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Yttrandeprotokoll 2020 nr 10 
 

Torsdagen den 5:e November 2020 
 

Förslag till budget 2021 och flerårsplaner 2022-2023 

Axel Josefson (M) 
Tack ordförande, ledamöter göteborgare! Det är verkligen en annorlunda tid vi lever i och en svår tid 
och jag är väldigt glad över att vi faktiskt kan genomföra den här budgetdebatten och att vi kan visa 
att demokratin fortsätter att fungera även under svåra stunder.  
 
Idag har vi förmånen att presentera Alliansens tredje budget för Göteborg stad under denna 
mandatperiod. Det är en budget där vi fortsätter att utveckla Göteborg utifrån det som Alliansen gick 
till val på. Det handlar om att få ordning och redan i ekonomin, att yrka tryggheten för göteborgarna. 
öka kvaliteten i välfärden och förbättra företagsklimatet. Coronapandemin har dock satt oss på stora 
prov. Men vi Alliansen har visat att vi är ett ansvarsfullt styre som kan hantera en svår situation och 
som vågar ta tag i de utmaningar vi står inför. Det tänker vi fortsätta att göra under den här perioden.  
 
För våra kommunala verksamheter innebär pandemin stora påfrestningar och jag vill passa på att 
tacka alla anställda för det fantastiska arbete man har utfört. Alla behövs i dagens verksamhet för att 
vi ska kunna upprätthålla välfärden till göteborgarna.  
 
Med vår budget lanserar vi det som behövs för att Göteborg ska kunna återhämta sig efter pandemin. 
För oss är det viktigt att inte höja skatten våga fortsätta investera och använda de finansiella reserver 
som har sparats ihop under goda tider för att möta denna svåra tid. Många företagare har kämpat 
under pandemin. För oss är det viktigt att underlätta så mycket som möjligt för dem. Vi har vänt 
utvecklingen när det gäller företagsklimatet i staden och vi tänker jobba fortsatt i den riktningen.  
 
Med vår budget skapar vi långsiktiga förutsättningar och säkra kvaliteten i skolan, socialtjänsten och 
äldreomsorgen. Och för att kunna hantera den här pandemin. Göteborgarna ska kunna känna sig 
trygga i att välfärden fungerar även i svåra stunder. Äldreomsorgen är ett område som har drabbats 
hårt under coronapandemin. Vi stärker nu upp för att kunna öka kvaliteten för våra äldre och vi 
använder medel för att bekämpa den. Pandemin. Vi vill också att våra äldre ska få ett större inflytande 
över sina liv. Valfrihet att välja var man vill bo ska också gälla våra äldre. Flera aktörer ska också 
kunna vara med och investera i välfärden.  
 
För knappt en månad sedan utfördes ett sprängdåd mitt i ett bostadsområde i Länsmansgården inte 
långt härifrån. Det var den 3:e allvarliga händelsen på kort tid. Dagen efter det fruktansvärda dådet 
stod jag i trapphuset där bomben detonerat och såg förödelsen. Det fanns tydliga märken i 
betonggolvet och över det krossade fönsterrutor, hade plywoodskivor spikats upp som skydd. En ung 
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flicka blev lindrigt skadad. Hade det funnits personer i trapphuset hade de inte överlevt. Vi politiker 
har ett stort ansvar. Därför satsar vi i Alliansen stort på att öka tryggheten för göteborgarna. en 
fördubbling jämfört med föregående år. Vi ska ha flera kommunal- och ordningsvakter. Vi ska ha fler 
trygghetskameror. Vi vill utveckla samarbetet med polisen och andra intressenter genom ökade 
resurser till tryggeriarbetet. Vi satsar på fler sociala insatser som till exempel fritidsgårdar och 
assistenter.  
 
För att citera lokala polischefen Ulf Melander ska vi tillbaka gatorna från de kriminella gängen. 
Klaner och kriminella gäng ska inte ha någon framtid i Göteborg. Därför ska vi arbeta hårdare med 
inspektioner för att komma åt illegal verksamhet. Vi ska stärka avhopparverksamheten och vi ska 
arbeta mot svartkontrakt. Vi ska också ta fram en långsiktig strategi för att stoppa rekrytering till 
kriminella gäng.  
 
Alliansens ambitiösa mål om att det inte ska finnas några särskilt utsatta områden på polisens lista 
2025 ligger fast. Vi vet att det kan gå. Igår lyckades det och vi får positiva signaler från flera år 
tillbaka om att Lövgärdet ligger lyftas från polisens lista. Det händer flera positiva saker i Lövgärdet 
som bidrar till denna utveckling. Det byggs både hyresrätter och bostadsrätter. Alla bostadsrätter som 
har byggts har också sålts så det visar att det finns en tilltro till området. Vi ska fortsätta bygga 
bostäder. Inte bara i Lövgärdet utan över hela staden. Småhus ska få barnfamiljer att stanna och fler 
ska få möjlighet att äga sin bostad.  
 
Vi politiker klarar inte ensamma att bryta utvecklingen men med vår budget ger vi goda 
förutsättningar för att intensifiera arbetet. Mitt mål är att alla göteborgare ska känna sig trygga i sin 
egen stad. Därmed så yrkar jag bifall till Alliansens förslag till budget. Tack! 
 

Jonas Attenius (S) 
Tack ordförande, fullmäktigeledamöter och göteborgare! Ja, vi är inte många här idag, vi har precis 
fattat beslut om en förkortad debatt och besluten generellt är framflyttande och restriktioner är 
omfattande sedan någon vecka tillbaka. Pandemins andra våg sätter villkoren för samhället, för 
beslutsfattandet men också för politikens utformning.  
 
I våras så tvingade pandemins förödande kraft fram en krisinsiktens bestämdhet. Svenska folket, 
göteborgarna, alla partier och alla politiker ställdes öga mot öga med den långsamma nedmontering 
men också den medvetna nedprioritering som har skett av svensk välfärd under 2000-talet. Jag tror att 
många inte insåg och trodde att beredskapslagen var riktigt svårt bortrationaliserade. Att sjukvården 
var riktigt så konkurrensutsatt eller för den delen äldreomsorgen så underfinansierad som alla 
bevisligen var.  
 
Tyvärr så verkar den insikten, insikten om att det går att täppa till hålen i vårt välfärdssamhälle delvis 
som bortblåst, inte minst på nationell nivå. I årets budget så vill Socialdemokraterna ta tillvara något 
av den här andan och det som rådde i Sverige med sann och odelad krisinsikt. Ett Sverige som inte 
bestraffade en arbetslös till arbete, skrämde den sjuke till hälsa, som rustade omsorgen, förstärkte 
socialförsäkringen, som slutade sälja ut och började bygga upp.  
 
Ordförande göteborgare, det är dags att sätta välfärden först. Det måste vara slutlekt med 
göteborgarnas gemensamma resurser.  De senaste två åren har kastats bort på byrokratiskapande 
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uppdrag, ideologiska utförsäljningar, orättvisa nedskärningar och en blind övertro och misslyckade 
marknadssystem. För att kunna vända utvecklingen måste vi återta kontrollen över skattepengarnas 
fördelning, personalvolymens utveckling men också välfärdstjänsternas produktion.  
 
Vissa i den här församlingen har valt de fula besparingarnas, de platta skattehöjningars eller det rena 
påhittets väg. Det gör inte Socialdemokraterna. Vi väljer att införa ett anställningsstopp för byråkratin, 
för överbyggnaden för administration och för ledningsarbetet. Vi väljer att gå efter de stora summor 
som kommuner lägger på konsulter, sätta punkt för vinstjakten i omsorgen och prioritera hårdare med 
folkets resurser.  
 
Av våra samlade satsningar så går en halv miljard till äldreomsorgen, en halv miljard till skolan och 
180 miljoner till göteborgarnas trygghet. Det skulle innebära att vår gemensamma välfärd förstärks 
med hundratals fler undersköterskor, lärare, barnskötare och annan personal. Att samma person får 
bättre villkor, höja och mer jämställda lön och mer tid i mötet med göteborgarna. 
 
Ja vi måste lära oss av pandemin. Vi måste granska det som skett och vi måste också täppa till alla de 
hål som uppenbarat sig i den kommunala välfärden. men för att kunna göra det  då måste man våga 
prioritera. Våga hushålla med göteborgarnas skattepengar. Våga säga att även behjärtansvärda projekt 
och lovvärd verksamhet får faktiskt stå tillbaka. Man kan inte lova allt till alla. Målet med den 
Socialdemokratiska budgeten är att kommunen ska kunna utföra sitt allra allra viktigaste jobb och det 
här att trygga välfärden för de som behöver den. För det så behövs inte fler dyra experiment, 
ideologiska marknadssystem eller byråkratiska pande administration. Det krävs bara en sak, att våga 
sätta välfärden först. Med det så yrkar jag bifall till Socialdemokraternas förslag till budget 2021. 
Tack! 
 

Martin Wannholt (D) 
Tack fru ordförande, fullmäktige. Ja omständigheterna är annorlunda i år och det vi får försöka 
naturligtvis göra det bästa av det. Jag vill börja med att läsa vår inledning i budgeten: Vi har en 
fantastisk stad i göteborg. men det är saker som går väldigt åt fel håll och vi har möjlighet i några år 
till att vända utvecklingen. Men då måste vi ställa upp allihopa gemensamt.  
 
Vi Demokraterna vi älskar vår stad. Men som jag har sagt en hel del fortsätter gå att fel hål. Antalet 
människor är trygga, boendemiljöer ökar i Göteborg. Vi har vuxna och skadade av sprängdåd runt om 
i vår stad. Utsattheten har tillåtits öka. Vi har en gängkriminalitet som föder skjutningar. Flera med 
dödlig utgång. Vi har våldtäkter och rån som följs av förnedring av offren. Vi har en råhet som växer. 
Vi ser hur droger säljs öppet på våra gator Droganvändningen eskalerar nedåt i åldrarna runtom i hela 
staden. Alla områden. Vi har haft vägspärrar som satts upp av en kriminell milis, så långt har det gått i 
ett område. Gamla människor har rånats och misshandlats i sina hem. Vi har ett otaligt exempel tack 
vare ett idogt arbete hur hemskt är att prostitutionen fortsätter i vår stad. Barn och ungdomar i 
göteborg vet att flera av de med tvångsrekryterade in i kriminella gäng. Göteborg har framför våra 
ögon blivit ett fäste också för en systemhotande islamistisk extremism. Denna lilla men inflytelserika 
radikala gruppreligiösa fundamentalist. De bejakar en oacceptabel kvinnosyn. De driver hat mot judar 
och homosexuella och förordar segregation mellan muslimer och de som inte delar deras 
uppfattningar. Framväxten av denna radikala grupp sker parallellt med grov våldsbejakande 
brottslighet.  
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Kriminella individer är släktbaserade nätverk, klaner är en del av det demokratiska parallellsamhället. 
Hedersförtryck och hedersvåld är fortsatt utbrett i vår stad och konsekvenserna för göteborgarna är 
allvarliga. Men även för de som jobbar i staden och allmänhetens tjänst drabbas. Vi har 
blåljuspersonal som är utsatta för hot och stenkastningen. Tyvärr har inte vi politiken klarat av att ge 
stadens anställda trygga och säkra arbetsplatsen med en kidnappad lärare, vi har lärare som blir 
slagna, spottade på. Vi har fältarbetare, socialarbetare, bibliotekarier som utsätts för hot och otillbörlig 
påverkan. Vi har dessutom exempel tyvärr på en tystnadskultur i vår stad som det försvårar arbetet 
såväl för medarbetare som för oss politiker att få en korrekt bild av verkligheten. Så det går inte att 
påstå at Göteborg på en övergripande nivå är på väg i rätt riktning. Det är inte med verkligheten 
överensstämmande.  
 
Däremot så går utvecklingen att vända. Vi kan återskapa ett fungerande och tryggt lokalsamhälle där 
alla människor i frihet får plats. Vi måste öka demokratin, social sammanhållningen genom att öka 
rättvisan och tryggheten. Vi behöver uthålliga polisiärera och sociala insatser. Demokraterna visade 
förra vägen året vägen när det gäller satsningar på förskola och skola, det var inte populärt då, nu har 
de flesta börjat inse nödvändigheten av stora sociala satsningar framåt på de områdena. Nu går vi 
vidare och inbjuder polisledningen till ett utökad samarbete med Göteborgs stad för vi vill ha stopp på 
kriminaliteten och bygga upp tryggheten i Göteborg och här har vi stora möjligheter att göra det 
riktiga. Vi är för ordningsvakter naturligtvis på de områdena där de är stökigt men om vi inte går ut i 
områdena, får till lokala polisstationer och vänder utvecklingen och bygger tilliten, lär känna 
människorna i området ihop med alla de samlade insatserna från Göteborg stad, då kommer vi inte få 
den här fina vackra staden som alla har rätt till och som vi alla vill ha. Vi måste ut i områdena och här 
har vi möjlighet med allmännyttans hjälp, de har sagt att de ska satsa 11 miljarder fram till 2025. Vi 
har väldigt många bra lokaler, som kan bli lokala polisstationer och annat i samarbete med alla våra 
andra delar i kommunen. Med det som första inledning vill jag yrka bifall till demokraternas 
budgetförslag. Tack. 
 

Daniel Bernmar (V) 
Tack ordförande fullmäktige göteborgare! Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och 
antirasistiskt parti. Vi kämpar för det okränkbara människovärdet. Vi står på ekologisk grund för att vi 
vill lämna efter oss en värld till våra barn och våra barnbarn. Tillsammans med andra partier i det 
rödgrönrosa samarbetet har vi under många år stärkt Göteborg. Försökt ofta och mycket att förhindra 
den utveckling som högerpolitiken i allmänhet har orsakat i form av ökade klassklyftor.  
 
Jag har under de åren när vi är med och styrde genomfört förstärkningar i välfärden på över 1.5 
miljarder. Nu föreslår vi precis 1.5 miljarder till efter två år av omfattande nedskärningar. Vi gjorde 
också när vi styrde omfattande investeringar och innovationer för att skapa en mer grön stad. Det är 
den andan, i den röda tråden vi nu lägger fram en ny rödgrönrosa budget. För vår bestämda 
övertygelse är enkel och tydlig. det går inte att spara sig till en bättre värld. Det går inte att slimma en 
organisation och få bättre välfärd. Det går inte att privatisera sig till bättre livsvillkor. Det går inte att 
vänta ut klimatförändringarna.  
 
I delar av detta har äntligen den här församlingen vaknat. Det är fler partier än någonsin som lägger en 
expansiv välfärdspolitik. Socialdemokraterna har kommit in i värmen. Även de borgerliga har kommit 
in i värmen. Det är positivt, det är bra att ni ställer er till det som jag har tjatat om i över 8 år. Men 
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välfärden förutsätter att vi arbetar tillsammans. Det är genom det gemensamma som vi tryggar 
individen. Tillsammans bygger vi staden, och tillsammans bygger vi en hållbar och öppen stad.  
 
I vår budget sätter vi den tonen. Välfärden går först när vi satsar på att förbättra arbetsmiljön för de 
som har det allra tuffast i äldre barnomsorgen. Välfärden går först när vi väljer att förstärka de sociala 
insatserna för barn och unga. Välfärden går först för att vi vill säkerställa att alla de som inte har fått 
en bra start i livet får den chansen. Detta är rödgrönrosa budgeten. Det är en budget som sätter 
människovärdet först. Genom att förstärka sociala rättigheter, genom minskade klyftor mellan kvinnor 
och män, mellan stadsdelar och bostadsområden och som minskar på den stora miljöskylt som vi har 
till våra barn och barnbarn.  
 
För miljö- och klimatpaketet som föreslås i den rödgrönrosa budgeten är det mest ambitiösa i 
kommun Sverige. Satsningar handlar om att minska klimatavtrycket, men också att hantera den stora 
skuld som vi har med de klimatförändringar som vi vet redan kommer. Vi behöver radikalt ställa om 
samhället, för våra barn och våra barnbarn. Mellan människor, mellan äldre och unga och mellan de 
som är födda här och de som är födda i andra länder, människovärdet är densamma och därför bör vi 
bygga ett hållbart Göteborg för alla.  
 
Vi satsar totalt 1.5 miljarder mer på välfärden utöver index. Det är tydligt att det är vi rödgrönrosa 
partier som står upp för välfärden och är beredda att finansiera den. Vi kan göra det därför att det 
rödgrönrosa har skött ekonomin under mandatperioden och sparat i de bra tiderna för att vi ska kunna 
skydda och utveckla stadens välfärd i dåliga tider. Högerstyrets budget innehåller för första gången 
faktiskt rejäla satsningar efter det två tuffa nedskärningsår verkar efterklokhetens kranka blekhet ha 
infunnits sig hos även de borgerliga partierna. Det finns bara några enstaka eller kanske rätt så stora 
problem. Det är för lite, det är för sent och det är under bilan av ett kommunfullmäktige som riskerar 
att trasas sönder högerstyrets budget. Risken är att med det området som högerstyrd ger mer resurser 
inte vågar använda dem. Att precis som i år med Corona styret att pengarna i stället samlas på hög till 
nya meningslösa rekord överskott. Göteborg förtjänar bättre. Göteborgarna förtjänar bättre. Bifall den 
rödgrönrosa budgeten. Bifall yrkandet från V, MP, och Fi. 
 

Jörgen Fogelklou (SD) 
Tack för ordet fru ordförande, ledamöter, åhörare. Smarta lösningar och kloka prioriteringar sa Bill. 
Dagens budgetdebatt den kommer inte likna någon anna debatt i tidigare haft. På grund av den 
rådande pandemin och de föreskrifter som vi försöker följa för att avlasta sjukvården i en stor och tuff 
situation. Det gör att dagens budgetdebatt, en debatt vi egentligen ska argumentera, övertyga, och 
staka ut den vägen vi ska gå inte blir mer än en chimär. Det är en charad.  
 
