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Yttrandeprotokoll 2021  

 

Torsdagen den 11:e November 2021 
4. Förslag till budget 2022 och flerårsplaner 2023–2024 

Axel Josefson (M) 
Tack för det ordförande, ledamöter, göteborgare! Idag har jag förmånen att få presentera Alliansens 
fjärde budget för Göteborgs stad under denna mandatperiod. Det är en budget där vi fortsätter 
utveckla Göteborg utifrån det som vi i Alliansen gick till val på, för det handlar om att öka tryggheten 
för göteborgarna, öka kvaliteten i välfärden, ta klimatutmaningen på allvar och skapa fler arbeten för 
göteborgarna, detta samtidigt som vi har ordning och reda i ekonomin. På område efter område har 
Alliansens politik gett resultat. Vi satte tidigt ambitiösa på trygghetsområdet, där det viktigaste är att 
göteborgarna inte ska ha några särskilt utsatta områden 2025. I polisens senaste uppdatering hade två 
områden, Gårdsten och Tynnered, nedgraderats och ett område, Rannebergen, hade helt försvunnit 
från listan. Vi kan också se att antal skjutningar och sprängningar och Göteborg ligger klart under 
Malmö och Stockholm i detta sammanhang. Samtidigt ligger den upplevda otryggheten bland 
göteborgarna kvar på en alltför hög nivå och vi har fortsatt fem områden som klassats som särskilt 
utsatta områden. 
 
Vi kommer därför fortsätta att arbeta med trygghetsfrågorna och vi kommer inte ge oss förrän 
göteborgarna upplever Göteborg som en trygg stad. Vi kommer fortsätta med det förebyggande 
arbetet, med att stärka skolan, fokusera på skolresultaten. Här kan vi se att Alliansens politik har gett 
förbättrade skolresultat. Vi kommer också att fortsätta att använda socialtjänsten för att fånga upp 
barn och ungdomar i ett tidigt skede, för att förhindra att de dras in i kriminalitet. Dessutom arbetar vi 
med direkta åtgärder, som att införa ordningsvakter, trygghetskameror, vilket haft en bra effekt. Nu 
vill vi utvidga verksamheten både i tid och rum. Vi ska vara på fler platser och vid fler tidpunkter och 
vi kommer intensifiera samarbetet med Västtrafik och förbättra tryggheten i kollektivtrafiken. Vi 
kommer också att ta upp kampen mot drogerna och vi ser det som en av de viktigaste frågorna framåt 
och där vi nu går in med flera olika åtgärder och bland annat vill vi införa frivilliga, slumpvisa 
drogtester i skolan. Inga föräldrar ska behöva stå maktlösa när han eller hon märker att ett barn är på 
väg in i drogmissbruk. 
 
Även på jobbsidan har Allianspolitiken varit framgångsrikt. Antalet som är beroende av 
försörjningsstöd har minskat och arbetslösheten är faktiskt det lägsta bland storstäderna. Extra stolt är 
jag över de satsningar vi har kunnat göra på feriejobb, som har fördubblats. Vi har 4 000 feriejobb nu, 
detta år, och det är fantastiskt roligt. Det handlar om att ge människor möjlighet till utbildning och 
ställa krav på egen försörjning, i Göteborg gäller arbetslinjen. I den här budgeten så riktar vi extra 
insatser för att skapa fler jobb för ungdomar, för nyanlända och för de som står långt från 
arbetsmarknaden. Men det handlar inte bara om att skapa jobb utan det handlar också om att skapa ett 
konkurrenskraftigt näringsliv och vi vill fortsätta den vägen, att öppna upp kommunal verksamhet, så 
att fler ska kunna få utföra kommunala tjänster, fler företag ska kunna delta i upphandlingar och 
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göteborgarna ska få större möjligheter att välja utförare, valfrihet och 
konkurrens, öka kvalitén på de offentliga verksamheterna samtidigt som näringslivet stärks och 
göteborgarnas makt över sina egna liv ökar. 
 
Tillväxt och fler jobb sker genom investeringar. Göteborg och Västsverige är den del av Sverige som 
har mest investering i forskning och utveckling, vi vill att det ska fortsätta. Vi har, under de här åren, 
investerat hårt i både bostäder, kontor, infrastruktur, förskolor, skolor, äldreboenden, med mera och vi 
kommer fortsätta detta och under de närmaste åren kommer vi att investera över 40 miljarder i staden. 
För att lyckas med detta så måste vi ha ordning och reda i ekonomin och vi har haft budgetbalans som 
har genererat överskott och vi är nu på väg att avveckla den rödgröna lånekarusellen inom 
bolagssfären, där man varje år skuldsatt dagens och morgondagens göteborgare. Vi tar ansvar och 
säkerställer att det inte kommer att behövas några skattehöjningar den kommande mandatperioden 
som föreslås från vänstersidan. Alliansen har kunnat genomföra stora förändringar, uppnå bra resultat 
på viktiga områden, samtidigt som man värnat skattebetalarnas pengar och med det så yrkar jag bifall 
till Alliansens budget. Tack! 

Jonas Attenius (S) 
Tack för det ordförande och fullmäktigeledamöter och göteborgare! Göteborg står inför ett vägskäl. 
Bakom oss så har vi tre bortkastade år och det svagaste styret i Göteborgs historia, kanske i svensk 
kommunhistoria, har allt mer desperat klamrat sig fast vid maktens poster. Axel Josefsons moderater 
verkar inte längre veta varför de sökte styra till att börja med. Bredd och beslutsamhet har förbytts 
mot bråk och bitterhet och varje gång en nedskärning avslöjas, ett skolval havererar eller människors 
trygghet äventyras, då är det någon annans fel eller motståndarna som är oansvariga. Av löftena har 
det blivit luftslott. Runt 400 uppdrag har slungats in i utredningsmaskineriets interna processer, 
skattepengarna satta i onödigt arbete, men vad har egentligen blivit mer än antecknat och förklarat 
fullgjort? 
 
Göteborg står inför ett vägskäl. Den inslagna vägen, frånskyllande, minoritetsmässig, 
underfinansierad, den fungerar inte. Pengar läggs på hög för att skatten ska sänkas, skolpersonalen blir 
färre medan byråkratin växer, bostadsplaneringen, den störtdyker, ojämlikheten förvärras, 
spårvagnskorten blir dyrare och dyrare och det brottsförebyggande arbetet, det får varken resurser 
eller personal nog att bryta nyrekryteringen till gängen. Segregationens förödande konsekvenser, det 
bemöts med utsålda hyresrätter. Barns framtid beror i alldeles för hög utsträckning på vilken stadsdel 
de råkar födas i. Om det är i villans trädgård eller miljonprogramfasadens fond som är uppväxtens 
fond. Högerstyret är antingen ovilligt eller oförmöget att ta itu med de problem Göteborg står inför 
och som göteborgarna möter i sina liv. 
 
Socialdemokraterna står för en annan väg, vi vet att Göteborg kan bättre än detta och här har vi 
chansen nu, att låta den offentliga sektorn omstruktureras efter den enkla princip som är att vi sätter 
välfärden först. Vinstjakt, experimentverkstäder och byråkratiska processer, de måste väck. 
Otryggheten och segregationen, den måste bemötas med kraft, med kunskap och med 
kompromisslöshet. Göteborg förtjänar vackra bostäder, nyöppnade skolor, billigare kollektivtrafik och 
lummiga lekplatser där barnen kan leka. Välfärdspersonalen, de behövande, de anhöriga, de äldre, de 
sjuka, de svaga, de utsatta, brukarna, brottsoffren, barnen, ja, göteborgarna, det är deras behov som 
ska styra, som ska vägleda och vad som ska avgöra. Det socialdemokratiska budgetförslaget under 
mandatperioden tar därför sikte på just detta, mest betydelsefulla, men av högerstyret bortglömda 
begrepp, nämligen behov. 
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Välfärden kan inte göra allt för alla, men det är dess skyldighet och dess 
existensberättigande att finnas där för varje göteborgare när behovet väl uppstår. Om detta nödvändiga 
mål ska gå att uppnå så krävs en budget som inte fruktar hård prioritering och omfattande 
omfördelning. Vi prioriterar i investeringar, i människor, i personalen och i en välfärd som levererar 
mer och möter upp det göteborgarna med all rätt kräver av den. Vi omfördelar, från byråkrati, 
administration, interna processer, kommunikation, konsultkostnader, ideologiska experiment, [??] till 
de behov som faktiskt finns. Vi gör det utan att göra avkall på finansiella mål, utan att att överdriva 
utdelningen, utan att fulbespara, utan att minska ambitionerna för framtiden och utan att höja den 
platta skatten. Det socialdemokratiska budgetförslaget, det är en möjlighet för Göteborg att vända vid 
vägskälet och färdas i rätt riktning igen och med det så yrkar jag bifall till Socialdemokraternas 
förslag till budget för 2022, inklusive flerårsplaner. Tack för ordet! 

