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Yttrandeprotokoll 2021 

  

Torsdagen den 28:e Januari 2021 

2. Stadsrevisionens rapportsammandrag - Hantering av skyddade personuppgifter  

Bengt Bivall (V) 
Tack så mycket för det! Jag hoppas att jag hörs. De hårda rapporterna som kommer efter varandra rör 
människor som av olika anledningar behöver skydd. Jag börjar med just skyddade personuppgifter. 
Uppgifter om folkbokföringen är i regel offentlig som ni vet. I vissa fall har ändå vissa 
personuppgifter lämnats ut. Det kan vara i fråga om någon riskerar att utsättas för hot, förföljelse, 
allvarliga trakasserier eller en annan typ av brott. Ansökan av en enskild människa kan då 
Skatteverket föra in en sekretessmarkering i folkbokföringsdatabasen för den berörda personen. Det 
här aviseras också från olika myndigheter och uppgifter som i Göteborg. Det är självklart viktigt att 
skyddade personuppgifter behandlas med stor försiktighet. Konsekvensen av att handskas mindre 
noggrant med sådana uppgifter kan lätt inses. 
Sedan år 2012 finns råd utfärdade i Göteborgs Stad om hur myndigheterna bör hantera skyddade 
personuppgifter. Där anges hur man ska agera för att minska risken för att personuppgifter lämnas ut 
oavsiktligt. Råden är dock inte tvingande. Syftet med den här granskningen har varit att bedöma om 
tre granskade stadsdelsnämnder: Centrum, Västra Göteborg och Norra Hisingen, har en tillräcklig 
intern styrning och kontroll över hanteringen av skyddade personuppgifter. De nämnda råden är att 
varje nämnd som har hand om personuppgifterna också ska utforma närmare anvisningar om 
hantering. Där bör ingå hur uppgifterna förvaras, vilka som får ta del av dem, och hur nämnden i 
efterhand ska kunna kontrollera vem som tagit del av uppgifterna. Av de här nämnderna som vi har 
granskat har ingen utfärdat lokala anvisningar på det sätt som råden rekommenderar. Där 
anvisningarna ändå finns har de tagits fram i enheter längre ut i organisationen, vilket vi anser är en 
brist. Inga av nämnderna dokumenterar heller uppgifter som är väsentliga på ett samlat och enhetligt 
sätt. 
Intraservice har utfärdat ett dokument som anger att högst tre anställda ska ha åtkomst till ärenden där 
klienterna har skyddade personuppgifter. I två av nämnderna: Västra Göteborg och Centrum 
förekommer bl a fyra och sju handläggare med behörigheten i varje ärende. Norra Hisingen har klarat 
sig bättre. Vi tycker de har en ändamålsenlig behörighetshantering. I efterhand ska man kunna 
kontrollera att ingen obehörighet har tagit del av skyddade uppgifter. Ingen av nämnderna har dock 
utfört någon sådan kontroll. 
Stadsrevisionens granskning visar på brister och bedömningen är att den interna styrningen och 
kontrollen över hanteringen av skyddade personuppgifter behöver stärkas. Alla känner till att 
stadsdelsnämnderna inte längre existerar. Vi vill ändå peka på förbättringsområden. Det är viktigt att 
de nya socialnämnderna tar hand om dessa och vidtar åtgärder för att hantera. Vi bör se till att ta fram 
gemensamma anvisningar, arbetssätt och rutiner. Detta är en förutsättning anser vi för en enhetligt 
säker och rationell hantering så man minskar risken för att skyddade personuppgifter röjs. Tack för 
ordet! 
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Jörgen Fogelklou (SD) 
Tack så hemskt mycket för ordet fru ordförande! Eventuella åhörare och ledamöter! Först vill jag som 
alltid passa på att tacka revisionen för en bra rapport! Som rapporten sammanfattar det hela kommer 
man i princip med en rekommendation till de nya nämnderna att se till att gemensamma anvisningar, 
arbetssätt och rutiner för kontroll tas fram. T o m en förutsättning för en säker hantering som 
reducerar risken för att skyddade uppgifter röjs. Det är en ganska allvarlig kritik. Med anledning av 
detta lade vi ett initiativyrkande till gårdagens kommunstyrelse. Detta ärende om att kommunstyrelsen 
skulle få i uppdrag att tillsammans med de berörda nämnderna ta fram gemensamma anvisningar, 
arbetssätt, samt rutiner för egen kontroll vid hantering av skyddade uppgifter. 
Tyvärr bordlades det igår, det är ju ändå Göteborg vi pratar om. Vi tar för givet att det bifalles nästa 
kommunstyrelse, i synnerhet nu när vi har svart på vitt att alla andra partier kan och ibland skriver 
yrkande ihop med oss Sverigedemokraterna. Jag inkluderar vänstern. Tack för mig! 
 

Axel Josefson (M) 
Tack fru ordförande, fullmäktige, göteborgare! Jag vill också passa på att tacka revisionen för den här 
rapporten och vill också passa på att lugna Jörgen Fogelklou här. Det är naturligtvis så att den här 
frågan kommer att hanteras i de nya nämnderna precis på det sättet som stadsrevisionen påtalade här. 
Det ingår i den överföring vi gör nu att alla uppdrag som har legat på de gamla stadsdelsnämnderna 
kommer att per automatik flyttas över till de nya nämnderna. Jörgen kan vara lugn, den här frågan 
kommer att hanteras. 
 

Per Anders Örtendahl (D) 
Tack så mycket! Jag vill också tacka för två väldigt välformulerade och bra rapporter! Jag tycker det 
är viktigt att revisionsrapporterna är skrivna så att de är väldigt tillgängliga för oss som sitter i 
nämnder och styrelser, så vi kan till göra oss dem på ett bra och lättillgängligt sätt. Den här rapporten 
utger väldigt bra uttryck för. Sedan är det viktigt också att vi i fullmäktige här följer upp och ser till att 
de här förslagen som revisionen ger, att de fullföljs, så att vi verkligen ser att det får genomslag i 
förvaltningarna att ordning och reda finns på de här punkterna. Speciellt i de här nämnderna där det 
rör människor. Det är ännu viktigare då. Jag vill också tacka för det här och tycker det är bra att vi har 
en revision som vi kan luta oss emot. De är ändå våra vänner, revisionen. Tack så mycket! 

 

3. Stadsrevisionens rapportsammandrag - Styrning och uppföljning av insatsen skyddat 
boende – externa utförare 

Bengt Bivall (V) 
Tack för det! Det är bekant för alla här att det förekommer våld i nära relationer. Socialtjänsten har en 
uppgift och ett ansvar för att ge skydd, stöd och hjälp till de som behöver det. Det kan handla om att 
ordna en tillfällig bostad, som kallas skyddat boende. Göteborgs Stad har i viss utsträckning tillgång 
till skyddade boenden i stadens egen regi. Det räcker inte dock utan det finns behov att köpa insatser 
också från externa utförare. Ansvaret för att insatserna är av god kvalitet ligger på den nämnd som har 
beslutats. Revisionen har granskat de fyra stadsdelsnämnderna Angered, Lundby, Västra Hisingen och 
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Örgryte-Härlanda. Syftet med den här granskningen har varit att bedöma om nämnden har tillräcklig 
styrning och uppföljning av insatserna som rör skyddat boende hos externa utförare.  
 
Hur ska då Socialtjänsten agera för att säkerställa kvaliteten? Ett placeringsavtal ska alltid upprättas 
med utföraren av insatsen. Sådana saknas i stor del hos Örgryte-Härlanda och Angered. Det finns 
dessutom brister i flera av förekommande avtalen, alltså där de verkligen finns. Det måste exempelvis 
klargöras hur det ligger till med det fysiska skyddet på boendet. Personalens kompetens och 
säkerhetsrutiner. Om stället är lämpligt för eventuellt medföljande barn. Det ska vidare upprättas 
uppdragsbeskrivningar. Syftet med dessa är att tydliggöra var utförandet ska göras och varför. Utan en 
sådan beskrivning riskerar uppdraget att bli mycket oklart. Örgryte-Härlanda saknar helt 
uppdragsbeskrivningar i det granskade ärendena. I Socialstyrelsens allmänna råd bör 
genomförandeplaner upprättas av utföraren. Vi ska förstå utgå från de uppdrag som Socialtjänsten har 
givit. Även om det är ett råd från Socialstyrelsen och inte en föreskrift, så bör nämnderna anser vi, se 
till att genomförandeplaner upprättas. Det är ett viktigt instrument för uppföljning av det hela. 
Granskningen visar att samtliga nämnder följer upp ärendena på individnivå, dvs att den enskilda får 
den insats i form av skyddat boende som nämnden har.  
 
Som ni ser kan dock förbättringar göras genom placeringsavtal, dokumenterade 
uppdragsbeskrivningar och genomförandeplaner. Det finns ett organ i staden som kallas SPINK. 
Stadens gemensamma inköpsfunktion inom individ och familjeomsorgen, samt funktionshinder. 
SPINK hjälper Socialtjänsten att vid behov hitta lämpliga boenden och utföra kontroller inom, och 
lämna förslag. SPINK har däremot inte ansvar för att föra ihop de avtal som rör enskilda personer. Det 
är på många håll en missuppfattning. Det är respektive nämnds ansvar att systematiskt föra ihop 
placeringsavtalen, vilket ingen av de granskade nämnderna gör. De nämnder vi kontrollerade finns 
inte idag men vi hoppas nu att de nämnder som efterträder dessa kommer att ta hand om dessa och 
göra någonting åt bristerna som vi har sett i vår granskning. Tack!  

Stina Svensson (Fi) 
Tack ordförande! Jag vill också verkligen tacka stadsrevisionen för den här viktiga granskningen. 
Som ni vet kan jag aldrig vara tyst när det handlar om mäns våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor 
är en global pandemi eftersom den tillåts fortgå år efter år. Det är sammantaget ett större folkhälsohot 
mot kvinnor i Göteborg än vad covidpandemin är. Det är inte bara kvinnor som revisionen pratar om 
här som påverkas av det här utan även barnen. 1 av 10 barn upplever våld i hemmet. Det påverkar 
hälsa, skolresultat och livschanser. Mannen som slår, lämnar spår efter sig i decennier. Det som är 
mest farligt för en kvinna är när hon vill lämna en våldsam man. Det är i separationen som de flesta 
mord på kvinnor sker. När en kvinna lämnar måste vi som kommun se till att det finns en trygg plats 
att komma till. Att det är säkert där och kvaliteten, uppföljningen är god. Det är det den här revisionen 
kommer in på. Stadsrevisionens granskning visar att i ärenden där det finns ett placeringsavtal så 
fanns det brister i att den våldsutsatta kvinnan ges nödvändigt skydd och säkerhet.  
 
Man hade inte heller ställt krav på att boenden skulle vara anpassat för barn. Jag tror att några av er 
här inne känner till någon som har levt i en relation där kvinnan blivit utsatt för våld och grovt våld. 
Detta helvete som kvinnan och barnen upplever, att ständigt leva under den kontroll som mannen 
utsätter kvinnan för. Att våra stadsdelsnämnder inte har följt upp kvaliteten är inte bra. Vi måste 
kunna säkra de krav som ställs av Socialstyrelsen. Att det inte heller gör någon uppföljning i 
placeringsavtal och som också revisionen i sin ordning påtalar, är en brist. Med den omorganisation 
som nu är på plats kan vi se till att rätta till de här felen och brister så våldsutsatta kvinnor och barn 
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får en trygg och säker plats att vara på. Vi som kommun har det ansvaret. Då behövs det mer resurser. 
Det går inte att skära ner på välfärden.  
 
Jag menar att frihet från våld är en del av välfärden och ska ingå i den. Det handlar om så mycket mer. 
Kan vi föreställa oss behovet av skyddade boenden efter att pandemin klingat ut? Har vi då tillräcklig 
säkerhet med uppföljning och krav i våra avtal? 6 kvinnojourer har gått samman och vill sluta ett IOP 
med staden för att säkra en långsiktig förutsättning för sin verksamhet. Jag anser att vi ska hörsamma 
detta och jag kommer att verka för det. Tack för ordet!  
 

Jörgen Fogelklou (SD) 
Tack för ordet fru ordförande och eventuella åhörare och ledamöter! Med risk för att upprepa mig lite 
grann, först vill jag återigen tacka revisionen för en mycket bra och lättläst rapport. Sammantaget 
bedömer stadsrevisionen att de nya nämnderna behöver åtgärda identifierade brister för att kunna 
säkerställa en tillräcklig styrning och uppföljning. Med anledning av detta lade vi ett initiativyrkande 
till gårdagens kommunstyrelse. Ett ärende som om kommunstyrelsen bistår de nya socialnämnderna i 
arbetet med att gemensamt utveckla en styrning och uppföljning av insatser för skyddat boende som 
utförs av externa utförare. Jag tänkte gå in mer exakt men ni tog upp det som revisionen påtalade om. 
Tyvärr bordlades det igår, det är trots allt Göteborg vi pratar om, men vi tar för givet att detta bifalles 
nästa KS, i synnerhet nu när vi har svart på vitt att alla andra partier stödjer och kan skriva yrkanden 
ihop med oss. Tack!  
 

8. Antagande av detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, del 1, inom 
stadsdelen Lorensberg 

Hampus Magnusson (M) 
Tack ordförande, hörs jag? Fullmäktige, göteborgare! Det känns mycket glädjande att vi idag har fått 
upp denna välgjorda plan för antagande. Det knyter också an till tidigare planer från vår väl 
nominerade storarkitekt Asplund, som hade en gång tänkt sig en konstskola på denna plats så det 
känns verkligen som framtiden nu skakar hand med historien. Det här innebär en utveckling av 
Götaplatsen och Göteborg till ett viktigt kulturkluster. En given samlingsplats för konst humaniora 
och kultur, vilket vi är mycket glada för och som jag tror kommer stärka Göteborgs akademiska och 
kulturella attraktivitet. I stället för ett grått garage får vi nu en spännande och kreativ byggnad som jag 
hoppas kommer bidra med många fina kulturella arv till Göteborg framöver. Det här kommer också 
göra att Avenyn lever upp ordentligt när vi kopplar den till kollektivtrafiken på Korsvägen som 
kommer byggas ut kraftigt. Det kommer göra en tidigare ganska så ödslig och emellanåt otrygg 
Götaplats tryggare och mer levande och vara ett tillskott som binder ihop Avenyn, både längs norr och 
söder och därmed skapa en mer attraktiv och sprudlande stad. Med det yrkar jag bifall till 
kommunstyrelsens förslag. Tack för ordet!  

Jonas Attenius (S) 
Tack för det ordförande, fullmäktigeledamöter och göteborgare! Götaplatsen är en av stadens 
kulturhistoriskt viktiga, noggrant anlagda och helt sammanhållna miljöer. Varje nybebyggelse på en 
sådan plats måste vara särskilt utformad, särskilt genomtänkt och särskilt nära den befintliga miljön. 
Socialdemokratiska bedömningen är att förslaget inte uppfyller detaljplanens anvisningar om att den 
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nya bebyggelsen ska harmonisera med den befintliga bebyggelsen. För den som tittar på skisserna och 
studerar materialval osv är det ganska uppenbart att gestaltningen kommer bryta av den enhetliga 
arkitektur som råder på platsen idag. Mitt budskap är för mig att låt inte Götaplatsens unika kvaliteter 
drabbas av gestaltningsförslag som inte fullt ut håller måttet utifrån att ansluta till omgivna 
byggnaders karaktär och kvalitet. Låt oss i stället höja ambitionerna för hur våra gemensamma 
stadsrum ska utformas. Med det vill jag yrka bifall till Socialdemokraternas återremissyrkande här i 
kommunfullmäktige. Tack!  
 

Hannah Klang (V) 
Tack ordförande, fullmäktige, göteborgare! Det är en jättefin plan det här. Jag tycker det ska bli 
väldigt intressant att se hur det utvecklar sig nu på Götaplatsen. Det blir en kreativ mötesplats. Det blir 
både kultur, konst, humaniora. Man samlar Göteborgs Universitets del då både HDK, Akademi 
Valand och Högskolan för Scen och Musik på samma plats. Det skapar också utrymmen för mer 
människor som rör sig i området osv som kommer skapa mer trygghet precis som Hampus var inne på 
där. Plus uppgången på Korsvägen som ligger i samma plan där. Vi ser jättepositivt på detta och yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack så mycket!  
 

Irene Sjöberg-Lundin (L) 
Tack ordförande, ledamöter och eventuellt göteborgare som tittar på oss idag! Med ögon känsliga för 
grönt, en liten textrad av vispoeten Barbro Hörberg. Det är egentligen en kärleksvisa men också 
kärleken till en stad, till en vacker stad. Den här lilla raden "med ögon känsliga för grönt" ligger som 
en klangbotten när jag läser in mig på det här ärendet. Jag tror ingen här har missat att Demokraterna 
önskar och har motionerat för ett skönhetsråd i Göteborg. Tyvärr röstades det ned.  
Ju mer jag läser i det här ärendet blir jag än mer övertygad om att Göteborg behöver ett skönhetsråd 
med nya och kloka ögon, med ögon känsliga för grönt. Med lyhördhet, varsamhet. Med örat mot 
omgivning och mot göteborgare. Med fingertoppskänsla och med kunskap. Med de viktiga frågorna i 
eldskrift förskönar detta, förfular detta. Mer än någonsin behövs ett skönhetsråd. Skönhet i en stad för 
dess invånare är oerhört betydelsefullt. Vi har alla rest innan pandemitiden, omkring i världen. Vad är 
det vi säger när vi kommer hem? Vi säger "åh, det var ju så vackert! Broarna i Paris, i Prag! 
Byggnaderna i Barcelona! Kristallkronorna i tunnelbanan i Moskva. Kanalerna i Venedig! Det var så 
vackert!" Det är det vi kommer hem med inom oss, det var så vackert! För att rädda vår stad från 
förfulning och förstörelse, onödiga rivningar och olika konstigheter behövs ett skönhetsråd, med ögon 
känsliga för grönt! Tack!  
 

Ann Catrine Fogelgren (L) 
Tack så mycket ordförande, ledamöter och åhörare! Det är fantastiskt att vi yrkat bifall till denna 
detaljplan som kommer att lyfta inte bara Götaplatsen utan ge staden ett unikt område med humaniora 
och kultur genom den konstnärliga fakultetens nya placering. Nu kan vi äntligen bli av med 
parkeringsgaraget och få möjlighet att uppföra en byggnad av hög klass i nutida arkitektur. En 
byggnad som öppnar upp med sina stora fönsterpartier och blir en levande och spännande kontrast till 
den strama och tillstängda konstmuseet. Tidstypiskt när det byggdes, precis som den nya byggnaden 
blir. Fönsterpartierna har också ett syfte. Det ska ge ljus till de olika konstnärliga verksamheterna som 
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ska husera ljuset. Genom det gula teglet samman vinns byggnaderna och bildar en tidsring över 
utveckling genom åren på Götaplatsen.  
 
Byggnadens stora fönster blir också en blinkning till Konserthusets stora fönsterparti tvärs över 
Götaplatsen. Här kommer vi nu få se byggnader från olika tidsepoker. Vi har konstmuseet från 1920-
talet, stadsteatern och konserthuset från 1930-talet, men så också Stadsbiblioteket från 1967 och 
ombyggd 2012. Samtliga formade av sin tid och då också ifrågasatta som alla byggnader av liknande 
slag ofta blir. Den här byggnadens utformning kommer att bli ytterligare en ikonbyggnad av 
Götaplatsen, som bildar ett kluster, som kommer att berika varandra och öka stadens attraktivitet. 
Planen uppfyller de tre mål som finns i de aktuella stadsutvecklingsprogrammen, nämligen att det ska 
vara en plats för lärande, upplevelser, möten och tillmötesgå universitetets behov av nya och 
ändamålsenliga lokaler för en nya samlad konstnärlig fakultet.  
 
Länsstyrelsen uttrycker också i sitt granskningsyttrande för positiva till synpunkterna från samrådet 
har tillgodosetts och kommer inte heller att pröva planen om den antas. Vi i byggnadsnämnden 
kommer fortsätta de här planerna på huset och stämma av bygglovet för att säkra den gestaltning som 
är tänkt att utformas, och att den väl smälter in med den miljö som intilliggande byggnader har. Det 
kommer vara unikt för en universitetsstad att ha dessa verksamheter samlade och att tillsammans med 
våra övriga kulturinstitutioner skapa ett kulturellt centrum av detta slag kommer att bli extraordinärt. 
Särskilt i dessa tider då humaniora och den konstnärliga friheten ifrågasätts, behöver dessa en väl 
framskjuten plats, vilket staden med denna plan tydligt visar. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  
 

Jörgen Fogelklou (SD) 
Tack för ordet fru ordförande, åhörare och ledamöter! Ibland undrar jag hur människor tänker. Ibland 
undrar jag om de har otur när de tänker och ibland undrar jag om de tänker överhuvudtaget. Funderar 
man överhuvudtaget på vilken stad, vilket samhälle, vilken gemenskap? Har de några långsiktiga mål? 
Högt ställda krav? En vision om att vi kan bättre än det som redan är gjort? Har man funderat på 
vilken stad man vill bygga? Fundera på vad människor som bor i samma stad faktiskt tycker och hur 
de mår? Jag ställer mig återigen frågan: hur många timmar på förfulade stadsbilder finns det på 
dagens svenska arkitektutbildningar? Det går och vi måste börja estetiskt och harmoniskt. Det finns 
många goda exempel runtom i Europa där man river de anskrämliga fyrkantiga lådorna som poppat 
upp som svampar ur jorden. Lådor som vi bor, arbetar i, rör oss i omkring. Vi måste sluta uppföra 
dessa styggelser. Det är ni, inte alla, men det är ni och vi politiker som har ett kollektivt ansvar som 
möjliggör att det tillåts ske. Ni som ska vara de kloka, föra folkets talan, ni som har ansvaret för det 
offentliga rummet. Speciellt Götaplatsen. Hjärtat av Göteborg! Jag hävdar å det bestämdaste att det är 
ni som politiker som är ytterst ansvariga för hur våra gemensamma ytor gestaltas. Det är vårt ansvar 
att sätta ner foten när människor vill sätta något på den göteborgska kartan som en fyraåring som leker 
med Minecraft skulle gjort bättre. I stället börja ställa krav på de byggnader vi uppför, att de ska vara 
av den karaktär som människor uppskattar, som vi mår bra att se och bo och verka i.  
Därför yrkar jag starkt bifall på Sverigedemokraternas yrkande i kommunstyrelsen och avslag på den 
moderna barbarismen. Nu har det inkommit en återremiss från S som tar upp precis det vi yrkar på, 
vilket är riktigt glädjande. Jag hade önskat att S hade kontaktat mig innan detta. Jag skulle innan 
votering begära en ajournering för jag vill överlägga med min grupp. Tack för ordet!  
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Emmali Jansson (MP) 
Det är katastrof, olyckligt och fruktansvärt! Det mest tragiska i Göteborgs senare historia! Det här var 
ord som man sade om Gunnar Asplunds fantastiska tillbyggnad vid Rådhuset i Göteborg på den tiden 
det var ett tillskott i den gamla staden. Det är precis som Ann-Cathrine nämner att staden är dynamisk. 
Olika stilar finns. Det finns mycket vi kan göra för att få en vackrare och finare stad. Vi har haft 
många diskussioner om det. I det här fallet är det fantastiskt hur bra det kan vara att få en tryggare 
miljö. Att kunna få ett mer levande och trivsamt språk från Götaplatsen uppemot Humanisten. Att 
driva ett parkeringshus som av någon anledning fått stå länge vid Götaplatsen och dessutom blockerat 
gångvägen dit och i stället gå dit på publika våningar, verksamhet och trivsammare stad i vår 
ögonhöjd. Jag vill med det yrka bifall till förslaget från kommunstyrelsen. Tack!  
 

Björn Tidland (SD) 
Tack för ordet fru ordförande! Nu ska vi debattera arkitektur igen. Som min vana trogen plockar jag 
fram min bok om Lilienbergs stad. Det är en handbok om hur man bygger en vacker stad. Många av 
de vackra byggnaderna från början av 1900-talet finns kvar än idag. De som Lilienberg förverkligade i 
kraft av sin position som förste stadsingenjör lever kvar än idag. Vi kan ta lärdom av dessa idéer. Vi 
kan utveckla staden i harmoni med det Göteborg som generationer före oss byggde. Vad gör vi? Vi 
river ner det gamla och vackra och byter ut mot oharmoniska dystopiska, modernistiska experiment. 
Döda, livlösa byggnader, som ser likadana ut i alla storstäder, vart man än kommer i världen. 
Fantasilöst, oestetiskt. Idag handlar det om Götaplatsen, Göteborgs hjärta. Vad hade Axel Carlander, 
stadsfullmäktiges ordförande att säga om Götaplatsen 1920?  
 