Jag har otaliga gånger sedan pandemin bröt ut tryckt på att vi måste kunna debattera, och votera 
åtminstone digitalt. Jag tog upp detta redan när vi slöt vår första överenskommelse, samt att den 
arbetsordningen vi har inte var till ur en demokratisk synvinkel. Vi måste kunna räkna på att det här 
kommer hålla i sig över ett år sa jag då och att vi måste ha en långsiktig plan. Vissa påstod då att jag 
var en alarmist. Idag är vi tyvärr här, där många av en bär munskydd. Göteborg, Sveriges andra största 
stad, kan inte erbjuda dess folkvalda ett digital alternativ i en tid när vi har uppmanats länge att hålla 
social distans.  
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Göteborg ska icke känna till några privilegierade eller tillbakasatta. Inga kelgrisar och inga styvbarn. I 
vårt Göteborg ska likhet, omtanke, samarbete och hjälpsamhet råda. Det får vara slut på slöseriet och 
de låga förväntningarnas rasism. Så inleds Sverigedemokraternas budget. Med det sagt jag är genuint 
orolig. Orolig över den ekonomiska väg övriga partier i denna sal väljer att gå i en tid när Göteborgs 
ekonomi blir allt kärvare, mitt uppe i en pandemi. Att ni i detta läge inte orkar ta de nödvändiga 
besluten till slut som förvisso är tuffa men som måste tas, det gör mig genuint orolig. Hur tänker man 
sig klara framtidens utmaningar när man inte ens klarar att lägga en budget i balans? Trots att ni 
plundrar våra bolag, våra bolag som redan blöder under den pågående epidemin, i räknar med stora 
försäljningar trots det ekonomiska läget. Vissa av er lyckas inte ens få ett nollresultat efter att ni har 
dränerat ur. Jag måste ställa frågan, vad gör ni nästa år? Hur ser er budget ut nästa år? Hoppas ni bara 
på det bästa? Att allt ska lösa sig själv? Som ett mirakel.  
 
Det är viktigt att så snart som möjligt nå målet på minst 2 procent genom kloka prioriteringar och 
smarta lösningar skriver Socialdemokraterna i ett avsnitt om ekonomin. Exakt vilka smarta egna 
lösningar är det ni kommer med Jonas? I er budget plockar ni ut hisnande 717 miljoner ur Kungs lovet 
blödande Liseberg och andra bolag på 540 miljoner. Ni tror att ni kan göra en halv miljard i reavinster 
och trots detta går er budget back med 216 miljoner. Inte nog med det. De 540 miljonerna måste 
dessutom till stor del lånefinansieras.  
 
Hur var det ni skrev Jonas, det är viktigt att så snart som möjligt nå målet och på minst 2% genom 
kloka prioriteringar och smarta lösningar. Låna till vinstuttag från aktiebolag kan rimligt knappast 
anses vara klokt, smart eller en ansvarsfull lösning. Har man inte tillräckliga inkomster måste man 
skära kostnaderna. Det vet varje ansvarsfull vuxen. Men dit hör uppenbart inte Socialdemokraterna i 
Göteborg. Kloka prioriteringar och smarta lösningar sa Bull. Just därför så yrkar jag bifall på 
Sverigedemokraternas budgetförslag för 2021. Tack! 
 

Helene Odenjung (L) 
Tack så mycket ordförande fullmäktige! För Liberalerna och Alliansen är en skola med fokus på 
kunskap, sättet att ge alla barn en chans att hitta sin väg i livet och uppnå sina drömmar. Det är mötet 
mellan lärare och elev som det händer. Det är därför helt avgörande att undervisningens kvalitet 
förbättras och att våra elever möts av kunniga och engagerade lärare. Skickliga rektorer och att det är 
lugn och trygghet och studiero i klassrummen. I våra skolor ska alla elever mötas av höga positiva 
förväntningar men också av tidiga insatser, stöd och hjälp och nya chanser. De problem och 
utmaningar som finns i vårt samhälle kommer också avspegla sig i klassrummet och på skolgården. 
Ett fungerade, likvärdigt och kompensatoriskt är därför så viktigt och det gäller synnerhet i de socialt 
utsatta områden vi har i Göteborg. För det är därför som vi sätter skolan först.  
 
Vårt enträgna arbete att lägga om skolpolitiken ger faktiskt resultat nu. Anledningen elever som når 
målen i alla ämnen ökar och fler elever blir behöriga till gymnasieskolan. 11 av 16 i de fortsatta 
skolorna förbättrar sina resultat avsevärt. Vi ser samma positiva resultat i gymnasieskolan, där fler 
elever möter framtiden med en examen i handen och trenden är tydlig. men vi har högre ambitioner 
för i våra skolor ska alla lyckas Vi genomför ett språklyft i förskolan eftersom svenskan är avgörande 
för att fler ska kunna lyckas också i skolan. Vi skapar goda förutsättningar för grundskolan och vi 
förstärker det kompensatoriska uppdraget i gymnasiet kraftigt. Totalt så tillför vi en extra miljard de 
kommande åren och vi påbörjar en satsning på bibliotek och skolbibliotek i utsatta områden därför att 
läsningen är avgörande för hur man ska klara skolan. Barns framtid ska inte avgöras av föräldrarnas 
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bakgrund. Därför ska vartenda barn oavsett bakgrund få de kunskaper som krävs. Ordförande, 
kunskap ger både makt och frihet och kunskap är den bästa murbräckan mot segregationen i 
Göteborg.  
 
Flera har varit inne på det. Men pandemin har skoningslöst slaget mot oss och vår omvärld. Vi har 
förlorat nära och kära.  Planer och drömmar har fått ställas om, ställas in eller fått skjutas på 
framtiden. Välmående företag har fått se sina kunder försvinna. De mest utsatta i vårt samhälle, äldre, 
sjuka personer och olika riskgrupper och fått betala ett väldigt högt pris ed ensamhet och ohälsa har 
följt i pandemins spår. Personalen i den kommunala hälso- och sjukvården. i äldreomsorgen på 
förskolor och skolor har sannerligen prövats de senaste månaderna och gör det fortfarande. Våra 
medarbetare har under denna svåra tid upprätthålla vår välfärd och tagit ett stort ansvar för alla oss. 
Till er vill jag rikta ett särskilt innerligt tack.  
 
Vi upplever ju nu något som inte liknar något annat och vi befinner oss faktiskt i ett historiskt svårt 
läge. Vi ser höga varseltal och en stigande arbetslöshet. andelen har påverkat vår vardag såsom vi 
känner den. Den har slagit hårt mot både arbetsmarknad och vår ekonomi och redan innan pandemin 
så pekade alla programserie på en sviktande konjunktur. Men steget från en brinnande ekonomi till 
restriktion gick fortare än någon kunnat ana. Därför är jag glad att vi tog ansvar för att rätta till de 
strukturella underskotten och där problemen hade skjuts på framtiden till nästa generationer. Vi har 
fyllt på för att samtidigt kunna säkra finansieringen av morgondagens investeringar.  
 
Vi hade inte kunnat genomföra den omfattande omställningssatsningen som vi nu sjösätter där den 
som har förlorat sitt jobb ges möjlighet för att utveckla sig, vidareutveckla i sin bransch eller påbörja 
en ny yrkesbana om vi inte hade tagit det ansvaret. Ordning och reda i ekonomin har gett oss 
ekonomiska muskler. Att möta pandemin i Göteborg så möter vi inte pandemin ensamma. Vi möter 
den tillsammans.  
 
Jag har haft den stora förmånen att få leda Göteborgs liberala parti sedan 2005. I mitt första tal som 
gruppledare så lyfte jag krav på skolreformer, om att det behövs en ny integrationspolitik och att det 
ska löna sig att arbeta och bidra om Göteborgsamhället glömda att friheten att välja där man vill bli 
äldre och jag pratar om den fråga som ligger mig varmt om hjärtat. Om jämställdhet. Det är i grunden 
en frihetsfråga. Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att utveckla sig 
göra karriär och framtid. Jag kommer alltid höja min röst mot de som vill inskränka andra människors 
frihet och kommer alltid strid för den som möter hot och våld i stället för kärlek och värme. Ja, jag 
yrkar bifall till Alliansens budgetförslag. Tack! 
 

Karin Pleijel (MP) 
Tack fru ordförande! Fullmäktige och åhörare.  I världens största ekonomi USA är valutgången 
fortfarande oviss. För jordens möjligheter att nå klimatmålen knäcka utsläpp kurvorna nedåt spelar 
utgången stor roll. Om Biden vinner kan han återta en ansvarstagande ton. Om Trump vinner så får vi 
se en fortsatt hatkampanj mot förnuft, fakta människor han ogillar och med en skarp udd mot miljö 
och klimat.  

 
Rådhuset i Göteborg må ligga 640 mil öster om Washington, ja 640 söder om Washington i cykelfart. 
Men även om det är långt så bor vi faktiskt på samma planet, där vi har en farlig mängd utsläpp 
kurvor som liknar hockeyklubbor. Hur ska vår ekonomi se ut för att inte sabotera planetens 
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förutsättningar i världen i Göteborg? Hur ska budget 2021 se ut? Vi har ett antal förslag att ta ställning 
till. Alliansen verkar ha insett sin minoritet och har lagt sig på en helt annan nivå av satsningar än 
förra året och blivit räddade ekonomiskt av januaripartierna. Men missade ni att vi står inför en 
planetär kris? Några vackra ord om parisavtalet men i era mål så saknas miljö och klimat helt. Men 
inga vidare genomförda åtgärder.  I Socialdemokraternas budget så finns glädjande nog 40 miljoner 
för just den jag hittar bara ett enda miljöuppdrag att söka lösningar som gör att det exploateringar kan 
genomföras. Låter väldigt mycket betong och inte alls miljö. Klimatpolitiken är ingen, det tar vi sedan 
om vi har råd fråga har budskapet till Alliansen och S om att ekonomin, industrin, ja att hela samhället 
måste ställa om inte nått fram. Nej, tyvärr alla budgetar som presenterats här innebär att kommande 
generationer får betala ett högt precis med ett undantag.  
 
I den rödgrönrosa budgeten så vägrar vi att vältra över kostnader på framtiden. Vi satsar för en hållbar 
jämlikhet och jämställd stad. Lilla Göteborg har stora möjligheter att vara en förebild att världen. Det 
spelar roll var vi gör. Om vi lyckas. Klimatkrisen kan vi klara när vi också ser människan. Människa 
och miljö går hand i hand. Vår budget innehåller en rejäl satsning på att genomföra 
klimatomställningen. Byggsektorn där vi tidigare drivit på för fossilfritt byggande med förskolan 
Hoppet ska visa vägen för branschen. Vi vill se kommunens tack som en resurs för miljö och klimat.  
 
Göteborg har länge klassat som en bilstad. Göteborg får betala ett högt pris med köer och trängsel, 
buller och med luftföroreningar som dödar 300 göteborgare varje år. Det är inte acceptabelt. Det säger 
inte bara miljöpartisten Karin utan även tidigare Volvochefen Pehr G Gyllenhammar säger numera att 
det inte är hållbart att var och en sitter i sin egen bil. För att nå hållbarhet kan vi inte acceptera under 
dyra underjordiska garage och att rankas sämst för cykling. Så vi omfördelar investeringar till att 
komma i kapp med cykelbanor. Cykelbron vid Kasinot ska till så bort det bara går. Cyklandet ska vara 
snabbt, enkelt och säkert.  
 
Alliansen chockhöjde månadskorten med 135 kr för ett år sedan. Nu chock sänker vi. Billigare 
kollektivtrafik är bra för människa och miljö. Vi firade nyss Amundön att de får behålla sin status som 
naturreservat trots hoten från Alliansen och Demokraterna. I vår rödgrönrosa budget så tar vi tydligt 
ställning för natur och biologisk mångfald som vi behöver så väl. Som vi vet även förhindrar 
pandemier. När naturen trängs ut för hårt så slår den tillbaka.  
 
Ja jag var i Biskopsgården förra veckan och pratade trygghet. Lyckas ni med förskola och skola 
behövs inte vi, säger polisen. Det förebyggande arbetet för trygghet har svårigheten med att resultaten 
sällan syns i stunden. Men vi och polisen vet att det fungerar. Därför är vår största budgetssatsning på 
förskola, grundskola och gymnasiet totalt 600 miljoner kr. Betydligt mer än någon annan här. I 
Coronakrisen spår gör vi också en extra stor sats aningen för äldreomsorg och kultur som båda 
drabbats hårt om än på olika sätt och krisen.  
 
Vi vill leda staden för människor och miljö. För att känna stolthet och inte bara idag, utan också för att 
de som kommer att utöka ansvar för det vi gör. Alla de med ett personnummer som börjar på 20 också 
känner stolthet. Solidariteten ska sträcka sig över generationerna. Vi kan klara det. Yes we can! Bifall 
till det rödgrönrosa budgetförslaget.  
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Emmyly Bönfors (C) 
Tack ordförande och kommunfullmäktigeledamöter! I 400 år har göteborg haft ansiktet vänt utåt mot 
havet, mot världen, en stad i förändring. Byggd på innovation, företagande och invandring. En stad 
som aldrig låtit historien bytt kedjor för framtiden. I stället har den lärt oss att framgång kommer av 
att ständigt fästa blicken framåt. När världen inte efterfrågade våra fartyg längre ställde vi om. 
Varvsområden blev campus och science parks. Och nu när efterfrågan på fossildrivna lösningar faller 
tung som en sten ja då kedjar vi inte fast oss vid den fallande stenen. Men företagen i spetsen står 
Göteborg i stället redo att ta plats som Europas centrum för grön innovation och elektrifiering. Våra 
företag har ständigt lösningar på stadens utmaningar och samhället utmaningar. Det borde politiken 
också göra.  
 
Göteborg är nämligen en stad med utmaningar. En stad som genom sin utspridda bebyggelse delar 
upp människor. Flest särskilt utsatta områden, högst nivå av luftföroreningar och motorleder som 
klyver stadsdelar. Vägar som delar av villaområden från hyreskomplex, innanför skap från 
utanförskap, fysisk segregering som befäster såväl ett hållbart resande som en social ojämlikhet. I 
Jenny Josefssons reportage 1994 skildras den fysiska segregationen i stadsdelen Bergsjön. Reportaget 
handlar om ett tryggt radhusområde och ett socialt utsatt område som ligger sida vid sida och det enda 
som skiljer dem åt är en gångtunnel. Det är så klart inte gångtunneln det handlar om utan avsaknaden 
av en blandad stad och åratal av politik utan handlingskraft. På Jenny Josefsson raka frågor om vad 
politiske borde göra så och segregation svarade de Göran Johansson “Jag kan inte svara på de 
frågorna, jag tycker att det är en utveckling som är svår och gör man åt den och vilka konkreta förslag 
kan man lägga. Hade vi kunnat det hade vi gjort det.” 
 
Poängen är inte att tala ner Göran här. Det väsentliga är inte att han inte visste vad man skulle göra år 
1994 utan att 26 år har gått sedan dess och politiken har inte erbjudit några lösningar sedan dess. 
Bergsjön är alltjämt tillsammans med fem andra stadsdelar klassat som ett särskilt utsatt område och 
politiken har uppenbarligen sett problem men varit oförmögna att lösa dem.  
 
Hade vi kunnat det hade vi gjort det. Framtidstro måste bottna i en förmåga att lösa de utmaningarna i 
vår stad står inför. Därför slår Alliansens budget fast att planerna för den största stadsomvandlingen 
av ett miljonprogramsområde ska genomföras med det största någonsin. Biskopsgården byggs om till 
en trädgårdsstad. Vår målsättning kunde inte vara klarare Inget barn i Göteborg ska växa upp i ett 
särskilt utsatt område präglat av gängkriminalitet. Inget barn ska någonsin igen behöva dö av en 
handgranat eller en bilbomb. Därför får byggnadsnämnden i uppdrag att prioritera arbetet med utsatta 
områden och Biskopsgården framför alla annat. Det handlar om att bygga en attraktiv stadsdel som 
göteborgarna vill flytta till istället för ifrån. Vad är då bättre än att inspireras av populära områden 
som inte var så dyra att bygga men som idag är väldigt attraktiva det vill säga Kungsladugård eller 
Örgryte som är just trädgårdsstäder. Planen är en stadsdel med finmaskig gång och cykelnät där vägen 
blir till stadsgator och ödemark mellan Biskopsgårdens välkända punkt och skivhus fylls av tusentals 
stadsnära, gatunära stadsradhus och genom att placera 700 bostäder i en citynära stadsdel bygger vi ett 
robust Göteborg i samklang med de klimatåtgärder som behövs. Den som flyttar in i något av de nya 
radhusen når centrum med kollektivtrafik eller cykel på mindre än en halvtimme och ännu närmare är 
det till stadens största arbetsplatser: Volvo Cars, AB Volvo eller Lindholmen.  
 
Nya villamattor på jordbruksmark löser varken klimatutmaningen eller utanförskapet och här tar vi 
ingen en kvm jordbruksmark i anspråk. I stället planeras för en helt ny stadspark. Klimatet och 
utanförskapet är Göteborgs två ödesfrågor. Låt oss aldrig igen behöva säga “hade vi kunnat det hade 
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vi gjort det”. utan låt oss för en gångs skulle problem att samarbeta brett för att en dag kunna yttra “vi 
kunde det och vi gjorde det.”  
 

Elisabet Lann (KD) 
Tack så mycket! Ordförande fullmäktige och åhörare. Farsoter drabbar alla men man tror ogärna på 
farsoter när det drabbar en själv. Det har förekommit lika många pestepidemier som krig i världen och 
ändå drabbar pestepidemi och krig alltid människorna lika oförberedda. En farsot går över 
människans mått. Alltså säger man sig att farsoten är overklig. Den är en ond dröm som går över men 
den går inte alltid över. Och från ond dröm till ond dröm är det människorna som dör. I första hand 
humanisterna för de har inte vidtagit några försiktighetsåtgärder. Det fortsatte att göra affärer, det 
förberedde resor, de hade åsikter. Hur hade de kunnat tänka på pesten som avskaffar framtid 
förflyttningar och diskussioner. De trodde sig vara fria och ingen kommer någonsin att vara fri så 
länge det finns farsoter.  
 
Det är 73 år Albert Camus kom ut med den här boken Pesten. Man kan alltid rekommendera Camus 
me just i år så är den boken kuslig läsning inte bara för att den beskriver vågorna under en farsot utan 
för att den så väl fångade mänskliga beteendet. I boken beskrivs fasor av förnekelser De fulla 
spårvagnarna under rusningstiderna. Oron hur handlarnas blommor vissnar vid gatorna. Tröttheten hur 
sjukvårdspersonal inte orkar, glömmer bort, hinner inte med att i sin desinficera och sköta sin 
skyddsutrustning. Brist på serum i beredskapslagen. Försöken att förstå, att följa kurvor och räkna 
sjuka och döda. Boken beskriver också hur de hur vi människor reser oss mobiliserar och fortsätter att 
leva.  
 
Vi ser ännu inte slutet av den pandemin som svept i vågor över världen sedan årets början. Men när vi 
nu blickar framåt mot 2021 så gör vi det med erfarenheter, slutsatser, lärdomar som vi inte hade med 
oss in i 2020. Vi gör det med hopp om återhämtning och omstart för ett ofattbart hot sargat näringsliv. 
Vi gör det med satsningar på civilsamhället näringslivet och det fria kulturlivet för att vår stad är så 
mycket mer än det vi kallar staden.  Vi gör det med satsningar på skola och utbildning, för kunskap, 
trygghet och framtidstro Vi gör det med satsningar på trygghet och värdighet i en jämlik och jämställd 
stad som håller samman genom insats mot våld i nära relationer, mot skadegörelse och nedskräpning 
som inverkar på invånarnas upplevda livskvalitet och med stöd till civilsamhällets organisationer och 
som är oumbärliga i det sociala arbetet.  
 