Martin Wannholt (D) 
Tack fru ordförande! Göteborg är, som vi alla vet här inne, en fantastisk stad. Vi har ett fantastiskt 
näringsliv, vi har ett brett kulturutbud, vi har ett brett idrottsutbud, vi har fina universitet, vi har så 
mycket bra att vara stolt över i Göteborg. Men sedan har vi det att vi som sitter här inne, vi är lite 
extra ansvariga för ett antal områden som vi missköter och kan sköta mycket bättre och det är i det 
ljuset vi har skrivit vår budget för Demokraterna, nämligen vi vill ta hand om vår stad, Göteborg. Det 
nämndes här tidigare att skjutningarna var lägre i Göteborg än i Stockholm och Malmö. Det där ska 
man passa sig för att ta upp, det har Erik Nord fått tagit upp många gånger, det går upp och ner. Men 
det är inte skjutningar, det är bara ett yttersta mått på trygghetsproblemen vi har. De riktigt stora 
trygghetsproblemen som nu har kommit upp till ytan, äntligen, i Göteborg, varje dag i vår stad så är 
det medarbetare som jobbar i välfärden som utsätts för hot, trakasserier eller hot om våld, varje dag 
har vi nu fått redovisning för. Vi har en gängkriminalitet, parallella samhällen, släktbaserade, som 
kryper in i välfärden och som står över områden i våra utsatta områden, bestämmer vem som får gå 
var, vilka kläder du får ha på dig, vem du får prata med. Man ger sig på småföretagarna med hot, 
utpressning, betala, annars kommer vi att ta dig. Det här har gått så långt nu och nu har vi börjat få 
upp det på ytan, vi kan inte vara tvåa längre. Vi är trea, fyra idag, skulle vi påstå, det är därför vi, i vår 
budget, omfördelar och satsar en miljard kronor. Vi tror inte det räcker, men det är långt mer än vad ni 
andra har presterat efter den informationen vi har fått fram nu och de samarbetsönskemål som finns 
från polisen och polisledningen i Göteborg. En miljard på tre år, jag tror att den kommer att behöva 
höjas redan efter nästa val. 
 
Vi lägger stora pengar, både på hårda och mjuka frågor. De hårda, vi behöver fler ordningsvakter, vi 
behöver vara ute i fler timmar, vi behöver vara fler. Man ser precis på de ställen där vi har LOV 3-
områden, när de är borta så kommer gängen dit. Det är bara titta i Nordstan när de har gått hem, så är 
de på plats igen och knarkförsäljningen är i full gång. Det måste bevakas detta och vi har stora 
satsningar för att hjälpa våra kommunala välfärdsinstitutioner som drabbas av, det kan vara 
hemtjänsten i biskopsgården, det kan vara en skola, det kan vara en förskola, att snabbt kalla in stöd 
omedelbart, det ska inte finnas några begränsningar. Vi satsar ännu mer på framgångsrika 
kunskapscentrum mot organiserad brottslighet för att nu kartlägga och hjälpa polisen ha koll på alla 
dessa människor som tränger sig in i vår verksamhet och ställer till [??]. Otryggheten, som 
göteborgarna upplever den, det är chocksiffror som vi har fått presenterade i kommunstyrelsen, vi 
måste ta in det och vi måste göra någonting åt det. 
 
Sedan har vi de stora, sociala insatserna. Ni vet allihop här att vi har en lagstiftning. Lägger man mer 
pengar rakt ut i grundskolenämnden, där det verkligen behövs förbättras, då åker den till alla skolan, 
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den nya pengen. Vi kör nu över 90 miljoner i satsning för att ha sociala team 
direkt ute på de 30 värst drabbade skolorna, de pengarna kommer ingen annan, som inte behöver 
pengarna, kunna ta del av, de går direkt till de här skolorna. Det är en stor, social insats vi gör för att, 
precis som Erik Nord sade, “avhopparverksamheten, den är viktig, men påhopparverksamheten, 
nyrekrytering, där har ni kommunen”. Då kommer vi in på de här satsningarna, 20%, var femte elev, 
kommer inte in på gymnasiet i Göteborg. Vad gör det med de individerna? Vad gör det med vår 
välfärd i framtiden? Vi blir fler äldre, vi kommer bli fler barn igen om några år, vi ska försörja och 
upprätthålla välfärden om inte våra ungdomar kommer vidare in i arbetslivet och får en framtid som 
de tror på? 
 
Sedan så handlar det om välfärden. Det är kort om tid, men jag kommer tillbaka, så ni behöver inte 
oroa er. Vi har gjort, precis så som underlaget säger, vi täcker upp full lönekostnad, vi tar bort de 
osakliga löneskillnaderna och vi ser till att verksamheten fungerar med satsningar där de behövs. Jag 
vill ändå säga där att det inte kan vara så att, Axel, att ni i Alliansen har levererat det ni har gått till val 
på. Jag har aldrig hört en enda borgerlig väljare säga att “vad bra, jag röstar på någon som tänker 
skära ner på förskolan, som skär ner på skolan, som inte vill satsa på äldreomsorgen”. Jag har inte hört 
det, jag har inte hört det i vallöften heller. Avslutningsvis, vår budget är till för att Göteborg åter ska 
bli tryggt och vi ska kunna ha en välfärd som levererar. Vi vill ta hand om Göteborg och jag yrkar 
bifall till Demokraternas budgetförslag. Tack! 

Jenny Broman (V) 
Tack så mycket för ordet! Enbart på Stadsmissionen i Göteborg delades det förra året ut 20 000 
matkassar och matlådor, det serverades 45 000 måltider och ytterligare 15 000 matkassar delades ut 
till församlingar som i sin tur delade ut till behövande. I april 2021 var totalt 2 405 hushåll hemlösa i 
Göteborg, antalet personer var 2 564 vuxna och 597 barn. Antalet barn i akut hemlöshet har minskat 
men siffran är ändå alldeles för hög. Smaka på siffran, nästan 600 barn i Göteborg är hemlösa. 
Sverige är ett rikt land och ändå är barnfattigdomen i Sverige högst i hela Norden. Göteborg är inget 
undantag, samtidigt som staden går med miljardöverskott så lever alltså barn under knappa 
förhållanden och osäkra bostadsförhållanden, så kan vi inte ha det. Stora ekonomiska skillnader 
mellan barnfamiljer bidrar till att vi bygger upp ett samhälle där barn som är uppvuxna i olika delar av 
vår stad i allt mindre utsträckning kan relatera till varandra, man får en minskad förståelse för 
varandras livsvillkor. I förlängningen bidrar det här inte till ett hållbart samhälle, det riskerar, tvärtom, 
att skapa ett vi och dem, som är ett väldigt stort hot mot ett hållbart samhälle. 
 
I ena delen av staden så kämpar föräldrar med att få ekonomin att gå ihop, att ge sina barn mat och att 
de har kläder till skolan, det är kanske därför man inte skickar med sina barn gympakasse till skolan, 
exempelvis. I andra delen av staden är det bråk om hissar i lyxvillor, badhytter på den inhägnade 
havsstranden. Det gamla talesättet “ojämnt falla ödets lotter” kanske någon kan tänka, men det 
uppstår inte bara av sig självt den här ojämlikheten. Framförallt är ojämlikheten ett resultat av en 
medveten politik från både borgerliga partier och socialdemokratisk regeringsställning där politiken 
har gått ut på att blidka de rikaste genom skattesänkningar, slopad värnskatt och utökat RUT-bidrag. 
Det är någonting som vi, i kommunerna, ser väldigt tydligt av. Priset för att låta barn växa upp i 
fattigdom och social utsatthet kommer framtidens göteborgare att få betala. När invånarna får sämre 
tillgång till det sociala skyddsnätet ökar den ekonomiska ojämlikheten och klassklyftorna och 
samhällets slits itu. Avsaknad av framtidsutsikter till studier eller arbete gör det lätt för unga att dras 
in i kriminella gäng. Den otrygghet som det borgerliga styret pratar om, skapar de själva. Ökade 
klyftor göder utanförskap och ökat våld. Vänsterpartiet vill ha ett jämlikt samhälle för vi vet att det är 
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bra för alla. Det får vi genom att öka resurserna till välfärden och satsa rejält 
på socialtjänst, skola, förebyggande socialt arbete, samtidigt måste samhällets trygghetssystem 
fungera. I stället för att montera ner det sociala skyddsnätet och ersätta det med repressiva åtgärder 
vill vi se fler socialsekreterare, vi vill stärka det förebyggande arbetet när det gäller stöd till familjer 
och barn och unga måste ges en meningsfull fritid, insatser som såväl forskare som poliser säger är 
helt avgörande för att långsiktigt komma till rätta med det ökade gängvåldet. Vi kan läsa om hur 
mammor driver en förtvivlad kamp för att få hjälp av socialtjänsten, innan barnens socialt 
nedbrytande beteende går för långt. I stället för att satsa på hårdare tag och fler ordningsvakter, 
behöver vi satsa där det behövs och där det ger effekt. Både socialtjänst och skola går på knäna och 
ändå vet vi att det är där insatserna är mest förebyggande, för det är det som fungerar. Frågar men de 
som jobbar med barn och unga och de som möter fattigdom, social utsatthet och kriminalitet varje 
dag, vet de vad som behöver göras? Lärare, poliser och socialsekreterare säger “fixa skolan, satsa på 
socialtjänsten och fritidsledarna, föreningarna måste få tid och kraft och se och fånga upp varenda 
liten unge”. 
 
Det miljö- och klimatpaket som föreslås i den rödgrönrosa budgeten är väldigt ambitiös. Vi står mitt i 
ett klimatnödläge och därför handlar våra satsningar om, bland annat, att snabbt få ner våra utsläpp, 
till exempel gifter och plaster. Vi måste minska vårt klimatavtryck. I vår rödgrönrosa budget gör vi 
rejäla satsningar för att stärka välfärden efter de hål som de senaste åren inneburit med 
nedskärningspolitik och pandemi. Bifall till den rödgrönrosa budgeten. Tack! 