"Gator och platser borde vara arkitektoniskt utarbetade med hänsyn till icke blott riktlinjer utan även 
rundsverkan och hade för utbildande av fonden för Kungsportsavenyn utgått därifrån" osv.  
 
Detta citat är över 100 år gammalt. Principen gäller än idag. Utgångspunkten i stadsplanering runt 
Götaplatsen ska därför vara att anpassa nybyggnationer till de byggnader som uppfördes där inför 
jubileumsutställningen 1923. Det klassiska samfärgande teglet är ett genomgående tema som man ska 
bygga vidare på. Konstmuseets romerska bågar ger Götaplatsen sin speciella karaktär. Den nya 
byggnaden måste anpassas till denna estetiska gestaltning. Annars riskerar man att döda de 
arkitektoniska idéer som präglar platsen som är Göteborgs hjärta. Jag yrkar avslag på detaljplanen 
med hänvisning till Sverigedemokraternas yrkande i kommunstyrelsen. Tack för ordet!  
 

Peter Danielsson (D) 
Tack för ordet fru ordförande, ledamöter och åhörare! Vi yrkar avslag till yrkandet och bifall till vårt 
eget yrkande från Demokraterna. Den här uppgången som nu kommer att byggas från 
Västlänksstationen till Artisten är den uppgång som kommer av det minsta flödet. Det kommer 
dessutom bli en ganska stor påverkan på parken och parkträden i den här miljön. Vi tycker i stället att 
vi ska ha en uppgång som förläggs direkt ansluten till stationen så att den riktas mot Johanneberg och 
Universitetsbiblioteket. Man kommer inte gå ifrån ovan jord ner till Västlänksstationen, perrongerna 
och upp. Den vägen kommer man befinna sig ovan jord och det är vad huvuddelen av alla resenärer 
kommer att göra. Det är också så att bara 8% av resenärerna som åker med Västlänken kommer att 
begagna sig av Korsvägsstationen. På totalen är det en rännil som kommer använda den här 
uppgången. Det andra som är lite komplementerande är att den uppgång som verkligen skulle behövas 
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är den som ska gå mot Evenemangsstråket och Svenska Mässan, givet också de investeringar vi ska 
göra där framgent. Den uppgången är inte ens beslutad. Med bakgrund av detta yrkar vi bifall till 
yrkandet från Demokraterna. Tack!  
 

Martin Wannholt (D) 
Tack fru ordförande! Peter och tidigare fantastiska Irene har redogjort synpunkter från oss 
Demokraterna så vi yrkar bifall till återremissyrkandet från Demokraterna i kommunstyrelsen. Det är 
också på det viset att vi inte ser få majoritet för det så vi kommer också stödja återremissyrkandet från 
S. Tack!  
 

Jörgen Fogelklou (SD) 
Tack för ordet fru ordförande! Vi har hört många av er som pratar ivrigt och tycker det är en 
fantastiskt bra plan, pratar mycket om mer kultur, mer människor, mer trygghet, en ny fakultet. Vi har 
ingenting emot innehållet, dvs insidan. Det är jättebra! Det är utsidan vi diskuterar, bara så att det är 
klart. Det är fantastiskt att vi får en ny fakultet och fler människor i ett tryggt område. Det är jättebra! 
Men vi kan bygga vackert och harmoniskt. Det är det handlar om. Jag skulle som sagt vilja ajournera 
det här och ta en diskussion med min grupp hur vi ska ställa oss till S:s yrkande som har kommit in 
här. Tack!  
 

Axel Josefson (M) 
Tack för det ordförande! Jag skulle vilja bara vilja ha ett förtydligande från sekretariatet när det gäller 
det förslag för återremiss nu från Socialdemokraterna att den ska gå direkt till byggnadsnämnden. Jag 
antar att den borde gå först till kommunstyrelsen. Tack!  
 

Jonas Attenius (S) 
Tack fru ordförande! Jag vill bara göra ett litet förtydligande. Nu hörde jag att SD förklarade det men 
det handlar om att vi vill bereda förslaget så det är en smärre redaktionell i detta. Sedan en kommentar 
på Axel Josefsson, jag hade begärt ordet innan men... Jag kom inte innan ajournering men min 
minnesbild är när vi minoritetsåterremitterade, då var det Alliansen och MP aktivt skolval. Det gjorde 
man direkt till grundskolenämnden. Jag tror det blev en lösning till slut att man gjorde både 
grundskolenämnden och KS, och båda två blev lösningen där. Tack!  
 

Axel Josefson (M) 
Tack för det ordförande och för det förtydligandet! Jag ställer mig dock lite tveksam till själva 
återremissyrkandet. Det är så att när man ska använda sig utav verktyget med en minoritetsåterremiss 
handlar det om att man vill få fram ytterligare information för att kunna ta ställning till ett förslag. Här 
uppfattar jag som att Jonas Attenius är missnöjd med det förslaget som har kommit fram och att han 
hellre ser ett annat förslag. Sedan kallar han det för en beredning. Jag är tveksam om man ska ställa 
detta yrkande under proposition överhuvudtaget. Jag skulle vilja föreslå att ordförande vägrar att göra 
det. Tack!  
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Emmali Jansson (MP) 
Tack! Jag har en relaterad fråga, men kanske lite mer nyfiken fråga. Det är om det återremitteras till 
byggnadsnämnden som är förslaget, som ni har för att förändra eller bearbeta ärendet. Tänker ni då att 
man ska göra ändringar i detaljplanen och gå ut på ny granskning i detaljplanen för att göra justeringar 
inför ett visst antagande? Eller vad är det ni ser framför er? Det är detaljplanen vi beslutar om nu. Om 
det är ändringar som ska göras undrar jag hur ni tänker er att de ändringarna ska arbetas in i planen. 
Tänker ni att de ska vara så stora att man behöver utforma nytt samråd och granskning undrar jag.  
 

Jonas Attenius (S) 
Tack fru ordförande! Som det står också i vårt yrkande bedömer vi att den här detaljplanen i huvudsak 
är välgjord. Det handlar om att återremittera just som jag sade innan för ytterligare beredningen när 
det gäller förslag till fasadutformning på huvudbyggnaden. Det är det handlar om. Jag yrkar också på 
att det här förslaget ska ställas under proposition. Tack!  
 

Emmali Jansson (MP) 
Tack ordförande! När jag lyssnar på argumentationen Jonas Attenius framstår det som att han inte är 
nöjd med det förslaget som har kommit fram och att han vill ha en ändring i förslaget. Då är det bättre 
att yrka på en ändring än att återremittera. Det går inte att sura över att det förslaget som kommer 
tillbaka är detsamma eftersom det inte är en komplettering som man efterfrågar utan att man vill ha ett 
annat förslag. Det är inte det beslut som i så fall kan fattas, utan då hade det varit mer passande skulle 
jag säga att Socialdemokraterna yrkat avslag på det här förslaget och får ni ta tillbaka frågan till 
byggnadsnämnden om att skicka upp ett nytt förslag till fullmäktige i så fall för antagande, om ni inte 
tycker att det här förslaget är bra. Jag fick inte riktigt svar från Jonas. Är det en ändring i detaljplanen 
ni vill göra? Tänker ni då att det ska vara en ändring som räcker att gå på ny granskning eller en mer 
större ändring i detaljplanen, samråd och granskning som ni tänker er?  
 

Jonas Attenius (S) 
Som jag sade innan är det här en återremiss som handlar om fasadutformningen och den nyttjande 
bredningen. I huvudsak tycker vi detaljplanen är välgjord. Jag yrkar bifall till vårt förslag. Tack!  
 

Emmali Jansson (MP) 
Jonas, du svarar inte på min fråga. I den beredningen som ni vill se, ingår det där att ändra i 
detaljplanen förslag? I dagsläget ska vi bifalla/anta detaljplanen, eller inte anta detaljplanen? Till vissa 
delar regleras det av planbestämmelser. Är det du vill ändra i så det blir ett annat planförslag? Eller 
vill du ha andra ändringar i utformningen som fortfarande är i linje med den detaljplanen som vi har 
på bordet idag? I så fall ryms det inom den detaljplanen och kan vara frågan man hanterar i 
byggnadsnämnden. Tack!  
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Jonas Attenius (S) 
Precis som jag sade innan, vi vill inte ha några förändringar i detaljplanen. Det handlar om 
fasadutformningen. Det är därför vi vill att just byggnadsnämnden ska bereda det här ärendet vidare. 
Tack!  
 

Emmali Jansson (MP) 
Om ni inte vill ha någon ändring i detaljplanen, varför inte anta detaljplanen nu? Tack för ordet fru 
ordförande.  
 

Jörgen Fogelklou (SD) 
Nu blev det lite fram och tillbaka här. Jag tänkte säga att vi yrkar på vårt yrkande, SD:s yrkande i 
kommunstyrelsen som är att avslå detaljplanen. Sedan får byggnadsnämnden ett nytt uppdrag så att 
säga. Men jag ska säga att jag inte har hört någon här gå upp... nu har Jonas Attenius sagt att han inte 
ville avslå detaljplanen. Jag skulle egentligen först säga att jag yrkar på att säga nej till den här 
detaljplanen i första hand. I andra hand vill jag yrka på Sverigedemokraternas yrkande i 
kommunstyrelsen. Vi kommer att bifalla även ett återremissyrkande från S, även om det hade varit 
klädsamt om Jonas hade kommit och berättat det innan det här mötet. 
 
Jag sade det att i vårt yrkande har vi två att-satser. Jag kan tänka mig att det finns partier som inte kan 
ställa sig bakom SD:s yrkande. Därför säger jag att i första hand SD:s yrkande. Andra hand avslag på 
detaljplanen här.  
 

Martin Wannholt (D) 
Jag yrkade dels samma som Peter Danielsson och yrkar också i andra hand bifall till 
återremissyrkandet från S. Tack!  
 

11. Riksnorm ekonomiskt bistånd 2021 
 

Frida Tånghag (V) 
Ordförande, presidiet, fullmäktige! Även om det bara finns ett förslag till beslut, tänker jag ändå lyfta 
nödvändigheten i att försörjningsstödet räknas upp. Även om det är illa att tillägget för fler än 2 barn 
sänks med 150 kr. Att se vanliga människor, våra invånare som referenser, som siffror i en spalt är för 
mig svårt att ta in, även om jag förstår varför det ser ut så i just detta dokument. Oavsett om vi vill se 
siffror, procent eller vanliga människor, är sanningen att klyftorna ökar och många fler kommer 
hamna i utanförskap. De kommer då behöva stadens hjälp. Det är en negativ utveckling som 
pandemin för med sig. Även ojämlikheter som den styrande politiken spär på. Detta ser vi inte minst i 
den ovilja att åtgärda och agera mot den sneda fördelningen av pengarna till socialnämnderna. Vi 
behöver en välfungerande social välfärd och ett skyddsnät ska fungera, speciellt nu när vi befinner oss 
i en pandemi, som också är början till en lågkonjunktur som följd. Tack så mycket!  
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Lena Landén (S)  
Tack ordförande, fullmäktige! Jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack!  
 

12. Göteborgs Stadshus AB:s redovisning av 2020 års ägardialoger med 
handlingsplaner 
 

Daniel Bernmar (V) 
Tack så mycket, tack ordförande, fullmäktige, göteborgare! Jag vill yrka bifall till tilläggsyrkandet 
från V och MP i kommunstyrelsen. Det yrkandet tar upp den situation som nu råder när det gäller de 
två försäljningsuppdrag som Göteborgs Stads kollektivtrafik AB har fått av kommunfullmäktige. Mitt 
i en brinnande pandemi och en stor krissituation för kollektivtrafiken i hela landet och hela världen. 
Det lilla högerstyret försöker sälja bussbolaget. Den här situationen har uppmärksammats i samband 
med den här ägardialogen. I samband med ägardialogen uppmärksammande också Kollektivtrafik AB 
på svårigheterna att genomföra detta och framför allt de stora osäkerheterna som kommer med att 
försöka sälja ett bussbolag mitt i en pandemi när inte folk åker kollektivt och där fler av de kontrakt 
som bolaget faktiskt har, håller på att gå ut. Därför har vi lagt ett förslag på att inleda arbetet med att 
avbryta de här försäljningsuppdragen tills dess att pandemin är över och förhoppningsvis för alltid.  
 
För Vänsterpartiets räkning ser vi det som viktigt att vi fortsätter ha kollektivtrafik med alla trafikslag 
i egen regim. Bifall kommunstyrelsens förslag och också tilläggsyrkandet från V och MP i 
kommunstyrelsen. Tack!  
 

Karin Pleijel (MP) 
Tack så mycket fru ordförande, kommunfullmäktige och åhörare! Jag vill instämma med det som 
Daniel Bernmar sade och yrkar bifall till det yrkandet som är från V och MP i kommunstyrelsen. GS 
Buss är ett välskött bolag. Det har gått positivt när det gäller det ekonomiska. Det är nöjda resenärer 
och underhållet är också välskött om man jämför med många andra bolag. En trygg arbetsplats och vi 
ser inte vitsen med att sälja varken GS Buss eller Trafikantservice i det läget som vi är nu. Tack!  
 

Jonas Attenius (S) 
Tack ordförande, fullmäktigeledamöter! Från Socialdemokraternas sida yrkar vi också bifall till 
kommunstyrelsens förslag men också till det tilläggsyrkande som både Daniel och Karin redogjort för 
här. Bifall också till tilläggsyrkandet från Vänsterpartiet och Miljöpartiet i kommunstyrelsen. Tack!  
 

Axel Josefson (M) 
Tack ordförande, fullmäktige, göteborgare! Det här är en fråga som har debatterats många gånger i 
fullmäktige om Göteborgs Stad ska äga och driva ett bussbolag. Här har tidigare fullmäktige fattat 
beslut om att vi ska avveckla det bolaget. Jag yrkar därför bifall till kommunstyrelsens förslag och 
avslag på det tilläggsyrkande som S, V, MP har lagt fram. Tack! Tack för ordet ordförande! Jag vill 
yrka bifall till det rödgrönrosa tilläggsyrkandet. Tack!  
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Axel Darvik (L) 
Tack ordförande! Jag vill bara understryka till fullmäktige att det är en klok idé att genomföra den här 
försäljningsprocessen. Ett bussbolag måste kunna agera på hela kollektivtrafikmarknaden om den ska 
ha chans att ha konkurrensmässiga villkor. GS Buss är förhindrade till det eftersom man är ett 
kommunalt bolag och ska verka inom kommunen. Den har inte någon tilldelad verksamhet. De ska i 
stället slåss på marknaden som alla andra. Då är det väldigt begränsande att man bara får lämna anbud 
inom den kommunen som är Göteborgs kommun. Det är naturligtvis så att om man misslyckas att 
vinna ett uppdrag här skulle man om man hade varit ett kommersiellt bussbolag försöka vinna ett 
kontrakt i någon annan kommun, eller i någon annan del utav landet och rulla iväg sina bussar dit och 
köra verksamheten där i stället. Den möjligheten har inte GS Buss utan saknar en mycket väsentlig del 
i att vara en fungerande bussbolag på den här avreglerade marknaden som vi har. Så länge som vi har 
det bör inte vi ha heller det här bussbolaget. Spårvagnsbolaget är någonting annat eftersom det är en 
tilldelad monopolverksamhet som man har och den möjligheten finns enligt kollektivtrafiklagen att 
göra på det sättet. Men GS Buss bör inte ägas av en kommun. Tack!  
 

Daniel Bernmar (V) 
Tack ordförande, fullmäktige, göteborgare! Ja Axel Darvik får det att låta som att de här 
förutsättningarna är av Gud givna. Det är de inte utan de är givna av Axel Darviks egna partikamrater 
och en politik som han själv står för. Nämligen att man inte ska tilldela och inte ha möjlighet att 
kontrollera kollektivtrafik och annan viktig infrastruktur via demokratin. Det är vad Axel Darvik 
egentligen driver för linje och hans parti driver för linje i alla delar. Det är naturligtvis tråkigt men att 
de kom fel på flera punkter, för de föreställer Göteborgs Stad som marknad, är större än hela 
Norrlands kollektivtrafik och buss. Jag tror att det finns en tillräckligt stor marknad i Göteborg. Det 
har GS Buss också visat. GS Buss har visat att man har kunnat ta kontrakt på den s k marknaden och 
lyckas väl och varit lönsamt under lång tid. Det finns all anledning att fortsätta ha den kompetens och 
den förmåga att säkerställa goda arbetsvillkor för busschaufförerna, som de har idag, även 
fortsättningsvis.  
 

Axel Darvik (L) 
Ordförande, jag tror att Gud har haft en ganska liten inblandning i just den här 
marknadsförutsättningarna för kollektivtrafiken. Däremot har ju Västra Götalandsregionen beslutat 
om att det är på detta sätt det ser ut. Det är någonting vi behöver förhålla oss till i Göteborgs 
kommunfullmäktige. Jag vidhåller de argumenten jag har att det finns fyra kollektivtrafikområden. 
Skulle det nu bli så att GS Buss tappar sitt sista område som man fortfarande har kvar, då får man 
vänta ett antal år innan någon av de andra områdena kommer ut på upphandling. Det skulle kunna 
betyda stora förluster för det bolaget. Hade det varit ett kommersiellt bolag hade man kunnat lämna 
anbud på något annat område som finns i regionen eller t o m i någon annan region. Det går inte för 
GS Buss. Därför är det en olämplig ägare, Göteborgs kommun.  
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Daniel Bernmar (V) 
Tack ordförande, fullmäktige, göteborgare. Nej vi ser inte någon tid som tickar i våra skärmar. Axel, 
du gick inte alls till replik till min allra viktigaste synpunkt, nämligen att det är svårt att hitta ett sämre 
affärsläge att försöka sälja en kollektivtrafik i. En marknad som är fullkomligt i fritt fall. Flera av de 
viktiga kontrakten som du pratar om, som är i de så kallade marknaden är just nu uppe på 
upphandling. Det är svårt att föreställa sig ett sämre läge att försöka sälja det här bolaget. Det tycker 
jag vi behöver fundera på, är det rimligt att sälja ett bolag när man inte ens kan fastställa med säkerhet 
vilket värde det har och där man absolut inte vet hur branschen kommer utvecklas de närmaste året. 
Tack!  
 

Axel Darvik (L) 
Tack ordförande! Marknadsosäkerheter finns alltid. Det är någonting som man är van att hantera. Som 
ni flera påpekat också är det ett välskött bolag med bra depålägen. Jag tror det finns möjligheter att 
hitta en köpare och en bra värdering för bolaget. Skulle så inte vara fallet får vi naturligtvis hantera 
det i så fall.  
 

Jesper Berglund (V) 
Tack så mycket ordförande, göteborgare! Jag yrkar å V:s vägnar bifall till KS:s förslag. Alltså SLK:s 
förslag med tillägg av förslaget från MP, V och S. Tack så mycket!  
 

Emmyly Bönfors (C) 
Tack ordförande för ordet! Jag vill yrka bifall till SLK:s tjänsteutlåtande i kommunstyrelsen och 
avslag på yrkandet från MP, S och V. Jag vill också passa på att ställa en fråga till de som har lagt 
tilläggsyrkandet: Ni anger att ni vill ha fler övningar än det som är överenskommet. Jag undrar vad 
skälet är till det? Jag vill också ställa en fråga angående om ni kan ge något exempel på vad för 
livsmedelsförsörjningsåtgärd ni skulle vilja se i planen med ert tillägg? Tack!  
 

Abdullahi Mohamed (MP) 
Tack fru ordförande, ledamöter, göteborgare! Vi i Miljöpartiet vill vara säkra på att 
livsmedelsförsörjningen finns med i det fortsatta arbetet med kommunens krisberedskap. Under 
coronapandemin har det inte varit brist på mat men viktigt att ha beredskap inför kommande priser där 
det kan bli brist av livsmedel. Göteborg serverar ca 20 miljoner måltider per år. Det ska vi klara av 
även i ett krisläge. Övning är nödvändigt för att se att rutiner och styrdokumentet fungerar. Därför vill 
vi att övning av krisledning sker minst två gånger per mandatperiod. Jag yrkar bifall till förslaget MP, 
S och V. Tack för mig!  
 

Jonas Attenius (S) 
Tack ordförande, fullmäktigeledamöter! Den här pandemin har visat att kriser inte ligger lika långt 
bort som vi tror. Planen är i grunden bra men vi anser också den måste göras mer praktisk. Planer 
betyder ingenting om inte de som är ansvariga för utförandet vet exakt vad som ska göras, när det ska 
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göras och hur kloka idéer kan omsättas i handling. Just därför tycker vi det är viktigt att 
krisberedningsnämnden får rätt att öva två gånger per mandatperiod.  
 
När det gäller livsmedelsförsörjning eller måltidsförsörjning tillhör de mest basala en kommun ska 
kunna uppfylla. Maten ska gå ut hela tiden, utan avbrott. Hur den här hanteringen säkras behöver 
inkluderas tydligare i fortsatt arbete. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack!  
 

Emmyly Bönfors (C) 
Jag ställde en fråga och jag tackar nu för svaret som jag fick. Jag håller verkligen med om att 
livsmedelsförsörjning är oerhört viktigt. Inte minst i kristid. Samtidigt är det emellan kristid som man 
verkligen rustar för en god livsmedelsförsörjning. Därför har Alliansen tagit fram flera förslag och 
åtgärder för att stärka den lokala livsmedelsförsörjningen. Vi har bl.a. jobbat på upphandlingssidan. 
Att dela upp upphandlingar så att vi kan köpa mer närodlad mat t ex i årets budget att kunna köpa in 
viltkött också från närområdet. Vi har ideer om att lasta om varor så man kan enklare få in lokal mat, 
att dela upp upphandlingarna på det sättet. Inte minst jobbar vi med att jordbrukare oftast ska få kunna 
äga sin egen mark. Ett ärende som kommer nästa vecka. Jag hoppas att ni även ställer er bakom det då 
också. Tack!  
 

Jörgen Fogelklou (SD) 
Tack för ordet fru ordförande! Jag tänkte bara gå upp och säga att vi ställer oss bakom 
kommunstyrelsens förslag till beslut. Det var ett mycket bra yrkande från V, MP, S. Det är nästan så 
bra så jag önskar att vi hade skrivit det själva. Nu är det inte jag som har skrivit det så jag tänker inte 
gå in på det. Men det finns mycket man skulle kunna göra just när det gäller livsmedelsförsörjning 
och matförsörjning. Om det finns backup och generatorer t ex i de som har hand om livsmedel. Det 
finns mycket att göra där. Det är ett fantastiskt bra yrkande så det ställer vi oss bakom. Tack!  
 

Axel Josefson (M) 
Tack fru ordförande, fullmäktige, göteborgare! Jag får börja med att yrka bifall till tjänsteutlåtandet 
och Alliansens yrkande i kommunstyrelsen och avslag på det som blev beslutet i kommunstyrelsen. 
Jag delar inte Jörgens uppfattning att det är ett fantastiskt bra yrkande utan snarare tvärtom. Det är ett 
yrkande som slår in öppna dörrar. När det gäller den ena delen kring livsmedelsförsörjningen täcks 
det i den här planen om man orkar läsa hela dokumentet till sista raden. Där står det tydligt att det ska 
tas fram en modell för hur vi kan säkra de viktiga delarna i den kommunala verksamheten och där 
ingår naturligtvis livsmedelsförsörjningen i vår egen verksamhet. Jag tycker den delen täcks upp 
väldigt bra där.  
 
Sedan när det gäller övning och samarbete är det naturligtvis väldigt viktiga delar för att få det här att 
fungera. Här har kommunen haft en dialog med Länsstyrelsen och MSB. Där har man kommit 
överens om ett arbetssätt för att kunna hålla de här övningarna. Jag tycker det är ett bra förslag. Jag 
tycker inte vi behöver ändra på detta utan jag yrkar bifall till tjänsteutlåtandet. Tack!  
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Kalle Bäck (KD) 
Tack så mycket, ordförande, fullmäktige, göteborgare! Det senaste året har visat hur sårbart samhället 
är på många sätt och de fel och brister som funnits redan tidigare blir än klarare i fredstider. När kriser 
väl uppstår måste hela samhället vara förberett och hela ansvaret kan inte läggas på en enskild aktör 
eller myndighet. Alla måste ta sin del av ansvaret. Därför finns det en överenskommelse mellan MSB 
och Sveriges kommuner och regioner om vad vårt ansvar som kommun är vid extraordinära händelser 
i fredstid och hög beredskap. Det är viktigt att samhället i stort jobbar på ungefär samma sätt för att 
helheten ska hållas samman.  
 