Med höga ambitioner för en växande stad för fler göteborgarna med fler bostäder skolor och plaster 
för hälsa, motion och gemenskap. Med stora satsningar på den verksamhet som under tragiska 
omständigheter ägnats efterlängtad uppmärksamhet. Äldreomsorgen har under detta fått hantera en 
situation som ingen av oss var förberedd på. Det går inte att fullt utrusta sig för ett oväntat krig eller 
ett okänt virus. Men pandemin har blottat brister som inte bara försvårat hanteringen av covid19 utan 
också kan förklara en hel del av de kvalitetsbrister som äldreomsorgen har brottats med under lång tid.  
 
Vi gör nu stora satsningar på ökad bemanning och ökad kontinuitet i kontakten mellan personal och 
omsorgstagare. Vi vill skapa en äldreomsorg med tid och förutsättningar för relationer, för trygghet, 
värdighet och kvalitetet. Vi satsar på kompetenshöjande insatser, på digitalisering och teknisk 
utveckling för att öka den enskildes självständighet och för att frigöra värdefull tid för personalen. 
Med en ny nämnd för äldreomsorgen och den kommunala hälso och sjukvården så torrt att vi kommer 
ha betydligt bättre förutsättningar att möta framtidens utmaningar. Vi kommer att ha bättre 
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förutsättningar att nå en likvärdighet gällande viktiga rutiner och in plementering och nya arbetssätt. 
Så kan vi ge stadens äldreomsorg ett statuslyft och ett kvalitetslyft. Jag är stolt över att Alliansens 
budget skapar förutsättningar för vår stad att resa sig. Vi tar ansvar under en tid av prövningar, för 
ökad trygghet, för ekonomisk återhämtning, för sammanhållning och för att stadens invånare ska 
kunna erbjudas ett gott och värdigt liv hela livet.  
 

Stina Svensson (Fi) 
Tack för ordet ordförande, göteborgare. Jag vänder mig till er för idag fattas årets absolut viktigaste 
beslut i vår stad. Vilket förslag till budget som staden ska styra efter. Det är som ni vet redan uppgjort 
på förhand. Alla nio partier som sitter i kommunstyrelsen röstade redan igår om detta och det är 
enbart vi feministiskt initiativ som ännu inte meddelat hur vi tänker rösta. Jag yrkar bifall till vår 
rödgrönrosa budget, från Fi, V och MP.  
 
Vi feministiskt initiativ anser att Alliansens budget kommer skada de som bor i Göteborg. De som 
kommer att bo i göteborg framöver och vår omvärld. Den dramatiska situation som covid19-
pandemin har försatt oss i visar med all tydlighet hur farlig en nedskärningspolitik är. Men politikstal 
blir ofta otydligt för invånarna så låt mig istället visa på några positiva konkreta reformer som skulle 
ske i Göteborg om fullmäktige idag skulle anta den rödgrönrosa budgeten. Den sortens politik som 
inspirerat Lisa att det finns en anna världen. Vi rödgrönrosa vill öka antalet fria resor med färdtjänst 
kraftigt. Färdtjänsten blir dyrare och dyrare i Göteborg. Den som har svårt att resa kollektivtrafik ska 
inte behöva stannat hemma. Det gäller både våra äldre och personer med funktionsnedsättning. Att 
kunna välja bort att ta sig till aktiviteter till sina vänner för att man inte har råd, det leder till isolering, 
sämre livskvalitet och sämre hälsa. Vi rödgrönrosa satsar 17 miljoner i vår budget för att utöka antalet 
fria resor med färdtjänst. Vad gör Alliansen med färdtjänstresenärerna? Fortsätter att skära ner och se 
till att de höga priserna kvarstår.  
 
Mäns våld är göteborg största trygghetsproblem. Alla partier vill minska våldet men det är bara i det 
rödgrönrosa budgeten som vi ser det för vad det är. Ett problem hos vissa inom gruppen män. Det är 
verkligen inte alla män. Men en förkrossande majoritet av de som använder våld är män. I hemmet, på 
gatan eller för politiska skäl. Det går 17 män för varje 1 kvinna i fängelse. Varje år så producerar vi 
faktisk flera hundra nya män som använder kriminellt våld. Det är därför som roten ligger till alla våra 
trygghgetsproblem. Vi rödgrönrosa satsar 51 miljoner på ett antivåldspaket som ingriper innan våldet, 
som ingriper tidigt genom skola och socialtjänst och minskar antalet unga män som väljer att ta till 
våld. Vi räddar pojkar från patriarkatet. Vad gör Alliansen? Ja de tror att mäns våld kan mötas med 
andra mäns våld. Kommunen ska sätta in patrullerande ordningsvakter på gator och torg och det är 
inget som minskar tillväxten av våldsverkare. Det är en akut symtombehandling att flytta problemen 
50 m bort till en annan gata. Men framför allt vi får 4 nya socialnämnder. Alliansen ger 184 miljoner 
mindre till dem än vi rödgrönrosa. De tror helt enkelt inte att det gå att stoppa våld innan det är 
försent.  
 
Vi rödgrönrosa gör inte bara specifika reformer, vi höjer också ramarna rejält till de största välfärds 
verksamheterna, äldreomsorg skola och förskola. För verksamheterna behöver få flera anställda vilket 
ge bättre omvårdnad, bättre studiemöjligheter i skolan och mindre barngrupper i förskolan. Vi i Fi har 
alltid verkat för bättre villkor i våra välfärdsarbetare. Det är kvinnodominerande yrken med låg lön 
och ofta med usla arbetsvillkor. Jag är bekymrad över att Alliansen väljer att hålla fast vid 1.5% 
indexuppräkning. Nu står det klart att kommunals avtal innebär en lönehöjning på 2.2% 2020 och 
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ytterligare 2% 2012. Det är en orealistisk uppbärning. Det kommer att leda till ytterligare 
nedskärningar, det som Alliansen gör. Göteborgarnas ska veta att Alliansen fortsätter nedmontera vår 
välfärd och försämra villkoren både för kommunens anställda och kommunal service. Med en 
rödgrönrosa budget hade vi stärka välfärden och inte dragit ner på den så jag skulle gärna vilja ha ett 
svar från Axel Josefson hur han hade tänkt att de här 1.5% ska räcka nu när vi har kommunals avtal på 
plats. Tack för ordet! 
 
Tack! Det var det inledande anföranden på fem minuter och nu fortsätter vi med anföranden, vi 
behöver med Axel Josefsson (M), därefter Jonas Attenius (S). Varsågod Axel 
 
Tack för det ordförande, fullmäktige, göteborgare! Som sagt vi har skulle ju ha en budgetdebatt här 
och min förväntan var också att vi skulle ha komplement budgetar som vi skulle kunna debattera. Och 
jag kan väl bara konstatera att det finns två budgetar i salen som uppfyller de kriterierna både 
kortsiktigt och långsiktigt. Det är vi Alliansen och det är de rödgrönrosa som faktiskt har lyckats 
prestera en budget. Men ordförande du ska vara lugnt jag ska inte yrka på att de andra inte ska få 
debattera utan jag tänker inte hålla till formalian på det sättet.  
 
Men däremot tänker jag vända mig till Socialdemokraterna som gör ett stort pådrag här av att man vill 
satsa på välfärden utan att man kan påvisa hur detta ska hålla på lång sikt. De har anammat våra 1.5% 
de närmaste åren. Det tackar vi för. Men man säger samtidigt att man är beroende av bidrag antingen 
från Löfven eller skattehöjningar och då undrar jag Jonas, hur mycket tänker du höja skatten med för 
göteborgarna för att få detta att gå ihop?  
 
När det gäller de långsiktiga investeringarna på 54 miljarder som staden står inför där gapar det också 
tomt. Man pratar inte om hur det här ska kunna finansieras. Man är emot alla typer utav avyttringar 
för att kunna stärka finansieringen av detta. Tvärtom så tar man faktiskt ett gigantiskt steg åt vänster 
nu när man vill återkommunalisera verksamheter som idag sker i privat regi och undrar jag vilka 
verksamheter är det du avser att återkommunalisera och var det i den investeringsbudget där du har 
tagit höjd för detta? Så vi kan få ett grepp på hur mycket du tänker öka skuldbördan förutom de här 54 
miljarderna, hur mycket mer ser du framför dig? Tack! 
 

Jonas Attenius (S) 
Tack ordförande, fullmäktigeledamöter. Först en rättelse Axel Josefsson. Vi har inte anammat 1,5%. 
Vi har full kostnadsuppräkning på alla nämnder rätt över. VI har gått efter de SKR:s siffror. Vi har 
full pris- och kostnadsuppräkning det stämmer inte det är fel så det vill jag bara vara väldigt tydligt.  
 
Sedan när det gäller avyttringar ja det är inte per definition ideologiskt emot alla avyttringar axel. Det 
är vi inte. Jag tror att man behöver också fundera på vad det är för typ av avyttringar. Vi har just nu en 
fråga, ett ärende som kommer upp här på kommunstyrelsen som rör Higab exempelvis. Ja vi har 
många resultatgivande delar där som vi också ger intäkter till staden. Och nu säljer vi ut de 
tillgångarna och varför gör vi det hävdar du i alla fall att vi ska investera och det är riktigt, vi har stora 
investeringar faktiskt. När det gäller investeringar det behöver vi ta en samlad politisk grupp och hitta 
ramverk för det tillsammans i den här kammaren. Tack! 
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Axel Josefson (M) 
Ja Jonas det stämmer ju inte. Tittar du på 2022-2023 så är kostnadsuppräkning 1.5% densamma som 
vi har. Jag hänger inte riktigt med hur du tänker där faktiskt Det är möjligt att du har en högre 
uppräkning igår men inte de kommande åren.  
 
Sedan när det gäller investeringarna ja det är positivt att du säger att du är för olika typer utav 
avyttringar men hitintills har du sagt nej till allting. Och vi har inte heller fått några svar på vad du 
skulle kunna tänka dig att avyttra så det är väl jättebra för att du i den här församlingen kunde 
tydliggöra det så att det kan föras konkreta samtal kring vilka tillgångar är villig att avyttra för att 
faktiskt kunna hantera de här stora investeringarna på 54 miljarder som vi har framför oss. Hitintills så 
är det bara tomma löften från er sida. Tack! 
 

Jonas Attenius (S) 
Tack ordförande hitintills har vi inte sett potential i de avyttringar som har föreslagits det är det också 
i det uppdrag som ni gav så har till och med förvaltningar och bolagen avstyrt ett antal olika avyttring 
förslag som ni har gått bra med. Men som sagt, per definition är inte ideologiskt emot det. Det gäller 
åt andra hållet också att höja skatten som är en som jag uppfattar från er sida är en helt ideologiskt 
emot. Vi stänger inga dörrar för någonting. Men det vi vill prova först, det är att styra de ekonomiska 
våra samlade ekonomiska medel vi har i den här kommunen och där har vi våra byråkrati besparing. 
Vi vill prova den modellen, vi vill köra den modellen för att se vad den ger. Därefter får vi ta ställning 
till hur vi går vidare. Sedan när det gäller investeringar generellt de avyttringar de pratar om Axel, det 
är en ganska liten andel i det totala lånebelopp du själv säger så hur det ska rädda hela 
investeirngsbiten det förstår jag inte. Tack! 
 

Jonas Attenius (S) 
Tack för det! Ordförande, fullmäktigeledamöter. I oktober månad så gick mer än var tionde 
göteborgare arbetslös.  En fler är fast i olika gig-jobb, ofrivillig deltid och väldigt vad ska man säga 
eviga vikarie anställningar. Vissa pekar på pandemin som den enda faktorn och när är väl ekonomin 
vänder när restriktioner avskaffas och när de här råden vi har nu upphör är det kommer jobben komma 
tillbaka. Då blir allt som vanligt igen.  
 
Jag hävdar att det inte är så lätt. I krisens språk så har många företag passat bort att rationalisera, att 
automatisera, att effektivisera Det är inte fel i sig. Förändrade produktionsförhållanden är ofta en 
naturlig del av ekonomins utveckling som inte sällan också följs fram i ekonomiska kriser. Men, 
strukturomvandlingen blir bara bra för flertalet om den matchas med en arbetskrafts omställning. Med 
ny utbildning, en nya jobb, bibehållna lönenivåer och trygga arbetsvillkor.  
 
I vår budget så föreslår vi Socialdemokraterna en aktiv arbetsmarknadspolitik för att knäcka 
arbetslösheten. Vi vill bland annat lansera välfärds omställnings utbildningar för arbetssökande. Där 
yrkesvana arbetslösa kan utbildas till bristyrken inom kommunen. Vi vill också att staden ska ta fram 
nya om- och fortbildning språk för erfarna och välutbildade arbetslösa under året. Dessutom anordna 
yrkesväxlingsspår för vår egen personal genom staden. och som också vill få ett jobb så att säga 
framåt i vår organisation. Dessutom vi vill låta våra professionella medarbetare skyndsamt planera på 
i vår samlade organisation kan bidra till en långsiktigt och socialt hållbar omställning. Så frågan blir 
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till mig då Axel. Hur tänker ni? Vad är er jobbpolitik? Hur vill ni knäcka arbetslösheten och hålla 
uppe sysselsättning i det här prisläget? Tack! 
 

Helene Odenjung (L) 
Tack så mycket ordförande! Ja men jag vill börja med att välkomna Socialdemokraterna tillbaka in i 
matchen för just det här är ju det som står i vår budget. Jag vet inte om ni har hunnit läsa den men det 
handlar om en stor kompetensväxlingssatsning. Därför att inte bara i spåret av pandemin så behöver vi 
verkligen göra de satsningarna som krävs framöver så det är välkommet men det är så när jag lyssnar 
på det inledningsanförande så häpnar jag lite över att ni efter 24 års styre visserligen vidgar lite 
självkritik men det hade varit lite klädsamt med lite självrannsakan. På 24 månader har vi tydligen 
lyckats rasera hela staden. 
 
 Och då skulle jag vilja komma tillbaka till de frågorna jag hade till dig i förra budgetdebatten för att 
då inte heller då så lyckades ni förklara det här med finansieringen. Jag vet att ni sitter i opposition 
men att stadens största parti lägger fram en ekonomisk politik som inte håller, det är ganska 
uppseendeväckande. Så jag vill veta de här 340 miljonerna som i gärna fördelar, hur ska ni finansiera 
er för ni har ju ingen täckning för dem. 
 

Emmyly Bönfors (C) 
Tack jag skulle vilja kontra lite till dig Jonas i och med att du frågade vad är vår idé om att skapa fler 
jobb och minska arbetslösheten och en viktig del är ju att vi hakar på nya omställningsarbetet, att vi 
ser till att det växer fram nya jobb inom de gröna innovationerna och elektrifieringen inte minst så 
min fråga till dig är varför lägger ni inte ett enda uppdrag till miljö- och klimatnämnden som handlar 
just klimatet? Hur ska ni kunna styra miljö och klimatarbetet med endast 2 futtiga uppdrag i miljö- 
och klimatnämnden? 
 

Elisabet Lann (KD).  
Tack så mycket! Jag tycker det är ett ganska spännande begrepp det här med att spara på 
administration och chefer och jag tror att i är överens om att den kostnaden har svällt i våra 
organisationer. Men det framgår inte någonstans i er budget vilken administration det är som ska bort. 
Tittar vi på hur stor andel av personalen i staden som arbetar direkt med målgrupperna så är ju det den 
allra, allra största delen och det är ju väldigt svårt att se i er budget att ni gynnar en utveckling mot 
mindre administration för allt ni föreslår kräver ju enormt mycket administration. Hur alla utredningar 
om vad alla beslut fattas i kommun och stat och region och det är ju mängder av administration som ni 
föreslår. Så vilken administration är det som ska bort? 
 

Jonas Attenius (S) 
Tack fru ordförande. Kompetensväxling, kommenterar det som har sagts här, vad finns det tänker jag 
då. När jag tittar i er budget så handlar det mycket om enkla jobb. Ni föreslår motprestation för att 
plocka skräp på gatorna. Det är inte det vi pratar om, vi pratar om riktiga jobb. Välfärdsjobb, det vi 
verkligen behöver. Så det förstår jag inte alls.  
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Sedan när det gäller miljö har vi varit uppe här med uppdragen. I grunden så är miljöpolitiken väldigt 
mycket en nationell fråga för att verkligen få genomslag det handlar också om att få till en rättvis 
omställning. Sedan glömmer du bort en sak Emmyly. Vi har inte vår pott också på 40 milj. det är 
viktigt att ta hänsyn till den tycker jag. Utöver det så har vi uppdrag på andra områden. Inte minst 
exempelvis i Göteborgs energi och framför allt han men skulle jag säga är enorm potential för fartyg 
idag som ligger och kör med maskineriet och släpper 172 000 ton koldioxid varje år. Där få till 
elladdning och el subvention det skulle göra verkligen otroligt stor verkan.  
 
Emmyly Bönfors (C) har begärt en replik. Därefter Elisabet Lann (KD) och Hele Odenjung (LO Det 
gick inte att få dig före Hele. Du har inte begärt, men då tar vi bort dig. Varsågod, men du har begärt 
Emmyly? Ja. nämnden så trevligt. Varsågod 
 
Nu blir debatt. Ja, när jag tänkte också kontra då till dig Jonas apropå de 40 miljonerna som ni lägger i 
kommuncentralt. Det är ju vad jag kan se en summa ni lägger vara nästa år. Det är också ett ganska 
trött förslag som ni redan har testat, där man faktiskt skapar administration och byråkrati, där nämnder 
får söka pengar för klimatarbetet. Det vi har gjort är ju snarare att lägga ut pengarna på nämnder och 
bolag som faktiskt kan påverka miljö- och klimatarbetet. Vi har tagit hänsyn till det kommande miljö- 
och klimatprogrammet. Vad är det för strategier som behöver genomföras. Så har vi avsett de 
pengarna i olika nämnder och styrelser. Men er sådana förslag lyser med sin frånvaro, ni har i stället 
dammat av en ett förslag som ni hade tidigare som visade sig inte fungera och som också bara skapar 
en onödig byråkrati och administration. 
 