Jörgen Fogelklou (SD) 
Tack för ordet fru ordförande, ledamöter, åhörare, Sverigevänner! För drygt fyra månader sedan 
mördades en 33-årig polis i Göteborg. Hans liv släcktes av kulor från en pistol. Hela Sverige skakades 
av mordet och de boende i Biskopsgården fruktar nu att tryggheten och framtiden för alltid har flyttat 
någon annanstans. Han dog här i Göteborg, på asfalten i ett av stadens särskilt utsatta områden. Hans 
namn är Andreas Danman. Han sköts till döds av en ung, maskerad gärningsman och hade aldrig 
någon chans att försvara sig. Skotten ekade mellan husen och en vacker sommarkväll slutade tvärt att 
vara vacker. Om en polis skjuts till döds, finns det någon gräns för våldet? För Andreas sambo, familj 
och vänner finns nu bara sorgen. Vi är hundratusentals som delat er sorg sedan den varma 
sommardagen i juli och vi har gråtit högt över orättvisan i att en ung man aldrig kommer att få se sitt 
nyfödda barn och att en ung kvinna har förlorat sin livskamrat. Hans namn är Andreas Danman. Varje 
angrepp på polisen är ett angrepp på vårt rättssystem och vårt demokratiska samhälle. Just nu finns 
ingen viktigare uppgift för oss sverigedemokrater än att kunna ta tillbaka det demokratiska rummet 
och det demokratiska samhället, att krossa den organiserade brottsligheten och förgöra de territoriella 
nätverken. Det finns inget viktigare för oss än att ta tillbaka tryggheten på stadens gator och torg, så 
att hederliga, skötsamma medborgare, ska kunna känna sig trygga. Det är vår viktigaste uppgift, men 
det kommer att ta tid och vi måste göra det tillsammans. 
 
Det här är den sjunde budgeten jag har varit och tagit fram med SD. Alla har haft trygghet i fokus, för 
vi var aldrig naiva, vi såg det komma. Det finns barn i Göteborg som aldrig sett sina föräldrar gå i väg 
till ett jobb. De som har fastnat i utanförskap och arbetslöshet, det är dem som dagligen blir påminda 
om Socialdemokraternas brutna löften om en bättre samtid och en bättre framtid, ett tryggt Göteborg. 
SD:s budget tar avstamp i en socialkonservativ politik. Vi är ett socialt ansvarstagande mittenparti 
som står för att alla medborgare ska ha samma möjligheter, rättigheter, men också skyldigheter. Där 
man helt enkelt gör sin plikt, sedan kräver man sin rätt. Vi tror på det goda folkhemmet, med 
gemensamt finansierad välfärd. Jag har sagt det förr, men vi är garanter för att högerblocket inte drar 
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för långt högerut och vi skulle likväl vara garanter för att Socialdemokraterna 
inte skulle dra för långt vänsterut. Vi tror på individer, men vi ser samtidigt nyttan och styrkan av en 
gemensam välfärd. 
 
Solidaritet, omtanke och trygghet vilar på en känsla om samhörighet, en gemenskap, för gemenskap är 
det kit som håller ihop oss och det är det kit som kommer bygga oss starkare inför framtiden, det är 
det som skapar trygghet. För den människan som inte är trygg, den är inte heller fri. Göteborg stads är 
på drygt 34 miljarder, för oss är detta stadens trygghetsskapande åtgärder. För varje medarbetare, i 
varje namn, i varje förvaltning, i varje bolag, ska gemensamt i det dagliga arbetet fokusera på 
trygghet. Föräldrar ska känna trygghet med barnomsorgen, barn ska växa upp med tryggheten att de 
vill bli äldre i Göteborg, studenter ska känna sig trygga med sin utbildning [??] i skolmiljön. Äldre, de 
ska känna trygghet med sin omsorg. Företag ska känna sig trygga med att kunna etablera sig i staden, 
både med lokaler och kompetensförsörjning och att de ser kommunen som en tillgång. Unga flickor 
och pojkar ska känna sig trygga när de reser på spårvagnen. Unga vuxna ska känna sig trygga med att 
kunna få en bostad. Våra medarbetare ska känna sig trygga när de påtalar missförhållanden. 
Socialarbetare ska känna trygghet och back-up när de anmäler externa hot. Det får helt enkelt vara slut 
på tystnadskulturer. Med det sagt så yrkar jag bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget 2022, 
för ett tryggt Göteborg genom hela livet. Tack! 

Axel Darvik (L) 
Tack så mycket ordförande! Efter de mest våldsamma timmarna när en flerbarnsfar skjutits till döds 
och fyra andra skadats, är det mammorna som är först ute på torget i Hjällbo. Det marscherar fram till 
sina barn som rör sig ute i försommarvärmen och hämtar hem dem. Våldets pandemi gör att 
distansundervisningen i Hjällbos skolor förlängs i flera dagar, sedan blir det tyst på torget. Oron över 
skjutningen och chocken över hur det gick till, vid 13-tiden på söndagen, när polisen befann sig i 
närheten efter upplopp ringer likt ett obönhörligt larm hos många. “Ingen går säker, ingen kan skydda 
sig, vi är andra klassens medborgare”, det säger Dimitri, som har satt sig i skuggan. Dimitri, Ibrahim 
och Antoni tillhör olika religioner och brukar sitta vid torget och samtala. Många ser mordet som en 
maktdemonstration och påpekar att majoriteten av invånarna bara försöker hålla sig undan konflikten. 
En annan man skakar på huvudet. “De på gatan har vunnit konkurrensen om ungdomarna” säger han. 
De är tuffa, de har Moncler-jacka, i stället för att driva bort de unga så bjuder de in med kärlek, de 
säger “bror, vill du ha det här?”. Sedan, för sent, inser ungdomarna baksidan, då är det inte bror längre 
utan “gör det här, annars händer någonting med din familj”. Det här berättar han för GT. 
 
Jag var själv ute i Hjällbo efter helgen med upplopp och skjutningar. Jag har pratat med boende, jag 
pratade med skolans personal, jag känner en beslutsamhet. Vi här inne i Alliansen, vi är här för att 
lösa problem. Vi ska ta tillbaka kontrollen, stärka tilliten hos invånarna, vi ska återupprätta 
samhällskontraktet, som är lika för alla, ingen i Alliansens Göteborg ska vara andra klassens 
medborgare. Våra myndigheter ska jaga de kriminella gängen dag och natt, vi ska göra det 
tillsammans, socialtjänst, inspektörer för brand, miljö, bygglov, hälsa, med mera. Vi ska jobba i våra 
bostadsbolag, förebyggande men också kunna säga upp hyreskontrakt för de som bedriver kriminell 
verksamhet. Vi ska samarbeta med polis, ekobrott, Försäkringskassa, skatt, tull, vad som nu krävs. 
Välfärdsbrott och bidragsfusk ska elimineras, detta är vår medicin mot våldets pandemi som plågar 
Göteborg. 
 
Men vi behöver också ett vaccin. För ingenting är viktigare än att lyckas i skolan. Gängkriminalitet 
går hand i hand med skolmisslyckanden och vårt vaccin har tre beståndsdelar. Vi ska jobba för 
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studiero och ordning i skolorna, respekt för skolans regler, tydliga 
förväntningar på varje elev och samarbete med föräldrarna. Bryter elever mot skolans regler så kan 
man inte gå kvar där utan då måste man se till att vi får chansen att göra en nystart. Tidiga insatser för 
de som inte klarar målen och med ett professionellt stöd, i stället för elevassistenter som saknar 
pedagogisk utbildning. Vi behöver särskilda undervisningsgrupper och möjlighet för de som har 
kommit efter att gå om ett extra år i lågstadiet. Vi bygger ut satsningar på ordnade aktiviteter i skolan 
efter lektionstid. Den tredje delen är fokus på kunskap. Kvalité i läromedel, hög hos personal, 
ledarskap i klassrummet och öka antalet förstelärare och andelen lärare med full behörighet. 
 
En skola som levererar resultat ger våra unga hopp om framtiden. Alla ska få chansen att lyckas. Det 
är så vi bekämpar klyftorna och ökar den verkliga friheten. Det är så vi ger frihet att forma sitt eget 
liv. Alla, oavsett bakgrund, läggning, drömmar, de ska mötas med respekt och tolerans och 
möjligheten ska finnas till det där jobbet man drömmer om, den där bostaden man gärna vill ha eller 
en meningsfull fritid. För oss så är alla första klassens medborgare, något B-lag existerar inte. När jag 
är ute och träffar rektorer i Hammarkullen, Tynnered eller Lövgärdet, så ger de samma bild. Vi har en 
lång väg att vandra, det har vi, det här löser vi inte på ett år men det finns en fantastisk kämpaglöd, 
beslutsamhet och många varma hjärtan hos vår personal som gör att vi kan greja detta. Tillsammans 
för Göteborg, så skapar vi möjligheternas stad och jag vill bifalla Alliansens budget och 
kommunstyrelsens förslag. Tack! 