Vi i Göteborgs Stad ska naturligtvis utgå från våra förutsättningar men samtidigt ska vi inte skapa 
egna särlösningar för sakens skull. Vi ska hålla oss till den överenskommelse som finns. Det görs 
mycket i staden redan för att öka krisberedskapen. Inte minst handlar det om att höja kunskapsnivån 
om vilka uppgifter som ingår i arbetet med krisberedskap och civilt försvar för våra verksamheter. Vi 
måste ständigt vara på tårna, göra analyser över vad som kan förbättras. Det kan leda fram till behov 
av investeringar i framtiden. Enligt SLK:s bedömning ligger de största behoven lite längre fram i 
tiden. Vi måste fortsätta och ständigt ha ögonen på de här frågorna. Inte minst måste lärdomar dras av 
den senaste krisen i spåren av coronapandemin. En viktig åtgärd är att ta fram en staden-övergripande 
och verksamhetsspecifik pandemiplan som vi gör nu. I övrigt instämmer jag med Axel Josefsons 
yrkande. Tack för ordet!  
 

Stina Svensson (Fi) 
Tack för ordet ordförande! Krisen visar att globala försörjningskedjor är sårbara. Tänk om nästa virus 
har ett dubbelt så högt R-värde eller dödlighet. Sverige har en självförsörjningsnivå på 50%. Det enda 
livsmedel som landet är helt självförsörjande på är socker, morötter och spannmål. I den här krisen 
tog skyddsutrustning, munskydd och toapapper slut. Nästa gången kan det vara mat som tar slut. 
Därför yrkar jag bifall till tjänsteutlåtandet och det rödgrönrosa plus S:s tilläggsyrkande i 
kommunstyrelsen. Tack för ordet!  
 

Karin Pleijel (MP) 
Jag vill också yrka bifall till kommunstyrelsens förslag som gick igenom. Jag håller mycket av det 
som Stina Svensson sade, att det blivit uppenbart i den här krisen att sårbarheten när det gäller 
matförsörjning är en svår fråga. Där behöver vi vara beredda. Vi vet att staden har ansvar för detta 
men vi vill trycka på det. Därför att det är en speciell sårbarhet kring matförsörjningen. Därför är vi 
glada att kommunstyrelsen ställer sig bakom det här. Man kan säga att Sverige är ett fredskadat folk. 
Kanske har den beteckningen fått sig en törn nu. Vi har förstått att det kan vara allvar, det kan vara 
kris. Precis som det är nu med pandemin. Vi vet inte vad nästa kris är. Vi vet inte när den kommer. 
Därför tycker vi det är rimligt att ha två gånger per mandatperiod en övning. Det man övar på, blir 
man bättre när det är skarpt läge. Det finns inte någon som helst konflikt i överenskommelsen med 
SKR, där det står att det här utgör en miniminivå. Göteborg är en stor organisation. Det är mycket 
som ska klaffa. Därför är det rimligt att vi också övar två gånger per mandatperiod.  
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Jörgen Fogelklou (SD) 
Tack! Tack fru ordförande! Jag håller mycket med det hon sade. Hon sade att hon tackade 
kommunstyrelsen för att ställa sig bakom. Jag tänkte bara säga varsågod.  
 

Eva Flyborg (L) 
Tack fru ordförande. Mycket klokt har sagts redan. Det är ett bra och stort engagemang. Jag tror att 
Karin Pleijel sade det att Corona krisen sätter ljuset på många frågor som annars inte får så mycket 
uppmärksamhet. Jag vill dock bara säga att en hel del av det som nu måste göra om i Sverige inför 
kommande tider är ny beredskapslagstiftning överhuvudtaget. Att man ser över just landets beredskap 
för att klara sig i svåra situationer. Det gäller väldigt många områden. Det är dock Riksdagen som gör 
detta. Det kan ni skicka våra representanter i Riksdagen att de ser över detta och återkommer med 
kloka förslag. Tack!  
 

15. Göteborgs Stads policy för säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer 
 

Stina Svensson (Fi) 
Tack så mycket ordförande! Det här mötet ikväll slutar kl 22. Hade vi suttit nu på börsen hade vissa 
av er gått och tagit kollektivtrafik hem. Vissa andra hade känt sig helt trygga i stadsmiljö. Andra hade 
varit mer på sin vakt. Ni kan gissa vilken grupp som känner sig mest otrygg. Om ni kvinnliga 
ledamöter delar mina livserfarenheter har ni genom åren lärt er att hålla ögonen öppna. Det är vissa 
saker man instinktivt inte gör. Vissa ställen man undviker. Vissa vägrar man välja bort, det kan handla 
om "fel folk" oftast män. Det kan handla om dåligt upplysta, folktomma platser. Det kan handla om 
att man håller nycklarna i handen och ser till att prata i mobilen. Strategierna är många men otrygg är 
inte densamma för män som för kvinnor.  
 
Vi lever i Göteborg som begränsar kvinnors rörelsefrihet. Enligt BRÅs undersökning känner 12% av 
kvinnorna sig otrygga, att de avstår från att gå ut på kvällarna. Motsvarande siffra för män är 2%. 6 
gånger så högt för kvinnor. Det är därför väldigt märkligt att detta ärende inte finns med, ett 
jämställdhetsperspektiv. Det skrivs tydligt i tjänsteutlåtandet om hur viktigt det är att beakta kvinnors 
speciella otrygghet och att t ex ingår i Boverkets rekommendationer. De grupper som policyn föreslår 
beaktas är barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning. I kontakt med utredarna är vår 
uppfattning att gruppen kvinnor glöms bort. Det anses så självklart att det ska innefattas. Det anser 
inte vi. Står det inte med så glöms det bort.  
 
Därför har Feministiskt Initiativ tagit ett initiativ till det rödgrönrosa tilläggsyrkandet på ärendet som 
innebär en mindre men en viktig justering. Detta röstades tyvärr ner i kommunstyrelsen med 7 mot 6 
röster. Socialdemokraterna stödjer förslaget.  
 
Det här är ett viktigt ställningstagande för följande partier att om ni inte beaktar kvinnors trygghet i 
Göteborg. Det är Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Demokraterna och 
Sverigedemokraterna. Ni är partier som gärna pratar om trygghet. Det innefattar tydligen inte 
kvinnors trygghet. Fi menar att gruppen kvinnor alltid måste beaktas i säkerhets- och trygghetsfrågor. 
Det är också den linjen som jag vill driva i min plats i trygghetsrådet. Varför jag också fått stöd till att 
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innefatta representant hos kvinnojourer. Jag hoppas att ni i era fullmäktigegrupper har kommit på 
andra tankar nu. Jag yrkar bifall till det rödgrönrosa tilläggsyrkandet. Jag uppmanar er ledamöter från 
Alliansen och Demokraterna att inte aktivt rösta emot detta tilläggsyrkande utan åtminstone bara 
lägga ner era röster. Det här är viktigt! Tack för ordet!  
 

Kalle Bäck (KD) 
Tack så mycket för det! Ordförande, fullmäktige, göteborgare! Personrån, bilbränder och en allmän 
upplevd otrygghet, så ser vardagen tyvärr ut i vår stad. Hur vi har hamnat här i den här situationen och 
vad som kan göras för att vända utvecklingen är en lång diskussion. Den frågan har inget enkelt svar 
men en sak som inte får glömmas är vilken betydelse som den fysiska miljön har för uppkomsten av 
brott och otrygghet. Det är vanskligt att sätta sig till doms över tidigare decenniers sätt att tänka kring 
stadsplanering. Men helt klart är att många områden som byggdes för 50-60 år sedan inbjöd till 
anonymitet. När människor blir anonyma ifrån varandra ökar också otryggheten. Trygghetsfrågorna 
måste därför in i stadsplaneringen redan från början. Många kloka synpunkter på planen har kommit 
från remissinstanserna. Det handlar om allt ifrån vikten av en bra belysning till hur parkeringsplatser 
ska utformas för att skapa trygghet. Man skulle kunna prata länge om detta men det får bli en 
diskussion i de enskilda fallen. Det är viktigt att vi nu får en sammanhållen process där trygghetsråden 
blir en given del när vi bygger vidare Göteborg. Bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack för ordet!  
 

Björn Tidland (SD) 
Tack för ordet herr ordförande! Detta ärende handlar även hur vi ska skydda stadens invånare från 
fordonsburna terroristattacker. Det är verkligen tråkigt att detta ska behöva vara nödvändigt men det 
är den verklighet vi lever i. Sverigedemokraterna har lagt ett yrkande i kommunstyrelsen att stärka 
upp den fysiska miljön mot terroristattacker, särskilt i den lokala staden. I yrkandet har jag tagit upp 
allvaret med det islamistiska terrorhotet mot Europa. Jag tänker inte upprepa detta resonemang idag 
utan hänvisar istället till texten i yrkandet. När det gäller själva planeringen av stadsmiljöer ska jag 
läsa upp ett citat från vårt yrkande så ni förstår vad det handlar om.  
 
"För att motverka fordonsburna attacker måste man bygga fysiska hinder för att skydda samtliga 
gågator inom Vallgraven, inklusive Nordstan. Vilken standard och vilka specifikationer dessa hinder 
ska ha ska tas fram genom att studera internationella rapporter samt genom att studera och 
implementera åtgärder som har gjorts i andra europeiska städer."  
 
Jag yrkar bifall på SD:s yrkande i kommunstyrelsen. Tack för ordet!  
 

Johanna Eliasson (V) 
Tack så mycket ordförande fullmäktige och de göteborgare som händelsevis tittar på det här. Jag yrkar 
bifall till V:s och MP:s tilläggsyrkande i KS. Stina sade väldigt många bra saker om det här 
tilläggsyrkandet. Givetvis är vi också med på det här tilläggsyrkandet. Vi rödgrönrosa partier tycker 
att policyn för säkerhetsåtgärder är bra men att det saknas en del. Det saknas att nämna kvinnornas 
särskilda utsatthet. Som kvinna och tjej i dagens samhälle är vi särskilt utsatta. Därför behöver det tas 
med i policyn. Vi vill helt enkelt göra mindre revideringar i policyn. Därmed bifalla förslaget. Tack så 
mycket!  
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Karin Pleijel (MP) 
I likhet med Johanna Eliasson vill jag också yrka bifall till förslaget från V och MP i 
kommunstyrelsen. Jag vet inte om ni kommer ihåg julen 2016. Jag var i Berlin i mellandagarna och 
hade inte anat att jag skulle se en julmarknad som hade just attackerats av en skenande ockuperad 
lastbil som dödade 12 personer. Jag tror att den händelsen och terrordådet i Stockholm var 
upprinnelsen till att man började prata om stadsmiljön i förhållande till trygghet här i Göteborg. Jag är 
glad att man inte bara tittar på just den typen av problematik. Man tittar bredare på trygghetsfrågorna i 
stadsmiljön. Jag tycker i likhet med Stina Svensson och Johanna Eliasson att det här perspektivet att 
titta på de som är särskilt utsatta i när det gäller trygghetsfrågor behöver förstärkas och vara med 
tydligare. Det framgår av vårt yrkande. Tack för mig!  
 

Hampus Magnusson (M) 
Tack för det ordförande, fullmäktige och göteborgare! Det känns väldigt bra att vi har kommit fram 
med den här policyn nu. Samt att de här säkerhetsaspekterna kommer in tidigt i processen när vi 
utformar vårt kära Göteborg. 8 stycken bra punkter finns här: överblickbarhet, synlighet, 
orienterbarhet, tillgänglighet, belysning, rumsliga ansvarsförhållanden, livfulla platser dygnet om och 
tidsanvändningsmönster. Här tar man också hänsyn till unga och äldre, funktionsnedsatta. Man 
beskriver problematiken och koppling till jämlikt Göteborg. Man nämner att kvinnor precis som ni har 
hört här att många är oroliga. Oroliga för att bli utsatta för brott samtidigt som män är de som är i 
högre utsträckning utsatta för brott. Här kommer alla aspekterna in som viktiga delar för att alla ska 
känna sig trygga och det är också bra tycker jag som är fångat i SLK:s tjänsteutlåtande att det är 
framför allt individen man ska titta på här. Räddningstjänsten har också kunnat yttra sig angående 
fasta hinder och liknande. Jag tycker att det stämmer bra överens med tjänsteutlåtandet. Även polisen 
är nöjda och jobbar utifrån detta redan idag. Jag känner mig trygg i det vi har fått från våra tjänstemän 
och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tackar!  
 

Mats Arnsmar (S) 
Tack ordförande, fullmäktige! Stina har redan bekräftat att vi kommer också ställa oss bakom V:s och 
MP:s tilläggsyrkande. Vi konstaterar också att remissinstanserna är väldigt positiva i det. Med det 
ställer vi oss bakom detta också. Tack!  
 

Mattias Tykesson (M) 
Tack så mycket ordförande, fullmäktige! Jag vill också yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Som 
sagts tidigare är detta en bra plan. Man nämner unga och äldre. Det jag vänder lite mot är det första 
anförandet i den här debatten av Stina Svensson. Absolut, kvinnor ska inte förringas på något sätt här, 
men man får det lite att framstå som att det här är någonting som mest skulle drabba kvinnor. Så är 
fallet men vi ser dagligen rapporter om ungdomar som blir utsatta, både män och kvinnor. Senast igår 
fick vi rapport från Rannebergen. En 13-årig pojke som blev omringad av tio personer, rånad på sin 
jacka och bankkort. Jag tror att man ska se det här lite bredare. I de här punkterna innefattas unga. Jag 
tar i alla fall med kvinnor när jag pratar om unga också. Det här är ingen grupp som ska lämnas 
utanför, självklart inte! Jag tror man behöver se en helhet i detta. Tack för ordet!  
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Stina Svensson (Fi) 
Tack för ordet ordförande! Mattias, det våld man utsätts för i samhället är män som utför det våldet. 
Riktat också mot andra män. Det sades senast Erik Nord på ett möte. Det stämmer. Det är just den här 
saken du säger om att "jag alltid inkluderar kvinnor när jag säger unga". Det är fint men det kan oftast 
glömmas bort. Jag förstår inte då varför ni är emot det här tilläggsyrkandet då att man ska kunna 
koppla det till ett starkare jämställdhetsperspektiv och att kvinnor tas med som den gruppen som 
känner sig mest otrygga. Om du lyssnar på vad jag sade, sade jag att 12% av kvinnor känner sig 
otrygga i offentlig miljö. Bara 2% män känner sig otrygga. Om du då tycker att kvinnor ska med så 
säg ja.  
 

Eva Flyborg (L) 
Tack herr ordförande! Jag skulle vilja säga att kvinnor är utsatta i samhället. Det tycker vi alla och 
otryggheten har ökat. Där tror jag vi alla kan instämma i detta. När jag läser tjänsteutlåtandet tycker 
jag att man har på ett bra sätt tagit med både det som Sverigedemokraterna tog upp med 
terroristattacker och flera tog upp det. Också Stina Svenssons önskan att ha med just ordet kvinna. Jag 
tycker att man i sitt resonemang har täckt in väl perspektiven, både för kvinnor, män och hela 
befolkningen. Jag känner inte att man måste stoppa in ordet just här. Jag är nöjd med det 
tjänsteutlåtandet. Sedan när det gäller terroristattacker som vi har sett runtom, som Karin hänvisade 
till just i julmarknaden i Tyskland. Förfärliga attacker, och bl.a. den vi hade här i Sverige inte minst. 
Jag ser också att där har man resonerat klokt ifrån de olika remissinstanserna just med den tekniska 
svårigheten att inte begränsa räddningstjänst, polis, ambulans osv mot att ha åtkomst. Jag tycker att 
man har resonerat på ett klokt sätt. Det här är inte slutet på den här insatsen. Jag ser det mer som en 
klok början där vi alla gemensamt får hjälpa till. Både i bolag, nämnder, styrelser och här i 
kommunfullmäktige. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack! 
 

Stina Svensson (Fi) 
Nu fungerade det. Hör ni mig? Tack för ordet ordförande! Jag skulle vilja återgå till Mattias 
Tykessons inlägg om det som händer på offentlig miljö. Jag antar att ni också är belästa att BRÅ kom 
ut med en ny rapport, en statistik om hur brottsutsattheten ser ut. Den kom förra veckan. Då visade det 
att misshandel mot män sjunker medan misshandel mot kvinnor ökar. Det finns statistik på det. Det är 
samma som förra året. De här målen som vi pratar om finns också i jämställdhetsplanen som ni har 
antagit här i kommunfullmäktige. Jag tycker åtminstone att man bör kunna referera till den planen i 
den här handlingen. Jag tycker vi missar möjligheten till detta. Jag beklagar att inte Allianspartierna är 
med på det här.  

 

17. Göteborgs Stads riktlinje för värdighetsgarantier inom äldreomsorg samt 
redovisning av uppdrag att utreda ett kompensationssystem när det brister 
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Mattias Tykesson (M) 
Tack så mycket ordförande, fullmäktige! Jag vill för Alliansens räkning yrka bifall till 
kommunstyrelsens förslag. De här värdegarantierna är särskilt viktiga. Jag tycker det är gott att se. Jag 
hoppas verkligen att vi nu i staden kan leva upp till detta så att de äldre får en värdig äldreomsorg på 
bästa sätt. Bemötandet och miljön och framför allt maten tänker jag på, som varierar. Det här är bra. 
Bifall! Tack!  
 

Daniel Bernmar (V) 
Tack ordförande, fullmäktige, göteborgare! Jag tycker Mattias sammanfattade problemet med det här 
ärendet ganska bra. Värdighetsgarantier är en uppfinning av den borgerliga regeringen för ett antal år 
sedan. Det handlar om att man ska lova ett antal saker och Mattias ser det som att man hoppas att vi 
ska leva upp till det här. Det är det som är grundproblemet med hela värdes garantisystemet i hela 
landet egentligen. Nämligen att det handlar väldigt mycket om att man ska lova saker men egentligen 
inte nödvändigtvis skapa förutsättningar att få genomföra dem. Det är det problemet som de 
borgerliga partierna har generellt, att man lovar mycket i textdokument och sedan har man svårt att 
skapa förutsättningar för att leva upp till det. Det är så om man inte finansierar välfärden i tillräckligt 
hög utsträckning. Med det sagt tycker jag ändå att det inte är något fel att lova saker. Jag hoppas att 
Mattias Tykesson och alla de andra borgerliga i framtiden också kommer vara beredda på att 
finansiera den kvalitetshöjningen i form att kunna tillhandahålla förutsättningar för äldreomsorgen att 
leva upp både för detta. De här värdighetsgarantierna och andra viktiga kvalitetsmål i äldreomsorgen i 
framtiden. Där har vi en lång väg att vandra. Vi yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Tack så mycket!  
 

Agneta Kjaerbeck (SD) 
Tack för ordet herr ordförande, ledamöter, åhörare! Jag håller med Daniel att det är en lång väg att gå 
innan det blir såsom vi alla önskar att den ska vara. Det finns inga enkla jobb inom vård och omsorg. 
Undersköterskor och vårdbiträden har en väldigt komplex och bred roll i vård- och 
omsorgsverksamheten. Arbetet kretsar kring verbal och icke-verbal kommunikation. Det innebär nära 
kontakt med människor och sjukdomar som påverkar deras sätt att kommunicera och bete sig som t ex 
vid demens. Att arbeta inom äldreomsorgen kretsar runt omsorgstagarens hälsa och välbefinnande. 
Samt i vissa händelser påverkar liv och död.  
 
När man talar om språkbrister talar man heller inte om bara en brytning eller en dialekt, för det är inte 
en språkbrist. En språkbrist syftar på något som hindrar någon från att utföra en uppgift som ingår i 
ens arbete. Kommunikation är ett livsviktigt verktyg i omsorgen och omvårdnaden. Det har vi 
verkligen fått erfara här i pandemins fotspår i Göteborg och i hela Sverige. Jobb inom vård och 
omsorg är inte heller några enkla integrationsåtgärder. Det är kvalificerade jobb som kräver 
utbildning, kontinuerlig yrkesutveckling och lämplighet samt goda kunskaper i svenska språket. Det 
får inte glömmas bort att det gynnar den enskilde att behärska god svenska. Att rusta individen med 
språkkunskaper är snällt. Det är schysst på riktigt. Det kommer inte bara lyfta äldreomsorgen utan 
också individen. Dessutom gynnar det hela arbetslaget att alla kan göra allt som yrket innebär. I 
Göteborgs Stads riktlinjer för värdighetsgarantier inom äldreomsorgen hade vi gärna velat se att dessa 
garantier kompletteras med två punkter under rubriken värdighetsgarantier för hemtjänst, 
dagverksamhet och äldreboende från vårt håll. De punkterna är  
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1) Vi garanterar att vi säkerställer att de som arbetar med dig har ett godkänt utdrag ur 

belastningsregistret. Det kan man tycka är ganska självklart men så är det inte idag.  
 
2) Vi garanterar att personalen som arbetar med dig besitter goda kunskaper i svenska språket så du 

ska kunna förstå och göra dig förstådd.  
 
I den bästa av världar hade det varit självklart för alla att rösta igenom det här. Men där är vi inte ännu 
idag. Jag yrkar i alla fall bifall till SD:s tilläggsyrkande och bifall till tjänsteutlåtandet. Tack för ordet!  
 

Elisabet Lann (KD) 
Tack så mycket ordförande, fullmäktige och åhörare. Jag tror det står klart för alla här att vår 
äldreomsorg behöver tydligare fokus på den enskilda omsorgstagaren. Det finns naturligtvis väldigt 
många utmaningar inom äldreomsorgen som vi skulle kunna diskutera här idag. Jag tror det är viktigt 
att komma ihåg att värdighetsgarantier inte gör på något sätt anspråk på att lösa alla de utmaningar 
som vi behöver hantera. För mig är det viktigt att varje människa har rätt att vara den människa som 
hen är under hela sitt liv, oavsett om man behöver omsorg eller inte. Inte förminskas, reduceras till att 
bli en del av en kategori eller ett kollektiv. Detta gäller naturligtvis även i senare delen av livet när 
vissa förmågor börjar tryta och vi behöver hjälp och omsorg.  
 
För oss Kristdemokraterna har det varit prioritet att rikta ett större fokus just på människan och 
människovärdet inom stadens omsorgsverksamheter. Att bli bemött med värdighet och respekt 
handlar om mycket mer än mat i magen och tak över huvudet samt rätt mediering. Därför är det 
viktigt att fokus i de här garantierna inte bara ligger på praktikaliteter som tydliga namnskyltar och 
andra saker som i och för sig kan vara viktiga i omsorgen. Men att vi inte stannar där. Efter en 
återremiss nu syftar garantierna till att det ska kännas bra i själen för omsorgstagaren. Bemötandet ska 
präglas av respekt för den enskilde och dennes syn på vad som är ett respektfullt bemötande och 
värdigt arbete. Detta är ett sätt att skydda rätten att få vara den man är oavsett ålder, skede i livet eller 
eventuella behov av stöd. Värdighetsgarantierna kan naturligtvis inte i sig själva garantera någonting. 
Vi sätter ljuset på något som är helt centralt i en god och trygg omsorg och därför är det angeläget att 
vi kan fatta beslut om att införa de här garantierna i vård och omsorg. Tack så mycket!  
 

Stina Svensson (Fi) 
Tack så mycket för ordet ordförande! Vi har haft garantierna i några år, men det har knappast gett 
mervärde för de äldre. Vi kan absolut förtydliga vad en kan förvänta sig med de uppdaterade 
värdegarantierna. Men det är lite som Daniel var inne på, att det inte kommer göras på grund av... Det 
gör ingen skillnad ska jag säga om man inte ger förutsättningar för personalen inom äldreomsorgen att 
göra sitt jobb. Då behöver man tillsätta resurser. Det behövs fler kollegor, så kallat överanställa. 
Garanterat trygga anställningar, med utbildning, kompetensutveckling och handledning för anställda. 
Höjd lön för personalen inom äldreomsorgen och se till att det finns ett nära ledarskap med färre 
anställda per chef. Idag har varje chef inom äldreomsorgen 50 anställda under sig. Det är helt orimligt. 
Att arbeta inom äldreomsorgen är inget lätt jobb. Inte om det ska göras med kvalitet. Villkoren för 
anställda inom äldreomsorgen varav den absoluta majoriteten är kvinnor och kvinnor med utländsk 
bakgrund. Den har försämrats i årtionden. Det får konsekvenser för de äldre. Vi såg nu under 2020 en 
skillnad i partiernas förslag till äldreomsorgen under pandemin. Att fler partier såg behov av 



Kommunfullmäktige 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige 
22 

överanställningar och utbildningar. Vi hoppas att denna förståelse, för att äldreomsorgen behöver mer 
resurser att den kvarstår när pandemin är över. Det behövs ett långsiktighetstänk för att vi ska skapa 
en god och jämn kvalitet på äldreomsorgen i staden. För att vi ska kunna leva upp till de fina orden vi 
skriver på och på riktigt vill förverkliga dessa värdighetsgarantier att möta varje äldre med respekt och 
kunskap. Med det yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack!  
 