Helene Odenjung (L) 
Tack så mycket det var ju tur att det var fel på tekniken, ett tag trodde jag det var i särklass 
härskarteknik att inte begära replik för att kvinnor hade begärt replik på huvudanförandet men det var 
ju tur att det inte var så. På sidan 76 Jonas kan du läsa mer om de särskilda satsningarna om 
omställning så behöver jag inte säga mer om det. Där finns myckettydligt beskrivet att det handlar om 
både människor som har blivit drabbade nu under pandemin.  sedan också vad det handlar om att göra 
det här tillsammans både med statliga insatser så klart men också det vi gör tillsammans i 
Göteborgsregionen. Jag tänker att du egentligen vet detta. Det här är ju ändå det som du har jobbat 
med i så många år.  
 
Men jag vill ändå passa på då och fråga också ´när det handlar om det här med era s k 
besparingsförslag om administrativ personal och chefer som Elisabet Lann lyfte. För det är så slarvigt 
tycker jag. Att Socialdemokraterna pratar om att man ska spara på chefer, är det någonting som våra 
medarbetare saknar så är det att ta en närvarande chef. Vi behöver inte färre, vi behöver fler. 
 

Jonas Attenius (S) 
Tack ordförande! Fullmäktigeledamöter. Det jag kan läsa på den sidan du hänvisar till i 20 miljoner 
på två år. Vi gör en hel kompetensomväxlingspott som vi lägger in i vår budget på jag tror det är 50 
miljoner kr under 2021. Men för att gå tillbaka här nu och också går till bristyrken, det tycker jag är 
väldigt viktigt, vi styr den och vi vill utbilda till och den kompetensen fattas.  
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När det gäller byråkrati och administration så instämmer jag i det du säger Helene Odenjung. Helt 
rätt. Vi behöver verkligen se över yttersta linjens chef. Där är det och vi har till och med fått kritik 
från stadsrevisionen när det gäller det området och det instämmer jag i. Det är inte så att vi kommer 
sparka någon med vårt förslag. Det vi gör är att införa just nu anställningsstopp för byråkrati och 
administration i ett formellt begrepp som staden använder. Det gör vi men vi ger också möjlighet och 
undantag men det är ni och vi tillsammans som fattar det beslutet. Nämndens politiker under en tid, vi 
vill prova den modellen under en tid för vi kan inte för ni var inne själva också. Jag får återkomma. 
 

Martin Wannholt (D) 
Tack fru ordförande! Ja jag tänkte prata lite om stadsutvecklingen i här anförandet. För att jag hörde 
lite illavarslande splittring från Alliansen här som jag uppfattade det vill jag gärna har svar på för jag 
trodde vi var överens där.  
 
Vi har i dagsläget en bostadsproduktion som ligger över 4000 i år. Prognosen för nästa år och åren 
framöver är nästan 6000 och sedan 7000 två år i rad och sedan i fortsätt 5000-6000 så mycket ligger 
det i färdiga planer och de planer som snart är färdiga men jag kan säga att stadsbyggnaden har 
kommit ikapp ordentligt. Det kommer inte bli verkligen för marknads ämnen kommer inte bygga det 
och kommunen hinner inte bygga ut gata och allmän platsmark.  
 
Vi har nu chans att ställa om här. Att stoppa utflyttningen och de längre transporterna från alla de 
barnfamiljer som vill under en person i sitt liv ha småhus och få åka till andra kommuner utanför. 
Därför satsar vi nu att när vi har det här fönstret i planarbetet att komma ikapp med småhusbyggandet 
i Göteborg och stoppa den här onödiga utflyttningen av skattekraft från Göteborg om vi vill bygga 
Göteborg ekonomiskt starkt även åren framöver.  
 
Och då hörde jag ju här från centern som säger att vi inte ska bygga några onödiga villamattor och så 
vidare. Men det är ju precis vad som byggs. Utanför Göteborg från människor som jobbar i Göteborg 
och väljer att flytta ut. I byggnadsnämnden har vi varit överens om det men ni har inte kommit så 
långt här. Vi skärper upp nu när vi har fönstret i plan kapacitet och möjlighet. Är det så att centern har 
gjort en uppgörelse med övriga Alliansen att ni ska bromsa det då i byggnadsnämnden. För det du sa 
med trädgårdsstaden är jättefint. Men nu startar ni om programarbetet som ni var först. Vi är inte emot 
det. Men de bitarna ligger många år framåt. Nytt program, nya detaljplaner. Tack! 
 

Emmyly Bönfors (C) 
Tack! Jag tack för den frågan Martin för att precis som jag inledde här så lyfte jag just exemplet 
biskopsgården som trädgårdsstad. Det var i det sammanhanget som jag säger att genom att bygga där 
så förtätar vi göteborg. Vi bygger nära centrum och på det sättet så slipper vi i anspråk ta 
jordbruksmark. Jordbruksmark som behövs för att värna till exempel den biologiska mångfalden och 
vi har ju en försiktighetsprincip när det gäller att bygga kullväggsmark. Därmed är det inte sagt att vi 
inte ska bygga några småhus alls, det är vi överens inom Alliansen. Men att det också möjligt att 
bygga just småhus genom att förtäta staden. Det är precis det vi gör med det här förslaget. Tack! 
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Martin Wannholt (D) 
Ja, ni vill jag ha, det jag sa det och fick inget svar. De planerna på Trädgårdsstaden är ingen enormt 
vad jag förstått är inte byggnadsnämnden i alla fall men det ligger många år framåt. Tänker ni bromsa 
småhus bebyggelsen nu när vi har chans? Närodlad det är ju Skaraslätten. Kan inte du redogöra 
Emmyly för produktion och vad som produceras och den kommunala jordbruksmarken idag i 
Göteborg? Det skulle vara sköna att få veta så vi vet hur mycket som produceras och kommer på våra 
matbord från de bitarna eftersom du ska värna dem emellan vi har anspråk på mark utanför och få 
längre biltransporter. Jag vill bara ha väldigt tydligt besked från Alliansen när vi har nu en majoritet 
för att vända utflyttningen, är det så att centern är med på båten att göra detta eller är ni det inte? 
Tack. 
 

Emmyly Bönfors (C) 
Men tack för ordet. Precis som jag sa så behöver vi kunna göra både och. Vi behöver ju både kunna 
förtäta göteborg. Vi får en ny översiktsplan på plats snart och vi måste kunna förtäta bygga på höjden 
också där det lämpar sig för att kunna spara våra grönytor. Samtidigt som att det ibland kan vara 
motiverat vi har ju till exempel tagit beslut om att bygga i skraber också som är jordbruksmark där vi 
har varit överens. Så att jag tycker du ställer en falsk dikotomi, ska man göra det eller inte. Jag tror 
man behöver göra både och.  
 
Sedan är det också det är roligt att du kom in på det där med närodlad mat för den hoppas jag ju ska 
öka här i Göteborg och vi har ju lagt flera förslag hur man kan göra för att underlätta för att den 
närodlade maten ska öka och öka jordbruksproduktiviteten just i Göteborg. Jag kan ju bara nämna ett 
exempel, är ju att vi ställer krav på svenska djurskyddsregler i inköp och upphandling när vi köper in 
kött. Det är ett sätt att värna om det lokala. Tack! 
 

Martin Wannholt (D) 
Tack för ordförande. Nej men jag vill jag ha svar eftersom du uttryckte sig så vårdslöst med 
villamattor. Vi behöver ju fler småhus i Göteborg. Det är klart att vi gör både och men om du tittar i 
de färdiga planerna så har vi flerbostadshus så det räcker och blir över vad byggkapaciteten även om 
vi fick önska hur mycket vi ville många år framöver. I vår budget föreslår vi också om du har läst, när 
det gäller till exempel studentbostäder på hotell Heden samtidigt som vi gör detaljplan för att få ett 
snyggt kvarter med flerbostadshus där väldigt vacker att kunna bebygga den platsen när den 
byggnaden inte håller länge men jag skulle vilja ha ett tydligt besked här från centern att Alliansen 
står fast i att vända utflyttningen och vara polsk se till småhus. Tack. 
 

Daniel Bernmar (V) 
Tack, ordförande, fullmäktige, göteborgare. När Helene Odenjung höll sitt anförande så pratade hon 
om att möta människor med värme. Det är ju en väldigt positiv klang, själv pratade jag mycket om 
människovärdet och då förvånade mig när jag läser om individ och familjeomsorg och socialpolitiken 
i den borgerliga budgeten för det som möter läsaren det är en kallhamrad människoföraktande retorik. 
Det är en politik för att straffa människor ekonomisk som befinner sig i en oerhört utsatt situation.  
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Bara för att ta några konkreta exempel. Man vill införa motprestation för försörjningsstöd i form av 
heltidsaktivering inom tio dagar. 20-25% av de som har försörjningsstöd har det därför att ni med den 
ena handen har tvingat ut dem ur sjukförsäkringen så att de andra handen måste så att ni sedan med 
andra handen behöver samma människor på att be om den absolut bottenskyddet som vi har i 
välfärdssamhället försörjningsstöd. nu vill ni tvinga ut de kroniskt sjuka att efter tio dagar ska 
heltidsaktiveras, helt utan om de klarar av det, helt utan en diskussion om det går, om det är möjligt. ‘ 
 
Ni vill också att de ska heltidsaktiveras genom att de ska plocka skräp. Det påminner lite om de 
amerikanska filmerna ni vet när fångar tvångsarbete går runt med kedja som man gör i USA. Det är 
ett människoförakt och en människosyn som inte jag delar. Det är inte att möta människor med värme. 
Med ena handen har ni avreglerat hyresmarknaden, med andra handen vill ni inte utbetalt 
försörjningsstöd för “oskäligt höga andrahandshyror”. Det är inte att möta människor med värme. Den 
ena handen Helen verkar inte veta vad den andra handen gör. Tack! 
 

Axel Josefson 
Tack, ordförande, fullmäktige, göteborgare. Vi tar ansvar i vår socialpolitik. Det handlar också om att 
hjälpa människor till att komma ut ur ett utanförskap och de åtgärder som vi föreslår det är beprövade 
åtgärder som har som är effektiva och fungerande och ett flertal av partierna här i den här salen står 
bakom detta. Bland annat vikten av motprestation och aktivitetsstöd har visat sig vara en viktig åtgärd 
att faktiskt få människor aktiverade. Det absolut sämsta det är om man sitter hemma själv och ingen 
bryr sig om den igen situation. Vi vill verkligen bry oss om de människor omkring som kommer i en 
utsatt situation. Sedan skulle jag också vilja säg det att vi tillför ju ytterligare 100 miljoner nu när vi 
går in i den här pandemin för att faktiskt kan öka det mötande behovet inom socialtjänsten. Tack! 
 

Daniel Bernmar (V) 
Tack, ordförande, fullmäktige, göteborgare. De tillför inte alls 100 miljoner utan det sker först över 
100 miljoner och sedan tillför de 100 miljoner. Nettotillskott 0 i bästa fall beroende på lite hur man 
räknar.  
 
Men då kommer ju nästa fråga. Är det ansvarstagande att tvinga fortfarande? Det skulle jag vilja ha 
svar på för i nuvarande lagstiftning är det ganska enkelt. Det ska ställas motprestation där det är 
möjligt. Där det är möjligt att få någon i arbete till exempel då ska den vara i arbete. Att däremot sätta 
upp en gräns att inom 10 dagar ska även de som är kronisk sjuka, som är utförsäkrade på grund av er 
politik i riksdagen, att de också ska sättas i heltidskativering, det är det som står. Och att det har gått 
så bra hittills att ansvarstagande hur kommer det sig då att det som ni påstår om att nödbistånd den 
förändrade riktlinjerna där har haft få så goda resultat när i praktiken har varit så att ni fått ändra det 
tillfälligt för att det har visats sig vara så dåligt så ni har tvingat att ändra det. Så att ta ansvar kan inte 
vara att slänga ut människor på gatan. Tack! 
 

Helene Odenjung (L) 
Tack så mycket ordförande fullmäktige. Jo men det handlar faktiskt om att se till att människor får lov 
att tillhöra och få tillföra. Att inte få veta att man är en del av samhället på det sättet som man kanske 
faktiskt vill vara.  Det står faktiskt om man ska vara väldigt noga att det ska utreda om detta går och 
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för mig är det viktigt skillnad att om man säger till en människa vi behöver inte dig. Men du får lite 
pengar här så du ska klara dig, eller tittar vi på människor för att försöka hjälpa dem. Har vi ett 
välfärdssystem som är ett nät för de och fångar den som faller. Men den ska inte snärja dem som 
faktiskt har förmåga att komma ur det. Det finns så många människor som inte har fått den hjälpen i 
de statliga insatserna som har gjorts. Väldigt mycket utav det ligger i ansvar på kommunerna och vi 
vill då se till att fler människor faktiskt får den chansen 
 

Daniel Bernmar (V) 
Tack, ordförande, fullmäktige, göteborgare. det låter ju väldigt fint när Helene säger det. Men de har 
under två år skurit ner på insatser för den här gruppen och de fortsätta att inte satsa på den här gruppen 
utan sätta upp ytterligare stupstockar för människor som befinner sig i stor utsatthet, det stämmer ju 
inte det Helene står och säger. Det är inte satsningar. Det är inte att hjälpa människor. Och bilden, det 
människoföraktet som Helen uppvisar när hon menar att hjälpa människor efter de behov de har är 
samma sak som att sätta de i ett hörn och säga att de inte ska göra någonting. Vilken socialsekreterare 
har du träffat som har den bilden? Tack! 
 

Helene Odenjung (L) 
Ja, det gjorde jag, jag har Daniel Bernmars tid såg jag. Den tar jag gärna. 
 
Nämen det handlar ju inte om det. Du läste i vår budget och tydligen hör du inte alls vad jag säger 
heller. För det är väldigt många människor som inte har fått de insatser som krävs från den statliga 
nivån och då vill vi se till att de kan få det genom den kommunala insatser jag har träffat många 
socialsekreterare naturligtvis. Men jag blir faktiskt lite bekymrat, både på din och på Jonas inställning 
till vad som är riktiga jobb. Skulle inte att hålla rent i vår stad vara ett riktigt jobb? Vad är det för 
inställning! 

Daniel Bernmar (V) 
Att “använda personer med försörjningsstöd för att hjälpa till med sanering och skräpplockning som 
motprestation”, det är inte riktiga jobb. Försörjningsstöd är den absolut lägsta gränsen för vad som är 
möjligt så ja, det är inte riktiga jobb och det står jag i alla fall fast för.  
 
Men problemet är att ni inte gör insats för att hjälpa människor. Det ni gör det är tvingande hembesök 
i kontrollerande syfte, vid försörjningsstöd. Det ni gör är att sätta en tidsgräns eller i alla fall i den om 
att sätta en tidsgräns för tio dagar för heltids aktivering. De flest har försörjningsstöd därför att de inte 
klarar att arbeta heltid. Många av dem är utförsäkrade från statliga socialförsäkringssystemet. Det är 
ju just det som är problemet, att det enda som finns i de här avsnitten, det är olika typer av 
tvångsåtgärder för att tvinga människor att göra som vi vet att vi inte klarar av eller kränka deras 
integritet. Det är det som framgår. Det finns inga insatser här. Tack! 
 

Helene Odenjung (L) 
Man får ju anpassa de insatser som man kan göra. Det är därför det står utredning, Jag tänker att vi 
kanske kan sänka tonläget lite för det här handlar faktiskt lite om att människor behöver fler chanser 
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in tillbaka. Jag tycker inte att samhället har klarat av det. Jag tycker inte staten har tagit sin uppgift. 
Väldigt mycket läggs då över på kommunerna i stället. Då vill vi titta på en lösning som vi tror kan 
vara bra både för individen och för oss som stad.  Att man faktiskt får vara med och bidra till vårt 
genom samma finns det andra aktiviteter som passar sig bättre. Då tar man dem i stället.  
 

Elisabet Lann (KD) 
Tack så mycket! Jag tycker det är så bara upprörande, tråkigt och lite kränkande att höra från vänstern 
om den kalla synen från människor som har förväntningar på personer i utanförskap. Att vänsterns 
människovärde som du kallar det handlar om att inte ha några förväntningar alls på personer som 
befinner sig i livsstadier där de behöver stöd. Att i stället cementera deras plats utanför 
samhällsgemenskapen, det är inte människovärde. Att se att varje människa något att bidra mig, alla 
kan göra något med rätt stöd. Att skapas förutsättningar komma in i samhällsgemenskapen står på 
egna ben, kunna försörja sig själv, det är för mig människovärde. Kom inte och kalla det för kyla eller 
hårdhet eller krav eller bojor. Det är ju friheten det handlar om att återge till personer som har hamnat 
i beroendeställning. 
 

Daniel Bernmar (V) 
Tack, ordförande, fullmäktige, göteborgare. Ingenstans står det som Elisabet nu pratar om i deras 
budget utan i deras budget står egentligen bara att ställa olika typer av hårda krav ytterligare gå in och 
kränka personens integritet. Man ska se tvingas in i deras hem. Man ska utreda om man kan låta de 
göra med skräpplockning för att ens förstöring stöd. Man ska på olika sätt sätta upp tidsgränser för att 
ytterligare sparka ut dem ur den absoluta botten av trygghetssystemen. Det är inte att möta människor 
på deras nivå. Vi har en lagstiftning. Den lagstiftningen för ganska tydligt. Vi ska ställa krav på 
människor. Vi ska hjälpa dem att komma in i samhället igen om de har hamnat utanför. Vi ska se till 
att socialt utsatta människor får verktyg. Så ser lagstiftningen ut. Men det finns inte i det som står i er 
budget, det handlar bara om olika sätt att ytterligare trycka ner människor som redan har det svårt.  
 

Elisabet Lann (KD) 
Det handlar ju återigen om att Bernmar läser sig in i den ton som han väljer att läsa in. Att ställa krav 
är att ha förväntningar på människor. Det är ett intressant pedagogiskt grepp att hela vänsterns och 
miljöpartiets och fis budget är skriven i finstilt för den bör också läsas som finstil text. Ingenting 
problematiseras var den här platta skattehöjningen som Jonas var inne på här innan var det gör för de 
med lägst inkomster tränger ut fler i arbetslöshet, fler i utanförskap och ni har inga, inga ambitioner 
mål eller förslag överhuvudtaget för att få in fler människor i arbete och på egna ben.  
 