Karin Pleijel (MP) 
Tack! Jag träffar Lennart, 17, han har just cyklat över Casinobron till Hisingen, ni vet den där 
populära gång- och cykelbron som snart får sällskap av fler. Alla förvånas över att bullernivån har 
sjunkit så, när biltrafiken minskade och godset förts över till järnväg och till Vänernpråmar. Stress är 
numera en ytterst ovanlig diagnos, annat var det 2023, året då Lennart föddes och Göteborg firade 400 
år. Lennart drömmer om att bli havsplastingenjör, klura ut nya sätt att fånga upp den där plasten som 
vi under decennier kastade i havet. Idag sommarjobbar han på en fabrik som använder mest 
återvunnet material, han står vid roboten som tillverkar elbilar. Hisingens tidigare silhuett av cisterner 
har bytts till vindkraftverk vid horisonten, vätgastankar och stora batterier lagrar energi, konstnärligt 
utformade solceller gnistrar över taken. Jag hejar på Jana, på skolgården, språket sitter som en smäck 
även för henne som är ny i staden, när leken har skapat kompisband. Hur kunde vi acceptera 
segregationen som var så utbredd under 20-talet? På restaurangerna i staden serveras mycket mat 
“made in Hisingen”, grönskan dämpar ljudet från en metrobuss som passerar. Trygghetspatrullen, 
med sina lila jackor, syns lätt. De både snackar allvar och skojar med en grupp unga män. 
Gängkriminalitet är ett ord man bara förknippar med Göteborgs mörka historia. Shoppinggatan har 
bytt stil, med “repair and remake” förses göteborgarna med fina kläder och prylar, utan att behöva 
köpa så mycket nytt. Året är 2040, drygt tio år har gått sedan Göteborg blev en klimatneutral stad. 
Med klok politik har det blivit möjligt. 
 
Idag, 19 år innan 2040, kan vi rösta på en sådan politik. Att höja skatten är absolut inget självändamål, 
men i den rödgrönrosa budgeten väljer vi, i motsats till er andra, att skapa lösningar på klimatkrisen 
och utveckla ett jämlikt Göteborg med en starkt och stabilt finansierad välfärd, genom att höja skatten 
med 40 öre. Utdelningen från bolagen har hållits inne i 2 år, så vi har goda möjligheter att ta ut 575 
miljoner kronor. Klimatkrisen är uppenbar för alla som ser på nyheterna från klimatmötet i Glasgow. 
Över hälften av världens människor bor i städer. Vi rödgrönrosa satsar drygt 100 miljoner på att öka 
takten, vi ska visa världen att Göteborg kan knäcka utsläppskurvorna. Vi vill att verksamheter och 
invånare känner att de enkelt kan vara en del av lösningen. Göteborg är och ska förbli Sveriges 
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grönastes stad. Vi ska vårda naturens kvaliteter, den biologiska mångfalden, 
både i fler nya reservat och andra grönområden och förbättra vattenkvalitén med gröna metoder. 
 
Göteborg rankas idag som en av världens mest bilvänliga städer, samtidigt får vi låga poäng som 
cykelstad. Vi rödgrönrosa satsar drygt 160 miljoner och omfördelar 130 investeringar för att ställa om 
ett Göteborg som är uppbyggt på bilism, till en stad för människor. Vi satsar på sommarlovskort för 
ungdomar och sänker månadskorten med 135 kronor, från 795, till 660 kronor, från augusti. Göteborg 
har mycket att vara stolt över, men att vara en av Europas mest segregerade städer och att ha områden 
där kriminella har fått ett grepp, det är inte någonting att vara stolt över. Polisen måste kunna göra sitt 
jobb och vi i kommunen ska göra vårt. Vi rödgrönrosa vill se ett tryggt och rättvist Göteborg, det ska 
alltid vara den lagliga vägen som är mer attraktiv än den olagliga. Så förutom att vi satsar på det bästa 
vaccinet för ett gott liv, skolan, med nära 350 miljoner, så satsar vi 150 miljoner kronor på 
förebyggande arbete, på socialtjänsten och på fler sommarjobb, till exempel. Genom att rösta på vår 
budget idag, kan vi ta ett viktigt steg till den hållbara framtid som jag beskrev i inledningen. Jag vill 
yrka bifall till den rödgrönrosa budgeten, för ett grönt och rättvist Göteborg. Tack! 

Emmyly Bönfors (C) 
Tack ordförande, fullmäktigeledamöter, ersättare och övriga åhörare! Vi har alla en idé om vilken 
kurs som är den rätta för Göteborg och på sätt och vis sitter vi alla i samma båt, men när den ena säger 
“båt” så tänker den ena på en gammal eka medan den andra tänker på en stor färja i linjetrafik och en 
tredje på ett expeditionsfartyg. Vi seglar inte alltid på samma kurs, så att säga. Vi är tio olika partier, i 
fem olika grupperingar, där en konstellation, vi i Alliansen, har tagit på oss ansvaret att styra och 
sedan vi tog över styret har vi lyckats bromsa en skenande kostnadsutveckling, minska det strukturella 
underskottet och ändå bibehållit en hög investeringstakt. Vi har genomfört en stor stadsdelsreform 
med gott resultat, mitt under en pågående pandemi. Vi ser att kunskapsresultaten förbättras i skolan 
och vi fokuserar på en ökad livskvalité för äldre inom omsorgen. Dessutom har vi tagit fram ett nytt 
miljö- och klimatprogram. Så även om det tar tid att vända en skuta, som allt för länge styrt på en 
tydligt socialistisk kurs, så har vi visat att det går. I över 400 år har Göteborg byggts upp genom ett 
utbyte av idéer, kunskap och handel med hela världen. Apropå det här med skutor, när världen inte 
efterfrågade våra fartyg längre, så ställde varvsindustrin om på samma sätt som fordonsindustrin nu 
ställer om. Med företagen i spetsen, står Göteborg redo att ta oss an klimatomställning, med gröna 
innovationer och elektrifiering. Våra företag hittar ständigt lösningar på samhällets utmaningar och 
det borde vi i politiken också göra. Från Alliansens håll föreslår vi, till exempel, en fossilfri zon i ett 
nybyggnadsområde, där miljövänliga fordon får köra. Det blir ett pilotområde för mindre utsläpp, 
mindre buller och renare luft. För vi måste våga testa nytt och utvärdera och FN pekar ut det här 
årtiondet som “The decade of action”. Vi måste gå från ord till handling. Nyckeln för att jobba med 
att lyckas med att vända klimatutsläppen är att jobba medvetet på flera plan och fokusera på det som 
gör störst effekt och för vår sida är det, till exempel, att ställa om vår energiproduktion, minska 
avtrycken från transporter och våra inköp. 
 
Den globala uppvärmningen ökar och det leder till problem både här hemma och i länder där 
människor har mycket sämre förutsättningar att påverka utsläppen. Den senaste tiden har vi sett hur 
extremväder ökar, med både bränder och översvämningar till följd. Även om Göteborg är en 
fantastisk stad att leva i och besöka, på grund av hur vi ligger nära vattnet, så medför det också 
utmaningar i form av, till exempel, höjda havsnivåer och där krävs att vi är på bollen när det gäller 
klimatanpassning. Därför föreslår Alliansen att vi ska ta fram en klimatanpassningsplan nästa år.  
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Ett annat område där Alliansen har styrt om kursen är trygghet. Centerpartiet, 
vi är övertygade om att stadsutveckling är en av flera nyckelfaktorer för att fler göteborgare ska kunna 
känna sig trygga. Det handlar om att bygga stadsdelar som skapar värde och inte bara är en samling 
bostäder. För oss handlar det om att bygga levande gatuplan, med närhet till service, välskötta parker, 
kultur och allt annat som gör en stad attraktiv. Det här är helt avgörande om vi långsiktigt ska kunna 
vända utvecklingen i våra utsatta områden. En viktig förändring i Alliansens budget är hur vi planerar 
och bygger i dessa områden. Vi måste gå från dagens angreppssätt, där man förtätar sporadiskt där det 
är enklast och billigast och i stället satsa på framtidens lösningar, med långsiktiga planer om hur de 
utsatta områdena på sikt ska få liknande stadskvaliteter som i våra populära områden, till exempel 
Kungsladugård och Örgryte. Vi ska öka värdet på den kommunala marken och möjliggöra för privata 
investeringar i utsatta områden. Det gör vi genom något som kallas för “värdeskapande 
stadsutveckling” som nu får en tydligare roll i Alliansens budget. 
 
Här om dagen var jag i en del av Angered som inte är lika omtalad i media, nämligen Bergum och 
Gunnilse. Det är områden som är omgivna av jordbruksmark där det bor fantastiska entreprenörer 
med ett sjudande engagemang. Det finns stadsnära odling, åkermark som brukas och framtida 
odlingstekniker som växer fram. Vi är beroende av dessa näringar och behöver skapa bättre 
förutsättningar för dem, så därför har vi även en landsbygdsatsning i Alliansens budget. Slutligen vill 
jag yrka bifall till Alliansens förslag till budget.  