Karin Pleijel (MP) 

SCB säger att mellan 2019-2030 kommer vi få 50% fler 80+. Frågan om äldre kommer inte bli mer 
aktuell än vad den är idag i pandemins tidevarv. Ett värdigt bemötande och god livskvalitet är många 
som har talat sig varma om det. Det tycker vi också är viktigt att man strävar efter inom alla som har 
med äldre att göra. Jag kan nämna att idag lägger Miljöpartiet Åse-Lill Törnqvist, min partikollega 
och jag en motion om att inrätta en demensby enligt en modell som finns i både Danmark och Holland 
t ex. Att låta oss inspireras av det apropå att man har olika behov och de behöver tillgodoses. Elisabet 
Lann nämner många vackra, mjuka värdeord som människovärde och själen. De sakerna låter sig inte 
så lätt kvantifieras. En garanti leder lätt till mätbara mått som riskerar att utarma de här vackra orden. 
Vad som är viktigt är att man har möjligheten som Stina Svensson var inne på. Att man 
kvalitetssäkrar dels synpunktshanteringen när det fallerar någon gång. Man ska känna att det är någon 
som lyssnar och gör annorlunda. Att det finns möjligheter till en konstruktiv dialog mellan både de 
som är boende och de som arbetar där samt de anhöriga så man kan utveckla kvaliteten utan att man 
ökar administrationen eller utarmar stora, vackra begrepp till något mätbart som blir futtigt i 
sammanhanget. Tack för ordet!  

 

Elisabet Lann (KD) 

Tack så mycket ordförande, fullmäktige! Det stämmer att jag nämner många vackra ord och om Karin 
Pleijel hade lyssnat på hela mitt anförande hörde hon också att jag sade att detta inte kommer ensamt 
alls lösa alla utmaningar som vi har i äldreomsorgen utan det är mycket som behöver bli bättre. Men 
att vi kan anta någon slags bas för bemötande och respekt och värdighet tror jag kan fungera som en 
ledstång för våra medarbetare i äldreomsorgen. Det är inte alltid så självklart vilka värderingar som 
ska ligga till grund och att vi har ett dokument att samlas kring och få en samsyn kring till hur vi 
bemöter varandra i äldreomsorgen tror jag kan fylla en funktion. Det här gör inte på något sätt anspråk 
på att lösa äldreomsorgens utmaningar. Sedan tycker jag att idén om en demensby är jättebra idé. Det 
har vi också skrivningar i vår budget. Tack för den motionen Karin!  

 

Karin Pleijel (MP) 
Nu försvann mitt ljus här men jag syns ändå tror jag. I skenet av Gustaf Adolfs Torg. Elisabet, jag 
ville bara varna dig för ordet garanti. Jag tycker det är jättebra att man pratar om vad som är viktiga 
värderingar och hur man kan åstadkomma det i äldreomsorgen. Det finns en risk om man bara fäster 
vid ordet garanti att det ska vara någonting digitalt. Antingen gör man någonting eller gör man inte, 
medan de sakerna är mer mjuka. Men jag tror vi är i sakfrågan överens. Det var mer att jag är orolig 
för att det kan gå för långt om man bara pratar om mätbara mått.  
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Shadiye Heydari (S) 
 
Tack för ordet presidieledamöter, göteborgare! Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. När vi pratar om värdegrund och garantier är det en massa fina ord vi alla har pratat 
om ikväll. Från trygghet, kommunikation, information, delaktighet, respekt. Listan kan bli lång. Det 
är frågan hur vi kan leva upp till de här fina begreppen. För att leva upp till värdighetsgarantierna 
behöver personalen inom äldreomsorgen rätt förutsättningar för att klara av sitt arbete. Det kan handla 
om allt från utbildning i ledarskap, arbetsmiljöbemanningen, kompetenshöjande insatser för 
personalen, till bra verktyg och handledning.  
 
Jag vill passa på att nämna Regeringens äldresatsning och äldreomsorglyftet. I maj förra året tilldelas 
sociala resursnämnden ett tillskott på 300 miljoner i syfte att anställda fler och öka bemanningen 
under pandemin. Pandemin pågår för fullt men det är viktigt att vi pratar om det också. Regeringen 
föreslog dessutom i budgetpropositionen för 2021 att kommunerna får ett ytterligare tillskott med fyra 
miljarder årligen för att stärka äldreomsorgen. Samtidigt som äldreomsorglyftet tillförs ytterligare 1.7 
miljarder. Detta kommer betyda ytterligare möjligheter för staden och även för äldre- samt vård- och 
omsorgsnämnd för att fortsätta satsa på en förbättrad arbetsmiljö och hållbar bemanning.  
 
Avslutningsvis vill jag säga att vi har en ny nämndorganisation på plats för en likvärdig och effektiv 
välfärd. Resurserna finns. Se till att sjösätta och leva upp till förväntningar. ...viktigt att 
kommunikationen funkar. Det är viktigt att våra äldre har inflytande. Att våra äldre kan vara med och 
bestämma och känna sig självständiga och är med på alla beslut. Det vet vi att det inte funkar nu. Tack 
för ordet!  
 

Elisabet Lann (KD) 
 
Tack så mycket! Det är roligt att det här blir en stund att lyfta många utmaningar som äldreomsorgen 
har som går långt utanför värdighetsgarantierna. Shadiye du lyfter förutsättningarna för 
äldreomsorgen för äldreomsorgen att kunna hålla en hög kvalitet och för medarbetarna att göra sitt 
arbete. Det här är problem som vi har haft jättelänge. Inte bara i Göteborg utan även i hela Sverige. 
Det var därför som jag satt för sju år sedan på Regeringskansliet och tog fram ett utredningsdirektiv 
till en stor äldreomsorgsutredning. Vi lyckades tillsätta den under våren 2014. Men efter bara 9 
månaders arbete valde Socialdemokratiska regeringen att helt avbryta den utredningen och begravde 
den i ett bergrum. Nu har den letat sig fram igen och den pekar på just de här bristerna som vi ser idag 
att äldreomsorgen fortfarande kämpar med. Vi hade kunnat ligga mycket längre fram i äldreomsorgen 
om vi hade tagit vara på det. Tack så mycket!  
 

Shadiye Heydari (S) 
 
Tack för ordet! Elisabet, jag tror vi delar sammanfattningen. Jag själv har jobbat med 
äldreomsorgsfrågorna i många år och det här är en viktig fråga för mig. Jag vet inte hur det var då 
men nu har vi resurser och se till att sjösätta. Nu har ni ansvaret i Göteborg så det är ditt ansvar att se 
till att vi sjösätter pengarna till att vi får värdighetsgarantierna på plats så vi kan alla vara glada över 
det sedan. Tack!  
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Elisabet Lann (KD) 
 
Tack så mycket Shadiye! Jag gör mitt bästa dagligen. Vi har många stora satsningar och uppdrag i vår 
budget som just pekar på behovet av kompetensutveckling och bättre arbetsmiljö. Närmare ledarskap 
osv. Jag lovar att jag ska göra mitt bästa. Tack!  
 

Shadiye Heydari (S) 
 
Det som jag tänker skicka med också är att jagandet efter alla minuter. Våra medarbetare måste få en 
bättre arbetsmiljö så de inte behöver känna sig jagade att komma in. När de går hem till någon och 
prickar av och att man prickar när man lämnar. Det är viktigt att vi skapar bättre förutsättningar för de 
också så de mår bra, så de inte blir sjuka, så de orkar med sitt arbete. Det handlar om yrkesstolthet. 
Det ser vi inte alltid. Sluta tänka på ekonomin och pengarna! Vi ska se till att de äldre finns i centrum. 
Inte pengar som styr hela tiden. Pengar är viktigt för att kunna finansiera äldreomsorgen. Men 
samtidigt är det viktigt att vi ser till att vi har bra arbetsmiljö för våra medarbetare så de kan tillföra ett 
bra arbete så vi har den äldreomsorgen med bättre livskvalitet helt enkelt. Tack för ordet!  
 

Mariette Risberg (D) 
 
Tackar! Demokraterna anser att det är bra att det äntligen finns egna värdighetsgarantier för 
omsorgstagare och särskilda boenden. När vi yrkade på en återremiss var det för att få en förankring 
och delaktighet från de som ska följa upp garantierna och dagligen arbetar nära de garantierna är till 
för. Tyvärr ser vi inte att SLK sätts över, att uppföljningar kan ses på ett systematiskt sätt tillsammans 
med undersköterskor och chefer. Det lämnas vidare för hantering i äldre- samt vård- och 
omsorgsförvaltningen. Vi kommer följa frågan vidare här och i den nya nämnden. Vi yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. Tack!  
 

Daniel Bernmar (V) 
 
Tack ordförande, fullmäktige, göteborgare! Jag glömde yrka avslag på Sverigedemokraternas 
tilläggsyrkande så jag passar på att göra det nu. Avslag på det. Tack!  
 

Agneta Kjaerbeck (SD) 
 
Tack för ordet! Det var väl bra att V fick lov att yrka avslag på att vi ska ha ett gemensamt språk 
allihopa. Det vore fruktansvärt att ställa ett sådant krav. Värdighetsgarantier utan ett ord om 
språkkrav. Det känns verkligen relevant när det har varit ett sådant jätteproblem under 
covidpandemin. Ibland blir man väldigt trött på den här sandlådan faktiskt. Jag hörde Stina säga att 
det är alldeles för många anställda på för få chefer. Jag undrar om vi skulle ta och fråga dem ute på 
golvet om de önskar sig fler chefer eller om de önskar sig mer medarbetare ute på fältet när de redan 
går på knäna. Det vore intressant att ställa den frågan. Tills dels om vi nu ska ha mer chefer skulle jag 
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vilja ha chefer som är välförankrade i fältet och jobbar ute där minst två dagar i veckan och sedan gå 
tillbaka. Då vet man vad man pratar om. Tack så mycket för ordet!  
 

Stina Svensson (Fi) 
 
Tack för ordet herr ordförande! Äldreomsorgen ska aldrig, aldrig, aldrig någonsin ses som ett 
interventionsprojekt. Våra äldre förtjänar bättre än så. Med det yrkar jag bifall till 
Sverigedemokraternas... handling 2021 nr 9 till förmån för eget yrkande. Tack! Tack för ordet 
ordförande! Jag gör som Daniel och yrkar avslag på SD:s tilläggsyrkande. Jag vill rätta att ni inte 
lyssnade tillräckligt. Det betyder att det ska vara nära ledarskap med färre anställda per chef. Tack för 
ordet! Jag glömde också säga att vi yrkar avslag till SD:s tilläggsyrkande. Tack!  
 
 

18. Avveckling av aktivt skolval 
 

Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) 
 
Tack så mycket fullmäktige, ordförande, göteborgare! Dagen kom när vi fick bort begreppet som 
skapat mycket debatt och mycket förvirring och blivit en väldigt stor fråga av något som egentligen 
handlar om ett skolplaceringssätt. Faktum är att det har blivit en stor fråga för att vara med om det 
fiaskot vi var med om. Jag och många med mig som stått bakom detta anser att det är bedrägligt och 
näst intill lurendrejeri att i en stad med så mycket kapacitetsbrist talar om för föräldrar och 
vårdnadshavare att "varsågod, här har ni rätt att aktivt välja". Det skapar förväntningar som gör att när 
människor inte får sina behov tillgodosedda, vilket har blivit fallet väldigt många år i rad men särskilt 
det senaste året blir fallet väldigt hårt och förtroendet för Göteborgs Stad och oss politiker naggat i 
kanten, vilket jag tycker är väldigt tråkigt och synd.  
 
Nu har vi gjort ett gediget arbete med ett omtag. Jag hoppas att vi inte ska se några fler 
skolvalshaverier. Där har vi jobbat i bred politisk enighet. Det har varit ett konstruktivt arbete. Jag vill 
ändå poängtera att vi har enorma problem med segregationen i den här staden. Det finns inget skolval 
i världen som kommer kunna ändra på det. Vi måste ta tillbaka kontrollen över skolan. Vi måste se till 
så att marknadskrafterna försvinner från skolan och riskkapitalisterna likaså. Segregationen ska 
byggas bort och det gör vi med fler bostäder och aktiv arbetsmarknadspolitik och jobba med 
integration. Men aktivt skolval eller inte så är det självklart att det är de här grundproblemen som vi 
behöver gå till attack med för att lösa segregationen. Jag tycker ändå vi ska vara ärliga mot våra 
medborgare. Det är vi nu.  
 
Jag tycker det är väldigt gott att se att Alliansen har besinnat sig trots att de under väldigt lång tid 
förhalade och drog ut på den här processen. Med det vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Yrkandet från Vänsterpartiet, Demokraterna och Socialdemokraterna. Tack!  
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Sabina Music (C) 
 
Tack för ordet! Jag har även tidigare försvarat det aktiva skolvalet. Jag kommer fortsätta försvara det. 
Med det menar jag försvara vårdnadshavarens rätt att få välja eller välja bort en skola för sitt barn. 
Rätt att få nödvändig information om sina rättigheter och möjligheter. Grundskolenämnden har den 
skyldigheten att informera om just denna rättighet. Självklart ska vi sträva efter att alla skolor 
uppfyller hög kvalitet och att placeringarna blir mer förutsägbara. Både för familjernas och skolornas 
skull. Det förhindrar dock inte att vårdnadshavaren ska få den information och rätt information om 
vilka möjligheter som de kan använda sig av inför ett skolval. Jag yrkar därför avslag på yrkandet från 
V, S och D.  
 

Bosse Parbring (MP) 
 
Tack ordförande! Förra årets skolval i Göteborg blev på många sätt ett misslyckande. Om inte det 
aktiva skolvalet, vad var då orsaken, som partierna bakom yrkandet menar. Grundskoleförvaltningen 
granskning visar att det var felaktig handläggning tillsammans med kapacitetsbrist som var orsaken. 
Felaktig handläggning och kapacitetsbrist var orsakerna. Jag förstår att det finns andra drivkrafter 
bakom avskaffandet av det aktiva skolvalet. Det fria skolvalet finns dock kvar i skollagen vad vi än 
tycker här i kommunfullmäktige.  
 
Miljöpartiet vill förändra skolvalet och göra det mer rättvist och jämlikt. Utbildningsminister Gustav 
Fridolin tog initiativ till den statliga utredning som nu föreslår mer jämlika förutsättningar för att 
kunna bryta skolsegregationen. Några förslag är kvotgrupper, geografiska urvalsområden som bryter 
segregationen, slopade kötider till friskolor, rättvis fördelning av resurser mellan kommunala skolor 
och friskolor och obligatoriskt skolval. Vi får se vilka förslag som blir verklighet i Riksdagen. Där är 
vi inte nu utan vi är kommunfullmäktige Göteborg. Här får vi göra det vi kan med den skollag vi har. 
Miljöpartiet vill att jämlikheten ökar i Göteborgs skolor. Vi ser alldeles för stora skillnader i elevers 
förutsättningar och skolresultat. Vi ser en skolsegregation som är förödande, både för skolresultaten 
och för att kunna skapa ett samhälle som håller ihop. Användandet av ett aktivt skolval tillsammans 
med insatser som bryter skolsegregationen så blandade elevgrupper kan uppnås, skulle kunna vara en 
väg att gå. Men bara i kombination med varandra. Valfrihet som vi får säga är ett aktivt skolval är ett 
uttryck för, bryter inte segregationen utan att kombineras med jämlikhetsinsatser. De insatser för att 
bryta skolsegregationen som Miljöpartiet tillsammans med Vänsterpartiet har föreslagit i 
grundskolenämnden har röstats ner av partierna på högerkanten. Vissa partier vill ha valfrihet utan 
särskilt mycket jämlikhet. Andra partier vill ha jämlikhet men inte särskilt mycket valfrihet. Gröna 
vägen är att tro på individens rätt och möjligheter, men också se att alla individer inte har samma 
förutsättningar och därmed ett stort behov av att minska klyftorna.  
 
I det läge som vi befinner oss nu i Göteborg där vi i Miljöpartiet upplevs att dörrar stängs från båda 
håll väljer vi i det här ärendet att inte delta i dagens omröstning. Det vill jag ha i protokollet. Jag 
hoppas att det så småningom ska gå att hitta en annan väg framåt som både tar hänsyn till gällande 
skollag och behovet av att bryta skolsegregationen i Göteborg med de medel vi har till hands.  
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Sabina Music (C) 
 
Tack! Det var några bra förslag men ett av dem skulle jag vilja kommentera på med kö till friskolorna. 
Det är inte alla friskolor som bedrivs av vinstsyfte. Vissa är föräldrakooperativ. De har vi här i 
Göteborg också. Bland annat ingår det också en insats från föräldrarna. Därav finns det en form av 
krav på föräldrarna för att barnen ska få gå på skolan, som städning, styrelsearbete eller liknande. Men 
att bara låta vem som helst gå där utan att vara införstådd med vad som krävs av föräldrarna är inte en 
väg framåt. Det var bara ett exempel på att vissa köer inte kan tas bort. Tack!  
 

Axel Darvik (L) 
 
Tack ordförande! Det fanns goda intentioner med tankarna kring aktivt skolval. Vi kan ändå 
konstatera att det aldrig fick de effekterna som eftersågs. Något större system med aktivt skolval har 
vi heller aldrig haft i Göteborg. Att välja skola aktivt, det har i sig inte något egenvärde för oss i 
Liberalerna eller Alliansen. Vi vill att alla skolor ska vara bra skolor. Det system som vi nu har på 
plats och pågår är inte ett sådant system. Det är inte det som vi heller eftersträvar. Därför har vi ingen 
annan åsikt än att vi anser att det yrkande som finns kan bara nämnas därhän. Många vårdnadshavare 
och elever vill ha en bra skola i närheten av var de bor. Då gäller det att ha ett system som går det här 
till mötes. Sedan finns det en del föräldrar som tycker det är viktigt att fullgöra sitt önskemål. Där har 
vi en skyldighet att lämna information om den möjligheten. Det finns skolor som har särskilda 
profiler, idrott, kultur, fördjupning, pedagogik eller praktiska moment. De ska naturligtvis vara 
möjliga för föräldrar och elever att önska. Vissa vill ha en lösning för att det är smidigt i vardagen.  
 
De skolplaceringar som gjordes i Göteborg förra året innehöll en rad felaktigheter. Det här var helt 
oacceptabelt och det får inte ske igen. Förutom att en del fel begicks fanns det också en brist på 
elevplatser i vissa områden. Den kapaciteten att öka antalet elevplatser i de områden där vi idag är 
flaskhalsade pågår. Vi har också sett till att öka möjligheten att få en skola i närområdet genom att ge 
mer strikta garantier för både de som väljer till förskoleklass och de som väljer till högstadiet eller 
någon annan årskurs. Det är självklart så att det är skolvägen som mäts. Våra intentioner är att det 
system som nu är på plats ska ge en förutsägbarhet och en möjlighet att få en bra skola i närheten där 
man bor. Erbjuda möjligheten att önska en annan skola än så finns. Tack!  
 

Sofie Gyllenwaldt (M) 
 
Tack för ordet igen ordförande! Jag vill börja med att säga att det är jätteviktigt att vårdnadshavare 
och elever kan önska skolan. Som sagt tidigare av olika anledningar att man vill välja skola. Det kan 
vara att man vill gå på en skola av en specifik inriktning eller att man helt enkelt vill välja bort en 
skola av olika anledningar. Det är viktigt att komma ihåg att enligt skollagen är det en rättighet som 
vårdnadshavare att man får önska skolval. Det behöver vi inte ha ett aktivt skolval för att göra utan 
alla har rättigheter till det. Sedan vill jag även tillägga att det är jätteviktigt att alla skolor ska vara bra. 
Man ska aldrig behöva välja bort en skola för att den inte är bra. I samband med skolplaceringarna 
under våren som alla vet gick det inte bra överhuvudtaget. Det var en rejäl katastrof. Vi i nämnden har 
vidtagit en massa åtgärder för att förhindra att detta ska hända igen. Det tycker jag att vi har haft en 
bra enighet i nämnden att detta inte ska hända igen. Vi är alla överens om vad som gick fel. Det var 
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inte det aktiva skolvalet, dvs att man fick välja skolor. Det var inte därför skolvalsprocessen 
havererade. Det var som sagt tidigare att man använde fågelväg i stället för skolväg. Så även 
kapacitetsbristen bidrog till att man inte fick det önskemål som man önskat. Med detta sagt deltar inte 
vi i kvällens omröstning. Jag vill även betona igen att vårdnadshavare får önska skola och det kommer 
man kunna göra i fortsättningen också för det är lagstadgat. Tack för ordet.  
 

Helene Odenjung (L) 
 
Tack så mycket ordförande! Som flera tidigare talare har sagt var det många som var snabba med att 
påtala vad som gick fel i vårens placeringar. Det var friskolornas fel hävdade någon. Eller de 
nyanländas fel hävdade några andra. Jag tänkte att jag skulle poängtera att det inte var så. De kriterier 
vi hade i våra riktlinjer att det var möjligt om man behövde träna sin svenska så var det 55 elever vars 
vårdnadshavare gjort just det valet att få lov att prioriteras före. Av 1900 elever totalt som räknas som 
nyanlända i hela grundskolan, av dem var det tre elever som fick den förturen. Det var inte de 
eleverna som gjorde att placerings arbetet gick som det gick. Det var inte heller friskolornas fel. Det 
var ett fel som berodde på att man hade lagt fel förutsättningar i datasystemet. Både den interna och 
externa utredningen som gjordes efter detta har också visat på att det är kapacitetsbristen. Det tror jag 
vi samfällt får ta på oss att vi som stad inte har byggt skolor i den omfattningen och faktiskt inte 
kunnat svara upp till de önskemål som föräldrar har att kunna lämna in önskemål om vilka skolor man 
vill gå på. Sedan har också flera talare före mig poängterat det arbetet som nämnden har gjort. Det vill 
jag verkligen understryka att det varit i god anda och med goda intentioner och säkerställa att det 
aldrig kommer återupprepas. Vi har sett till att det finns ett nytt regelverk på plats. Vi har gjort ett 
rejält omtag kring det. Vi har också sett till att man ska vara garanterad en skola nära hemmet. De 
elever får förslag om någon i de här skolorna i närheten av deras hem, som de blir placerade på om de 
inte gör ett annat önskemål. Det är så det ser ut i årets placeringar. Vi har också ändrat på 
syskonförturen och tydliggjort den så den är lika över staden. Det var den inte tidigare. Det var en 
kvarleva från de skolenhetsstorlekar vi har men också från stadsdelarna. Framför allt vill jag 
understryka den dialog som har skett under hösten. Dialog mellan både vårdnadshavare, mellan oss i 
nämnden, och mellan förvaltning och rektorer. Den har varit ett bra arbete för att säkerställa att detta 
inte händer igen. Tack!  
 

Jenny Broman (V) 
 
Tack så mycket ordförande, fullmäktige och alla Göteborgs elever. Det känns bra att det är dags att 
avskaffa det aktiva skolvalet. Det finns flera anledningar till det och inte bara om det senaste årets 
placeringskaos även om det fick mycket uppmärksamhet i samband med det. Att föräldrar om de vill 
ha rätt att önska skola är ingenting som vi i kommunen styr över. Inte heller med det katastrofala 
system med marknadsskola som finns. Men, det som vi kommun kan välja är att mildra de negativa 
effekterna eller förstärka dem genom att uppmana och öka på valen och göra valet till ett aktivt 
skolval så fler väljer. Det är någonting som har kostat pengar och slöseri med resurser. Ökad 
administration. Om det är fler som väljer blir det mer svårplanerad verksamhet. Det kan ge 
bortträngningseffekter av barn, enbart hänsyn utifrån individ. Det tar inte heller hänsyn till barnets 
sammanhang med kompisar och inte ens barn med särskilda behov kan då man ta hänsyn till utan det 
är något annat barns förälder som kan trycka bort det barnet. Det tycker vi är fel.  
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Sedan är det så att jag tycker det är fräckt att uppmana föräldrar att välja och göra massa energi på att 
göra ett val då valet egentligen är väldigt begränsat. Lite som att bjuda på hela Aladdinasken och 
sedan är det ändå bara körsbärslikören man kan få. De som gör Aladdin vet att den inte var så populär 
så den är borttagen. Fokus behöver vara att alla skolor ska vara bra skolor. Vi behöver satsa på de 
skolorna som idag väljs bort i stället. Det är där vi ska lägga vår energi. Aktivt skolval lyfts dessutom 
ibland som ett sätt att minska segregationen. Även de partierna som vill att alla ska välja kommer det 
aldrig vara så att alla väljer. Under de här åren när det varit aktivt skolval och uppmanar folk att välja 
så har det ändå inte varit så att i områden som är svagast socioekonomiskt är det betydligt färre som 
väljer. Men om man tittar på resvägarna i de områdena är det barn till högutbildade föräldrar som 
reser långt till sina skolor så utav de som ändå väljer är det ändå de mest högutbildade. Dvs om du 
uppmanar till fler skolval blir det ännu större segregation och kvar blir skolor med väldigt tuffa 
elevsammansättningar. Det är ingenting som skolorna i Göteborg behöver. Det är inte bra för någon. 
Låt oss skrota det aktiva skolvalet nu. Avskaffa det aktiva skolvalet är ett steg i rätt riktning. Låt oss 
fokusera på att lägga mer energi på resurser att ge alla elever likvärdiga möjligheter med bra skolor 
utan att behöva göra val.  
 