Daniel Bernmar (V) 
Tack, ordförande, fullmäktige, göteborgare.!  Den ena handen vet inte vad den andra gör. Först sitter 
man i riksdagen samma partier. Sätter upp en stupstock, puttar ut sjuka människor i försäkringsstöd. 
Sedan sitter man i andra handen och ska tvinga dem att jobba heltid med att plocka skräp. Så ser det 
ut. Det är den politik som högerstyret i den här staden företräder. Jag menar att det inte är så vi ska 
hantera människor. Människor med stora behov och jag ser inte vilken tid jag har för skärmen är död 
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så jag har tre sekunder. Samma sak man inför hårda tvingande regler som gäller att om man betalar 
för hög hyra då ska man inte få den hyran ersatt. Vilka är det som har avreglerat hyresmarknad så att 
det blir ockerhyror. Det är ju samma partier. Den ena handen vet inte vad den andra gör. 
 

Jörgen Fogelklou (SD) 
Tack för ordet fru ordförande! Jag tänkte vända mig lite till Jonas här för ni måste lyfta er om vi ska få 
stopp på den här sidan nämligen. I kapitel 4 i er budget så skriver ni “AB framtiden får i uppdrag i 
samverkan med kommunstyrelsen revidera strategier om inga särskilt utsatta områden.” Det här är väl 
inga konstigheter egentligen men ni skriver i kap 4 i er budget ett kapitel ni döpt till integration. Är 
det så att du kopplar ihop särskilt utsatta områden med invandring? För om du har det, om det har 
kommit samma slutsats som mig så kommer du tyvärr bli kallad rasist väldigt snart och då måste du 
stå pall.  
 
Men jag har en genuin fråga till dig som jag jättegärna skulle vilja få svar på Jonas. Tidigare har du 
röstat nej till olika förslag från SD, allt från språkkrav inom äldreomsorgen till att kommunerna ska 
redovisade sina lagstadgade kostnader. Just lagstadgade kostnader tolkar jag det som att ni skriver er 
budget att ni vill göra nu för tre veckor sedan röstade du ner till vårt förslag om att utöka grundskolan 
till 11 ledamöter och 11 ersättare, du kanske kommer ihåg den debatten. Du skrattar lite, jag sa hade 
vi kommit med 11 hade ni sagt något annat då? Men det finns flera andra exempel i er budget som vi 
har lagt skarpa förslag om som ni har röstat nej till och nu kommer min fråga här. Har ni ändrat er 
uppfattning på dessa tre frågor sedan vi voterade om 11 ledamöter i budget borde vara klar? Eller är 
det så att det var ett sista förslag som ni slängde in efter en debatt när er budget var klar så efter det 
vår debatt? Eller är det så och det här jag vill ha ett ärligt svar: Är du som folkvald ledamot av 
göteborg fullmäktige som invald för att verka för Göteborg bästa förbjuden av statsminister Stefan 
Löfven att rösta på saker som du faktiskt stödjer, om de kommer från oss? För då hade jag förstått 
varför du säger nej till våra förslag om du är förbjuden av ditt parti att inte göra så. Men vi lade att vi 
skulle vara 11 ledamöter i grundskolan för tre veckor sedan. Det röstade du nej, nu läser jag er budget 
och ni har lagt det förslaget. Är du förbjuden av ditt parti att rösta på förslag från SD? Tack! 
 

Jonas Attenius (S) 
Tack fru ordförande! När det gälle det här med 11 ledamöter så vet du också som säkert har läst vårt 
yrkande så väl Jörgen att vi tycker att vi bör se över den frågan inför nästa mandatperiod generellt när 
det gäller alla nämnder. Vi står för det. Det borde vara 11 +11 där: men vi vill se över det. Men du tar 
upp integrationen Jörgen. Det är lite intressant. Om inte jag missminner det så ska ni halvera anslagen 
till socialnämnden Nordost. Det vore väl också så på SFI att ni fullständigt ni pratar om språkval här, 
ni fullständigt slaktar SFI. Det går från 180 miljoner till jag tror det var 40 eller sånt där. Det är en 
fullständigt slakt Jörgen. Hur har du tänkt att det ska gå till? Att det är upp till individens ansvar? Jag 
förstår inte hur du tänker. Tack! 
 

Jörgen Fogelklou (SD) 
Tack! Den debatten tar jag jättegärna. Jag ställde två frågor och Jonas gör som alla andra politiker, går 
upp och svarar på något helt annat. Jag ställde två frågor: Varför har du lagt under integration och 
varför är du förbjuden av Stefan Löfven att rösta på förslag från SD i den här församlingen. Det var de 
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frågorna jag ställde fick inte ett svar på dem. Om integrationen tar jag gärna jättelånga debatter med 
dig. Tack! 
 

Jonas Attenius (S) 
Ordförande fullmäktigeledamöter. Jag faktiskt uppfattade inte din fråga två men på det att jag är 
förbjuden den ska jag svara på för den svarade jag inte på innan. Jag röstar på bra förslag och vi 
utformar också våra egna förslag. Jag tycker inte du har tillräckligt bra förslag Jörgen. Tack! 
 

Jörgen Fogelklou (SD) 
Tack! Och det respekterar jag naturligtvis. Ofta är det kopia på våra förslag och jag tänker så här. 
Axel sitter här och myser för att han vet att vi inte kommer överens, han får ju igenom allt i sin med 
sina 24 mandat. Ska vi sitta här i två år till, för jag kan ju vara som alla resonerar som dig så får du 
inte igenom någonting under de här två åren för varje om de här två partierna är överens så kan jag 
säga för att jag stödjer de för jag ska inte stödja idag. Det blir ju helt vanliga och vi gör det. Vi tre till 
exempel. Om vi går ihop där de två partierna inte är överens, då skulle vi få igenom saker. Tack! 
 

Helene Odenjung (L) 
Tack ordförande, fullmäktige! Fascinerande replikskiften måste jag säga för att inleda med att 
kommentera det. Det är så fungerande tydligt så i vissa partier att partiledaren förbjuder andra att göra 
saker självständigt tydligen så är Sverigedemokraterna. Dessutom så verkar han förhandla mitt i 
rummet här för att vi ska kunna få till en annan konstellation, den såg jag inte komma bara sådär.  
 
Jag har svårt att hämta mig här lite men jag försöker göra ett försök. jag tänker ändå försöka få svar 
från Jonas Attenius eftersom jag ställde frågan redan på ditt anförande tidigare om ert budgetförslag. 
Därför att då föreslår ju in återigen någonting som ni kallar för en historisk omfördelning. Det är från 
byråkratin, interna processer, vinstjakt, experimentella satsningar, långsiktighet och det långsiktiga 
investeringar i välfärden och välfärds personalen. Och jag känner ju igen de här förslagen från förra 
året men trots då att ni har haft ett år på er att förklara hur det ska gå till och hur finansieringen hänger 
ihop så har du inte lyckats. Ni fördelar gärna de här 340 miljonerna som ni inte har och då hänger det 
ju inte ihop.  
 
Vi pratade tidigare om cheferna. jag vill ändå hänga upp mig på det andra som du pratade om lite 
slarvigt om byråkratin därför att det är också lätt att säga att vi ska minska på administrationen. Alla 
som har träffat skickliga administratörer saknar de väldigt mycket när de inte finns och gör sitt jobb. 
Jag tycker man ska vara noga med att dem vi har anställda i vår stad gör en fantastisk insats och är det 
så att den verksamhet inte behövs eller behövde effektiviseras, då är det en sak. Men den här slarviga 
retoriken med att vi ska minska på byråkrati och vi ska minska på cheferna, den behöver ni faktiskt 
svara upp på, jag väntar på svar Jonas 
 

Jonas Attenius (S) 
Ja vi har lagt till det i vår finansiering den här byråkratibesparingen tillsammans samma som vi hade 
förra året Helene. Det är korrekt analys på det. Jag har också varit ärlig och ödmjuk med flera för det 
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står i vår budget att vi vill prova den modellen och se genomslaget på den. Och det är inte den typ av 
administration som du beskriver nu primärt vi siktar in oss på för det du pratar om, det är den yttersta 
linjens chef och den avlastnings administration exempelvis för en rektor, det är klok administration.  
 
Sedan gör den här staden väldigt mycket. Ni fördelar ju ut pengar i er budget till en mängd olika 
områden, hur ska ni säkerställa att den når hela vägen ut? Hur ska det stoppa att det inte hamnar i 
byråkrati och överbyggnad? Vi vill göra andra saker, vi vill till exempel skrota LOV i hemtjänst för 
det är ett stort marknadssystem som drar på sig väldig mycket byråkrati jag såg senast i Dagens 
Samhälle att jag tror att det var Linköping med borgerligt styre som nu skrotar LOV i hemtjänst. Det 
är ett exempel. Vi vill jaga de tekniska konsulterna, det är 1.8 miljarder på det. Tack! 
 

Helene Odenjung (L) 
Det intressanta här ju att ni inte lever riktig som ni lär. Ni är inte sena med att lägga nya uppdrag på 
att i stället exempelvis SLK eller i nämnderna. Som faktiskt då bryter både mot den budgetram som 
fullmäktige har gett och också bidrar till mer administration och utredningskostnader så hade det varit 
så att det här gångna året hade ni präglat av att vi ska vara återhållsamma vi ska inte bidra till att det 
blir mer byråkrati, då hade jag haft större respekt, men du har fortfarande inte svarat på var de 340 
miljonerna ska tas ifrån så att ni ska få ihop er budget. Det är ju inte bara någonting man bara kan se 
hur det går, vi prövar detta utan i ett ansvarsfullt läge och ett ansvarsfullt parti, ni har ändå styrt staden 
i 24 år innan vi tog över så borde ni ju ha klarat av att få till åtminstone ett nollresultat.  
 

Jonas Attenius (S)  
Tack för ordförande. Återigen, vi vill prova den här modellen jag har varit inne på det innan. Det 
handlar inte om att sparka göra sig av med personal, det handlar inte om att göra sig av på något sätt 
med överbyggnad idag men det handlar om att begränsa och sätta ett stopp här och nu för fortsatt och 
det är en tidsbegränsad. När vi pratade om det interna kanske vi pratar om tre fyra år. Sedan tror jag 
man gjort tillräckligt där och vi vill prova den modellen först. Det är ingen i den här församling, med 
respekt från Demokraterna som har ett sånt förslag. Ingen annan i den här församlingen. Tack! 
 

Karin Pleijel (MP) 
Ja, tack! Det är många som pratar om kris och krismedvetenhet. Men hallå, ta bort skygglapparna, vi 
har ju en klimatkris också. Vi kan inte bara säga att vi ska lösa Corona krisen och trygghetskrisen, det 
ska vi göra också. Men klimatkrisen som vi vet kräver omfattande åtgärder.  
 
Jonas jag är förvånad att du ser klimatet som en nationell fråga. Det är väl ändå en global fråga. Och 
då ska vi inte sitta här och rulla tummarna “då löser de någon annanstans, någon annan gång”. Utan 
det är ju så att verkstaden sker i kommunerna och vi vet att näringslivet är väldigt på den här frågan. 
man har insett vart vi är påväg. Vii måste ställa om och det snabbt och då måste kommunen göra sitt 
och det är ju så att även om marknaden är bra på vissa saker och ställer om snabbt nu så är det så att 
marknaden gör bara det de är bra på. Men de har inte helhetssynen, de behöver ramar och de behöver 
riktning och därför behöver politiken vara aktiv.  
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När det gäller den sociala hållbarheten så tänker jag säga något om skola för vi satsar faktiskt mer än 
någon annan på skolan. Ni såg demonstrationen utanför idag hur angeläget det är. 220 mer än 
Alliansen och i liknande mer än S och D. Det är ju så att redan i mammas mage så måste vi börja 
fånga in de barn som kan tänkas halka efter när skolan börjar. Vi vill också se i skolorna mer arbete 
för att jobba med konflikthantering utan våld. Det finns en framgångsmodell som heter Mentors in 
Violence Prevention som vi gärna vill se i stadens skolor. Vi vill NPF-säkra dem så alla elever får en 
ärlig chans.  
 
Förstå att detta faktiskt inte blir verklighet om inte den rödgrönrosa budgeten vinner. Ingen är gladare 
än jag Helene som pratade här om skolan när det går bättre där. men ni tar bort den socioekonomiska 
riktningen. Det är oroande. Tack! 
 

Elisabet Lann (KD) 
Tack så mycket ordförande och åhörare och fullmäktigeledamöter! Jag skulle vilja ägna lite mer 
uppmärksamhet åt det här området som inte har fått så mycket uppmärksamhet först när pandemin 
blev ett faktum och det handlar om äldreomsorgen som har haft ett otroligt svårt år. Jag tycker ändå 
att det finns väldigt goda skäl att vara hoppfull och optimistisk när det gäller äldreomsorgen. För det 
som har hänt under det här året, det är att det är en verksamhet som har fått uppmärksamhet som den 
tidigare inte har fått.  
 
Jag vill faktiskt passa på att säga att jag tycker det är upplyftande att läsa övriga partiers och 
partikonstellationers budgetar på det här området för det är rörande i hur stora stycken vi ändå är 
överens om de åtgärder och satsningar som måste till. Vi behöver anpassa vår äldreomsorg för 
framtiden med ett utökat ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården mer sjukvård kommer att 
utföras i hemmet. Jag är övertygad om att vi kommer ha bättre förutsättningar öf att klara av 
samarbetet med regionen när vi har en samlad nämnd som har det ansvaret i staden. Och vi riggar vår 
organisation för att vara redo att ta ett större ansvar. Vi måste också se över arbetssätt och bemanning 
och den tekniska utvecklingen så att personalen verkligen får tid att göra det som är värdeskapande för 
våra omsorgstagare.  
 
Vi vill satsa på personalkontinuitet för trygghet och kvalitet för det är när personal och omsorgstagare 
kan bygga relationer som kvalitet kan skapas. Vi ska inte längre behöva höra från omsorgstagarna att 
det kommer nya hela tiden. Vi behöver också satsa på digitalisering för de framtidens äldre är mer och 
mer moderna och möjlighet att leva ett mer socialt och aktivt liv tack vare digitaliseringen. Det var 
några saker, tack! 
 

Daniel Bernmar (V) 
Ja Tack, ordförande, fullmäktige, göteborgare. Ja man baxnar ju när Elisabet Lann står i den här 
talarstolen och säger att äntligen får vi prata om äldreomsorg. Jag vet inte Elisabet var du har varit 
men jag har varit här hela tiden och jag har pratat om äldreomsorg varenda budgetdebatt sedan åtta år 
det var väl åtta år tillbaka. Varför har jag gjort det? Därför att den har varit så nedprioriterat historiskt. 
Jag har drivit frågan om att behovet av att uppvärdera äldreomsorgen har varit nödvändigt länge. Jag 
stod här förra året och hänvisade till den katastrofbudget, det nedskärningsprogram som ni hade 
lanserat och som ni har drivit igenom de senaste tre åren i äldreomsorgen och varnade för 
konsekvenserna av det. Nu kom det en pandemi, då blev det övertydligt för alla invånare hur farligt 
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det var att fortsätta det var att den vägen som högerstyret har stakat ut. Det här vad som har hänt, det 
är högerstyret som har valt att backa och inse konsekvenserna av att nedskärningarna innebär i 
slutändan att människors liv går till spillo. Det är vad som har hänt. Så det är positivt att Elisabet Lann 
äntligen har kommit in i den rödgrönrosa värmen när det kommer till äldreomsorgen. 
 

Elisabet Lann (KD) 
Nej, det är sant Daniel. Jag har inte varit här i åtta år som du har varit när du bland annat tagit ansvaret 
för den äldreomsorg som stod dåligt rustad för hantering av en pandemi. Det är inget som hände under 
de åren som jag har ansvaret för äldreomsorgen. Det som skilde vår budget från förra året var inte 
särskilt många punkter som om vi jämför med årets budget där vi faktiskt ser vad som behöver göras 
åt äldreomsorgen. Era konkreta åtgärder det handlar om cykelkurser, lägg av Daniel apropå baxna. 
Var lite sanningsenliga i alla fall. Det var ingen nedskärningsbudget förra året. Vi ökade ramarna med 
1,4 %. Det är en tydligt närmare utfallet på när kostnadsrisk på 2% än vad som prognosen var med 
2,9%. Vår gissning var så god som någon anna gissning. Utöver det gjorde vi stora satsningar ökade 
ersättningen till hemtjänst. Det var ingen nedskärningsbudget. Det blir inte sant för att du säger flera 
gånger. 
 

Daniel Bernmar (V) 
Tack, ordförande, fullmäktige, göteborgare. Det här är ju absurt. De satsade 20 miljoner på 
hemtjänsten och sedan skalade ner då när de inte räknade upp löneökningarna till den nivån som det 
faktiskt blev. Samlat om man räknar på totalen var det en nedskärning. Rödgrönrosa oavsett om vi 
varit i styre eller om vi suttit i opposition har varje år föreslagit reella utöver index riktiga ökningar 
varje år. Tack! 
 

Elisabet Lann (KD) 
20 miljoner stämmer inte. 38 miljoner, det är nästan dubbelt så mycket! Jag vet att Bernmar inte är så 
noga med sanningen men jag tycker den är viktig och relevant i det här sammanhanget. Utöver det så 
gjorde vi satsningar året innan också som ligger kvar i ramhöjningen. det var ingen 
nedskärningsbudget och det blir inte sant för att du säger det fler gånger.  
 

Karin Pleijel (MP) 
Ja vi räknade ut att det var en nedskärning på 148 miljoner på det som Alliansen gjorde. Men jag 
måste fråga dig Elisabet Lann för det är faktiskt så att Göteborg sticker ut i landet när det gäller 
äldreomsorgen. Vi fick rapportering från den 29:e september från SLK mer än dubbelt så hög 
dödlighet på våra äldreboenden jämfört med landet som helhet. 3.9 70+:are per 1000 jämfört med 1.7 
i landet. Vad ser du på ert ansvar för detta för det var faktiskt en förfärligt tråkig tid och att vi har fått 
kritik från KPMG, den rapporten att man inte var på tårna tillräckligt, det var ni som styrde. Var har ni 
för ansvar? 
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Elisabet Lann (KD) 
Tack så mycket! Jag tror inte att någon är nöjd med pandemin det är ingen som är för handen och det 
är hela inte så att det kom en massa konstruktiva förslag som hade kunnat förhindra detta som hade 
kunnat alltså som låg på vårt bord som vi hade att hantera. Utan den äldreomsorgen vi hade, den har 
vi tillsammans byggt upp. Så jag tycker att man kan vara lite försiktigt i vad man lägger ansvaret.  
 
Men naturligtvis så känner jag ett stort ansvar för hur äldreomsorgens förutsättningar såg ut att 
hantera pandemin. Det man ska komma ihåg när vi tittar på den här statistiken är att vi har många fler 
på våra boenden i Göteborg än till exempel Stockholm och Malmö. Det spelar roll för var andelen av 
de som dör bor. I andra städer var det fler i hemtjänsten och där den siffran är väldigt låg i Göteborg. 
Jag tror att Karin som naturvetare vet att statistik ska man vara lite försiktig med och det är viktigt att 
förstå bakgrunden. 
 