Elisabet Lann (KD) 
Tack så mycket ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare! Göteborg är en stad att vara stolt över. 
En livfull och växande stad, där hopp och framtidstro tas i uttryck i nya verksamheter, nya 
bostadsområden, nya invånare och nya besökare. Men precis som resten av landet, resten av världen, 
har också vår stad sargats otroligt hårt och farit illa av pandemin. Förluster av ekonomiskt och socialt 
värde har slagit hårt mot många, förluster av nära och kära har lett till livslång sorg och saknad. 
Pandemin är inte över, men vi har under året som gått, kunnat se ljuset vid horisonten. 
Vaccinationerna ledde snabbt till en nedgång av både smittade och avlidna på våra boenden och 
stegvis lättade restriktioner har gett nytt hopp till stadslivet. I somras hade Göteborg fler inhemska 
besökare än sommaren före pandemin, 2019. Det är lätt att älska vår stad. Många vill hit för att se, 
uppleva, mötas och skapa minnen. Det ska vi vara stolta över och det ska vi vara rädda om. 
 
Men vi saknar inte utmaningar, många av dem har nämnts av föregående talare här. Det handlar om 
trygghet, våld och utanförskap. Men när Alliansen tog över så var en av de största utmaningarna, som 
kanske inte har ägnats så mycket uppmärksamhet, ett kraftigt växande strukturellt gap mellan intäkter 
och kostnader. Alla som har försökt att hantera en hushållsbudget vet att det är ohållbart att låta de 
fasta utgifterna bli större än de uppskattade intäkterna. Visst kan man gå igenom förråden och sälja av 
lite grann när man behöver byta kyl eller frys, men man kan inte ha en högre månadsavgift eller hyra 
än vad lönen klarar av. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för en tryggad välfärd och jag 
är stolt över att vara med att ta ansvar för Göteborg, inte bara här och nu utan även för morgondagens 
göteborgare. Samtidigt som Alliansen har lyckats skapa ordning i ekonomin, så ser vi en positiv 
utveckling på flera av stadens viktiga verksamheter. Till exempel när det gäller skolan, som har 
nämnts här tidigare, där vi klättrar, från botten i och för sig, men ändå från plats 231, till 214, i 
nationell jämförelse. Fler niondeklassare går ut med godkända betyg och vi ser även ett trendbrott 
bland sjätteklassarna, med allt fler som når målen och fler ungdomar lyckas med gymnasieskolan. 
Titta på äldreomsorgen, där de tidigare så långa köerna till vård- och omsorgsboenden i princip är 
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borta. Det är mindre av den arbetade tiden som utförs av timanställda, 
kontinuiteten inom hemtjänsten har ökat och personalomsättningen har minskat.  
 
Hemlösheten, som Jenny var inne på här innan, den har minskat tre år i rad. Det är nästan 600 
hemlösa barn i vår stad, men när ni var med och styrde så var det mer än 1000 fler. Hemlösheten 
bland barn har gått ner med 63%. Vi ser att målet om 20 000 nya bostäder under mandatperioden är 
möjligt att nå. För första gången sedan 2005 bygger vi för fler människor än vad som flyttar hit. Vi 
håller på att komma åt bostadsbristen. När det gäller trygghet, som vi har varit inne på här innan, så 
har sju områden på polisens lista över särskilt utsatta områden blivit fem. Vi ser en fortsatt tydlig 
trend med allt färre som är i behov av försörjningsstöd. I Alliansens budget för 2022 fortsätter vi på 
den utstakade vägen, tillsammans för Göteborg. Göteborg behöver ett starkt och engagerat näringsliv, 
civilsamhälle och föreningsliv. Näringslivets delaktighet i att bygga vår stad stark kan inte 
underskattas. Det är tillväxten och jobben som finansierar vår välfärd. Det ska vara enkelt att driva 
företag i Göteborg. Inom stadens starka civilsamhälle finns gott om samhällsbyggare som vill vara 
med och bidra till en stad präglad av gemenskap och medmänsklighet. Vi behöver alla goda krafter 
för att klara välfärden och utmaningarna vi står inför i framtiden.  
 
I föreningslivet får barn och unga möjlighet till meningsfull och hälsosam fritid. Gemenskap, 
ansvarstagande och demokratisk fostran. Kommunala insatser kan aldrig ersätta det ideella 
föreningslivet. Framför allt prioriterar Alliansen den viktiga kärnverksamhet som gör Göteborg till en 
stad att lita på. Genom en ansvarsfull och långsiktigt hållbar ekonomisk hushållning, det kan låta 
väldigt tråkigt, men det är så vi skapar förutsättningar för en välfärd som står stadigt i Göteborg, både 
idag och imorgon. Om jag hade fått yrka, så hade jag yrkat bifall till Alliansens budget. 

Stina Svensson (Fi) 
Tack för ordet ordförande! Jag vill inleda eller börja med att yrka bifall till vår rödgrönrosa budget 
och yrkande från V, MP, Fi och så vill jag också inleda med att börja tacka all personal inom 
välfärden som har gjort ett fantastiskt jobb under de gångna åren. Jag vill också tacka det breda 
civilsamhälle som alltid finns där för de som mest behöver det och som kämpar för mänskliga 
rättigheter och som för en stark opinionsbildning mot den politik som förs idag. Jag vill också tacka 
kvinno- och tjejjourerna som enträget fortsätter med arbetet mot mäns våld mot kvinnor, unga tjejer 
och transpersoner. Som ger stöd och hjälp i en traumatisk situation. Jag vill också tacka alla de 
personer som arbetar mot de personer som har erfarenhet av sex mot ersättning, som varit utsatta för 
människohandel för sexuella ändamål. Jag vill tacka alla som ständigt arbetar för att upprätthålla 
välfärden och de mänskliga rättigheterna. Det har varit en tuff tid med pandemin, många har blivit 
drabbade och nu är vi inne i den sista budgetdebatten innan valåret och ska bestämma vilken budget 
som ska styra Göteborg. Alliansen har konstant ignorerat SKRs bedömning av kostnadsökningarna, 
den så kallade PKV:n. Det innebär att styret konstant har underfinansierat välfärden med en politik 
som handlar om ge med ena handen och ta med den andra. 
 
Jag hoppas att ni läste det mejl som kom från Vision igår. Missnöjet gror. Vår personal som slitit, men 
som inte får betalt för det. Välfärden som finns där när krisen är ett faktum. De som är invånare och 
de som vistas och jobbar i Göteborg behöver en rödgrönrosa politik, för ett samhälle som stärker de 
mänskliga rättigheterna, som stärker välfärden och som ser till att vi lämnar efter oss en värld som det 
går att leva i. Vi rödgrönrosa gör inte bara specifika reformer, vi gör också förstärkningar till de 
största välfärdsverksamheterna i staden, äldreomsorgen, skolan och förskolan. För verksamheterna 
behöver fler anställda, vilket ger bättre omvårdnad, förbättra arbetsmiljön, bättre studiemöjligheter i 
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skolan och mindre barngrupper i förskolan. Vi höjer lönerna för de som har 
lägst löner, vi höjer friskvårdsbidraget, vi utökar grundbemanningen inom socialtjänsten. 
 
Mäns våld är det största trygghetsproblemet. Alla partier vill minska våldet, men det är bara i den 
rödgrönrosa budgeten som vi ser för vad det är, ett problem hos vissa inom gruppen män. Det är 
verkligen inte alla män, men en förkrossande majoritet av de som använder våld är män. I hemmet, på 
gatan. Vi rödgrönrosa gör stora satsningar mot mäns våld, som ingriper innan våldet, som ingriper 
tidigt genom skola och socialtjänst och minskar antalet unga män som väljer att ta till våld. Vi stärker 
arbetet hos kvinno- och tjejjourerna, arbetet mot sexköp och stöd till personer i prostitution, vi vill 
också se en nollvision mot mäns våld, med tidsatta mål. Vi stärker arbetet med 
avhopparverksamheten, det förebyggande åtgärderna i “Trygg i”-arbetet och utökar arbetet med Sluta 
skjut och stöd till anhöriga till personer i kriminalitet.  
 
Göteborg stad har sedan år tillbaka arbetat hårt för att minska negativ miljö- och klimatpåverkan, men 
det behövs fortsatt omfattande åtgärder. De flesta av våra stora miljö- och klimatproblem är globala 
och kräver därför insatser även på lokal, nationell och internationell nivå. Vi befinner oss i en 
klimatkris. Det är en existentiell fråga som behöver gå över all annan politik. Vi rödgrönrosa stärker 
miljö- och klimatarbetet rejält. Jag ska ta några exempel från vår budget. Vi satsar, bland annat, på 
bilfri innerstad, billigare kollektivtrafik, utökade och säkra cykelbanor, vi vill förekomma uppkomsten 
av avfall och arbeta för en högre grad av återanvändning och återvinning. Vi vill satsa på fler insatser 
för delningsekonomin och vi vill också se att alla nämnder och styrelser använder klimatbudgetar. 
Likaväl som man får en påse pengar, ska man arbeta utifrån kostnader för klimatet. Tack för ordet! 