Stina Svensson (Fi) 
 
Tack för ordet ordförande! Feministiskt initiativ vill avskaffa det fria skolvalet i sin nuvarande form. 
Det är inte ett beslut för kommunfullmäktige Göteborg utan det är naturligtvis ett nationellt beslut. Vi 
kan här besluta om hur vi hanterar delar av det här i vår kommun. Det Alliansen ville genomföra ett s 
k aktivt skolval att satsa på reklam och utskick och tvinga alla elever att välja slutade inte så bra. 
Tidningarna kallade det för skolvalshaveriet och visst fanns det andra orsaker också. Men det 
Alliansen gjorde kring aktivt skolval försämrade för Göteborgs elever. Därför är jag nöjd att vi har en 
majoritet att stoppa. Vi hade det redan i augusti då Feministiskt Initiativ, Vänsterpartiet, 
Socialdemokraterna och Demokraterna representerar 44 av 81 mandat i den här församlingen. 
Tillsammans har vi sett till att det aktiva skolvalet nu stoppats. Därför yrkar jag bifall till det yrkandet 
som menar att anteckna att det aktiva skolvalet har stoppats. Tack för ordet!  
 

Helene Odenjung (L) 
 
Tack så mycket! Jag skulle bara vilja poängtera att det förslag som vi hade från Alliansen är att vi 
tycker det är viktigt att alla vårdnadshavare får veta om att de har rätt att välja skola. Det var vår 
ambition med ett aktivt skolval. Sedan av massa olika anledningar blev det verkligen inte bra i våras. 
Jag har respekt för att man tycker att man inte ska välja eller behöva välja. Vi är helt överens över alla 
blockgränser och individer i den här salen att alla skolor ska vara bra skolor. Vi ska inte ha skolor som 
man inte vill gå på. Det är därför man väljer en annan utan jag vill i så fall att man ska önska sig en 
skola av en anledning. Det bestämmer inte jag utan den möjligheten som finns i skollagen. Den kan vi 
aldrig tulla på. Men jag är orolig över att det finns partier som tyckte att föräldrar inte ens skulle få 
informationen för det låg yrkanden i grundskolenämnden om att man skulle stoppa all information.  
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Elisabet Lann (KD) 
 
Tack ordförande för ordet! Helene sammanfattar det väldigt väl lite av det som jag tänkte säga också. 
Jag kan hålla med om att det känns mer ärligt att säga att man önskar en skola, att välja en skola när vi 
har den kapacitetsbegränsning som vi har idag. Jag har själv ett barn som ska börja skolan nästa år och 
har fått hem den här broschyren. Den var väldigt pedagogisk och bra och förklarade att det inte alls 
säkert att man får den skola man önskar. Jag tycker samtidigt det är önskvärt att så många som möjligt 
kan få den skola de önskar. Det kan finnas olika skäl till att man önskar en annan skola än den som 
våra kriterier sätter upp. Men det är naturligtvis jätteviktigt att vi har gjort de här justeringarna som är 
gjorda med skolspår och allt annat. Jag är glad över att det finns samsyn kring det och jag tror inte det 
har funnits olika syn på just den delen. Något som många har lyft här idag är just kapacitetsbristen 
som är den egentliga orsaken till att det inte ens gick att rätta till det här tekniska haveriet som 
inträffade eller felet i inmatningen eller vad det nu var. Då hoppas jag att vi är överens om att se till att 
vi inte hamnar i den här situationen igen med kapacitetsbrist. Det trollar vi inte bort över en natt. 
Baracker och paviljonger är inte bra lösningar. Därför förvånade det mig att de som skriker högst i 
den här frågan eller gjorde under våren i samlad trupp bidrog till förening omöjliggöra att bygga en 
skola i ett område där det ska byggas över 1000 bostäder där det kommer inom en tioårsperiod 
sannolikt att behövas en grundskola. Där går S, och D, och Fi och V och MP rakt emot och ska gjuta 
en gigantisk betongplatta på den yta där man hade kunnat bygga en skola för att klara kapaciteten om 
tio år när det kommer gå massa barn där som behöver skola. Tack!  
 

Jörgen Fogelklou (SD) 
 
Tack för ordet herr ordförande. Jag tänkte börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. Vi var emot det aktiva skolvalet för ett tag sedan. Många pratade om segregationen och att den 
skulle bort. Man pratade om integrationen och hur vi löser det, ett samhälle som håller ihop. Det är tur 
att det kommer en motion av mig om återvandring som kanske kan vara en liten del i att bryta det här. 
Sedan är det tragiskt att höra (men lite bättre nu) hur många som verkar förväxla det aktiva skolvalet 
med det fria skolvalet. Det är inte alls samma sak. Vi är för det fria skolvalet men det aktiva skolvalet 
vill vi få bort. Jag hade inte ens tänkt nämna någonting om nyanlända som gick i förtur. Vi var emot 
det för flera år sedan. Det var bra att det påpekades att det var ett antal barn och familj som faktiskt 
fick stå tillbaka för att nyanlända hade gått i förtur.  
 

Helene Odenjung (L) 
 
Tack! Det blir märkligt att Jörgen Fogelklou måste hävda att återvandring skulle lösa 
segregationsproblemet i våra skolor. Det har inte med saken att göra överhuvudtaget. Är det 
någonstans vi har plattor så är det i områden där det bor väldigt många med annan bakgrund.  
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Jörgen Fogelklou (SD) 
 
Det var tre elever som behövde träna sin svenska som sökte en skola utanför området och som fick 
förtur. Tre elever. En hade varit en för mycket. Nu är det tre familjer som stått tillbaka och jag står på 
deras sida. Tack!  
 

Jessica Blixt (D) 
 
Mycket har blivit sagt från många olika plan. Jag skulle dock vilja börja med att klargöra en sak för 
Elisabet Lann här. Vi har inte inrättat några skolspår. Det är en önskan vi har. Men det har inte 
förvaltningen lyckats åstadkomma till det här skolvalet. Det vill jag bara vara tydlig med. Gällande 
Elisabet tycker inte jag att en skola ska ställas mot en skrinnarbana. Vi vet att den är väldigt populär 
och det finns andra platser att bygga skola på i närområdet. Med det sagt skulle jag ändå vilja säga att 
tanken med att välja skola, det är en bra tanke, men det är inte så bra när väldigt få har möjlighet att få 
den önskade skolan. Så ser det ut i Göteborg. Det är därför som vi har landat där vi har gjort och vi ser 
en enighet som ställer sig bakom det här. Från början var väldigt många för det aktiva skolvalet. Man 
trodde det skulle lösa en hel del saker. Vi har märkt att det inte är så fallet. Vi har tillsammans precis 
som Helene säger över alla partigränserna försökt att göra det så bra som möjligt för eleverna. Det är 
viktigt. Jag tänker också det är viktigt att vi lägger pengar på rätt saker. Stora reklamkampanjer som 
uppmanar elever att välja är inte är rätt väg att gå även om man kan få informationen. Där ser vi att vi 
ska göra på ett annat sätt i år. Det är jag också jätteglad för. Det allra viktigaste är precis som vi alla är 
överens om att alla skolor ska vara bra skolor. Då måste skolan få lov att kosta. Vi måste börja se vad 
det är vi ska lägga pengarna på i den här staden och vad vi inte ska lägga pengarna på i den här staden. 
Det är väldigt viktigt. Bra skolor kostar. Vi behöver öka lärartätheten. Vi behöver öka elevhälsan. Vi 
behöver kunna ge fler lärare förutsättningar vad det gäller antalet timmar de ska undervisa för att de 
ska ha en skälig tid till för- och efterarbete. Vi behöver höja kompetensen för våra lärare. Bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 

Elisabet Lann (KD) 
 
Tack så mycket! Jessica, jag förstår att du inte tycker att en skola ska ställas mot en skrinnarbana. Det 
kan man tycka men det handlar om vad politik är, att prioritera saker som ställs mot varandra. Vi kan 
ge allt till alla hela tiden. Jag håller med dig om att det är viktigt att prata om var pengarna ska läggas 
på. Från Alliansens sida ville vi ha kvar en skrinnarbana där på grusbädd och ordna så den kan stå där 
i många år om det inte behövs en skola men att möjliggöra för att ett skolbygge kan ske där om 
ungefär tio år när det beräknas finnas många nya bostäder på plats och ett behov av en skola. Men den 
dörren ville övriga partier och gjuta en betongplatta för 50 miljoner som vi inte har idag apropå 
pengar och prioriteringar. Därför tycker jag att det klingar falskt när man vill prioritera skolan men 
bara det inte ställs mot något annat.  
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Jessica Blixt (D) 
 
Ja Elisabet. Vi får helt enkelt göra den bedömningen som vi har gjort att det finns andra ställen i 
närheten att bygga skolor på. Så enkelt är det och det är vår bedömning som vi har gjort tillsammans 
med flera andra partier.  
 

Elisabet Lann (KD) 
 
Det är också ett sätt att göra det väldigt lätt för sig att göra sina egna bedömningar för det finns 
tjänstepersoner som tittar på området och bedömer att det är svårt. Det är ett jättevackert, eftertraktat 
naturområde med löparslingor och många besökare, fotbollsplaner och annat. Här hade det lämpat sig 
väldigt väl för en skola i framtiden om det skulle byggas väldigt mycket bostäder där. Hade vi satsat 
på att rusta upp grusbädden hade vi haft en skrinnarbana. Vi hade kunnat ha kvar den om vi önskade 
det. Men nu stänger ni dörren utan att ni har hittat någon annan plats. Det är den platsen som det 
planeras att anläggas en skola på. Den kan man säga att ni bedömer att det går... Lätt för sig.  
 

Bosse Parbring (MP) 
 
Tack ordförande! Jag har förstått att ni i Demokraterna tycker att det problemet med det aktiva 
skolvalet var för att det överbelastade systemet för mycket. Då undrar jag, många som ändå använder 
sig av rättigheten att önska bor i olika områden där ni har väldigt många väljare. Torslanda, Södra 
Västkusten, Långedrag, Önnered eller liknande. Kommer ni gå ut till de väljarna och uppmana dem 
att inte önska skola till sina barn för att minska belastningen på systemet? Låta myndigheterna 
bestämma över var barnen blir placerade. Jag ser nämligen att det är problematiskt att det finns stora 
skillnader i Göteborg. Vissa områden är det närmare 100% som önskar placering medan i områden 
som Bergsjön och Biskopsgården är det runt 60% som gör det. De skillnaderna måste bero på något. 
Ja du Bosse. Till saken hör det här att problemet är mycket större än så för att de som har valt skola i 
vissa områden har väldigt lite möjlighet att få skolor på andra sidan staden, där de skulle vilja gå. Där 
är hela problematiken med det här. Man lurar, kan inte göra så mycket. Även om man väljer så har 
man inte stor chans att få sitt val. Det är viktigt. Därav är det viktigt att alla skolor ska vara bra skolor. 
Då måste vi satsa på lärartäthet bland annat. Vi är alla överens om att vi ska ha bra skolor. Det är 
väldigt okontroversiellt att säga det.  
 
Jag tror att de flesta, borde Demokraterna tycka att vi ska ha rätten att kunna önska skola. Sedan att 
det inte blir precis som man önskar är en annan sak. Så är det på få ställen. Men att man ska ha 
möjlighet att lämna ett önskemål. Att det är så stora skillnader i kommunen tycker jag är 
problematiskt. Dels för att vi inte kan tro att föräldrar i Bergsjön och Biskopsgården skulle vara 
mindre intresserade av sina barns skolgång. Snarare tror jag att det handlar om att de har sämre 
förutsättningar att ta del av den rättighet och tillgång till den information som behövs för att kunna 
göra ett önskemål om man vill det.  
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Jessica Blixt (D) 
 
Ja, vi kan uppmana folk att välja Bosse. Hur mycket som helst. I alla olika områden. Men det kvarstår 
valet i sig eller önskan i sig är ingenting värd ifall man inte har möjlighet att önska en skola. Det är 
det vi fortfarande brottas med. Det är det här vi tillsammans nu försöker lösa. Då återstår fortfarande 
min fråga, kommer ni då gå till era väljare och säga till dem att "önska inte, det är ingen idé för det 
kommer ändå inte bli som ni vill utan lita på den skola som myndigheten till er"? Tack för ordet!  
 

Sabina Music (C) 
 
Jag vill börja med att säga att jag håller med Bosse i det här replikskiftet. Sedan var jag lite snabb i 
mitt anförande. Det är en jättefråga för mig verkligen. Jag yrkar inte avslag på V:s, S:s och D:s 
yrkande. Jag yrkar ingenting men står självklart fast vid att vi alla ska lika information och känna till 
våra möjligheter för att få välja skola för våra barn. Inte bara de som har lätt att få informationen och 
som är själva pålästa inom det när deras föräldrar gjorde val åt dem eller liknande. Alla ska ha samma 
information tillgängligt. Jag vill också avsluta med att säga att det aktiva skolvalet fanns 2019 där vi 
inte hade det här haveriet med placeringarna. Jag förstår att man behöver peka ut någonting som 
problem för att skylla på det aktiva skolvalet. Tack så mycket!  
 

Jenny Broman (V) 
 
Jag antar att ni har läst längre ner på dagordningen där jag har en interpellation som lämnades in 
hösten 2019. Det är inte så att inte jag uppmärksammade problemet med aktivt skolval redan då. Det 
är inte det. Det är inte enbart skolvalshaveriet som gör att jag ville att det aktiva skolvalet skulle 
avskaffas. Läs lite längre ner på dagordningen ser ni att det inte var nu som vi kom på det här.  
 

Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) 
 
Ja Sabina jag vill förtydliga en sak att alla vårdnadshavare kommer få information om att man kan 
välja skola i samband med skolvalet. Däremot kommer vi inte göra lika stora satsningar för att 
förvaltningen såg att de faktiskt inte leda till den önskade effekt som man skulle ha. Men självklart 
kommer alla i vår stad få information i samband med att de har möjlighet att önska skola. Så ser det ut 
och inte av den kostnaden. Det är vi skyldiga dessutom eftersom vi har ett skolval. Det har varit en hel 
rad påståenden. Allt från att skylla allt som gick fel på det aktiva skolvalet eller att man gör det lätt för 
sig. Här kan jag säga till er allihop i den här församlingen att det har varit allt annat än lätt för många 
av oss politiker som har träffat förtvivlade barn, förtvivlade föräldrar gått igenom något som varit för 
mig personligen i mitt yrkesliv något av det absolut tuffaste. Att tala om att vi gör det lätt för oss som 
Elisabet Lann gjorde i sitt inlägg kopplat till kapacitetsfrågan skulle jag vilja hävda är rent falskt. Att 
däremot väga olika intressen mot varandra kommer vi absolut alltid behöva göra. Vi 
Socialdemokraterna kommer vara oerhört aktiva i arbetet med att se till att få kapacitetsfrågan i 
iordningsställd. Det ska gå väldigt fort är vår förhoppning. Vi hoppas med bred enighet att vi kan 
jobba även där. Men att det aktiva skolvalet skulle vara det enda skälet till att det gick fel, är det ingen 
som påstått. Jag vill med bestämdhet hävda att det självklart har spätt på rörligheten. Det är självklart 



Kommunfullmäktige 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige 
34 

så att det inte har fått önskad effekt. Det är också självklart att det aktiva skolvalet har höjt 
vårdnadshavarnas förväntningar på att man kommer få den skola man nu så aktivt väljer och därför 
skapa ett mycket större missnöje. Det är det vi säger. Låt oss lägga de stridigheterna bakom oss och 
jobba tillsamman framåt här för Göteborgs och ungarnas bästa i den här staden. Jag tycker det börjar 
bli lite löjligt.  
 

Elisabet Lann (KD) 
 
Det är bra att lyssna på hela sammanhanget eller meningen om man har tänkt att ta i så man nästan 
spricker. Jag sade att det är lätt för sig att säga att vi gör vår bedömning att det finns plats för en skola 
någon annanstans utan att ha en aning om var den skolan ska ligga när det är ett område där 
fastighetskontoret tycker det är svårt att hitta någon plats för en skola där man planerar väldigt mycket 
bostäder. Då kan man göra sig besväret att komma med den idén i stället för att bara avfärda det och 
hävda att man tar ansvar för att det inte ska kapacitetsbrist om tio år för att det är svårt att göra en 
prioritering här och nu. Det finns en anledning till att vi sitter med en kapacitetsbrist här och nu. Det 
är för att det är svårt att prioritera när intressen ställs mot varandra. Det är svårt att säga nej till en 
skrinnarbana som är omtyckt och populär. Jag förstår det bara för att det kanske behövs en skola om 
tio år. Risken är då att vi inte kommer ha tillräckligt med platser om tio år. Då är det att göra lite lätt 
för sig att inte svara på hur det ska belastas. Det var det jag hävdade. Inte att något annat var lätt.  
 

Jenny Broman (V) 
 
Det har varit en intressant diskussion. Det känns lite som från en del i den bilden när Homer Simpson 
lite skamset backar in i bussen och gömmer sig lite. Lite så känns det ibland. Det är ändå så att det var 
ett valmanifest från ett av partierna som argumenterade så står det inför aktivt skolval så alla elever 
aktivt väljer skola. Men jag tänker att det ändå är bra att vi har kommit fram till att det ska vara så att 
de föräldrar som inte väljer skola till sina barn ska ha bra möjligheter. Jag vill dock varna för att vi har 
gemensamt tagit beslut. Men, det är inte så att de kriterierna som ligger nu placerar en på långa vägar 
där våra yrkanden var med skolspår osv. Det har bara minskat möjligheterna till kaos nu. Jag är inte 
nöjd ännu men tror det absolut kommer bli bättre.  
 

Helene Odenjung (L) 
 
Jag tänkte jag skulle svara på frågan med det aktiva skolvalet och om det stod i något partis 
valmanifest. Det var inte i Liberalernas. Men däremot stod det i den utredningen som landade i att vi 
skulle införa en gemensam förvaltning på grundskolan. Då hade man med skolkommissionens 
analyser kring hur man skulle komma tillrätta med skolsegregation. Björn Åstrand är en annan som 
pekar på möjligheterna till att det ska vara obligatoriskt skolval eller aktivt skolval som forskare också 
lyfte i sin replik. Det här är inte ett hittepå från något utav Allianspartierna. Det har varit en utav 
analyserna för att se om man skulle komma till rätta med segregationen. Det visar utredningen att det 
var inte tillräckligt effektfullt för den frågan. Den frågan måste man ta vidare med.  
 



Kommunfullmäktige 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige 
35 

Jenny Broman (V) 
 
Då måste vi ta hänsyn till att Åstrands utredning utgick från att man inte fick röra själva skolvalet. Att 
ha rätt att ha skolval. Då kan vi komma till andra lösningar. Den utredningen är ganska bakbunden 
även om den har en hel del bra förslag. Jag tror det var Liberalerna. Jag har rubriken "Klassrum med 
kunskapsfokus och studiero". Men det är bra att ändra sig tänker jag. Toppen!  
 

Axel Darvik (L) 
 
Tack så mycket ordförande! Jag vill ändå, även om det finns en del som vi redan är överens om i 
diskussionen just kring det aktiva skolvalet ska vi inte sticka under stolen med att det är så att många 
elever önskar sig bort från vissa skolor. I de nordöstra stadsdelarna är det ungefär en tredjedel av alla 
elever som önskar sig bort därifrån från de stadsdelarnas skolor. I hela Göteborg är det ungefär en 
fjärdedel som väljer att gå i en annan skola än den kommunala.  
 
En sak vill jag göra tydligt för fullmäktige. Liberalerna och Alliansen kommer inte tvinga elever att gå 
på vissa skolor för att bidra till att ändra elevsammansättningen. Vi är inte de som är sociala 
ingenjörer och använder elever eller buffertflickor för att lösa de segregationsproblemen. Vi ska se till 
att de skolor som inte är bra blir bra. Det är vår väg framåt. Vi gör den största satsningen på skolan i 
landet. Vi hoppas att det ska leda fram att vi kan se till att vi får en vändning i resultaten på de 
skolorna som inte har presterat. Tack! Det är bra att vi håller med varandra om att frånbarnsskolorna 
är ska vi jobba med. Det har vi drivit väldigt aktivt i nämnden. Vi ser fram emot att ni kommer driva 
det hårt för det är väldigt viktigt att även de skolorna blir bra. Som jag sade i mitt första anförande är 
det så att utav de som väljer i de områden där det är färre som väljer är det de som har föräldrar som 
har högst utbildning som väljer sig bort därifrån. Det är fler flickor som väljer sig bort. Det blir ett 
bekymmer för de skolorna som är kvar och det behöver vi ta tag i.  
 

Admir Ramadanovic (S) 
 
Tack ordförande, fullmäktige, göteborgare! Jag kan tycka att med tanke på höga tonläget från 
borgarna kan verka något lite oanständigt att man har politiker i denna kammare som själva sitter i 
friskolestyrelser och samtidigt deltar i diskussioner och beslut som gynnar dem också. Oavsett om det 
är en öppen fråga eller inte. Jag tycker ändå att vi ska sansa debatten om den är viktig. Absolut. Tack 
för mig!  
 

Sabina Music (C) 
 
Tack för ordet! Jag kände lite att det var mig som menades. Jag sitter inte i en friskolestyrelse. 
Däremot kanske jag gör det i framtiden för jag tycker det är bra skolor. Jag sitter i en förskolas 
styrelse som ersättare om det är intressant att veta. Jag är väldigt noga med att inte hamna i en 
jävsituation men också alla vi som har barn på en skola eller förskola skulle kunna vara i en 
jävsituation för att tilldela pengar till förskola eller skola. Jag har inte känt mig i något sammanhang 
jävig i den här diskussionen. Tack!  
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Admir Ramadanovic (S) 
 
Tack ordförande, fullmäktige! Jag vill bara påpeka att jag aldrig nämnde ordet jäv.  

Håkan Lösnitz (SD) 
 
Tack herr ordförande och tack för att jag också fick lov att vara sist. Jag har suttit och lyssnat på den 
här debatten en lång stund med en liten paus emellan. Man kan summera att skillnaderna inte är stora i 
detta. Jag tror alla är ganska ense här. Som Jenny säger att skolvalet inte är en fråga för fullmäktige 
ändå. Det är statligt så den behöver vi inte diskutera. Sedan är det hur alla har rätt att välja. Det aktiva 
var då att vi gjorde lite mer kampanj. Det blir väldigt finstilt här snart hur mycket vi ska informera 
och hur lite vi ska informera. Alla har den rätten ändå. Som Axel pratar om "välja-bort-skolorna". Det 
är där vi ska satsa. Vi driver frågan när vi pratar om vår skolpolitik att de sämsta skolorna vi kallar 
dem då ska ha de bästa lärarna. Lärarna ska ha ett incitament att välja och jobba på de skolorna som 
alla väljer bort. Med de bästa lärarna vill man inte välja bort det för det var de bra lärarna. Det är 
någonting att ha med i huvudet.  
 
 

19. Utökning av förskolenämndens eget kapital 2020 samt disponering av överskottet 
under 2021 
 

Daniel Bernmar (V) 
 
Tack! Ordförande, kommunfullmäktige, göteborgare! För två månader sedan när vi tog budgetbeslutet 
konstaterade vi att det fanns bara en budget som inte innebar nedskärningar i förskolan. Det var den 
rödgrönrosa budgeten. Anledningen till det var att alla andra partier hade lagt budgetar där man skar 
ner, där man bytte kostnadsmodell för hyrorna men de hade inte kompenserat för de ökade 
kostnaderna. Vi påpekade då att vi hade täckning i vår budget men inte för andra partiers. Sedan går 
det några veckor och de andra partierna inser att "det här blev inte bra. Här blev det en nedskärning". 
Lyckligtvis har tillräckligt många partier förstått allvaret och förstått att Göteborg inte mår bra av den 
typen av nedskärningspolitik. Förskolorna behöver ha grundläggande förutsättningar för att kunna 
bedriva ett bra arbete med barn. Därför har vi en majoritet för att kunna korrigera den här 
nedskärningen. Jag tycker det är positivt och med det vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut. Tack!  
 