Karin Pleijel (MP) 
Ja, det är läget som var i våras hade ju inget önskat och ingen ville ha det. Det som jag ser i KPMG-
rapporten det är kritiken mot att man faktiskt inte var på tårna. Det var på något sätt som att kris det 
drabbar inte oss utan vi tar lite lugnt jag vet inte så var det nog hela landet, men i verkligheten nådde 
ju fram och då var det ju extra viktigt för ordförande i SDN till exempel där man hade många 
drabbade på äldreboendena att faktiskt begära hjälp. Vi vet ju att det var 40% sjukfrånvaro på några 
äldreboenden och det fattade man ju att det är kris på allvar och det snabbfotade styret hade behövt 
finnas på plats. 
 

Elisabet Lann (KD) 
Tack så mycket! Jag håller med dig Karin vi hade behövt vara igång tidigare men jag tror inte att 
någon var redo att vara igång tidigare men med facit i hand så ser vi att vi hade behövt det så jag 
håller helt med dig. Men för att ha lite perspektiv på det så behöver vi också komma ihop att första 
smittan såg vi i äldreomsorgen första april. 8:e april hade vi en hel rad tillsammans med 
Socialdemokraterna en hel rad med förslag som faktiskt spelade stor roll sedan men specialteam, 
komfortråd och andra åtgärder. så det tog en vecka men visst, vi hade behövt ta organisationen på 
plats tidigare. Det kan vi alla konstatera.  
 

Stina Svensson (Fi) 
Tack så jättemycket för ordet! Ja, jag vill gå in mer på klimat nödläget. I Alliansens budget så vill ni 
prioritera ekonomiskt tillväxt när det oss sedan i förbifarten när de vill tala klimat så nämns grön 
tillväxt. Vi i Fi vill gärna se tillväxt inom sektorn miljö teknik men på den övergripande nivån så är 
det hur mycket vi konsumerar som spelar roll. Alla goda effekter av miljöteknik äts upp av ökad 
totalkonsumtion.  
 
Utsläppen ökar i takt med tillväxten. Vi konsumerar allt mer, vi använder upp ändliga naturresurser 
och våra utsläpp inte minskar inte. Det gäller i allra högsta grad Göteborg. För oss i Fi är valet 
självklart. Vi ska inte förstöra vår planet för att bibehålla ett ekonomiskt system som kräver det. Vi 
ska skapa system som respekterar naturens gränser. Mer produktion mer konsumtion är inte en 
lösning för klimatet. Det är själva centrala problemet. Göteborg ska inte ha hög tillväxt som mål, att 
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fortsätta sätta ekonomiskt tillväxt som överordnat mål i ett klimatråd läge vi befinner oss i är 
ansvarslöst.  
 
Vi i Fi menar allvar med att vi vill skapa ett hållbart Göteborg som inte förstör planeten. Det betyder 
att vi behöver ställa om radikalt och jag vill påminna er om igen att en genomsnittlig svensk lever som 
att hen hade 4.2 jordklot och vi har bara 1. Vår överkonsumtion är respektlös mot det som drabbas 
idag i andra delar av världen till följd av klimatförändringarna. Djur och natur som vi utrotar och 
kommande generationer som vi lämnar att överleva i en förstörd värld.  
 
Till nästa års budget så hoppas jag att ni tänker om och medan vi också då redan nästa vecka samlas 
här igen och betong partierna här i styret kommer att försöka trycka igenom att vi ska bygga ett 
klimatvidrigt Skeppsbrogarage för 1 miljard för 2020 så tar vi chansen då tänker jag att stoppa 
tillväxten av parkeringsplatser. Tack för ordet! 
 

Emmyly Bönfors (C) 
Tack för ordet. jag vill börja med att lyfta den ideologiska skillnad som Stina lyfter, synen på tillväxt 
och hur tillväxten kan bidra till omställningen. Det är vår övertygelse inom Alliansen att genom att 
ställa om och kanske ta fram innovationer här i Göteborg som sedan kan exporteras till andra delar av 
världen. Det är ju så vi når en klimatnytta på riktigt.  
 
Och sedan så vill jag också lyfta fram i vår budget så lyfter vi just cirkulär ekonomi, dvs att saker och 
ting som redan har producerats även gång kan återanvändas på ett bättre sätt, det är därför vi vill ha 
med mål om (det sprakar i mikrofonen) men att vi vill ha mer mål om minskad klimatet påverkan från 
konsumtion i den nya miljö och klimatprogrammet och det är ju också därför vi lägger uppdrag om 
cirkulär ekonomi till leasingbolaget bland annat så jag tror du läser lite vår budget här som falles i 
bibeln för det är inget som har sagt att det cirkulära inte är viktigt. Ja, tack! 
 

Stina Svensson (Fi) 
Tack! Ja, de ideologiska skillnaderna ligger i att ni vill öka den privata konsumtionen medan vi vill ha 
en högre offentlig konsumtion. Och vad gäller budgeten så ser vi att det rödgrönrosa gör ju betydligt 
större satsningar på klimat än vad Alliansen gör. Det är ju det här då vad ambitionsnivån är precis som 
Karin var inne på att vi är i en klimatkris. Vi måste börja agera nu.  
 
Emmyly Bönfors har begärt en kontrareplik. Klockan funkar inte fortfarande så jag säger till innan när 
det är tio sekunder kvar, är det fine? Varsågod Emmyly Bönfors har en minut på sin andra replik 
varsågod! 
 
Jag skulle säga det här också att konsumtion är ju inte bara produkter utan det kan vara tjänster och vi 
ser ju att det blir det skulle vara en positiv omställning att gå mer mot att konsumera tjänster i stället 
så jag tror man behöver bredda begreppet här lite mot vad du anför. Tack! 
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Axel Josefson (M) 
Tack för det ordförande, Göteborg, fullmäktige. Ja, det vi har en stor ideologisk skillnad här när det 
gäller tillväxtfrågan. Ska vi klara vår välfärd och ska vi också klara våra klimatutmaningar så krävs 
det en tillväxt. Vi måste ha pengar för att kunna investera. I industrin är det väldigt tydligt. Ska vara 
stora fordonstillverkare kunna tillverka nya elbilar, ja då krävs det pengar för att faktiskt kunna göra 
det. Därav så är det ju väldigt viktigt att vi också som kommun kan orka hålla hjulen öppen. Men det 
finns ju en gräns för vad kommuner faktiskt klarar av. Vi kan inte vara leva på offentlig tillväxt för 
det kommer inte att fungera i längden och då kommer vi få en fullständig kraschlandning, både 
ekonomiskt och för klimatet. Så att det är viktigt att hålla de här två sakerna ihop. Tack! 
 

Stina Svensson (Fi) 
Jag vill bara förtydliga att vi inte är emot en miljöteknik alltså en grön miljöteknik. Problemet 
är du säger det själv att med fordonsindustrin om vi ska satsa på industrin, det är precis den 
här ideologiska skillnaden som jag vill lyfta. Vi kan inte även om det är elbilar inte fortsätta 
producera mer av den typen för vi måste också börja fundera på hur tillverkar vi de här 
elbilarna, var hämtar vi material från? Det vi gör här får påverkan globalt. Det är det som jag 
vill lyfta i det här och det syns inte i er budget. 
 

Axel Josefson (M) 
Tack, ordförande, fullmäktige, göteborgare! Jag tänkte gå tillbaka till Socialdemokraternas 
populistiska förslag här om satsningar i välfärd på 340 miljoner kr. Där man då säger att det är 
personalen inom administration som ska avveckla så vi ska satsa detta inom välfärden och jag undrar 
lite Jonas du som faktiskt är förtroende man, hur det här rent praktiskt ska gå till, vilka är det inom 
den administration som vi idag sitter och rullar tummarna och som du säger att vi kan avvara?  
 
Det räcker ju inte med det. För att i er budget så har ni ytterligare 217 miljoner som ni ska bespara för 
nästa år och jag antar väl att det är samma men då handlar det inte men omskolning utan då handlar 
det om avsked för att klara detta och jag undrar hur du har tänkt i det vilket är det ni ska avveckla i 
Göteborg stad och framför allt hur ska det gå till när ni fortsatt stödjer den evighetsanställning om vi 
har här i Göteborg stad. Det skulle vara väldigt intressant att kunna få en lite mer detaljerad 
utläggning på hur ni har tänkt er detta.  
 
Ska man lyckas med investeringar eller lyckas med effektiviseringar så krävs det investeringar. Jag 
har själv personlig erfarenhet att för de stora industriföretagen jobba med effektiviseringar och då 
investerar man i verksamheten för att kunna göra effektiviseringar. Vi Inom Alliansen vi lägger till 
exempel fram 100 miljoner som vi vill investera i ny teknik inom äldreomsorgen. Det är ett sätt för 
oss att kunna effektivisera den verksamheten utan att det ska behöva drabba i stora 
personalnedskärningar. Jag tror det är viktigt att man har de sakerna med sig i detta och inte enbart 
lyfter fram ett populistiskt förslag att minska på administration och byråkrati och tro att man på något 
sätt kommer att hitta en långsiktig verksamhet som kommer att fungera på tillfredsställande sätt. 
Tack! 
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Jonas Attenius (S) 
Tack ordförande fullmäktigeledamöter. Ja, du blandar ihop korten igen Axel. Vi ska inte avskeda eller 
avveckla någon verksamhet. Det vi sagt är att det är ett anställningsstopp. Att sluta anställa 
överbyggnad under en period. Det är det vi sagt. Vi ska inte avskeda någon. Så det har inte varit en 
fråga överhuvudtaget. Och vi vill ge kontrollen till oss politiker att styra det, vi behöver ta grepp om 
det. För du är lite svaret skyldig frågan. Du har ett uppdrag som gäller att andelen personalvolym i 
staden ska minska. Hur ska du styra det? Vilka grupper är det som ska minska? Du har ju ingen 
styrning i din budget kring vilka grupper det handlar om. Det vill jag ha svar på. Tack! 
 

Axel Josefson (M) 
Ja tack för det. Men då kvarstår lite frågan här hur ska du få ihop ekonomin? Du pratar om att du vill 
satsa 340 miljoner. Du vill pröva någonting, vi får se om det fungerar. Sedan har du ytterligare ett 
besparingskrav på 217 miljoner och det har jag inte fått svar på hur du har tänkt att hantera det till 
nästa års budget. Det innebär ju också ett besparingsförslag och som jag ser det så är det väl 
administration och byråkrati som det kommer att peka ut i det här.  
 
Sedan när det gäller vår budget, det är så vi har skrivit det jag tror vi skrev det förra budgeten och vi 
skriv det säkert i den här budgeten också, vi har ju våra ramar på 1,5% som är ett effektiviseringskrav 
för våra verksamheter. Men samtidigt så tillför ju vi precis som jag pratade om äldreomsorgen, 
resurser för att utveckla verksamheterna och hur det är kommer hanteras, ja det kommer ju 
verksamheterna själva att komma fram till att ensidigt peka ut en grupp administration och byråkrati 
tycker jag är helt felaktigt. 
 

Martin Wannholt (D) 
Tack herr ordförande. Ja, nu behöver vi närma oss pudelns kärna när det gäller hur vi gör våra 
budgetar. Det har varit rätt hårda ord här idag från olika håll och den här attacken från Alliansen på 
Socialdemokraterna den är välkommen naturligtvis men som de pekar ändå ut vissa delar vad du gör 
Axel och Alliansen och nästan alla partier det är att ingen vill tala om.  Vi gör det väldigt tydligt och 
vi brukar få väldigt mycket anklagelser det går inte att skära ner så mycket eller vilka ni vill ta- Vi 
jobbar mycket med det demokraterna ute i nämnderna där vi sitter och se vad går att skära ner här 
eftersom vi hela tiden tänker att de pengarna betyder ju fler barnskötare förskollärare någon 
annanstans mer i äldreomsorg och så vidare. Så att när ni lägger in 1,5% åren framöver, kallar det 
effektivisering. Det är ju exakt samma sak som ni i själva gör om ni anklagar andra för Axel. Jag 
tycker inte det hederligt, jag tycker att vi ska komma överens i den här församlingen att alla ska peka 
ut mer exakt vilka är det vi ska kunna dra ner på. 
 
Då beklagar vi från presidiets sida att vi har lite strul med tekniken. Axel har begärt replik. Jonas har 
också begärt replik. Då återgår vi till replikskiftet som vi hade tidigare, vi beklagar att tekniken inte 
fungerar. Jonas Attenius, varsågod. 
 
Nej men tack ordförande, fullmäktigeledamöter. Det här du säger hitta-på uppdrag och så vidare eller 
vad du nu kallar det, vi har fakta från staden. Tittar vi mellan 2017-18 så var 50% av våra 
nyanställningar byråkratiadministration, en ganska ansenlig summa. Den finns där. Men Axel du är ju 
svaret skyldig. Hur ska du säkerställa att det blir fler förskollärare, fler barnskötare, fler 
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socialsekreterare. Hur säkerställer du att den lokala enhetschefen längst ut, rektorn längst ut som får 
mer pengar i sin plånbok och kan anställa upp på plats? Hur ska du säkerställa det? 
 

Axel Josefson (M) 
Ja, Det är väldigt enkelt Jonas, och det är att vi investerar i verksamheten. Sverige investerar över 200 
miljoner i ny teknik när det gäller äldreomsorgen. Det kommer att möjliggöra frigörelser utav resurser 
och det kommer möjliggöra att vi faktiskt kan du satsa på den yttersta linjen. Jag tror att det är så man 
behöver jobba. Den här ensidiga populistiska att nu ska vi förbjuda administratörer och vi ska sätta 
upp ett anställningsstopp för det. Jag skulle gärna vilja att vi går ut i verksamheten du och jag Jonas 
och ska vi försöka hitta de administratörer som sitter och rullar tummarna där ute. Det här är ganska 
många människor som ni pratar om, det är 500 miljoner ni ska bespara. Hur många utav de här 
administratörer sitter där ute och rullar tummarna? Jag hade gärna velat ta ett besök med dig ute i den 
verksamheten. Tack! 
 

Jonas Attenius (S) 
Tack ordförande vi ska inte förbjuda några administratörer det har jag aldrig sagt. Sedan vill du lösa 
det här genom digitalisering, det är digitalisering som ska ge fler undersköterskor, barnskötare, lärare 
och så vidare. Ja digitalisering är välkommet men det löser ju inte att du ska styra resurserna hur de 
hamnar längst ut i enhetschefens plånbok. Inte ett dugg. Tack! 
 

Martin Wannholt (D) 
Ja, jag vill hävda att det inte är hederligt att köra debatten på det sättet. Ni lägger ju också axel in 
effektiviseringar, vad är 1,5% en 1% ned på alla nämnderna åren framöver som du kallar 
effektiviseringar. Menar ni att vi inte ska in i Hell Count i kommunen, det är klart att du inte menar. 
Det är klart att med de pengarna pekar ni inte ut, ni kallar det effektivisering rakt i hela linjen, du har 
gått upp tre gånger totalt idag och berättat om din fantastiska digitalisering i äldreomsorgen. Den 
hoppas jag att den lyckas. Men du blir ju svaret skyldig eftersom ni går på Socialdemokraterna till 
exempel som pekar ut en grupp, jag tror att det har tagit i för mycket på så kort sikt, men ni gör ju 
samma sak och säger ingenting ni bara kallar det effektiviseringar, det är den här fegheten och jag 
välkomnar hoppas att du bjuder mig Axel också så ka vi gå runt och titta i verksamheterna. Hur väl vi 
kommer till det nämnd som jag sitter. 
 

Axel Josefson (M) 
Jamen jag ser verkligen fram emot det här verksamhetsbesöket Martin. Du och jag och Jonas så ska vi 
ut och titta på administratörer ska ni få peka ut för mig som sitter och rullar tummarna. Det ser jag 
verkligen fram emot. Men du är ju också lite svaret skyldig Martin du har ju besparingar på 300 
miljoner i din budget. Som du ska hantera genom effektivisering av olika slag. Vi har 1,5% 
uppskrivna ramarna, vi är fullt finansierade. Ni påstår att ni har satsningar eller nedskärningar och så 
ni hänvisar till att ni ska så att säga bli av med administratörer eller förflytta om detta och ni kan inte 
visa oss hur det rent praktiskt ska gå till. Förlåt att vi ställer frågor kring detta jag tycker att det här är 
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ju det två största partierna i fullmäktige. Ska väl faktiskt kunna svara på hur era budgetar ska gå ihop. 
Jag tycker faktiskt vi kan ställa det kravet här. Tack! 
 

Martin Wannholt (D) 
Ja det här är viktigt. Du gör ju också nedskärningar men du talar inte om alls hur du har tänkt att göra 
dem. Det är ditt problem Axel. Nu har vi centrala, flera centrala nämnder för nästa år. Vi har 
kompetensen samlad i äldreomsorgen, funktionshinder och så vidare. Det är ju naturligtvis ett 
ypperligt tillfälle och vi har med oss bakåt förskolan, vi har grundskolan, varför ska vi då ha en 
överbyggnad på statsledning ner på de områdena. Här har vi jättestora möjligheter. Vi ska jättegärna 
gå runt tillsammans men du är svaret skyldig för du lägger in en liten låg procentsats för löner och 
talar inte om hur du ska ta oss hem.  
 

Emmyly Bönfors (C) 
Tack för ordet! Nu kommer vi in mer på miljö- och klimatfrågorna igen och här vill jag lyfta fram 
några delar som vi har satsat på inom Alliansens budget och det är ju till exempel det nya 
miljöledningssystemet som nu träder i kraft som vi har klubbat här i fullmäktige men som vi måste få 
verklighet i nästa år. Det den nya miljö och klimatprogrammet med tre stora huvudmål. Det är 
naturen, klimatet och människan som vi lägger betydande resurser på. Det är ju inte bara där vi kan 
jobba med miljö- och klimatfrågorna utan vi lägger också pengar på inköp och upphandling, på 
konsument och medborgarservice för vi vet att vi behöver lägga konkreta uppdrag i de här nämnderna 
för att vi ska kunna komma till rätt med omställningen.  
 
Vi är ju som vi talar om tidigare, ett litet exportberoende land i Sverige och vi behöver vi har 
dessutom ganska höga personalkostnader i landet som helhet så vi behöver ju hitta nya intäkter, hitta 
ny typ av tillväxt i de gröna innovationerna där Göteborg är ledande och för det har vi också avsatt 
pengar till ett s k KSO klimatkontrakt inom nätverket Viable Cities där vi själva ingår som stad och 
det innebär helt enkelt att vi måste säkra att Göteborg även i framtiden är en plats där företag vill 
etablera sig och utveckla gröna innovationer. Det handlar om att säkra kanske utländska kapital för att 
kunna ställa om för att vi kan ju inte ställa om hela Göteborgssamhället på egen hand.  
 
