brist uppstår ungefär
samtidigt på flera ställen i staden. En sådan otillräcklig planering resulterar då i den
situation vi i dag har. Det blir då tydligt att modellen för planering är otillräcklig
eftersom stadsdelarna inte hör av sig med beställningar för än det är kritiskt, vilket kan
ske samtidigt på flera platser.
Lokalnämnden har just nu inga nya särskilda boenden i planer inför kommande år, trots
dessa stora behov. Det kommer att färdigställas färre förskoleplatser och BMSSboenden i år i jämförelse med 2016. Bristen resulterar i både mänskligt lidande och
stora kostnader.
Skattebetalare i Göteborg borde kunna förvänta sig förskoleplats för sitt barn eller plats
på särskilt boende inom rimlig tid när man har rätt till det.
Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga kommunstyrelsens ordförande:
•

Vad anser du om stadens planeringsprocess för lokaler?

•

Varför kommer det så få förfrågningar till lokalnämnden när bristen är så stor?

•

Vad kommer du att vidta för åtgärder för att tillförsäkra tillgången till lokaler?
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