Axel Josefson (M) 
Tack för det ordförande, göteborgare, församlingen! Jag kan berätta det, att Alliansen inte kommer att 
vinna tävlingen “Vem kan spendera göteborgarnas pengar mest?” och vi kommer inte heller vinna 
tävlingen “Vem kan runda de finansiella ramverken på bästa sätt?” utan för oss är det viktigt att värna 
om skattepengarna och om vår ekonomi. V, MP, Fi är väldigt tydliga, de vill höja skatten med 40 öre, 
de ger dem 600 miljoner för olika satsningar. Däremot så är Socialdemokraternas idé om 
rationalisering på 300 miljoner ett luftslott. Man säger att “detta ska ske genom besparing av konsulter 
och så vidare och man ska flytta över administrationspersonal” och då undrar jag lite, hur kan vi se det 
i er budget att ni faktiskt sparar de här 300 miljonerna. Det är helt otydligt för oss. Det andra, det är att 
ni använder de här pengarna två gånger, för ni säger samtidigt att ni inte utesluter en skattehöjning om 
inte de här besparingarna på 300 miljoner träder i kraft. Då undrar jag, dels så ska ni använda dem och 
dels så ska ni spara dem och det blir lite märkligt också i det här sammanhanget, när ni står här i 
talarstolen och pratar om hur stora satsningar ni ska göra jämfört med vår budget, när ni inte verkar ha 
några pengar och de pengar ni påstår att ni har, de är väldigt små. 
 
Min fråga, det är hur det här ska gå till. Sedan undrar jag lite, hur mycket kommer ni att höja skatten 
med nästa mandatperiod? Hur ska ni få ihop det med era rödgröna kompisar som redan har börjat 
vandra den vägen? Det är en väldigt viktig fråga, tror jag, för många göteborgare, att veta hur ni 
tänker få ihop er ekonomi när ni går ut med sådana fina löften om allt detta ni vill göra. Tack! 

Martin Wannholt (D) 
Jag skulle då passa på, eftersom du tog upp den debatten, nu gick du på Socialdemokraternas 
administrativa osthyvel och det får du göra, men du har en generell osthyvel. Du skär ner lönerna eller 
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avstår från att kompensera lönerna, Axel, med 210 miljoner kronor, redan 
nästa år, i välfärdssektorn. Var har du tänkt att ta de pengarna? Vilka förskollärare är det som ska dras 
ner? Vilka lärare ska dras ned och så vidare? Ni har ingen aning om det, det är därför vi har ställt om 
vår budget. Vi har lagt in 150 miljoner i skarpa besparingar, utpekade, som vi tar politiskt ansvar för. 
Du tar inte politiskt ansvar för någon besparing, du bara lägger ut det. Du har inte en susning vad du 
gör med välfärden. Det kanske blir bra, det kanske blir mindre bra. Vi har sett resultatet i år, med färre 
förskollärare et cetera. Så ni tar inte ansvar. Varför vill du inte ta ansvar? Att först göra, som vi lägger 
yrkande om nu, ta reda på vad det får för konsekvenser och låt förvaltningarna jobba med det, sedan 
[avbrott] politiskt ansvar för de effektiviseringar som kan behövas. 

Axel Josefson (M) 
Tack för det! Vi tar mycket väl ansvar för vår budget. Vi har gjort det under de här tre åren och vi har 
också varit väldigt tydliga med hur stora uppskrivningar ska vara, det är 1,5%. Det här har 
verksamheterna kunnat planera för och man har också lyckats att planera för det. Andra dagar i 
veckan så får jag mycket kritik över att vi har så stora överskott i våra verksamheter och då får jag inte 
riktigt ihop den här matematiken om att ni samtidigt påstår att vi är underfinansierade och samtidigt så 
har vi för mycket pengar. Det som är problemet i din budget, Martin, det är att, visst ni har gjort 
satsningar, men ni har också gjort drastiska nedskärningar inom olika sektorer som jag undrar hur ni 
verkligen ska kunna få ihop det. Tack! 

Martin Wannholt (D) 
Då vill jag att Axel Josefson går upp och talar om här vilka drastiska nedskärningar han har hittat i vår 
budget så ska jag upp och försvara dem perfekt till krona och öre, för du hittar inte de drastiska.  

Axel Josefson (M) 
Det finns flera Martin. Du kan få börja förklara att du drar ner 30 miljoner på studieförbunden. Hur 
har du tänkt att det ska hanteras? Tack! 

Martin Wannholt (D) 
Det var ett ganska enkelt val. Studieförbunden får miljardbelopp från staten. Kommunen behöver inte 
skjuta till de här pengarna, det är ingen kommunal kärnverksamhet. De pengarna har vi tagit över 
direkt in i förskolan, där ni ligger 155 miljoner under vår budget nu. 175 om vi räknar in de sociala 
insatserna vi sätter in i förskolan, som rikspolischefen sade “att rekryteringen börjar nu bland 5-
åringar redan”. Det är en nedskärning vi är stolta över, för det är omfördelning från icke-nödvändig 
kärnverksamhet till kärnverksamhet. Kom igen med nästa Axel.  

Jonas Attenius (S) 
Tack för det ordförande, fullmäktigeledamöter, göteborgare! Axel, byråkratibesparingen, det är 
ganska enkelt, det är ett anställningsstopp, vi gör ett anställningsstopp på byråkratiadministration, man 
får inte anställa fler, så är det. Nämnder kan då bevilja undantag om det finns synnerliga skäl, så det 
var ganska enkelt svar på den. Det här med att höja skatten, jag vet inte var du har fått det ifrån. Vi 
kommer inte gå till val på att höja skatten, det finns inte med över huvud taget. Det som är intressant 
här är att när man tittar, alltså ni gick till val på att prioritera kärnverksamheten, ni var lite inne på 
Martins spår här. Har det blivit fler lärare? Har det blivit fler undersköterskor? Hur ser det ut med 
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administrativa personalen? Vi är 639 färre inom skolan, mellan 2018 och 
2020, men administrationen har ökat med 307 personer under samma tid här i Göteborg. Tack! 

Axel Josefson (M) 
Tack för det Jonas! Men då undrar jag lite, om nu ni säger att det här med de här besparingarna inte 
kommer att kunna träda i kraft, att ni inte lyckas med detta, då säger ni ändå att ni ska höja skatten och 
då funderar jag lite på, på något sätt så måste väl pengarna försvinna då Jonas, ur detta. Jag förstår 
inte riktigt hur du får ihop den matematiken. Du kommer att komma i ett läge där du inte har mer 
pengar och då tänker jag också lite, utifrån ditt samarbete med dina vänsterkollegor här, som är 
väldigt tydliga med att, och det får man väl ändå vara ärlig med att säga, de ser framför sig att man 
behöver höja skatten för att kunna göra allt det ni påstår. Hur ska du kunna få ihop detta? Tack! 

Jonas Attenius (S) 
Tack för det ordförande, fullmäktigeledamöter! Skillnaden mellan vår och er budget, Axel, det är vi 
har resultat som är något lägre än ert, där frigör vi resurser. Vi har en utdelning som är något högre än 
er, där frigör vi resurser, där får vi ett större utrymme. Men det handlar om, för oss, att också 
prioritera personalen, att kunna investera i personalen, det är inte bara att investera i byggnaden, det 
handlar om att investera i personalen. Fler kompetenta arbetskamrater längst ut i välfärdens linje, det 
är det det handlar om. Tack! 

Axel Josefson (M) 
Tack fru ordförande! Men Jonas, hur länge ska du hålla på att runda våra riktlinjer för finansiell 
verksamhet? Det är inte så att du kan leva på låga resultat. Hur ska du kunna finansiera dina 
investeringar i det läget? Hur länge ska du hålla på med lånekarusellen inom Stadshus AB? Det är på 
lånade pengar du lever. Jag tror att, ska man nu ha de höga ambitionerna som du ger sken av att ni 
försöker ha, då måste ni gå samma väg som V, MP, Fi här, att höja skatten. Ni utesluter inte det i ert 
budgetalternativ, så det är väl ändå ganska rimligt att göteborgarna kan få reda på hur du tänkt att 
hantera detta. Tack! 

Jonas Attenius (S) 
Ordförande, fullmäktigeledamöter! När det gäller resultatet, så är det så att vi håller de mål som vi är 
satta att hålla. Titta man tillbaka, en rullande tioårsperiod, det vet du Axel Josefson, vi räknar den 
rullande tioårsperioden, så ligger vi på snitt på 4% och då är vi tillbaka på den rödgrönrosa tiden. Vi 
ligger på höga resultat i den här staden. Nu har vi en stor investeringsperiod framåt, nu anser vi också 
att det finns utrymme att ta ett extra steg för att klara de investeringarna, men också att klara 
investeringarna i personalen och det är där ni går bet och där får jag inget svar från dig. Tack! 

Karin Pleijel (MP) 
Tack! Du är snabb att kritisera andra Axel med att inte satsa på skolan, men hur är det mer själva då? 
Det är ganska mycket tomt prat, ni ökar inte ens med det index som SKR rekommenderar, på 2,1%, 
utan bara med 1,5%, bara det ger 53 miljoner mindre på grundskolan. Skolan behöver någonting att 
lita på, jag tyckte jag hörde från en av dina kollegor här och Alliansens politik, den har präglats av 
ryckighet och oförutsägbarhet. Ena året satsas det på skolan och sedan dras det in och så ger man 
pengar sent på året, som inte hinner användas. Man skulle kunna tro att det är prästens lilla kråka som 
styr Alliansens politik, en slank hon hit och slank hon dit och en slank hon ner i diket.  
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Axel Josefson (M) 
Tack för det Karin! Från vår sida så har vi varit väldigt tydliga med att ha en långsiktighet när det 
gäller våra satsningar och det är därför vi har varit tydliga med de här 1,5 procenten och vissa år så 
blir det mindre skillnad mot det här indexet och vissa år så blir det lite mer. Men man ska också 
komma ihåg det, det är att ni själva har under alla år använt en förändringsfaktor som de facto var en 
rationaliseringsprocent. Det har hela gänget här frångått nu, ni pratar om att ni vill effektivisera saker 
och ting men ni vågar inte visa det eller ni kan inte visa det i era budgetar. Vi gör det, för vi behöver 
kontinuerligt jobba med vår kostnadsmassa, så att vi långsiktigt kan komma undan strukturella 
underskott för vårt kapital. Tack! 