Men när jag också läser andras budget, jag hade ju några frågor till Jonas förut som jag inte riktigt 
fick svar på, det vill säga varför de inte lägger några konkreta uppdrag till miljö och klimatnämnden 
så har jag också en annan fråga. Ni säger att klimatet påverkas mycket av bygg och trafik. Jag är 
nästan klar, samtidigt har ni ju inga uppdrag kopplat till just nämnderna som påverkar 
föroreningarnas, hur kommer det sig Jonas? 
 

Karin Pleijel (MP) 
Ja det är bra med ett miljöledningssystem det som ni ska införa. Men varför fegar ni då ut med det 
förslaget vi har om ett externt granskade klimatråd? För det är faktiskt så att detta är inte så lätt att få 
de utsläpps kurvorna och knäcka neråt i den takt ni behöver och det kan vara svår när man är inne i 
systemet. Vi behöver ett granskande klimatråd.  
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Sedan är jag besviken att du raljerade över centrala miljöstimulansmedel. Har du noterat att det är 
prisbelönt att det blir nationell standard av flera av de här. Det är ni som har skrotat framgångsrikt 
miljöarbetet där. Sedan är jag också besviken att ni tog bort ekologiskt som mål. Närproducerat det är 
jättebra, vi ska använda vår jordbruksmark men det ska inte vara när besprutat.  
 

Jonas Attenius (S) 
Tack ordförande och fullmäktigeledamöter jag trodde jag tydliggjorde det innan att vi kan ha skrivit 
det på olika ställen. Vi har inte specifikt mer än det som står i miljö och klimatnämnden. man kan 
lägga uppdrag på andra ställen i budgeten också som jag redogjorde innan.  
 
Sedan tycker vi det är viktigt att det sker på ett rättvist sätt och med oss göteborgarna på ett klokt sätt 
och att vi börjar på de ställen där det verkligen är skillnad. Där upplever jag ärligt talat, tittar på dig 
Emmyly och alla andra fossilfritt bland annat och även rödgrönt hittat och detta år att vi har ett bra 
samtal kring de frågorna. Det hoppas jag fortsätter för det krävs och jag vill bara säga också att det är 
en global utan jag menar att det var en nationell nivå som beslutar att ha sär men det är en global kris. 
Tack! 
 

Emmyly Bönfors (C) 
Tack! för det. Ja, men Socialdemokraterna er budget är ju ett stort tillbakasteg för klimatarbetet. Ni 
försvarar den bristande klimatpolitiken med att den slår hårt mot de som saknar resurser att leva ett 
klimatvänligt men faktum är och det tror jag även de rödgröna håller me dom att det är just som har 
de sämst ställt som klimatförändringarna slår hårdast mot så det är nästan när man ser i er budget att 
ni har suttit här med gula västar och vi lägger inget. Vi lägger inget förslag till miljö och 
klimatnämnden. Tack! 
 

Martin Wannholt (D) 
Tack, ja när vi hade debatten och skolan och förskolan och gymnasiet förra året så var det stora 
rabaldret att Alliansen gjorde stora nedskärningar fast de kallade de satsningar. Men de kanske hade 
tänkt sig att det bara skulle tas bort administratörer.  
 
Vi har ju förlorat ett antal pedagoger från kommunen i år. Vi har fantastisk personal. förskollärare, 
barnskötare, lärare, rektorer där ute. Vi har alla sett vad som hände med nedskärningar till följd av det, 
på Nytorpsskolan nu senast. Samtidigt så vill jag passa på att berömma Alliansen att ni nu har skärpt 
till er på det här området och lyft upp er. Så att vi har bättre förutsättningar nästa år men vi har haft ett 
förlorat år på det området. Och vi såg också hur resultaten gick ner i sexan. Det gick upp i nian men 
då ska man komma ihåg vi ska inte måla en dålig bild men vi hade inga nationella prov. Så vi får se 
hur det går till våren men nu med satsningar kanske det finns hopp. 
 
 Sedan skulle jag vilja nämna kort äldreomsorgen och övriga välfärden när de gäller de osakliga 
löneskillnader. Vi hittar skrivningar i era budgetar att det här är viktigt och så vidare men vi hittar 
inga avsättningar eller riktade. Jo, i rödgrönrosa så har man lyckats med skattehöjning med 
lånefinansiering och allting avsätta 10 miljoner till jämställda löner. Det är ju smått fantastiskt när vi 
har fått in nu siffror på de osakliga löneskillnaderna på respektive område. Vi tar detta i två steg och 
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lägger ihop vår budget från demokraterna med våra osakliga lönesatsningar, halva potten på 
äldreomsorgen, då lägger vi ju mer pengar på äldreomsorgen än rödgrönrosa. Så att jag vet inte hur ni 
har tänkt där, varför vill ni inte ta tag i och åtgärda när ni har så mycket pengar i en budget som aldrig 
kan gå ihop med skattehöjningar här och så klarar ni inte ens att reservera för att beta av de osakliga 
löneskillnaderna. Det är jättekonstigt att se Daniel och ni andra. 
 

Helene Odenjung (L) 
Tack så mycket ordförande fullmäktige! Jo men jag har precis fått en utvärdering av hur det gick förra 
året och hur skolpengen de facto gått ut till skolorna, hur mycket blev det ut i till varje skola? Det blev 
så i det minsta resursfördelningsmodellen 4%. Det var ingen besparing här i den skolpeng som 
fullmäktige ger till skolan. Det är dessutom så att tittar vi å de extra resurser som vi också la på 
mellanstadiet eftersom vi såg att där är det tuffare, där är det 11%. Så de besparingar som Martin 
oroar sig för, de har realiteten inte skett ute på skolorna, utifrån tilldelningen av resurser. Däremot så 
pratar du om de som budgetunderskott som skolorna hade med sig ifrån de att vi bildade den 
gemensamma nämnden. Där fanns det inte ett enda parti som föreslog att de underskotten skulle 
strykas, det gör vi nu.  
 

Martin Wannholt (D) 
Tack! Ja det är fler än Axel som behöver gå ut mer i verkligheten hör jag. Med de budgetförslag vi la 
förra året på skolan så hade de budgetunderskotten inte behövts hämtas hem i den utsträckningen och 
du svarade inte på har de fackliga lärarna och fel på Nytorpsskolan med de nedskärningar, har de fel 
då eller jag tror inte de blir gladare att du står och säger att det är 4%. Vi har arbetsmiljöanmälningar 
hela vägen upp på oss nu, på ditt område och ansvarsområde Helene! 
 

Helene Odenjung (L) 
Tack! Det är svårt att svara på alla frågor på så kort tid, men jag håller verkligen med och är otroligt 
bekymrad över situationen på Nytorpsskolan. men det har väldigt lite att göra med den debatten vi 
hade på fullmäktige för ett år sedan. Situationen på Nytorpsskolan handlar väldigt mycket om hur 
samhället ser ut utanför. Vi har också riktade insatser i huvudmannainsats för att man ska kunna lösa 
det utöver skolpengen. Är jag nöjd med hur det ser ut, nej det är jag verkligen inte och jag är djupt 
oroad. Det hade jag tänkt att prata om i mitt anförande lite senare.  
 
Men jag skulle också uppskatta och jag gör det verkligen att vi ser att vi har en huvudfokus på skolans 
huvuduppdrag för lyckas vi inte med det att se till att alla elever når målen, då lyckas vi verkligen inte 
heller att pressa tillbaka den kriminalitet och den oro som du inledde med att prata om. Det hänger 
naturligtvis ihop. men det har väldigt lite att göra med huruvida det var den budgeten som man eller 
den budgeten som vann, det handlar om ledning och styrning. Det gör vi gemensamt här utifrån… 
 

Martin Wannholt (D) 
Tack fru ordförande! Ja men vi får inte svar här. Har det blivit färre eller fler lärare på nytorpsskolan? 
Och vad är kopplingen, nu tog du in andra sak, vi har många bra förslag från olika håll med 
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trygghetssatsningar och så vidare. Men nu pratar vi en konkret skola, vad är det som har hänt på grund 
av din budget här? Du kunde ju inte svara på det. Har det blivit färre lärare där? Det är ditt ansvar, det 
är du som har ställt till med det Helene. 
 

Helene Odenjung (L) 
Det är olika saker Martin därför att skälet till att Nytorpsskolan hade ett budgetunderskott med sig och 
behöver tre år på sig att jobba tillbaka det underskott de har färre lärare därför att de också har färre 
elever, det är så skolresurs modellen fungerar. Med det sagt så står det också i vår budget att det krävs 
andra insatser för att vi ska kunna utöver resursfördelningsmodellen. Vi har inte föreslagit att vi ska 
göra Santa stora förändringar i den utöver. Det är en kraftig satsning därför att man måste rikta 
insatserna där de behövs bäst. Väldigt mycket resurser går åt för att se till att vi kan ha bra 
välutbildade lärare. Men det krävs andra sociala insatser på Nytorpsskolan som skolans budget har fått 
stå för. Det är orimligt. 
 

Martin Wannholt (D) 
Jo det gjorde du, nu jättemånga vittnade på det här. Tack herr ordförande! Ja, jag får inga svar tycker 
jag. Det är så att det har skurits ner lärare där. Att inte har skurits ner ännu fler tjänster för att man får 
ju inte röra administratörer har vi hört från Alliansen i kväll, det är ju för att Socialdemokraterna och 
demokraterna tvingade fram det här hotet och genomförde återremissen. Annars hade det varit ännu 
större besparingar i årets budget och skola för det var ju det ni kom till den här församlingen med som 
ursprungligt förslag förra året så jag tycker att jag berömmer ju er att ni nu har kommit ikapp oss 
andra som har ett detta men jag tycker vi har haft ett förlorat år, delar av skolan. Du borde eller någon 
borde ta ansvar för det inom Alliansen. Tack. 
 

Jörgen Fogelklou (SD) 
Tack för ordet fru ordförande. Ja, nu kommer jag nästa av med vad jag skulle gå in och säga efter det 
replikskiftet men vi pratade om äldreomsorgen och personal där. Vi tillskjuter ju 440 miljoner till 
äldreomsorgen. Grundskolan och förskolan får betydligt mer i vår budget än de flesta andra där den 
rödgrönrosa faktiskt lite mer än oss men de har en skattehöjning. också. Vår budget är fullt 
finansierad full ut. I har också en låglönesatsning på 50% i miljoner till just våra undersköterskor som 
sitter längst ut i linjen men jag ska inte det var egentligen ingen replik på dig, jag ville bara gå upp 
och tala om det. Tack! 
 

Daniel Bernmar (V) 
Tack, ordförande, fullmäktige, göteborgare. Jag känner att jag får hyfsa till några av de debatter jag 
redan har haft. Jag skulle debattera mycket mer men det hinner vi inte med. För precis ett år sedan då 
vi hade den här debatten förra gången när det gällde äldreomsorgen så sa Elisabet Lann så här på min 
kritik att det var nedskärningar i äldreomsorgen och att man inte satsade:  
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“Vi måste därför arbeta med besparingar och effektiviseringar om vi vill rädda vår välfärd. Vi måste 
sluta med överbudskopolikt som innebär att varje utmaning möts med en pengapåse. Vi måste jobba 
smartare.” Så att mina faktafel motsägs av yttrande protokollet från föregående budgetdebatt.  
 
Sedan kan man väl säga såhär att när det kommer till Emmylys första inlägg så blir jag inte heller klok 
vad den ena handen säger och vad den andra handen gör för Emmyly det är ju så att du sa att vi inte 
ska ta nya villamattor i anspråk för Jordbruksmark i anspråk för det. Men byggnadsnämnden har ju 
fattat beslut om att inkludera Bergum, Billdal och Säve för utbyggnad av villamattor. Så att här känns 
det som att den ena handen inom Alliansen inte vet vad den andra handen gör. Så det vore ju bra om 
vi kunde hyfsat till debatten och för att hålla oss till det vi har sagt och det som faktiskt står att läsa i 
våra protokoll. Tack! 
 

Elisabet Lann (KD) 
Jag ska svara kort, tack, jag ska svara kort på här angående vad jag sa förra året. Det är fortfarande så 
att vår välfärd har blivit dyrare och dyrare under väldigt många år. Det finns mycket forskning som 
stödjer det, det är lätt att plocka fram. Det är också så att vi står inför demografiska utmaningar som 
innebär att fler kommer behöva ta del av omsorgen. Därför vidhåller jag att vi behöver arbeta på andra 
sätt och det är också därför vi behöver göra stora digitala eller satsningar på välfärdsteknik och 
digitalisering. Det handlar som smarta toaletter och det handlar om tillsyn där man inte behöver åka 
genom halva staden och leta parkeringsplats för att titta på någon som sover mitt i natten utan i stället 
kan göra det via kamera eller sensor. Det är exempel på hur vi kan arbeta smartare. 
 

Daniel Bernmar (V) 
Tack, ordförande, fullmäktige, göteborgare. Ja, jag blev ju anklagad för faktafel när jag beskrev 
situationen och hur det har varit inne två års tid. Då vill jag bara förtydliga för Elisabeth att det inte är 
faktafel att för ett år sedan stod Elisabet här och själv försvarade de nedskärningar och besparingar 
som man införde i välfärden. Däremot välkomnar jag att Elisabet Lann nu har ändrat sig och att 
efterklokhetens kranka blekhet har infunnit sig. Det är försent, det är för lite, men välkommen in i 
matchen. Välfärden behöver mer resurser. Vi behöver sätta välfärden först och vi behöver stärka 
välfärden för göteborgarna. Tack! 
 

Elisabet Lann (KD) 
En liten detalj bara så uttryckte jag eftertankens kranka blekhet används inte på det sättet men du kan 
googla det sedan. Jag vidhåller att vi behöver arbeta på ett annat sätt för att välfärden ska räcka till 
alla. Vi gör satsningar på det och det handlar inte om att personalen ska springa snabbare. Det handlar 
om att de ska få tid och förutsättningar att arbeta värdeskapande för omsorgstagarna. Det var den 
politiken vi hade förra året som fortfarande inte var nedskärningsbudget. Det är den politiken vi har i 
år men vi ser också att vi behöver göra större satsningar, tiden och personalen inte har räckt till och 
där ser vi ju även hela det politiska fälla att alla gör de här satsningarna nu.  
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Daniel Bernmar (V) 
Det är ju tragiskt att det krävs när man ska göra som en katastrof för att partierna i den här 
fullmäktigeförsamlingen ska förstå allvaret. Själv har jag förstått allvaret i många år och jag har pratat 
om det och jag har kämpat för att få mer resurser till äldreomsorgen. så jag välkomnar den förändrade 
inställningen. Men vi får nog ändå vara väldigt tydliga med alldeles för många partier i den här 
församlingen har deltagit i alldeles för många år att fortsätta skära ner i äldreomsorgen, att det blir 
förändring nu, det är positivt men det hade kunnat vakna tidigare om ni hade lyssnat på rödgrönrosa. 
Tack! 
 

Jörgen Fogelklou (SD) 
Tack så mycket ordförande, fullmäktige! Att vi har en skola som verkligen har förutsättningar för att 
lägga grunden för alla barns utveckling, det är vi överens om i den här staden. Vi har varit överens om 
att vi ska samla ihop ansvaret. Vi har varit överens om att vi ska göra stora investeringar i våra barn 
och för framtiden.  
 
När jag lyssnar här nu under den här förmiddagen så är det lätt att säga “vi borde spara på det och vi 
borde spara på det”. Det finns ju effekter så klart på de effektiviseringar som görs. Och har gjort. De 
när Martin säger 1,5% att det är det vi ska spara så är det fel. Det är det vi gör i resursförstärkning i 
alla ramar och därutöver lägger vi nu då en rejäl satsning på grundskolan i år på 300 miljoner. Nästa 
år på lika mycket och faktiskt om två år också. Ni hade lite finlir kvar så jag har inte lyckats läsa er 
budget i detalj, jag vet att ni har bra på skolområdet men finliret verkar ju inte ha räckt mer än till i år 
och knappt det. Jag tror att man också behöver ha lite perspektiv på sakerna här.  
 
Vad jag försökte förklara förut i det korta replikskiftet handlar ju om att vi har skyddat skolornas 
ersättningar för de som de ska göra innevarande år. Sedan att vi har kostnader som uppstår på 
skolorna, som egentligen inte har med skolorna att göra. Det måste vi lösa på annat sätt också. Att det 
är en särskild insats som behövs Nytorpsskolan, det är självklart.  
 
Det krävs sociala insatser i skolan och det har vi finansierat, vi har uppdrag som gäller för det, skola 
som arena ligger utanför. Vi har höjt i eleversättningen som ska gå till undervisningen. Jag tror att vi 
kan vara överens om det att det är det skolpengen ska användas till och den har vi höjt.  
 

Martin Wannholt (D) 
Jag har fortfarande inte hört en offentlig ursäkt från Alliansen om det som har hänt i skolan i år, delvis 
på grund av den budget ni gick med i det här året. Vi var några som såg till att rätta till det så att 
effekten blir mindre men det har varit allvarligt, vi har tappat ett skolår här på många håll. Och att då 
och jag sa mycket tydligt med skillnaden uppåt mellan 1.5% som ni lägger upp. Jag har fortfarande 
inte hört någon av er säga, vad är det ni ska effektiviseras när ni lägger in? Vi har i vår budget pekat ut 
var i vill skära och var ni vill gå hårt fram. Det står vi för men ni försöker gömma er att bara lägga in 
det. Men jag har inte fått, eller vår fina skolpersonal och förskolepersonal har inte fått någon ursäkt 
för det tilltag som Alliansens budget i år trots att vi stoppade en del att vi har fått en del nya medel har 
fått effekter, man måste ansvar för det ni gjorde fel förra året. Ni gjorde fel på det viktigaste området 
nästan i den här staden. 
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Helene Odenjung (L) 
Nu blir det ju en repris av den debatt vi hade för ett år sedan. Då återremitterade ju 
Socialdemokraterna och demokraterna i budgeten och vi var ju väldigt snabba med ta av de reserver 
som vi hade avsatt centralt för att kunna lägga på skolan om det behövdes. Vi gjorde den justeringen 
så jag förstår inte det att du vill att jag ska be om ursäkt för.  
 