Jessica Blixt (D) 
 
Ordförande, ledamöter och eventuella åhörare! Det är alltid bättre att försöka rätta till felaktigheter 
innan det ställer till skador i verksamheten. Vi är nog alla överens om att vi vill ha en förskola där 
barn rustas för framtiden. För att lyckas med det behöver vi arbeta tillsammans för att ge 
förutsättningar för barns utveckling och lärande. Förskolan lägger grunden för barnens 
kunskapsutveckling och framtid. När det gäller Förskoleförvaltningens verksamhet saknades de 
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ekonomiska förutsättningarna i budgeten. Utan korrigeringar hade det blivit kraftiga nedskärningar 
med förödande konsekvenser för barnen. Därför initierade vi Demokraterna ett yrkande för att 
kompensera det ökade hyreskostnaderna. Ett yrkande som S snabbt anslöt sig till. Det blev fel och vi 
måste göra vad som krävs för att rätta till misstagen. Svårare än så är det faktiskt inte. Det finns 
uppenbarligen olika sätt att se på pengarna och vad som får kosta i den här staden. Som exempel när 
linebaneprojektets utredning drog iväg kostnadsmässigt var det inga problem med att återställa det 
egna kapitalet. Nämnden beställde 64 miljoner helt i onödan och till ingen nytta. Här återställdes 
kapitalet i efterhand. Det är glädjande att vi alla är eniga om att kompensation för ökade 
hyreskostnader behövs. Vi vet också varför kompensationen behövs. Avseende formalia kontrollerar 
vi med SLK om ett korrekt sätt att tillföra medel till förskolan och till barnen. Låt inte denna fråga 
handla om formalia eller vem som har kompenserat mest korrekt. Det får helt enkelt inte handla om 
något annat än barns trygghet och framtid. Tack för att ni är med och gör skillnad här idag! Jag yrkar 
bifall till D:s och S:s förslag tillika kommunstyrelsens förslag.  
 

Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) 
 
Tack så mycket ordförande, fullmäktige och eventuella åhörare. Jag tycker Jessica sade det väldigt bra 
så ska inte bli långrandig. Jag kan konstatera att det inte är första gången som vi oppositionspartier får 
gå in med insatser för att rädda barn, personal, göteborgare från stora försämringar och nedskärningar. 
Det som jag däremot tycker är beklämmande är att det tog en stund för högerstyret att komma ut på 
banan här. Det som gör lite ont är att man vill tacka förskolans personal, de som har stått i frontlinjen 
under hela pandemin och sett till att samhällshjulet har rullat, när alla i princip har möjlighet kan sitta 
hemma så möter de varje dag risk för smitta i väldigt tuffa arbetssituationer, att man vill tacka dem 
med att skära ner. Förvaltningen säger själv att den här nedskärningen skulle innebära stängda öppna 
förskolor, mindre personal, större barngrupper och få långtgående konsekvenser så man inte ens kan 
förstå att ni hade tänkt att släppa igenom det som det var eller låta dem pressa på det sättet. Som sagt, 
jag delar Jessicas uppfattning att jag oroar mig att Alliansen nu kommer göra den här välfärdsfrågan 
till en formaliadiskussion. Låt oss inte gå dit. Nu konstaterar vi att vi alla gemensamt gör något bra 
idag och att förskolepersonalen kan känna sig trygga med att deras arbetsmiljö inte drastiskt kommer 
försämras de närmsta året. Tack!  
 

Sabina Music (C) 
 
Tack för ordet! Som många här har sagt idag redovisade förskolenämnden ett behov på ytterligare 60 
miljoner kr p g a hyreskostnader. Alliansen vill självklart tilldela förskolenämnden de 60 miljoner 
som saknas just för dessa hyreskostnader, vilket vi föreslår att det ska gå från de kommuncentrala 
medlen för evakueringskostnader. Det som ni i stället vill göra är att förskolenämnden tilldelas 80 
miljoner mer än vad som efterfrågas, samt att pengarna ska tas från kommuncentrala potten som är 
avsett för eget kapital, vilket vi i ett annat skede kan försvåra för de andra nämnderna. Vi i Alliansen 
anser att det är fel p g a det och är inte i sig något emot att se till att förskolenämnden får de pengar 
som de behöver för hyreskostnader. Därför yrkar jag bifall till yrkandet från M, L och C. Tack!  
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Jörgen Fogelklou (SD) 
 
Tack för ordet herr ordförande, åhörare, ledamöter! Jag tänkte först yrka bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut men sedan också till Sverigedemokraternas tilläggsyrkande. Det handlar om att vi 
observerat förtvivlade förskolelärare och barnskötare som tvångsförflyttades p g a den 
underfinansierade förskolenämnden. Därför lade vi ett tilläggsyrkande om att förskolenämnden och 
förskoleförvaltningen får i uppdrag att ta fram en långsiktig personalplanering så kompetent 
förskolepersonal kan anställas ute i de socioekonomiskt utsatta områdena så vi slipper tvångsförflytta 
kompetent personal. Med det yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande i kommunstyrelsen. Tack för mig!  
 

Bosse Parbring (MP) 
 
Tack ordförande! Det var inte länge sedan vi röstade en budget här i kommunfullmäktige. Precis som 
Daniel Bernmar sade var det den rödgrönrosa budgeten som Miljöpartiet ställde sig bakom, som var 
den enda budgeten som tog höjd för ökade kostnader i förskolenämnden. Inget annat parti eller 
budgetkonstellation hade budgeterat för det. Vi är glada att det finns partier som har tänkt om för att 
staden inte ska tvingas till ännu större nedskärningar på våra förskolor. Det skulle vara förödande. Vi 
rödgrönrosa hade ett annat yrkande i kommunstyrelsen som formaliamässigt hade varit något bättre 
men jag yrkar ändå bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 

Hakan Önal (M) 
 
Tack herr ordförande! Jag vill börja med att yrka bifall för yrkandet för M, L och C. Det är viktigt när 
vi går ut och talar nedskärningar, att man läser den budget vi har lagt i förskolenämnden och antagit. 
Det finns inte en enda nedskärning i den budgeten. Vi har tagit pengarna från eget kapital. Vi har 
hanterat den hyreshöjningen som kom. Det finns inte en enda nedskärning. Påståendet är därmed helt 
fel. När de pratar om omställningar som SD drog upp här har det ingenting med budgeten att göra. 
Det är rektorns budget och de ramar som är likvärdiga över staden. När man får ha mindre barn i sin 
verksamhet måste man ställa om. Om man har för höga kostnader måste man ställa om. Det är lika för 
alla förskolor och alla enheter. Det har ingenting med budgeten att göra. Låt oss prata om budgeten. 
Vi höjde grundbeloppet med 2.8%. Förra året höjde vi den med 6%. Det är stora belopp. Det är bra 
om vi pratar om fakta och inte lurar våra väljare. Förskolan förtjänar mycket bättre. Vi måste vara 
ärliga och tala om vad vi tillför verksamheten. Sedan har vi mycket att jobba med. Förskolan har blivit 
eftersatt. Vi ser de strukturella problemen som vi är väldigt tydliga med att ta tag i. Jag tycker att vi 
ska fortsätta med det och prata om vad problemet är. Inte lura våra väljare eller våra anställda om att 
det problemet är budgeten. Det är det inte.  
 

Jessica Blixt (D) 
 
Tack för ordet. Nej, problemet säger Hakan inte är budgeten. Ändå ser vi barngrupper med så många 
barn som 26 stycken. Det är inget ovanligt i vår stad längre att vi har 26 stycken barn mellan åldrarna 
2.5-5 år. Vi ser jättemånga förskolor som behöver göra sig av med sin kompetenta personal, dvs 
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förskollärare och ersätta dem med förskole assistenter. Men det har ingenting med budget att göra. Vi 
ser att det fanns en stor risk att det blev försämrade öppettider på de öppna förskolorna. Vi såg att det 
var en stor risk med nedskärningar vad gällde förskola ute på våra öar. Det har nog heller ingenting 
med budget att göra. Fråga våra förskolelärare.  
 

Hakan Önal (M) 
 
Tack herr ordförande! Nej det stämmer Jessica. Våra förskolor förstår inte bördan. De har inte ansvar 
för budgeten. Det har våra rektorer. Det är de vi ska prata med. Det är de jag lyssnar på. När vi pratar 
om barnstorlekar har det ingenting med budgeten att göra. Det är hur förutsättningar ser ut i den 
förskolan. Om vi har sjunkande barnantal, om vi har kostnader som är för höga för förskolan måste 
man ställa om så det går ihop. Så ser det inte ut i alla förskolor, det vet du också. Om vi tittar generellt 
över staden uppfyller de kraven vi vill ha. Men visst, vi behöver se över vilka förskolor stöttar mer. 
Men vi har likvärdig ersättning till alla våra förskolor. När ni pratar om omställningar, om du har 8-9 
anställda förskollärare i vissa förskolor, medan vissa... Då måste vi stå upp för att de har för höga 
kostnader.  

Jessica Blixt (D) 
 
Ja du Hakan. Det är som du säger, hoppas verkligen inte du menar det. Att det är rektorernas fel att vi 
har stora barngrupper eller att vi inte kan ha kvar vår höga kompetens. Från början hade vi ett mål i 
den här staden att vi skulle ha två stycken förskollärare och en barnskötare i varje barngrupp. Numera 
får vi vara glada om vi har råd att ha en förskollärare, en barnskötare och en förskoleassistent. Ja, det 
handlar om att hålla budget. Men budgeten kan se olika ut. Det är lättare att hålla ju större budgeten är 
desto lättare är det att ha en hög kvalitet i verksamheten. Kvalitet måste få lov att kosta.  

Hakan Önal (M) 
 
Det är jättebra att du drar upp förskollärare Jessica. Jag håller med att vi vill ha tre förskollärare. Vi 
har fler förskollärare i både Stockholm och Malmö om vi tittar på anställda. Vi har 10% fler 
förskollärare i vår verksamhet. De räcker inte till. Vi förstår också att vi har problem med 
kompetensförsörjningen. Vi får inte tag i så många förskolor som vi vill. Det är därför vi måste se till 
att de är jämnt fördelade över staden. Om de inte är det så får de enheter som har fler förskolelärare, 
de har för höga kostnader. Det är det rektorn måste rätta till. Det är ett strukturellt fel som vi försöker 
rätta till nu. Nu har jag fått till mig att om alla våra enheter är i balans kan vi börja jobba med och 
bygga upp dem 2021. Det har vi tagit tag i under 2020. Nu har vi en verksamhet som ska byggas för 
framtiden.  

Jessica Blixt (D) 
 
Då är jag glad att vi får bättre förutsättningar i och med de här 80 miljonerna för att kunna bygga en 
bra verksamhet. Jag hoppas verkligen Hakan att du kommer förstå vikten av att ha kompetens i 
förskolan. Vad vi ser nu i och med tvångsförflyttningen är inte att de här förskollärarna väljer att 
jobba där vi önskar. De flyr till våra friskolor och våra kranskommuner. Tillsammans gör vi dock 
skillnad och jag hoppas verkligen att Göteborg får den förskola som alla Göteborgs barn är värda.  
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Hakan Önal (M) 
 
Vi är överens Jessica, vi ska satsa på kompetens. Vi har lagt en lägstanivå och vi ska självklart bygga 
upp förskollärare. Vi har nu också i vår budget tagit fram ett motivationspaket för att locka fler 
förskollärare till de områden som behöver fler förskollärare. Vi har med oss de verktyg vi behöver. 
Låt oss nu titta i den verksamheten och bygga det här vidare. Vi har fått ta tag i alla problemen under 
2020 fastän det har varit pandemi som har ställt till en del för oss. 2021 har vi bättre förutsättningar. 
Vi får tillskott, det kommer hjälpa oss också. Det kommer dock inte göras mycket. Den nivån du 
pratar om med 80-90& av anställda förskollärare, har också fått ta del av vad det kostar. Det skulle 
behövas 600 miljoner kr. Det har vi inte. Vi måste vara ärliga.  

Frida Tånghag (V) 
 
Tack så mycket ordförande, fullmäktige! Jag vill bara för formalias skull yrka avslag till 
tilläggsyrkandet från Sverigedemokraterna. Tack!  

Sabina Music (C) 
 
Tack för ordet! Då behövde jag inte vänta så länge, vad skönt! Det nämns mycket nedskärningar här 
med Alliansens budget. Jag skulle bara vilja lyfta att skillnaden som Demokraterna lade på 
förskolenämnden mot Alliansen är 14.5 miljoner. Det får mig att undra att vi har ett underskott med er 
budget också. Vad är det för nedskärningar ni har tänkt göra i så fall? Även Socialdemokraterna 35 
miljoner. Så ni hade lika väl inte klarat av behovet på 64 miljoner som vi heller. Prata nedskärningar 
så är vi likadana. Vi ligger i samma storleksordning där. Jag tycker inte det känns relevant. Däremot 
har vi uppmärksammat ett behov som vi alla vill tillgodose och se till att förskolenämnden får de 
pengar de behöver men formalia är en annan sak. Jag tycker inte vi ska prata nedskärningar när vi 
ligger på samma nivå. Tack så mycket!  

Jessica Blixt (D) 
 
Sabina jag tror inte att du har lyssnat nu. Vi pratade om vilka konsekvenser om vi inte hade fått 
tillskottet. Då hade vi fått en lägre barnpeng och vi hade fått nedskärningar på öppna förskolans tider. 
Vi hade fått sämre öppettider och förskolor med obekväm arbetstid. Vi hade fått sämre förutsättningar 
på förskolorna ute på våra öar. Det vet vi alla. Jag är jätteglad och det var det jag började med att alla 
här inne har tillsammans tagit ett krafttag för att tillskjuta. Det blev fel och vi rättar till felet. Det är 
jag jättestolt över att vi alla politiker kan erkänna det och göra någonting åt det.  

Sabina Music (C) 
 
Tack för ordet! Jag tyckte jag lyssnade väldigt bra. Jag kan ha missat något men jag följde debatten 
väldigt väl. Jag har hört väldigt tydligt att man har pratat om nedskärningar i Alliansens budget. Det 
var bara det jag ville poängtera. Däremot är vi överens om att vi ska ge nämnden de medel de 
behöver. Att vi tycker att vi gör det på olika sätt, är vi oense om. Vi går vidare i debatten men jag 
lyssnade väl på att ni sa att Alliansens budget har nedskärningar. Tack!  
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Martin Wannholt (D) 
 
Tack så mycket! Jag ville bara be om ett annat tonläge. Det är alldeles uppenbart att vi i vår budget 
inte tog höjd för dem. Det var otydligheter i det underlaget. Vi borde gjort ett bättre arbete. Daniel 
Bernmar och hans konstellation gjorde ett bättre arbete. Det tycker jag han ska ha beröm för. Nu 
försöker vi korrigera. Skillnaden är att ni i Alliansen försöker låtsas som att ni inte har gjort något fel. 
När jag läser protokollsanteckningar från alla kommunalråden håller ni en svansföring som man inte 
ska ha när man gjort fel. Då ska man vara ödmjuk, be om ursäkt och göra rätt. Det är det som är 
skillnaden i den här debatten. Vi hade det förra året när ni stod på presskonferens för Alliansen och 
sade att ni satsade på skolan. Det var den största nedskärningen på länge. 240 miljoner som vi fick 
tvinga fram en återremiss för att korrigera. Då var det formaliafel på det och nu är det formaliafel. Vi 
har kontrollerat med SLK. Det här är ett möjligt sätt, finns säkert bättre sätt. Det var det vi såg det här. 
Det är det som vi fått stöd här i kommunstyrelsen. Jag ber er Alliansen att vara lite ödmjuka. Man kan 
göra fel men ännu bättre är när man korrigerar och gör rätt. Då kanske man ska hålla en svansföring 
som passar sig. Det vill jag säga, tack.  

Sabina Music (C) 
 
Tackar! Jag tycker om man påstår att någon inte är med eller lyssnar kan man nog tåla att någon säger 
att man är med och lyssnar. Vi tillför också medel. Nu kommer ett av yrkanden gå igenom och 
pengarna kommer tas från antingen evakueringskapitalet eller från menadernas kapital. Pengar 
kommer tillföras. Jag förstår inte riktigt vad problemet är. Det som jag ville lyfta var att vi inte kan 
prata om nedskärningar i Alliansens budget när vi ligger på samma nivåer. Den mängd pengar som 
nämnden får från grunden är småpengar i förhållande till de stora pengar som nämnden har. Där ligger 
vi lika. Tack!  

Stina Svensson (Fi) 
 
Tack för ordet ordförande! Jag vill bara yrka bifall till kommunstyrelsen och avslag på SD:s 
tilläggsyrkande. Tack!  

Hakan Önal (M) 
 
Jag tycker fortfarande det är väldigt tråkigt att Jessica hävdar att vi har nedskärningar i vår budget. 
Det hade jag gärna velat att man lyft i grundskolenämnden. Inte en enda nedskärning har vi föreslagit. 
Att vi tittar på ersättning över skärgården har vi varit öppna med. Det är inte ersättningar som är felet 
utan likvärdigheten att erbjuda en förskola som håller ihop. Det har förskolenämnden med fyra barn 
och två anställda. Det är det vi försöker se hur vi kan rätta till. Jag trodde vi var överens om att vi 
skulle göra men jag kanske har fel. Att vi rättar till de strukturella felen inom förskolan och försöker 
få en likvärdighet hoppas jag vi är överens om det. Det här har ingenting med budget att göra. Det är 
för att det ska vara en fungerande verksamhet. Men att försöka koppla budgeten mot omställningarna 
är också fel. Det har vi också fått underlag från förvaltningen om. Det är för att det finns för många 
förskollärare i centrala staden. De har haft bättre förutsättningar att rekrytera förskollärare. Kostnaden 
för att kunna behålla det är 600 miljoner. Ingen har lagt så mycket pengar i sin budget. Då kan vi inte 
begära att rektorerna håller i den nivån. Vi behöver justera för att vara likvärdiga.  
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Jessica Blixt (D) 
 
Tack för ordet! Nu vill jag verkligen tydliggöra några saker här Hakan. Nummer 1, de här 600 
miljonerna som du pratar om gäller om vi skulle ha lika många förskollärare i hela staden som vi har 
på vissa ställen. Likhet eller likvärdhet behöver inte vara att man sänker kvaliteten på vissa ställen i 
staden. Det tror jag att vi är alla överens om. Det här har ingenting med det att göra. Nummer 2, du 
var riktigt förtvivlad när ni hade lagt er budget. Du var förtvivlad när du såg att det saknades pengar 
för hyreskostnaderna. Du såg också vilka konsekvenser det skulle få för verksamheten. Vi lade ett 
yrkande och jag är jätteglad senare att Alliansen följer efter och också lade ett så vi kan lösa de här 
sakerna. Vi behöver inte ha en mer nedskärning vilket hyreskostnaderna hade lett till.  

Hakan Önal (M) 
 
Jessica, jag förstår inte vad du menar med att man ska kunna behålla 8-9 förskollärare i vissa 
förskolor. Med de andra ska de inte behöva ha lika många understrukna för att kunna nå likvärdhet. 
Det är med resursfördelningsmodellen vi försöker uppnå likvärdighet. Då är det kostnaderna vi styr 
med. Om vissa förskolor får ha mycket högre kostnader än andra får vi ingen likvärdighet i våra 
förskolor. Det måste vi vara överens om. I så fall är det hela resursfördelningsmodellen vi ska 
ifrågasätta.  
 
När det gäller hyresökningarna ja, jag är förtvivlad. Det är därför Alliansen har lagt in ett yrkande om 
att tillskjuta 60 miljoner för det är det som saknas. Det är därför vi också yrkar bifall för det.  

Aslan Akbas (S) 
 
Tack så mycket ordförande, fullmäktigeledamöter och göteborgare som ser detta. Det mesta har sagts 
men jag tycker att man börjar spåra ur från själva yrkandet och vad det är. Det är flera talare som har 
lyft upp det som mest pengar. När det saknas pengar och inte rättar till det kommer leda till att 
någonstans måste man dra ner för att få täckning för de pengarna. Hakan lyfter upp mycket om 
resursfördelningsmodellen, 600 miljoner etc. Yrkandet handlar inte om det. Det handlar om att det 
saknas pengar och tack vare yrkandet från Demokraterna och S kommer det rättas till där. Låt oss 
börja där. Sedan är det här med resursfördelning för det kommer tid att diskutera det och debattera 
med olika partier. Det handlar om att rätta till med de här 80 miljonerna som saknas. Skulle vi inte få 
de här pengarna eller komma med yrkandet och rätta till det, vad hade varit konsekvensen av det då? 
På något sätt skulle vi behöva ta hand om det. Sedan är det självklart att det finns många utmaningar i 
förskolan att ta tag i men det är inte det handlar om ikväll. Nu ska vi ta ställning till yrkandet som har 
gått igenom i kommunstyrelsen och därmed yrkar jag på bifall. Tack!  

Hakan Önal (M) 
 
Jag håller med Aslan. Det är det vi ska fokusera på. Det saknas 60 miljoner och inte 80 miljoner. Det 
är det vi från Alliansen säger. Det är det vi försöker rätta till. Det är inte jag som dragit upp att det 
skulle vara stora nedskärningar i förskolan. Det är ni. Jag behövde svara på det.  
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Aslan Akbas (S) 
 
Tack så mycket ordförande! Hakan, du säger att det saknas 60 miljoner och det har vi. Vi anser att det 
behövs 80. Då har vi lagt 80. Så enkelt är det. Tack!  

Emmyly Bönfors (C) 
 
Tack ordförande för ordet! När man gör en budget är det ofta en prognos om vad man tror om det 
kommande året. Det har framförts i den här debatten att Alliansen har haft fel. Det kan ni sammanlagt 
yrkandet från S och D anse. Vi har de facto tagit höjd för evakueringskostnader i Alliansens budget. 
Vi har lagt 100 miljoner för evakueringskostnader. Nu hade vi velat gå fram med ett yrkande som 
säger att 60 miljoner ska ges till förskolenämnden. Man hanterar saker löpande under året i en budget 
också. Ni ville lägga 80 miljoner. Pengarna kommer komma förskolan till del. Jag skulle dock vilja 
veta varför S inte väljer att ta pengarna från sin pott, evakueringskostnader. Ni har också lagt 
motsvarande 100 miljoner i evakueringskostnader i er budget. Varför väljer ni att ta de här pengarna 
från eget kapital och inte från evakueringskostnader? Jag vill fråga exempelvis Viktoria om jag kan få 
svar på det. Tack för ordet!  

Martin Wannholt (D) 
 
Tack! Då kan jag börja att korrigera eftersom Axel Josefson sade fel i media och inte läst vår budget. 
Vi har också avsatt 100 miljoner kommuncentral till evakueringskostnader. Varför vi valde i yrkandet 
den vägen med eget kapital var för att det var ett överskott i år och det skulle vara pedagogiskt. Vi har 
också fått det säkerställt att det är korrekt att få göra så från SLK. Även det är fel som ni har skrivit i 
protokollsanteckningen här Emmyly. Sedan kan man göra på olika sätt, men vi valde den vägen. 
Sedan var det bra att du sade nu för det låter inte så när man läser vad du har varit med och skrivit här 
i er protokollsanteckning som inte nämner barnen eller någonting överhuvudtaget utan bara snöar in 
på bittra formalia. Att man lägger tilläggsbudgetar under året när det händer saker och man kan 
kompensera på olika sätt. Vi valde den vägen. Dessutom vill jag klargöra att det står upp till 80 
miljoner. Jag förutsätter att förskolenämnden håller sig till 60 om de klarar det. Man kan få över 
pengar också, det är inte förbjudet. Tack!  

Axel Josefson (M) 
 
Tack ordförande! Jag blir lite förvånad här när Martin Wannholt pratade om att man kan flytta 
överskott från det ena året till andra året och att SLK har påtalat att det är ok. Då hade jag gärna velat 
veta hur man har kommit fram till den synpunkten för så fungerar inte kommunal ekonomi. Man gör 
en budget för det året man har och sedan får man ta med ur den budgeten. Det finns inga pengar du 
kan flytta mellan åren. Det tror jag är väldigt viktigt att vi har koll på detta. Tack!  

Martin Wannholt (D) 
 
Då får jag be Axel att lyssna. Jag sade att vi såg att det var pedagogiskt för att förklara ett överskott. 
Ni vet mycket väl att det går på årets budget under alla omständigheter eftersom ni stänger böckerna. 
Det var ett pedagogiskt sätt att förklara för medborgarna att man gjort ett överskott och sätter 
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motsvarande på det. Vi vet mycket väl att man inte kan föra över pengar. Men du fick mail när vi 
ställde frågan till SLK. Går det att göra så här? Ja det går att göra såhär. Det finns inga hinder mot det. 
Ni påstår att det är hinder på det och börjar dra upp massa formalia. Kan ni inte vara glada för att ni 
slipper de nedskärningar som skulle bli konsekvenser av felbudgeteringen i er budget med 20 
politiska sekreterare och i vår budget? Tack!  