Karin Pleijel (MP) 
Tack! Ni lägger då en besparing, som du säger här, men det räcker inte med detta. Ni sparar ännu mer 
utifrån både befolkningsprognos och om man ser till skolans behov, 330 mindre än oss, till exempel, 
rödgrönrosa, som vi då finansierar stabilt. På bara grundskolan, en halv miljard mindre på skolan och 
så pratar ni så mycket om att skolan är vaccinet, jag använder själv samma ord, för det är sant, skolan 
är vaccinet mot att hamna i fel bana och då är det verkligen tomma ord när ni pratar om att satsa på 
skolan och talar om istället att vi drar ner på skolan för att vi vill ha en [??] ekonomi eller vad det nu 
är som är skälet. Men tala inte om att satsa på skolan. Tack! 

Axel Josefson (M) 
Tack för det ordförande! Det är väl fullt rimligt att man faktiskt anpassar verksamheten utifrån hur 
behovet ser ut och då har vi en befolkningsprognos. Vi förändras över tid, i vissa perioder är vi fler 
unga, i vissa perioder är vi fler äldre och så vidare. Vi har anpassat vår budget efter det och det tror 
jag nog fler av er också har gjort och det är fullt rimligt att man faktiskt gör det. Tack! 

Jenny Broman (V) 
Tack så mycket! Det är ganska tydligt att ni satsar varken mest eller bäst. Men jag glädjer mig åt att 
alla lärare och elever får vara väldigt lyckliga över det fina, kommunala bokslutet medan de inte ens 
har skolböcker så det räcker utan får stå vid kopiatorn och kopiera upp läromedel. Inte ens det 
överskottet som blev kunde ni tänka er att satsa på lite läroböcker som är så stort behov av. Jag vet 
inte varför man ska lägga pengar på hög som en krösus. Dessutom när man döljer nedskärningar 
genom att prata om effektiviseringar. Vad är det för effektiviseringar man menar? Är det att torka 
tårar lite snabbare? Är det att springa lite snabbare? Det undrar jag.  

Axel Josefson (M) 
Tack! Vi lägger inte pengar på hög här Jenny utan vi använder de pengarna för att kunna finansiera de 
investeringar som vi måste göra. Vi bygger nya skolor, förskolor och det kan du antingen göra genom 
att låna pengar, vilka förordar, medan vi vill använda våra egna pengar att kunna göra detta för då får 
vi en bra kontroll och kan styra detta. Tack! 

Jenny Broman (V) 
Så den investeringen gällde då inte eleverna och skolböcker, det var ganska uppenbart i år och jag 
hoppas att ni då ändrar er till nästa att det inte bara handlar om lokaler utan faktiskt människor som 
också är en investering.  
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Jonas Attenius (S) 
Tack för det ordförande, fullmäktigeledamöter och göteborgare! Den socialdemokratiskt ledda 
regeringen har genomfört fler än 60 straffskärpningar, kriminaliserat 30 nya fenomen och anställt 
tusentals i polismyndigheten och dessutom reparerat den polisutbildning som Moderaterna närmast 
lade ner och det är naturligtvis riktigt bra. Men vi, här inne, i den här församlingen, vi har det lika 
avgörande brottsförebyggande arbetet att jobba med, den livsviktiga uppgiften som är att stoppa 
nyrekryteringen. Många göteborgare uppfattar sin stad som stökigare än förr, farligare än förr, 
läskigare än förr. I det socialdemokratiska budgetförslaget så föreslår vi 220 miljoner kronor till ökad 
trygghet. Av dessa så går 130 miljoner till att stoppa brott, bryta nyrekryteringen och få fler att lämna 
gängen men också att bekämpa knarket. Det handlar om fler hedersteam, mångdubblad 
avhopparverksamhet, gängenheter i socialtjänsten, uppsökande insatser mot unga som inte klarat 
gymnasiet, mindre stök på stadens gator och torg, men också en stor satsning på att erbjuda barn en 
meningsfull fritid, så att de inte hamnar på glid. 90 miljoner kronor används till att störa gängens 
kriminella verksamhet, stärka tryggheten på gator och torg, men också att avlasta polisen. Det handlar 
om en stor utbyggnad av kameraövervakning, det handlar om fler ordningsvakter och det behövs 
också bekämpning av vår arbetslivskriminalitet. Det är trygghetsjour i kollektivtrafiken och inte minst 
förstärkta åtgärder för kommunens personal i våra utsatta områden. Sammantaget så utgör detta det 
mest omfattande och mångfacetterade trygghetsprogrammet i Göteborgs historia och det behövs. Tack 
för ordet! 

Axel Darvik (L) 
Tack så mycket ordförande! I Socialdemokraternas budget så hittar vi en del välbehövliga 
uppdateringar, vi ser det när det gäller satsningar på trygghet, vi ser det när det gäller tankar om hur vi 
skapar studiero och ordning i skolor, även om ni verkar vara fortsatt rädda för att ställa krav och 
fokusera på hög kompetens hos personalen. Men det som jag undrar från Jonas Attenius och 
Socialdemokraterna, är de verkligen stolta över den här budgeten? Det är en väldigt trött 
socialdemokrati som presenterar sin budget. Man drar ner på investeringar för framtiden och så lite 
svepande så ska man hitta 300 miljoner kronor genom ett anställningsstopp. Vilka chefer är det som 
inte ska få anställning? Vilka rektorer, förskollärare, äldreomsorgsledare, är det som inte ska få något 
jobb? Eller vilka är det som inte ska få några chefer, vilka är det som ska få ytterligare större arbetslag 
utan någon ledning? Det undrar jag från Socialdemokraterna. Tack! 

Jonas Attenius (S) 
Tack för det ordförande, fullmäktigeledamöter! Axel, du tycker det är en trött budget. Jag är väldigt 
stolt över den här budgeten. Vi har omprövat en hel del saker, så är det och vi har en helhet där vi tar 
grepp om både välfärdsområdet men också trygghetsområdet. Det måste jag säga är anmärkningsvärt 
när ni pratar om besparingar och effektiviseringar i er budget, för ni har inte ens nämnt, nästan någon 
av er, personal, vår välfärdspersonal. Hur slår era effektiviseringsskrivningar? Ni har skrivningar i er 
budget här om att ni ska effektivisera verksamheten, hur slår det inom skolan, exempelvis, Axel 
Darvik? För övrigt, blir det språktester i förskolan? Tack! 

Axel Darvik (L) 
Tack ordförande! Men, Jonas Attenius, Socialdemokraterna orkar inte göra några omprioriteringar. 
Det här är inte den socialdemokrati som jag är van vid, som faktiskt har en vana att styra. Inga 
effektiviseringstal, inga typer av omfördelningar över huvud taget, ni bara ökar kostnaderna, det blir 
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skattehöjningar och ni kanske ska samarbeta med de rödgröna sedan och då 
blir det det. Det blir kanske landets allra högsta skatter när det gäller storstäderna. Du kan ändå inte 
svara på min fråga. Vilka chefer är det som inte ska få lov att vara kvar med hela den här svepande 
besparingen på 300 miljoner kronor? Kan du precisera det, vilka chefer är det? Det är väldigt mycket 
pengar det handlar om, 300 miljoner kronor är lön till många anställda. Du ser våra prioriteringar i 
välfärdens kärna. Skolpengen och elevpengen har höjts varje år i Göteborg sedan [??]. 

Jonas Attenius (S) 
Tack för det ordförande, fullmäktigeledamöter! Vi ska inte sparka någon Axel, så kan jag svara på 
den. Vi ska inte sparka på någon, men vi lägger ett anställningsstopp, det är riktigt. Vad gör du? I 
valet mellan en ny kommunikatör och en förskollärare, så väljer jag förskollärare. Tack för ordet! 

Axel Josefson (M) 
Tack! Det var tydligt. Det ska inte sparas något och det innebär väl en skattehöjning då Jonas. Men 
jag tänkte hålla mig lite till trygghetsfrågan och det är glädjande att kopieringsmaskinen gått varm 
nere på S-korridoren, när man nu ansluter sig till Alliansens politik. Lite tråkigt dock att man slänger 
in massa lånade pengar i form av den lånekarusell som man fortfarande förordar inom Stadshus AB. 
Men det som egentligen är min stora fråga, det är, hur ska du få med dig resten av MP-gänget här? 
Tittar du på MP, V, Fi, de ställer inte upp på ett enda av era trygghetssatsningar, inte en enda. Hur ska 
ni få ihop detta? Hur ska du lyckas med det här när du också går fram och säger att “du inte ska höja 
skatten” och har ett gäng här som vill höja skatten? Jag tycker den är ganska viktig för oss 
göteborgare, att få reda på hur det rödgröna regeringsalternativet kommer att se ut här. Kommer ni att 
överge trygghetsfrågan på samma sätt som regeringen övergav migrationsfrågan? Tack! 