Utöver den Martin så har vi tillfört 70 miljoner först som gick i våras utav de så kallade corona 
pengarna. sedan tog nämnden beslut förra veckan att ytterligare ge skolorna ytterligare 100 miljoner 
ut, det är ju skillnad på vad man får för ram och vad man kan göra med pengarna. Vi tycker ju tror jag 
faktiskt gemensamt åtminstone den upplevelsen jag i nämnden att vi tycker att det är så viktigt att det 
går ut så mkt pengar som möjligt i skolorna. Sedan kan vi inte klara att möta alla sociala insatser som 
också behövs göras i skolan och skolans budget utan då krävs det mera. 
 

Martin Wannholt (D) 
Jo men de här senast inkomna pengarna de har ju inte kunnat återställa de nedskärningar som redan 
gjorts. särskilda undervisningsgrupper och annat. Nu blir det ju en stor återuppbyggnad som gäller i 
skolan för nästa år. Vi har förlorat och tappat många pedagoger och det hade inte behövt hända om ni 
hade tag ert ansvar tidigare för skolan. 
 
Sedan har jag berömt i media och på flera andra ställen att ni nu gör de här satsningar och vi får en 
debatt på rätt nivå. Jag vill ändå avsluta med att fortfarande så klarar inte ni i Alliansen att peka ut var 
ni ska spara på. Vi gör det men ni anklagar andra som pekar ut delvis men ni gör det inte alls. Tack! 
 

Helene Odenjung (L) 
Om jag ska svara på vad vi vill effektivisera när det gäller skolområdet så handlar det också om it där 
vi har höga kostnader. Den debatten hade vi också förra året och vi kommer fortsätta ha fokus på de 
frågorna.  
 
Jag är faktiskt otroligt stolt över det vi har testat kommit för det handla om vad vi lyckas göra 
tillsammans, nämligen vända skolresultaten. Jag vill också ge beröm lite Martin att du hade 
uppmärksammat behovet att göra insatser på mellanstadier för resultaten i nivå 6 minskar. Det har vi 
påpekat i flera år och det har vi nu mött upp under innevarande år. Vi hade en diskussion med 
Socialdemokraterna om vi skulle nolla de budgeteffekterna av att man måste återställa den resultat 
man har haft innan. Underskottet, det ville de inte. Utan vi gjorde det här andra satsningen på 
mellanstadiet i stället. Men effektiviseringar i skolan utifrån att pengarna ska gå till där de gör mest 
nytta. det är självklart.  
 

Karin Pleijel (MP) 
Ja Helen jag är också stolt när skolresultaten vänder och för det arbetet vi gjorde förra mandatperioden 
så jag hoppas att trenden kommer att öka. Jag tycker det är bra att ni satsar mycket pengar på skolan 
även om vår budget satsar 220 miljoner mer, inte så försumbart. Men jag tycker också att ni är 
alldeles för svaga när det gäller förskolan som har en sådan otrolig viktig roll för att stärka 
skolresultaten också. Skolsegregationen är ju vårt största gissel och jag undrar vad er budget har att 
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säga om den. Det jag ser att den socioekonomiska viktningen som är så otroligt avgörande för att man 
ska få den hjälp man behöver utifrån behoven i våra olika områden. Den vill ni minska. hur kan ni 
tänka då kring skolsegregation? 
 

Helene Odenjung (L) 
Tack så mycket Karin och tack för frågan därför att det här är viktigt att hålla isär begreppen. Vi har 
ju en resursfördelningsmodell och som då är uppbyggd så att vi vill förtydliga nu då att vi vill att 
grundresursen ska vara så hög som möjligt ut till alla skolor därför att det är där man kan det mesta på 
kan man säga. 
 
Sedan finansierar vi en hel del saker gemensamt på förvaltningen. Det handlar om lokaler, det handlar 
om skolledning, elevhälsa, SU-grupperna. Det handlar om rätt mycket om IT och annat.  VI har 18% 
idag som går i den socioekonomiska viktningen. Den vill vi behålla. Sedan behöver man dessutom 
hitta modeller för att rikta särskilt stöd, till exempel till Nytorpsskolan andra utan att det påverkar att 
friskolor får mer resurser. 
 

Karin Pleijel (MP) 
Det sista du sa, det låter riktigt bra. Men jag får ändå till att om man höjer grundbeloppet och 19% har 
varit inte socioekonomiska viktningen om man då höjer grundbeloppet kommer procentsatsen minska 
eftersom det blir en totalt större summa så vi tror fortfarande på att den här socioekonomiska 
viktningen har en stor roll för att den behöver den ska vi verkligen inte sänka i sin andel.  
 

Daniel Bernmar (V) 
Tack, ordförande, fullmäktige, göteborgare. Ja det blir ju kanske lite då mellanstadiets matematik för 
det är som Karin Pleijel säger, det här är ju relativa tal. och Helene Odenjung säger att hon vill höja 
grundpengen blir resultatet att antingen så sänks ju procentsatsen eller så åker procentsatsen med och 
då är det ingen relativ skillnad. Då bör man förtydliga det för det är inte så man tolkar det som står.  
 
Samma sak när Helene Odenjung var inne på de fyra procenten satsningen så åt hälften av de här 4 
procenten va ju absoluta tal. Då åts hälften upp av elev ökningen. Då var det bara hälften kvar. Det var 
bara 2 % som fick en faktisk ökning av elevpengen och de två procentenheterna för att öka 
elevpengarna, det täckte inte ens löneökningarna. Så vad hände? Nedskärningar. Tack! 
 

Helene Odenjung (L) 
Man hade velat önska ska man kunna visa ett bildspel för då hade jag kunnat visa upp de här bilderna 
i bästa Göran Fagerlund-anda. Men jag gav ett exempel på 4% och det handlade om fritids. När det 
handlar då om mellanstadiet så har jag 11%. Årskurs 7-9 5%. Årskurs 1’3 8% och förskoleklass 10% 
ut till skolorna. Det har betydelse så klart. Och visst är det hej matematik och visst är det svårt när 
begreppen påverkar också realitet. Vi har en lagstiftning som vi behöver förhålla oss till. Vi vill 
verkligen att skillnaderna som finns i vår stad ska utjämnas. Vi vill att de kompensatoriska uppdragen 
i skolan ska mötas av bättre och större förutsättningar för det och det har vi finansierat nu så att det är 
möjligt att göra i tre år framåt. jag gläds mig åt det. Att vi också kan landa i det.  
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Jag tycker dessutom att det finns en viktig poäng att tydliggöra det som Karin lyfte, det sista Att det 
handlar om att de andra bidragen behöver höjas mera för att det inte påverkar den andra ersättningar. 
 

Daniel Bernmar (V) 
Tack, ordförande, fullmäktige, göteborgare. Ja nu räknar Helene Odenjung in alla satsningar som har 
gjorts under året. Alla satsningar har inte kommit skolorna till del därför att de kom alldeles för sent. 
Så enkelt är det inte när man ska räkna siffror eller.  
 
Med det sagt så vill jag passa på för det är väl det sista replikskiftet i den sista budgetdebatten som 
Helene Odenjung är med i, och tacka Helene Odenjung för de här åren, de här gruppledare debatterna 
och de här budgetdebatterna som jag tycker alltid varit upplysande om varför fler människor borde 
rösta på Vänsterpartiet än på liberalerna. Men som också naturligtvis har varit viktiga och intressanta 
för göteborgarna och för oss här i salen så stort tack för de här åren och de här budgetdebatterna. Vi 
får tillfälle att tacka av ordentligt i andra sammanhang som gruppledare också. men jag vill ändå passa 
på att säga det under gruppledare debatten. 
 

Jörgen Fogelklou (SD) 
Tack fru ordförande fru ordförande! Ja för att sammanfatta lite grann det här och jag gick tillbaka på 
Jonas här igen som sa att han inte röstar på dåliga förslag från oss vilket jag respekterar och så läser 
jag då i er budget där det står “grundskolenämnden utökas till 11 ledamöter och 11 ersättare” alltså 
inte utredare utan det ska utökas. Så går vi tillbaka i fullmäktige oktober där vi så “nämnden utökas 
från 9 till 11 ledamöter”. Vad värdet som var dåligt i det förslaget?  
 
Sedan tycker jag det var lite roligt här att Axel går upp och kritiserar Jonas för evig anställning här i 
Göteborg. Och Jonas pratar om att vi ska inte allt till alla. Jag tar för givet att de här två partierna nu 
då inte ställer sig bakom projektet evig anställning i Göteborg. Det projektet gör inte att 
äldreomsorgen blir bättre. Det gör inte att eleverna lär sig mer i skolan. Det gör inte att eleverna får 
högre betyg. Det serverades inte bättre mat i äldreomsorgen, Det blir inte bättre i de här områdena för 
att staden avlönar en person som året runt befinner sig på en kollektivtrafikhållplats. Tack för mig och 
jag yrkar återigen en gång på Sverigedemokraternas budget. 
 

Axel Josefson (M) 
Tack för det ordförande! Ja, jag har inte lagt särskilt mycket tid på Sverigedemokraternas budget i den 
här debatten och det beror till stor del att det är en budget som inte hänger ihop och det är ett hopkok 
av kommunala och statliga insatser och det sista som Jörgen nu pratade om det där med 
evighetsanställning inom kollektivtrafiken, det är faktiskt en åtgärd eller en konstnärlig åtgärd som 
Trafikverket det vill säga staten ansvarar för. Det är inte en kommunal angelägenhet så jag förstår inte 
riktigt varför du tar upp den frågan Jörgen överhuvudtaget utan där debatterar vi Göteborg Stads 
budget. Vi debatterar de grejerna vi kan göra något åt och jag tycker det är lite slöseri här faktiskt att 
vi ska debattera även statliga åtgärder utan då får man söka sig till riksdagen i stället. Tack! 
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Jörgen Fogelklou (SD)  
Tack för ordet! fru ordförande! Ja i vår budget har ju vi ingenting som pekar på statliga saker. Det här 
var ett yrkande i kommunstyrelsen att vi skulle hemställa just det här yrkandet. Det var inte någonting 
som vi ska här utan vi sa hemställer till regeringen att Göteborg stad inte ställer sig bakom, det är ju 
kommunstyrelsen fungerar, du är ju ordförande det borde du veta eller hur.  
 
Sedan att du naturligtvis inte tar upp vår budget, det förstår jag för den är radikalt annorlunda. Vi 
vågar ta de tuffa besluten som faktiskt måste tas nu i en...  när vi ser hur ekonomin krymper, vi har en 
pandemi, vi står inför gigantiska utmaningar. Då måste det till tuffa beslut. Det kommer vi inte ta här 
när i den här debatten för den vi ska förkorta den men jag lovar, jag ska de två åren som är fram till 
året nu så ska jag den debatten med alla här inne. Tack! 
 

Axel Josefson (M) 
Ja, och det är nog det sista jag säger i den här debatten. jag vill bara påtala det Jörgen att den budgeten 
ni har, har inte blivit kontrollräknade av SLK. Den är omöjlig att genomföra. Jag vill bara säga det att 
det som Jonas lyfte fram här tidigare med den totala slakt inom socialtjänsten på 2.7 miljarder. Helt 
omöjligt att genomföra och sedan påvisa då att ni får ett överskott och att ni har utrymme för 
satsningar, ja det kan man göra om man vill men det blir en önskelista och ett hopkok av olika saker 
som faktiskt inte riktigt hör hemma i en budget i Göteborg Stad. Tack! 
 
Kontrareplik begärd av Jörgen Fogelklou (SD) vilket blir din andra replik. Jörgen. Var så god 
 
Tack så hemskt mycket för ordet fru ordförande. Kontrollräknad av SLK, det är precis det den är och 
jag kan om du vill skicka ner ett antal mail som vi har fått från dem där vi säger att vi har ett 
exemplariska hur vi har lagt upp och hur vi vill vara. Den är kontrollräknad kan jag tala om för dig. 
Tack! 
 

Karin Pleijel (MP)  
Jag tänkte avsluta. Vi pratar ju mycket om krisberedskap och hur ska vi vara beredda när det händer 
någonting mer. Vi vet ju vad det ställde till med i våras med den krisen. Men jag skulle bara vilja ge 
ett boktips kanske till Axel här då för du pratade om tillväxtfrågan och jag tror ju att om man lyssnar, 
som politiker behöver man ha ett öra till forskningen och vad de säger och ett öra mot marken, mot 
människor. Men det är faktiskt så att det är väldigt många i forskningen som säger att det krävs en 
omvandling av historiska mått för vi har en rovdrift med våra naturresurser och klimatförändringar 
som faktiskt kommer bli så väldigt oekonomisk, den ekonomiska tillväxten blir oekonomisk.  
 
Och därför så skulle jag säga att det är faktiskt inte så skrämmande som det kan låta för här är en 
KTH-rapport från 2018. Den hete Framtid bortom BNP tillväxt och att vi ska vara lite kris beredda 
eftersom nuvarande system leder till tråkiga konsekvenser. Men de här är inte särskilt skrämmande. 
Det är fyra scenarier. Jag rekommenderar dem för läsning.  
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Stina Svensson (Fi) 
Tack ordförande! Ja göteborgare. Jag skulle vilja prata lite grann om den fem minuters långa 
domedagsretoriken från Martin Wannholt som han inledde budgetdebatten med om att brott och våld 
ökar kraftigt i Göteborg och att vi håller på att försvinna i ett kaos av rån, sprängningar och 
vägspärrar. Då tänkte jag såhär att det är bra att göra en s k fact check. Ge en mer korrekt bild. Jag har 
haft anledning faktiskt att när studera brottsutveckling i Göteborg på grund av coronapandemin och 
att jag också tar plats i Göteborg nya trygghetsråd och där samtalar vi bland annat med 
polismyndigheten om sådan här fakta.  
 
Så här är det faktiskt. Under Corona-pandemin har våld i nära relation ökat. Det vill säga misshandel 
av kvinna över 18 år, av närstående i relation så har det våldet ökat med 53% under första halvåret 
2020. Om detta så har jag också skrivit en interpellation som Axel Josefsson gärna får svara på när 
den kommer upp i kommunfullmäktige. Däremot så fortsätter andra våldsbrott mot personer att 
fortsätta att minska. Det ni brukar tala om låt oss ta polisanmälningar per 100 000 invånare i kategorin 
Brott mot Liv och Hälsa i Göteborg kommun under den senaste 5 åren. 2016 var det 1046 
anmälningar. 2017 995, 2018 946 och 2019 949 anmälningar. 2020 är ju faktiskt inte klart än men 
följs minskningen i kvartal 1-3 så landar vi på ungefär 920 anmälningar. Det är faktiskt en rekordlåg 
siffra i göteborg och det tänker jag att du måste ta med dig nästa gång Wannholt, ta med dig fakta och 
sluta att skrämmas i de här siffrorna. Tack för ordet! 
 

Martin Wannholt (D) 
Jag skulle bara vilja be Fi läsa vår budget lite noggrannare. Det kan ju omöjligt vara så att ni inte är 
oroliga för de parallella system som växer fram, de hot som finns på våra gator och den otryggheten i 
våra utsatta områden, de vet jag att ni bryr om vi har också sett att vi behöver lokala polisstationer på 
plats. Inte bara när det smäller, och polisen i Göteborg har ju sagt i kommunstyrelsen tydligt att det 
saknas resurser. Då måste vi sträcka ut handen, inte bara genom att vi alla här försöker satsa mer på 
skola och förskola och de viktiga sakerna framåt men även tryggheten här och nu på våra gator och 
torg.  
 
Så att jag tycker att du raljerar lite för då skulle du nöja dig på den nivån med 920 då. Vi har aldrig 
haft sådana allvarliga förnedringsbrott och den otryggheten som människor upplever på våra gator och 
då måste vi sätta in resurserna. Vi hör ju från polisen också att de inte kommer klara situationen 
längre fram.  
 

Stina Svensson (Fi) 
Jaså, jag vill vara tydlig med att feministiskt initiativ tar det här på största allvar. Ingen typ av 
våldsbrott eller kriminalitet ska ske vare sig om det är i hemmet eller ute på gatan. Men det jag vänder 
mig emot är den domedagspredikan du har i budgeten inledningsvis. Liknande som att What 
happened in Sweden last night ursäkta så att jag vill att du håller dig till statistik och jag inte heller 
nöjd med så pass många anmälningar i brott, i offentlig miljö naturligtvis inte. Den här behöver göras 
stora satsningar, på bred front, alltså det förebyggande arbetet och då måste vi prata om socialpolitik 
och här har vi rödgrönrosa gjort stora satsningar både i socialpolitik men också stärkande och 
tryggeriarbetet och avhopparverksamhet och de här typerna av satsningar, det gör rödgrönrosa och 



Kommunfullmäktige 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige 
42 

tack! 
 

Martin Wannholt (D) 
Tack fru ordförande! Ja, jag om du läser hela sidan så säger vi tydligt j att göteborg går åt vår rätsida 
på det krävs stora satsningar på många områden, både från trygghetsskapande och sociala satsningar. 
Sedan måste vi ju tycka att det är allvarligt när till exempel förvaltningsdirektör med ansvar för att 
känna till de här sakerna säger i Sveriges Television att vi är förbluffande över utvecklingen, hur 
snabbt den går. Vi har en polismyndighet som går på knäna i Göteborg och i övriga landet där 
regeringen jobbar alldeles för långsamt och för lite och då måste vi hålla ihop i Göteborg och ställa 
upp tillsammans och sträcka ut handen. Där hoppas jag att du tar med dig det som står i vår budget 
och förslagen in i trygghetsrådet där du sitter med Axel och Karin Pleijel och Daniel Bernmar 
 

Stina Svensson (Fi) 
Ja alltså, den inledande del i er budget så är det en skrämmande text som har till syfte att visa på 
någonting som inte kanske stämmer i mångt och mycket men däremot så måste vi ju ta naturligtvis 
människors oro på allvar att mäns våld på öppen gata är ett faktum och då är det ju bara vad vi ska 
göra åt det som är det viktiga så att med fakta och med en tydlig social politik och tryggeriarbetet i 
staden är ju faktiskt det som skulle hjälpa. 
 
Jag hoppas jag har några sekunder kvar och jag tackar så mycket från här budgetdebatten idag. Det är 
alltid lika roligt att ha debatten. Inte lika roligt att det blir så självklart att en budget som vinner, jag 
vill ju att den rödgrönrosa vinner naturligtvis. Men jag vill också passa på att tacka Helene Odenjung 
till din sista budgetdebatt. Jag kommer förhoppningsvis att ha anledning att tacka dig igen då när det 
blir dags men du har varit en liten puff och inspiration för mig under min politiska gång här i 
Göteborg. Vi har suttit i många debatter ihop och jag minns den första som var en HBTQ-debatt. Jag 
var väldigt, väldigt nervös och du är en kunnig och duktig politiker som jag i många delar ser upp till 
faktiskt. Tack! 
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