Axel Josefson (M) 
 
Vår budget är fullt finansierad. Vi har också lyckats lägga en budget till skillnad från en del andra 
partier i kommunfullmäktige. Det vi bygger på är att vi har reserver. Det är så vi hanterar eventuella 
underskott löpande under året. Här har det kommit upp en diskussion att man ska få de här pengarna. I 
och med att det är relaterat till lokalkostnader förordar vi att vi ska använda lokalkostnadskonto. 
Konsekvensen av ert förslag är att vi stryper i eget kapital för alla andra nämnder. Vi minskar det så 
nu återstår det bara 120 miljoner kvar där. Det är klart att det kommer bli svårt för oss framåt om vi 
skulle få underskott i andra verksamheter. Tack!  

Martin Wannholt (D) 
 
Jag vill bara titta på hur vi har löst de saker vi har gjort i årets budget om olika tillägg hela vägen. 
Förvisso Corona kris men det kommer andra saker säkert i år också tyvärr. Det går att hantera. Min 
invändning Axel är att ni försöker med hög svansföring i stället för att tala om för göteborgarna som 
vi har gjort. Vi har gjort en felbudgetering här. Daniel Bernmar har gjort en mer korrekt budgetering. 
Ni har också trots alla politiska sekreterare gjort en felbudgetering. Då får man först be om ursäkt för 
det och vara glad för att korrigera. Sedan kan man korrigera på olika sätt. Jag är jätteglad att vi fattar 
det här beslutet idag.  

Axel Josefson (M) 
 
Tack! Jag har svårt att se hur man kan kalla det för en felbudget när man använder sig utav reserv. En 
felbudget är om man inte har några reserver. Det riskerar vi att ha nu när man går fram och tar såpass 
mycket pengar från eget kapital att det kommer bli tufft för andra nämnder längre fram. Utifrån det 
perspektivet tycker vi att det hade varit mer rimligt att ha detta från de reserver vi har för 
lokalkostnader i stället för att ta från eget kapital.  
 
 

21. Uppdrag till socialnämnderna att förstärka det uppsökande arbetet gentemot barn 
och ungdomar genom samverkan med föreningslivet 

Jesper Berglund (V) 
 
Tack ordförande och göteborgare. Stadens ungdomar har drabbats hårt av pandemin. Hemstudier i 
kombination med minskade föreningsaktiviteter leder till att många har fått en försämrad hälsa såväl 
fysisk som psykisk. Föreningslivets roll som demokratisk "FOS-are" och de förebilder som finns i det 
ledarledda föreningslivet är inte närvarande i samma utsträckning som vanligt. Det är därför av stor 
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vikt att vi bifaller förslaget från V, MP och S i KS. Alltså KS:s förslag. Jag yrkar å V:s vägnar bifall 
till kommunstyrelsens förslag och avslag till SD:s yrkande. Tack!  

Hanna Linnea Wettermark (L) 
 
Tack så mycket för ordet ordförande, kommunfullmäktigeledamöter och åhörare! Som Jesper mycket 
tydligt nämnde är coronapandemin en bidragande faktor till att många unga har förlorat sitt sociala 
sammanhang. Skolan är delvis på distans, aktiviteter har lagts ner på grund av att det inte funnits 
ändamålsmässiga lokaler. Många mötesplatser där man kunnat träffa sina nära och kära och kompisar 
har varit stängda p g a pandemin. Det är snart ett år det har pågått, nästan 11 månader av restriktioner 
nu. Då är det jätteviktigt att det finns trygga positiva sociala sammanhang att mötas av. Sådana är 
föreningslivet. Därför är det jätteviktigt att vi bifaller kommunstyrelsens förslag om att ge 
socialnämnderna ett uppdrag att arbeta uppsökande mot de ungdomar som kan behöva det. Tack så 
mycket!  

Ulf Carlsson (MP) 
 
Tack så mycket ordförande, kommunfullmäktige och åhörare! Att vara ung idag innebär att man är i 
en tid i livet som formar ens framtida livsval. Inte bara när det gäller yrkesval och studier utan även 
också hur vi ser på andra människor och vilken tilltro man får till världen och vårt omgivande 
samhälle. Att växa upp idag innebär att växa upp med redskap om att miljöförstöring och 
klimatförändringar hotar ens framtida möjligheter till ett kort liv. En vetenskap tidigare generationer 
inte tagit ansvar för baksidan av den ekonomiska tillväxten. Allt detta skapar stor oro och ängslan hos 
många ungdomar. Just nu har vi dessutom en pandemi som för många ungdomar innebär ett kraftigt 
ökande isolering. En isolering som kan innebära förstärkta känslor av ensamhet, utanförskap och en 
ökad risk för negativ påverkan på olika nätforum. Vi behöver därför från kommunens sida stärka det 
förebyggande arbetet och skapa så många tvärs kopplingar som möjligt mellan olika aktörer som 
möter ungdomar. I yrkandet lyfter vi fram att det uppsökande arbetet ska förstärka samverkan med 
föreningslivet. Ni som sitter i socialnämnderna får uppdraget till oss och får våra förvaltningar 
fortsätta utveckla former för hur det uppsökande arbetet kan förstärkas för olika målgrupper. Tyvärr 
under de knappa budgetförutsättningar som tilldelas socialnämnderna i Alliansens budget. Med det 
sagt är det viktigt att det blir en bred satsning. Inte minst gäller det ungdomar som är föremål för det 
kommunala aktivitetsansvaret, viktigt att uppmärksamma. Uppsökandet kan se ut på många olika sätt 
och göras med olika kompetenser och i olika forum, digitala som fysiska. Vi ser fram emot fler 
kontaktytor och samverkansformer mellan föreningsliv och våra nämnder. Vi kommer i 
socialnämnden att leva på att förstärka det förebyggande uppsökande arbetet. Bifall till 
kommunstyrelsens förslag och avslag till SD:s yrkande.  

Stina Svensson (Fi) 
 
Tack för ordet ordförande! Mycket klokt har sagts av tidigare inlägg här. Jag instämmer i dessa så jag 
vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på SD:s yrkande. Tack för ordet!  

Jörgen Fogelklou (SD) 
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Tack för ordet herr ordförande! Mycket har sagts här och jag instämmer i allt som har sagts. Det är 
extremt viktigt att vi får ut unga. Vi känner nog alla till hur unga idag mår, i synnerhet under 
pandemin. Egentligen finns det inget motsatsförhållande här. Vi vill i princip det som 
Socialdemokraterna vill men vi säger att det ska vara Stadsledningskontoret som får huvuduppgiften. 
Med det sagt yrkar jag på vårt förslag men blir inte jätteledsen om det andra förslaget går igenom 
Tack!  

Lillemor Williamsson (D) 
 
Tack! Tack ordförande, ledamöter och åhörare! Jag vill också för Demokraterna yrka bifall till 
kommunstyrelsens förslag. Jag ska fatta mig kort för alla har pratat så mycket om allt runt det här som 
vi alla håller med om hur viktigt det är. Jag har suttit i stadsdelsnämnden i väst och har sett det bra 
arbete som man har gjort där. Det är jättebra att förstärka det. Sedan har jag en önskan. Det är att den 
här förstärkningen inte ska vara tillfällig bara. Man skulle behöva att den blev beständig. Det görs ett 
så fantastiskt bra jobb, nära de här barnen ute i stadsdelarna och att det kan få fortsätta. Det är oerhört 
viktigt.  

Nina Miskovsky (M) 
 
Tack för ordet! Tack så mycket ordförande, ledamöter och göteborgare! Jag håller med om att det är 
särskilt viktigt i dessa tider att fånga upp unga som inte längre sysselsätter sig med olika aktiviteter. 
Det är också en viktig del i att motverka social oro och psykisk ohälsa bland unga. Det är också ett 
sätt att aktivera föreningslivet. I och med det vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack!  

Marina Johansson (S) 
 
Tack så mycket fullmäktige, åhörare! Jag vill instämma i den här lovsången att det är ett oerhört 
viktigt arbete. Det är kul att det är en sådan bred enighet kring det uppsökande arbetet att det behöver 
förstärkas ute i staden. Pandemin har slagit till på så många olika fronter som har sagts. Allt ifrån 
fritidsverksamhet, distansundervisning men också ännu fler hemma och det kan innebära 
påfrestningar i hemmet. Allt vad det kan innebära med våld och annat elände. Jag är glad över detta 
och håller med föregående att detta är någonting som jag hoppas vi kan fortsätta med även efter 
pandemin. Vi har bekymmer i två av våra socialnämnder med ekonomin. Ganska stora bekymmer. Jag 
hoppas att man trots allt lyckas hitta möjligheten att prioritera detta tillsammans med föreningslivet. 
Bifall till KS:s förslag och avslag på SD: s. 

Irene Sjöberg-Lundin (D) 
 
Tack ordförande, ledamöter och övriga lyssnande. Det är så här tänker jag, pandemi eller inte. Det 
behövs så mycket olika typer av mötesplatser för barn och unga. Jag tänker på när jag växte upp så 
fanns det allt ifrån de små ytorna med fotboll. Det var hockey osv. Även kyrkans möjligheter att alla 
unga fick möjlighet att spela ett instrument. Eller kulturskolan som fanns i de små betydelsefulla 
arenorna. Det fanns otroligt mycket att välja på. Jag tänker på idag de som växer upp att alla ska 
komma åt det. Det ska finnas arenor för alla former av kulgrejer. Jag älskar det här med att spela rock, 
unga ska spela rock. De ska spela på sina instrument och spela fotboll. Det ska vara handboll och de 
ska ha roligt. Det gör detta att vara på något vis att hitta alla dessa olika mötesplatser. Där barn av alla 
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de sorter möts och har roligt. Jag kan drömma om detta och känner att jag ibland önskar att jag hade 
en stor påse med pengar som jag skulle öppna upp lokaler, arenor, överallt. Det är det som är 
hemligheten för barn och unga. Mötas från alla delar av världen. Bjuda på sina olika kulturer att man 
lär sig varandras möjligheter och uttrycka sig. Det tror jag är grunden för kommunikation, där rädslan 
försvinner för det oliktänkande och det måste börja med barnen. Det måste börja i förskolan. Det 
måste börja redan där. Kan vi börja på det sättet att mötas? Jag pratar ofta om mina musikaliska 
förebilder där man möter olika barn och ungar från alla olika miljöer och sammanhang men att det är 
något som håller ihop. Det är fotbollen, det är pucken i hockeyn, det är elbasen, det är saxofonen, det 
är allt vad det kan vara. Det är det som gör att det bildas ett kit emellan barn och unga. Man kan se 
varandra bara som människor, inte att det blir besvärligt att någon kommer från ett annat land eller ser 
ut på ett annat vis. Det blir ett genuint möte mellan barn och unga. Grejen man gör är det som är 
kittet.  

Håkan Lösnitz (SD) 
 
Tack herr ordförande och tack för att jag fick vara sist igen! Jättebra Irene sade med kittet och 
fotbollen. Många har pratat om att det här måste vi ha olika satsningar på. Inte bara vara kortsiktiga 
utan de måste vara långsiktiga. Jag tänkte ta i akt och berätta om ett projekt som kommer att ske i 
Biskopsgården med start i princip nu men egentligen drar det igång i maj. Det är ett projekt initierat 
av Svenska Fotbollsförbundet som har fått pengar utav EU. Göteborgs Fotbollförbund är med och 
driver ett av tre ställen i Sverige där vi kommer att anställa 25 ungdomar under ett år som kommer 
rekryteras från Biskopsgården och framför allt från våra föreningar där. IOFF är involverade. 
Socialförvaltning Hisingen är involverade. Utbildarna i Väst är involverade i detta projekt. Detta är 
redan finansierat så tänkte bara passa på att nämna detta så när det kommer upp igen i framtiden att vi 
kanske behöver fortsätta när vi utvärderar det här projektet och ser hur fantastiskt fotbollen kan bidra 
till folkhälsa, sysselsättning och att vi kommer tillsammans och blir kittet som Irene så vackert sade. 
Tack för att jag fick lov att prata om projektet som kommer dra igång i Biskopsgården nu. Tack!  
 
 

22. Övertagande av ansvar att utse en samordnare för Göteborgs Stads 
medborgarvittnen 

Karin Pleijel (MP) 
 
Jag får visa vad jag har intill mig. Det kan vara svårt att se. Mål nr 13, FN:s klimatmål. Jag läste i The 
Guardian igår att FN har gjort en väldigt stor opinionsundersökning, den största någonsin. 1.2 
miljoner människor i 50 länder har tillfrågats vad de tänker om vi är i ett nödläge för klimatet. 69% av 
14-18åringarna tycker det. Då kanske man tänker att det bara är de unga. 58% av de som är över 60 
tycker det också. António Gutierrez sade 12/12 att han uppmanar alla världens ledare att utlysa ett 
klimatnödläge i sina länder tills klimatneutraliteten har nåtts. Det här visar att det är väldigt många 
som har kommit till en insikt. Det är en bubbla som lever kvar där man inte har nåtts av detta att vi 
måste ställa om. Vi har tio år på oss brukar vi säga men de börjar ticka neråt. Då blir jag bestört när 
inte Alliansen vill stödja det tilläggsyrkandet.  
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Jag vill bifalla yrkandet från MP i kommunstyrelsen, dvs SLK:s tjänsteutlåtande och tilläggsyrkandet 
från MP och V. Här visar Göteborg Energi att de kan ställa om till 2025. Då är man inte tydlig med att 
tala om att de ska göra det utan pratar om 2030 i stället. Det blir dubbla signaler och lite konstigt med 
det. 11 december skrev Axel Josefson på klimatkontrakt 2030. Jag hoppas du förstår vad det innebär. 
Det innebär att vi ska klara Parisavtalet och att Göteborg har chans att ta del av EUs gröna giv så det 
kan bli en riktig omställning. Göteborg Energi och Framtiden har viktiga roller i det. Vårt 
tilläggsyrkande om att dels Göteborg Energi ska genomföra det de säger de kan göra till 2025 och att 
Göteborg Energi och Framtiden får göra fler åtgärder så vi kan nå målen i miljö- och 
klimatprogrammet. Också att Göteborg Energi ska bli ett företag med negativa utsläpp. Vi måste 
jobba på alla fronter. Inte bara på en. De negativa utsläppen behövs. Jag vet att Göteborg Energi också 
pratar om vätgas nu. Det är på tiden att vi får dem att jobba med flera modeller för att kunna klara 
detta. Jag yrkar bifall till MP:s förslag i kommunstyrelsen och därmed tilläggsyrkandet från MP och 
V. Tack!  

Björn Tidland (SD) 
 
Tack för ordet! SD anser att när man jobbar med frågan om koldioxidutsläpp måste man börja med de 
största källorna först. Vidare måste man jobba utifrån de områden där staden äger frågorna. SD vill på 
sikt fasa ut samtliga kraftvärmeverk i Göteborg och införa koldioxidenergiprovision. Att bygga 
kraftvärmeverk som byggs med biomassa eller biogas löser inga problem med koldioxidutsläpp. 
Däremot cementerar man fast problemet med koldioxid med 50 år framåt i tiden. Det finns många 
lovande tekniker som man skulle kunna använda för att optimera fjärrvärmenätet så det blir mer 
energieffektivt. Några exempel är smarta fjärrvärmenät, värmelager, samverkan med högkraftsystemet 
samt lågtemperaturssystem. Mer om detta får vi läsa i den interna rapporten för Göteborgs Energi. 
Fjärrplan Fjärrvärme 2035. SD driver även frågan om att satsa på fjärde generationens kärnkraft ända 
uppifrån Riksdagen och ner till Sveriges kommuner. Här ser vi en stor potential att minska 
koldioxidutsläppen i Sverige. Samt säkra energiproduktionen för lång tid framöver. I övrigt yrkar jag 
bifall till SD:s yrkande i kommunstyrelsen. Tack för ordet!  

Blerta Hoti (S) 
 
Tack ordförande, fullmäktige, göteborgare! Göteborgs Energi fick i uppdrag redan förra året i våras i 
enlighet med yrkandet från oss Socialdemokraterna och Alliansen att återkomma till 
kommunfullmäktige med en plan och bedömning av vad det skulle kosta och vilken miljöpåverkan 
det skulle få för att ställa om fjärrvärmeproduktionen redan till 2025. Det är lite anmärkningsvärt att 
Karin inte vet att vi riktar oss mot 2025. Själva satsningen heter Mot 2030-målet. Sedan har Göteborg 
Energi kommit tillbaka till oss och sagt att de kan ställa om mycket tidigare, inte bara 2030 utan 2025. 
Det är ett 2025-mål i praktiken som vi strävar mot och som Göteborg Energi strävar mot. Fördelen 
med det här är att de bedömer att vårt eget energibolag skulle kunna ligga från dagens 200 000 till 
hela 10 000 ton varje år vilket är förstås mycket glädjande. Varje år från 2025. Jag håller med Karin 
att vi har ett globalt klimatnödläge. Det är också den verklighet som vi måste utgå ifrån. Vi måste 
göra mer, mycket mer än vad vi gör idag för att ställa om våra samhällen. Men, vi måste också ställa 
om dem på ett sätt där klimatet går hand i hand med en jämlikhet utsträckning och en social hållbar 
utveckling. Med det tycker vi att det är rimligt att återremittera det här ärendet så Göteborg Energi får 
titta närmare på hur man kan säkerställa att inte hyresnivåer och annat ska vara hårt och människor 
som bor i allmännyttan påverkas negativt. Därför ställer vi oss positiva till återremissyrkandet. Gärna 
till 2025 med det som mål. Jag tycker det är jätteviktigt det som Karin och Vänstern lyfter i deras 
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yrkande att det är viktigt att Göteborgs Energi ska verka för att bli ett företag med negativa utsläpp, 
dvs att man fångar koldioxid från luften och att man lagrar det. Det här kan man göra på olika sätt. 
Göteborg Energi och Renova tittar på sådana alternativ. Alla vi vet att om det är någonting som kostar 
för kommunen utöver skola och välfärd är det omställning i klimatet. Göteborg klarade inte att göra 
både och samtidigt. Vi har inte den skattebasen till det. Vad vi behöver är att samverka inom ramen 
för klimatkontraktet så vi ska bli klimatneutrala till 2030 i samverkan med stöd från statens håll och 
andra samarbetspartners. Med det tackar jag för mig.  

Karin Pleijel (MP) 
 
Det är bra att vi är ense om själva sakfrågan här. Det är så att miljön inte är allt men utan miljön är allt 
ingenting. Därför har vi allt att vinna och inget att förlora att gå vidare här. Du sade att i praktiken 
handlar det om att ställa om till 2025. Du sade också att det är viktigt med negativa utsläpp. Varför 
inte rösta på det tilläggsyrkandet som vi har lagt i kommunstyrelsen? Det är så att om våra nämnder 
och bolag får tydliga signaler från politiken, då blir det mycket mer kraft i den här omställningen än 
om man sänder dubbla signaler.  

Blerta Hoti (S) 
 
Anledningen till det är att i att-sats 2 i ert yrkande tycker ni att Göteborg Energi och Förvaltning AB 
ska verka i enlighet med att genomföra nödvändiga energieffektiviseringsåtgärder så målen i det 
kommande klimat och miljöprogrammet uppnås. Det tycker jag också att alla våra strategier och 
åtgärder ska verka i samklang. Men det programmet har inte antagits. Man får inte blanda äpplen och 
päron. Jag tycker det är en märklig ordning. Det är klart att klimat och miljöprogrammet som har 
jobbats ganska länge som ska antas nu i vår, när det antas kan man ge ett sådant uppdrag. Men man 
behöver inte skynda bara för sakens skull. Jag håller med men jag tycker inte det är rätt ordning att 
hantera frågan på. Därmed kan inte jag tänka mig att ställa mig bakom det. Tack!  

Emmyly Bönfors (C) 
 
Tack ordförande! Det är fjärrvärmen som vi skulle kunna lyckas knäcka kurvan för att komma ner för 
de luftnivåer som vi siktar mot. Vi har många pågående satsningar och ett miljö- och klimatprogram 
på gång. Vi har ett miljölönesystem för hela staden där vi också ska sätta mål för hur vi kan sänka 
utsläppsnivåerna. Det gäller även Göteborg Energi. Just den här utredningen har vi fått några svar hur 
man skulle kunna göra. Vi är inte helt nöjda utan vi ser också att de skriver att de skulle kunna föreslå 
ytterligare saker fram till 2030. Det är därför vi väljer att återremittera för vi vill veta vad som är 
möjligt att göra med nya samverkansformer och bättre affärsmodeller till exempel. Det är också 
bakgrunden till varför vi vill återremittera det här. Jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Tack!  

Roshan Yigit (S) 
 
Den socialdemokratiska gruppen yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Peter Danielsson (D) 
 
Tack herr ordförande, ledamöter och göteborg! Vi yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Den här 
utredningen har genomförts av Framtiden och Göteborg Energi. En delmängd i den här handlar om 
hur vi ska kunna effektivisera energianvändningen i det befintliga beståndet. Dessutom hur vi kan få 
ner toppeffektförbrukningen. Den här rapporten sträcker sig fram till 2025 men enligt rapporten är 
potentialen för bortåt 2030 väsentligt större. Det här är en uppfattning som SLK delar. Därför har vi 
yrkat att den här utredningen ska ta sikte på vilka åtgärder vi kan göra fram till 2030. Minskad 
förbrukning gör en rad fördelar. Vi slipper förnya våra gamla anläggningar i den takt som vi ändå 
måste göra. Vi slipper göra nya produktionsanläggningar för vi har också en tillkommandebebyggelse 
i staden som är ganska omfattande. Göteborg Energi har ett förnyelsebehov av nät och anläggningar 
på över 10 miljarder under de kommande åren här. Fördelen med dagens nät är att vi redan har 80% 
spillvärme. Den sista delen använder vi både fossil och icke-fossil. Den här ickefossila delen är 
väldigt kostsam. Vår ingång i den här är att vi måste minska förbrukningen och därigenom kan den 
relativa andelen för spillvärmen vara större. Vi slipper också investera i nya anläggningar. Tittar vi på 
potentialen ser den ganska god framgent. Tyvärr har allmännyttan sämre effektiviseringar än den 
privata sektorn. Vi har ett exempel på just det där med effektbehov. Som ni kanske känner till så har 
vi en anläggning Rosenlund som står centralt placerad i staden. Den byggdes ut på 50-talet och det är 
runt det systemet som det har etablerats. Numera har vi både produktion i både öst och väst. Jag kan 
passa på att nämna att sedan vi kom in i styrelsen Göteborg Energi har vi verkat för att försöka få bort 
det här kraftverket för att det är ut arrangerat i princip. Efter två års intensivt arbete med kompakt 
motstånd både från bolagets sida och ifrån samtliga andra partier i styrelsen har nu ledningen kommit 
till insikt att vi kan avveckla det här verket i förtid. Därigenom sparar vi hisnande 800 miljoner kr i 
obsoleta investeringar. Det tycker vi är en fin framgång. Just när det gäller toppkraftanläggningar kan 
man i stället jobba med kunderna med s k laststyrning. Man jobbar med smart styrning och med att 
använda värmelager i form av de byggnader som finns. Tyvärr är Göteborg Energis affärsmodell för 
det här styr inte i den här riktningen för tillfället tillräckligt bra. Det har dessutom teknologi som kan 
göra det mycket enklare.  

Gertrud Ingelman (V) 
 
Tack ordförande, ledamöter och göteborgare. Bifall till V:s yrkande i kommunstyrelsen och till 
tilläggsyrkandet från MP och V. Det är bra att det fossila Göteborg Energi fasas ut. 
Energieffektivisering är bra. Men den här färdplanen är helt otillräcklig. Det kallas att uppvärmningen 
ställs om till förnyelsebart men det är egentligen vilseledande. Det är snudd på greenwashing. Varför 
det?  
 
Två tredjedelar av fjärrvärmen är återvunnen. Den kommer ifrån sopor från raffinaderierna och de 
som ger stora koldioxidutsläpp. För biobränslen är det så att minskningen där är inte som du säger 
Blerta att den går ner så mycket på riktigt. Det är bara bokföringsmässig nedskrivning. Ur 
skorstenarna kommer det nästan lika mycket koldioxid. Det är bara det att statiskt redovisas den inte 
för Göteborg utan där råvaran tas ut. Återvunnen värme från raffinaderierna är inte förnybar. ST1 och 
Preemraff hör till de största utsläpparna i Sverige. Sedan föreslås det att Göteborgs egna anläggningar 
att man ska ha olika biobränslen. Det är bättre än fossilt och bio framför bränsle låter bra. Men det 
släpper ut koldioxid. Det sker direkt. Det sker här och nu och bidrar till den globala uppvärmningen. 
Den kallas förnyelsebar eftersom ny skog kan växa upp. Men det tar 50-100 år innan uppbränd 
biomassa ersätts. Det är bara om den här råvaran i huvudsaken är från restprodukter som det minskar 
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klimatutsläpp på riktigt. Hur ska Göteborg kunna säkerställa att råvaran bara kommer från 
restprodukter? Det kommer att vara stenhård konkurrens om den. Kommer den inte från restprodukter 
förvärrar biobränslen klimatkrisen. Det är många som inte förstått det igen.  
 
Fjärrvärmen i Göteborg behöver Framtiden utveckla. Göteborg behöver producera el även för 
uppvärmning. Vi behöver bygga ut sol- och vindel och satsa på olika värmealstrande tekniker och 
jobba med vätgas. Det här förslaget är en liten början men vi måste gå vidare och komma bort från de 
fossila raffinaderierna. Vi måste bort från plasten i soporna och övertron på biobränslen. Framtiden 
behöver en massiv elektrifiering även för fjärrvärmen. Vi lever i en klimatkris och jag har inte tid att 
vänta så länge.  

Urban Junevik (V) 
 
Tack! Tack ordförande, ledamöter och göteborgare! Nu har det sagts mycket klokt redan här men det 
oroar mig verkligen djupt att vårt fjärrvärmesystem är så beroende av sopförbränning och spillvärme 
från raffinaderierna. Största delen av det här sopberget bör sorteras, återvinnas eller återanvändas, för 
att då inte tala om den här plasten som är en oljekudde och som för länge sedan borde ha hamnat på 
historiens hög. Det är så att all fossil energi som olja, naturgas och kol ska stanna där den är idag. Vi 
ska inte plocka upp någon mer olja. Om vi inte ska förvärra den redan stora klimatkrisen. Vi sitter fast 
i en rävsax. Vi måste göra mycket mer. Vi kan inte vara nöjda med detta. Det måste hända mycket 
mer. Bifall till tilläggsyrkandet från MP och V. För övrigt skulle jag vilja säga att vi bör tillsammans 
försöka ändra på ett dysfunktionellt skattesystem i stället för att sluta provisera el i rya kraftvärmeverk 
som vi tydligen missgynnar denna annars rationella elproduktion ihop med fjärrvärmeproduktion. 
Tack för ordet!  

Karin Pleijel (MP) 
 
Jag vill hålla med Gertrud om att det är ett problem att vi är beroende utav spillvärme från fossil 
produktion från raffen. Samt även sopförbränning med mycket plast även om plastpåseskatten 
fungerar så det blir mindre av just den saken. Så länge den finns är det smart att använda spillvärme. 
Annars går den bara ut till kråkorna. Det behöver vi inte unna dem men däremot på sikt ska den 
produktionen vara en fossilfri eller en helt klimatneutral produktion utav bränslen och inte det som vi 
håller på med nu så det är en viktig åtgärd. Biobränslen är problematiska att de måste vara hållbart 
producerade biobränslen. Det håller jag med Gertrud om. Sedan är det viktigt att förstå att allting inte 
löses med en modell. Elektrifieringen pratas det mycket om idag och el är det energislag som har 
högst kvalitet. Det kan omvandlas till vilken annan energiform som helst. T ex värme men det är 
mycket bättre att använda spillvärme till värme för det kan man inte omvandla till er utan enorma 
förluster. Det gäller att använda rätt sak till rätt ändamål. Rätt typ av energi till rätt ändamål. Men att 
det ska vara klimatneutralt och gå ner mot noll så snart det bara går och även då negativa utsläpp som 
det här tilläggsyrkandet pekade ut väldigt tydligt också. Tack så jättemycket för ordet ordförande! Jag 
vill yrka bifall till tjänsteutlåtandet och tilläggsyrkandet från rödgrönrosa. Tack!  

Björn Tidland (SD) 
 
Tack för ordet! Jag håller med mycket av Peter Danielsson han säger att det handlar mycket om 
teknik, rätt teknik, effektiv teknik, smart teknik och ny teknik utan att gå in på exakt. Han kan det där 
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bättre än mig. Jag vill bara lyfta en annan sak. Det handlar om koldioxidskatt. Det kan hända så att 
både avfall och biomassa läcks med koldioxidskatt för att man inte ska tro att kalkylen när det gäller 
avfallsförbränning och biomassa kan hålla för evigt. Jag vill bara lyfta varningens finger när ni 
propagerar för dessa energikällor. Det är bara ett inlägg i debatten, tack!  

Peter Danielsson (D) 
 
Tack herr ordförande, ledamöter, göteborgare! Jag tror vissa ledamöter skulle gå en termodynamisk 
grundkurs för att lära sig lite mer. Här sägs det att vi ska producera el som en högvärdig energiform 
för att värma hus. Det känns inte helt optimalt. Vi kommer att ha ett ansträngt elsystem och det har vi 
redan här i område 3 som Göteborg tillhör. Man måste också förstå att vi drar ner utsläppen från 200 
000 ton till 10 000 ton på fem år enligt den plan som ligger. Slår vi ner utsläppet per medborgare 
motsvarar det ungefär 50 kg. Det är den gaseldning vi har idag, motsvarar några hamburgare i utsläpp. 
Mycket riktigt är så att vi använder en stor del raffinaderispillvärme och sopförbränning. Så länge de 
finns är det bättre att använda den energin än att värma kråkor och sedan försöka ta primärenergi att 
göra värme utav. Det är så att man jobbar för att komma ner i negativa utsläpp. Det finns redan ett 
samarbetsprojekt med ett antal stora aktörer inklusive raffinaderier och sopförbränning som arbetar 
med frågan. Idag är det inte helt utvecklat men den kommer vara initial. På sikt kommer det bli 
billigare. Problemet med MP och V är att det finns inga begränsningar vad gäller kostnader. 
Miljökostnaden får vara helt astronomisk och inte ställa den i relation mot något annat. Men Göteborg 
har en del andra kostnader som måste täckas. Vi har hört det hela kvällen att det är brist på pengar i 
den ena sektorn efter den andra. Då är det bättre att vi gör ett gott hantverk här med Göteborg Energi 
så vi kan hålla rimliga priser samtidigt som vi begränsar utsläppen kraftfullt. Jag vågar påstå att 
Göteborg Energis utsläpp 2025 kommer vara de lägsta i landet vad gäller CO2/capita.  

Karin Pleijel (MP) 
 
Tack! Jag tyckte det skulle vara en rolig idé med den termodynamiska grundkursen Peter. Jag nappar 
på den direkt. Det är verkligen inte smart att använda el till uppvärmning. Det var kostnader det sade, 
det är viktigt att förstå. Det är klart att för Miljöpartiet handlar det om att inte ösa över några 
kostnader på våra unga, de som tar över efter oss. Det handlar om att se vad de får betala för 
någonting för pris för att vi inte lyckas sköta oss, vi som lever nu. Det är klart att vi inte kan få hur 
mycket pengar som helst men vi har en väldigt bra chans nu. Det är första gången jag är på riktigt 
optimistisk att jag förstår att vi skulle kunna bli en av 100 klimatneutrala städer som EU kan satsa på 
som en förebild. Låt oss ta den chansen och visa att Göteborg vill och kan vara i spetsen för detta.  

Gertrud Ingelman (V) 
 
Tack ordförande, ledamöter och göteborgare! Backar man 10 år blev vi utskrattade när vi pratade om 
elbilar och bilpooler och solceller och solcellsparker. Idag har det blivit mantrat för Göteborg. Vi 
kanske ligger lite före men det är så att klimatkrisen är så oerhört stark. Jag tror inte många här har 
förstått att biobränslen släpper ut i stort sett lika mycket koldioxid som de fossila, bara att de inte 
räknas här på platsen. Vi kan aldrig få tag i så mycket restprodukter så vi kan leva på det. Då har vi 
två tredjedelar av vår fjärrvärme återvunnen. Visst är det bra. Men vad ska ända när alla fossila 
bränslena försvinner från raffinaderierna? Då måste vi ha en utveckling, en plan. Vad gör vi i stället? 
Man ska inte bränna el i så hög kvalitet säger någon. Det handlar om att man använder den ihop med 
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de andra teknikerna som absorberar värme. Fjärrvärme till exempel använder el men kombinerar den 
på andra sätt. Värmepumpar, värme som vinns ut ur hav och sjöar. Det kommer att komma en uppsjö 
av tekniker. Jag vill bara påpeka detta att klimatkrisen är så allvarlig. Ni kan inte lura er själva att tro 
att vi är hållbara när två tredjedelar av den här fjärrvärmen kommer ifrån raffinaderier och 
sopförbränning. Resten ska ersättas med biobränsle. Det här är ett första steg men ni måste vara 
beredda att vi kommer lägga nya förslag. Vi måste utveckla detta. Om tio år om allt har gått väl tror 
jag ni kommer förstå detta och ge oss rätt för det också. Tack!  

Peter Danielsson (D) 
 
Tack herr ordförande, ledamöter, göteborgare! Det är så att Göteborg Energi jobbar kraftfullt för att 
hitta alternativ. Så länge vi har spillovärme ska vi naturligtvis inte kasta den till kråkorna. Det är 
också så att varför har vi lagt det här yrkandet, Demokraterna och Alliansen? Det är för att vi vill se 
en besparing i beståndet och att använda mindre energi måste vara det som är miljömässigt mest 
vettiga. Den icke använda kilowattimmen är den bästa för miljön. Det är oftast i vissa fall den som är 
bäst för plånboken. Genom det här arbetet som vi framsynta partier om jag får utrycka mig så i 
Göteborg Energis styrelse att vi får släpa företaget lite grann framför oss så kommer vi lägga ännu 
mer förslag framgent. I ett företag som har en historik av att ha spenderbyxorna på sig där t ex 
Miljöpartiet har varit drivande att GoBiGas-projektet gick med två miljarder i underskott, misslyckade 
satsningar, misslyckade biogassatsningar, är inget bra referensscenario kan jag säga. Äntligen har vi 
fått en besättning i styrelsen som tänker annorlunda och som tänker långsiktigt och också tänker på 
ekonomin. Tack!  

Karin Pleijel (MP) 
 
Vi ska inte spåra ur från ämnet här och prata om GoBiGas som jag kan prata mycket om och även om 
vindkraft som är det andra mest kostnadseffektiva sättet att skapa el på, speciellt havsbaserad 
vindkraft. Jag undviker att gå in i en djupare debatt där för vi vill bli klara här i kväll. Är du 
intresserad Peter kan vi prata mer om de detaljerna. Tack!  
 

23. Uppdrag till Higab angående Landala Högreservoar 
 

Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) 
 
Tack så mycket ordförande, fullmäktige! Klockan är mycket så jag ska inte bli långrandig. Jag vill 
bara tacka alla andra partier som har stöttat det här initiativet så det ska bli spännande vad HIGAB 
kommer fram till och möjlighet om vi kan öppna fler publikens trevliga platser för våra kära 
göteborgare. Tusen tack!  

Jörgen Fogelklou (SD) 
 
Tack för ordet eventuella åhörare som lyssnar så här sent. Vi Sverigedemokraterna biföll förslaget 
från S och D i kommunstyrelsen. Vi har tidigare kämpat för kulturhistoriska publika verksamheten i 
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Guldhetstornet. Tyvärr föll vi inte i god för de övriga partierna men med det sagt är vi positivt 
inställda till att det öppnas för publik verksamhet. Det är en fantastiskt vacker byggnad. Vi tror dock 
inte att en sådan verksamhet kan ersätta det stora kulturella värdet som Guldhetstornet med deras 
unika väggmålningar hade. Vi befarar också att vi kan komma att landa på en betydligt högre kostnad 
och kräva mycket större åtgärder än just bevarandet av Guldhetstornet. Med det sagt ska vi vara 
optimistiska och vi hoppas att det här kan bli hur bra som helst. Jag vill yrka bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

Anders Sundberg (M) 
 
Tack så mycket ordförande, ledamöter! Som ordförande i HIGAB kan jag tacka för att vi får den här 
frågan. Vi kommer självklart att titta på det här. Det är som sagt en fantastisk plats som ligger i ett 
utav de högsta punkterna i området. Väl vackert besök. De problem man kan se är att tillgängliggöra 
den här byggnaden i en tid där man inte ställde de kraven. Kostnadsmängden att göra ett tillägg kan 
bli betydande. Självfallet tar vi oss detta till hand. Jag kan också kommentera att det går utmärkt för 
de ledamöterna i HIGABs styrelse att lägga det här direkt i styrelsen för hantering. Tack så mycket!  

Martin Wannholt (D) 
 
Tack fru ordförande! Vi är jätteglada att det har blivit en sådan stor uppslutning till ett mycket roligt 
och bra förslag som kan göra Göteborg lite mer tillgängligt och vackrare ändå. Jag vill bara nämna här 
för jag tycker äras den som äras bör är en av våra politiska sekreterare Carina Bulic som hade den här 
idén och såg till att det här yrkandet kom in och som vi nu alla har fått förmånen att rösta för. Tack!  
 
 

24. Uppdrag till miljö- och klimatnämnden om att utreda frågan angående utökat 
tillstånd för utskänkningstillstånd/catering för alkohol samt tillstånd att servera alkohol 
vid hemleverans av mat 

Mikael Wallgren (V) 
 
Det är en intressant fråga detta för det är viktigt att lyfta upp informationen från den privata 
servicenäringen i detta fall restauranger. Jag tror vi alla ser problemet och känner frustration över att 
tappen nu är på den nivån att även välskötta och etablerade restauranger får stänga, för att inte tala om 
den skenande arbetslösheten. Effekterna långsiktigt kan mycket väl bli en ökad koncentration och 
mindre mångfald inom branschen. Kriser tenderar att leda till en kapitalkoncentration. Samtidigt är 
det viktigt att hålla huvudet kallt. Det finns en anledning till att försäljning av alkohol är hårt reglerat i 
Sverige. Det finns lagar och regler att förhålla sig till. Alkoholförsäljning via catering är tillåten enligt 
8 kap 4 § i alkohollagen. Det finns flera problem redan där som bara ökar med Demokraternas 
populistiska förslag. Hur ska kommunernas alkoholinspektörer kunna kontrollera att det inte serveras 
alkohol till minderåriga till villan i Hovås? Eller att överservering inte förekommer? Vilka 
skyddsombud ska bedöma arbetsmiljön i våningen i Vasastan? Det är än värre och det är mycket stor 
skillnad på catering och hemleverans. Vid catering är serveringspersonalen närvarande. Vid 
hemleverans lämnas maten vid dörren och sedan upphör restaurangens insyn och kontroll. Att kunna 
köpa alkohol hem till dörren sent en lördagskväll går rakt emot själva grunden i svensk alkoholpolitik. 
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Vilka mängder ska få köpas hem till att göra middag? Ett sådant upplägg sätter restaurangpersonalen i 
en oerhört svår situation. Dels ska vid överlämnandet av mat och dryck göras en bedömning om 
någon i sällskapet är märkbart berusad eller av andra skäl ska nekas servering. Vad göra om det är 
några minderåriga på plats men beställaren är myndig? Vad ett nekande kan leda till är en lätt 
förutsägbar inkomstförlust, sämre relation till kunden som kanske beställer från en annan konkurrent. 
Kan det finnas en sämre tidpunkt just nu att sätta restauranger i moraliskt svåra situationer? Jag 
moraliserar inte utan bara är medveten om det är desperata läget som näringen befinner sig i. Väger 
man samman allt detta, restaurangbranschens desperata läge, socialpolitik och arbetsmiljöperspektivet 
är det uppenbart att vi måste gå vidare med stor försiktighet. Därför yrkar vi bifall till KS:s förslag. På 
så sätt visar vi branschen att vi tar deras situation på allvar men respekterar frågans komplexitet. Det 
kräver ett ordentligt utredande, inte ett litet och sedan köra igång. Det är ett oerhört oseriöst förslag 
från Demokraternas sida! Bifall KS:s förslag. Tack!  

Stina Svensson (Fi) 
 
Tack ordförande! Martin Wannholt det ska inte bli något hemkört. Det är ett farligt förslag att föreslå 
hemleverans av alkohol i Göteborg. Våldet i hemmet har redan ökat för mycket och att det i praktiken 
går runt Systembolagets monopol och öppettider skulle leda till en ytterligare försämring för 
våldsutsatta kvinnor och barn. Det är bara en av faktorerna bakom alkoholens skadeverkningar. Vi vet 
hur viktigt det är att hålla god kontroll på alkohol, var alkohol säljs levereras och konsumeras. Det går 
inte att använda pandemin som ursäkt för att rasera decennier av annat folkhälsoarbete. Dra tillbaks 
det här förslaget! Den 20 november stängdes alkoholförsäljning på krogar kl 22 i hela Sverige efter ett 
beslut från Regeringen för att minska spridningen av COVID19. Sedan dess har det gradvis ytterligare 
skärpts. Som ni kan se på smittspridningskatastrofen i Sverige var krogrestriktionerna precis som 
andra åtgärder på tok för sent. Vi i Feministiskt Initiativ har kritiserat regeringen för att man inte tog 
sådana här åtgärder i september och oktober när smittan ökade. Serveringensstoppet har sedan skärpts 
och ändrats i omgångar i en ryckighet men det är tydligt att det inte bara är trängsel utan själva 
alkoholkonsumtionen som är riskfaktorn för smittspridning. Systembolaget är fortfarande öppet under 
sina ordinarie öppettider. Oslo som har en betydligt lägre smittspridning än Göteborg stängde. Hela 
Sydafrika har tagit bort alkoholförsäljningen. I det här förslaget ingår massa finlir att försöka gå runt 
svenskt regelverk. Att leverantören ska hälla upp alkoholen vid dörren och att det handlar om "ett gott 
glas vin". Det är bara ord. Tillåter vi fri alkoholleverans till hemmet på kväller och helger undergräver 
vi alkoholmonopolets ställning och gör restauranger till langare vilket Socialdemokraterna mycket 
riktigt påpekar är ett lagbrott. Jag yrkar avslag på Demokraternas förslag och bifall på 
kommunstyrelsens förslag. Feministiskt initiativ står på folkhälsans sida. Tack för ordet!  

Emmyly Bönfors (C) 
 
Tack för ordet! Vi vill bara yrka bifall till kommunstyrelsen och tycker det är bra att det blir 
myndigheterna som tar ställning. Tack!  

Marina Johansson (S) 
 
Tack ordförande för ordet! Jag vill också yrka bifall till kommunstyrelsens förslag och tänker inte 
förlänga debatten. Men jag utvecklar gärna mina tankar i sociala medier så ni får titta där. Vi yrkar 
bifall till vårt yrkande i kommunstyrelsen. Det gör vi av en rad skäl. Jag vill börja med att säga och 
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dela övriga partiers oro för restaurangnäringen. Vi delar den fullt ut och vi anser att det är glädjande 
nu att Regeringen tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet beslutade förra veckan för ett 
kraftfullt stöd till näringar som lider av pandemin som tappar inkomster. Det är en rad andra åtgärder 
som redan har vidtagits som har varit väldigt viktiga. Jag tror dock att det här förslaget inte efter 
utredningen som den lär gå igenom här ikväll kommer fram till att det inte är det som skulle leda till 
stora förbättringar för näringen som ni kanske hoppas på. Det behövs mycket annat egentligen. Vår 
argumentation bygger mycket på att om man ska leverera alkohol till en kunds hem så är det en rad 
förpliktelser som måste uppfyllas enligt alkohollagen. Alkohollagen är en skyddslagstiftning som ska 
värna folkhälsan. Skulle man leverera till kundens hem måste man vara kvar under hela tiden som 
alkoholen serveras. Man kan alltså inte lämna, hälla upp och åka. Man måste ha kontroll som är sagt 
här att inga berusade eller att alkoholen kommer till minderåriga. Lever man inte upp till detta är 
risken stor att restaurangägaren då blir skyldig till lagbrott. Jag tycker det är olyckligt om det skulle 
ske någon form av att detta är möjligt. Det kan skada näringen mer än det gynnar näringen. Jag 
hoppas att det blir väldigt tydlig information till restaurangnäringen så man inte lever sig in i 
någonting som inte är korrekt. I så fall måste kommunen förbereda sig för mycket mer kontroll i 
privatpersoners hem så det kan bli en märklig situation. Det viktigaste är det som Stina var inne på, 
vilket är folkhälsan och att värna barn, unga och kvinnor som riskerar att fara illa i allt detta. Bifall till 
Socialdemokraternas förslag och avslag på övriga.  

Nina Miskovsky (M) 
 
Tack! Jag ska försöka fatta mig kort och jag vill bara säga att det är viktigt att vi gör allt vi kan för att 
stötta både utsatta näringar men också att vi belyser vilka effekter våra beslut får. Därför vill vi att den 
här utredningen ska utgå från gällande lagar och föreskrifter samt innehålla en analys från 
folkhälsoperspektivet. För att inte förlänga debatten längre vill jag bara yrka bifall till 
kommunstyrelsens förslag. Tack!  

Martin Wannholt (D) 
 
Tack! Detta som någon påstod populistiska förslag var Centern och Moderaterna som föreslog i 
Malmö nyligen som ni säkert känner till och med hjälp av Liberalerna fick de igenom det. Grattis till 
Malmö! Vi yrkar bifall till vårt förslag. Det här hjälper inte mer än någon mindre utsträckning men 
det är beklagligt att höra från vänsterkanten här oron över att våra krögare skulle bli myglare allihopa 
och åka hem och servera minderåriga osv. Har man den synen på våra företagare i Göteborg förstår 
jag varför man tillhör vänstersidan. Det är naturligtvis så att de stora dragen skulle behövas för att 
rädda näringen och jobben samt undvika konkurserna är Regeringen men de kommer inte till skott. 
Det här var ett litet förslag som har prövats i andra kommuner. Växjö har det och Malmö har infört 
det. Jag yrkar bifall till yrkandet från D. Tack!  

Mikael Wallgren (V) 
 
Det handlar inte om att misstänkliggöra, det handlar om att vara realistisk om den oerhörda 
desperation som en hel näring befinner sig i och den helt omöjliga situationen i att komma hem till en 
kund och där helt plötsligt upptäcka att den som ringde och beställde varan var myndig men hur är det 
med alla andra. Det är massa svåra gränsdragningar i detta som gör att bara säga att man bara kör 
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igång det är i grunden oansvarigt. I alla fall om man säger sig vilja slå vakt om svensk alkoholpolitik. 
Som du själv säger tror jag inte att detta skulle ge några stora pengar till restaurangnäringen. Tack!  

Jörgen Fogelklou (SD) 
 
Vi Sverigedemokraterna är helt eniga med Demokraterna om att staden bör utöka 
utskänkningstillståndet med hemleverans för att underlätta för restaurangernas verksamhet. Nu är det 
så att varje krona räknas. Vi lade ett identiskt förslag där vi som av fyra punkter redan den 25 att 
under pandemin tillfälligt tillåta restauranger med serveringstillstånd och servera alkohol i samband 
med hemleverans av mat. Alliansen i sin tur vill att social resursnämnd i samverkan med 
tillståndsenheten utreder frågan om utökat tillstånd för catering av alkohol och möjlighet att utveckla 
tillståndet att servera alkohol även vid hemleverans av mat. I utredningen vill man därför inkludera 
andra kommuners beslut. Det är synd att Alliansen i tider av kris inte kan visa upp mer flexibilitet och 
god vilja utan lutar sig tillbaka på tidskrävande utredning. Vi har redan ett färdigt facit i flera 
kommuner som visar att det går alldeles utmärkt att införa ett utökat utskänkningstillstånd. God 
politik i stunder av kris är snabbt och enkelt vilja underlätta för stadens näringsidkare. Det är fullt 
lagligt och möjligt. I t ex SD-styrda Sölvesborg har man redan satt igång det här arbetet. Den största 
distributören av droger i Sverige är Posten. Oaktad pandemi eller ej. Det är ett gigantiskt problem som 
vi måste ta tag i. Inte att utmärkta krögare skulle kunna servera passande vin till sina olika rätter. Jag 
yrkar bifall till Demokraternas förslag.  

Irene Sjöberg-Lundin (D) 
 
Tack ordförande och ledamöter! Jag tryckte på fel knapp så jag såg att jag skulle tala. Då gör jag det 
och säger så här till er alla: Gå hem nu ikväll och läs Baudelaire! Jag säger bara det. Läs Baudelaire 
när ni kommer hem.  

Håkan Lösnitz (SD) 
 
Tack för det ordförande, kära ledamöter och nu är det kväll! Klockan är 22:04 och vi yrkar bifall. Men 
jag vill bara påpeka en liten sak i vår stora oro är ju att vårt kära systembolag har hemleverans. De 
levererar hem till oss idag. Det betyder att hur gör de för att försäkra att det inte finns barn i huset? 
Det kan de inte göra. Naturligtvis har vuxna ett vuxenansvar. Fungerar det för Systembolaget att 
kunna leverera hem en flaska vin ska nog en krögare av dignitet kunna göra det. Tack för mig och 
tack för ikväll! 
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