Jonas Attenius (S) 
Tack för det ordförande, fullmäktigeledamöter! När det gäller nivån på våra lån, så är det så att de 
kommer minska. Du har sett vår budget, hoppas jag läst, de minskar successivt. Vi ser också att det 
går mot en riktning för mer hållbart uttag ur Stadshus AB. Vi har för övrigt, ett lägre uttag än vad ni 
hade förra året, i den här budgeten. Men Axel Josefson, jag fick inte riktigt svar innan, du kanske kan 
svara mig? Hur vill du skära i byråkratin eller prioriterar du byråkratin framför välfärdspersonalen? Vi 
är 800, totalt sett, färre inom välfärdsyrken i Göteborg stad mellan 2018 och 2020 och vi har 300 fler 
inom administration och byråkrati. Hur vill du hantera den problematiken Axel Josefson? 

Axel Josefson (M) 
Det är faktiskt så att den kommunala verksamheten består mer än av personal. Personal är en viktig 
del av vår verksamhet och det är en stor del av vår verksamhet, men ser du på kostnadsmassan så är 
det inte 100% utan det finns många andra kostnader. Lokaler, man kan ha olika typer av projekt, et 
cetera, et cetera, så det finns ganska mycket att gå ut att spara på. Men däremot så är den frågan 
väldigt intressant som Axel Darvik ställer, vilka personer är det du ska gå ut och säga upp? Jag erbjöd 
mig förra budgetdebatten att göra en resa med dig, där vi skulle gå ut till verksamheter och där du 
skulle få möjligheten att peka ut de här personerna och jag har faktiskt inte riktigt fått den inbjudan 
än, Jonas, på att vi skulle ta den resan ut i verksamheten. Det skulle jag se fram emot. Tack! 
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Jonas Attenius (S) 
Axel, jag upprepar som jag sade till den andra Axel här. Vi kommer inte sparka någon, vi ska inte 
säga upp någon, det handlar om ett anställningsstopp, det är det det handlar om, ingenting annat. Men 
du är fortfarande svaret skyldig. Hur vill du prioritera välfärdspersonalen i Göteborg? Hur vill du se 
till att det blir fler undersköterskor, hur det blir fler lärare, hur det blir fler barnskötare? Där är du 
svaret skyldig.  

Karin Pleijel (MP) 
Jonas Attenius nämner den viktiga kampen mot gängen och där är vi helt eniga med 
Socialdemokraterna, sedan metoderna kan vi fundera på. Avhopparverksamheten tyckte jag att jag 
hörde, där är vi också helt eniga. Jag tror att Socialdemokraterna vill någonting viktigt när man pratar 
om det här anställningsstoppet men det är helt fel metod. Jag måste protestera mot den. Att tro att 
administrationen försvinner om man tar bort administratörer, jag har själv varit anställd på golvet i 
skolan och jag vet var administrationen hamnar och då blir det mindre tid för just det som en lärare är 
satt att göra. Så det är det jag vill, i mitt inlägg här, undra hur det ska gå till. Det är ett stort 
samhällsfenomen med för mycket administration, det kan vi inte påverka genom att bara ta bort 
administratörer, vi måste jobba på ett djupare plan med den omvandling som ni efterfrågar.  

Jonas Attenius (S) 
Tack för det ordförande, fullmäktigeledamöter! Det finns bra administration och det finns dålig 
administration. Ta skolans område, som du jobbat mycket med Karin, med hela marknadsskolan och 
den vinstjakt som skapar en byråkrati som en onödig administration. Sedan finns det bra 
administration för att avlasta rektorer, förskolechefer om vi nu håller oss i skolan, men det kan vara en 
enhetschef i äldreomsorgen et cetera. Där har vi aldrig sagt att det ska tas bort, men vi måste ta ett 
grepp, vi måste börja någonstans och vi måste se till att påbörja en omfördelning och där vi som 
politiker, vi här, det är bara ytterst vi 81 här som bestämmer detta, det finns inga andra, ytterst är det 
vi som fattar de besluten och det är vi beredda på att påbörja ett sådant arbete.  

Karin Pleijel (MP) 
Det är möjligt att du har rätt att det finns bra och dålig administration men ett anställningsstopp slår 
blint, så det krävs en annan åtgärd om man vill åt just den här överdrivna administrationen som är 
problemet. Kontrollsamhället har tagit en helt ny dimension sedan ett antal år tillbaka och skolan är ett 
område som är drabbat av en väldigt stark kontrollmekanism med att varje moment ska bockas av och 
ni vet hur det ser ut eller ni kanske har hört hur det ser ut i skolans värld. Så det är ett viktigt problem 
ni tar upp men ett anställningsstopp slår blint.  

Elisabet Lann (KD) 
Tack så mycket! Jag har också fastnat vid den här besparingen på 300 miljoner som jag tycker är 
intressant. I inledningstexten till budgeten så skriver Jonas Attenius om “menlösheten i detaljer 
styrande mål, uppföljningstunga uppdrag, rutinmässig dokumentation och växande byråkrati som 
tillåtits få företräde i den offentliga sektorn”. Jag tycker det är ett jättevälkommet uppvaknande, 
verkligen, för när vi tog över styret fick vi ärva 3 visioner, ett 30-tal program, ett 30-tal planer 
innehållande totalt 2 400 mål, strategier och aktiviteter och utöver det, 100-tals styrande dokument. 
Men Socialdemokraterna har problem att leva som de lär, i den nya ÄVO-nämnden har de, på 11 
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möten, lagt 73 uppdrag. Det är nästan 7 uppdrag per möte. Vad tror ni att 
administratörer gör, leker kontor?  

Jörgen Fogelklou (SD) 
Tack för ordet fru ordförande! Jag skulle egentligen gå upp och prata med Jonas här men jag tyckte 
inte du sade någonting. Men så gick Axel upp här och sade att “kopiatorn gick varm” och han sade 
någonting ännu konstigare för om det är någons kopiator som har gått varm så är det er. Vi har pratat 
om trygghet i sju år, vår budget har hetat “trygghet” i sju år och så gick du upp och sade “den största 
satsningen i Göteborgs stads historia, på trygghet” och så sade du “200-300 miljoner”. Jag sade att 
hela budgeten, varenda miljard, ska vara till trygghet. Ni har ett trygghetsskapande kapitel om 
trygghet, det har vi med, har vi haft i sju år, men vi har det i varje nämnd, i varje bolag, har vi 
trygghetsskapande åtgärder också. Tack! 

Jonas Attenius (S) 
Tack för ordet där ordförande, fullmäktigeledamöter! Jörgen, så kan man också resonera, det är en 
helhet, jag håller med dig, utifrån skolan, barnens uppväxtår och så vidare, det är den bästa 
vaccinationen vi kan, utifrån ett trygghetsperspektiv, jag instämmer i det. Socialtjänstens arbete, hela 
vår budget är en form av trygghetsarbete, det tror jag alla våra budgetar här inne är. Men det jag pekar 
på i vår budget, det är dedikerade områden där vi nu avsätter utrymme, exempelvis för socialtjänsten, 
att jobba i speciella gängenheter, att jobba med den gängkriminalitet som breder ut sig, att kunna bistå 
polisen, för polisen har sin uppgift, men här behöver socialtjänsten gå in och jobba mer dedikerat på 
ett nytt sätt kring exempelvis vår gängbrottslighet. Men också avhopparresurser är viktigt att tillföra i 
budgeten. Tack! 

Jörgen Fogelklou (SD) 
Tack för ordet fru ordförande! Det är jättebra, att vi får er att tänka lite annorlunda, tänka på helheten, 
prata om trygghet i varenda nämnd och vartenda bolag, att det är stadens viktiga arbete, det är jättebra 
att du tar det till dig Jonas. Sedan när ni kommer med bra förslag angående rena trygghetssatsningar 
så kommer vi ställa upp på dem, jag hoppas du gör likadant när vi kommer med dem. Tack! 

Martin Wannholt (D) 
Tack fru ordförande! Jag ska inte bli långrandig, men vi har en del viktiga saker. Jag tänkte prata om 
politiskt ansvar i detta forum. Nu har vi hört en påhoppsdebatt från två sidor, S och Alliansen, där de 
står med varsin osthyvel, det är inte att ta politiskt ansvar. Vi har, i vår demokratbudget, lagt konkreta 
besparingar, som vi gärna står för, till göteborgarna, till de verksamheter det berörs. Vi har gått 
igenom det, vår fullmäktigegrupp är enig, det här är inte kärnverksamhet, det här ska föras över till 
välfärden, till trygghetssatsningarna. Men sedan lägger vi uppdrag. Göteborg stad ligger över, på 
många delar, även inom välfärden, så lägger vi högre enhetskostnader än jämförbara kommuner, det 
har vi statistik på, så det finns effektiviseringsbeting. Men vi vill inte ha det här längre, att ni står och 
slåss med olika osthyvlar och inte tar ansvar för vilka besparingar, så vi lägger uppdrag nu och vi 
kommer lägga dem i alla nämnderna och vi lägger dem i kommunstyrelsen där vi ger förvaltningar i 
uppdrag att ta fram, vilka konsekvenser blir det om man ska dra ner 0,25 procent, om man ska dra ner 
0,5 procent, 0,75, så får vi upp det i politiken och så kan vi fatta beslut, prioritera och ta 
konsekvenserna och ansvaret, det är så man tar ansvar i en kommunal ekonomi. Jag tycker det är 
tråkigt att ingen av er har hittat någonting att peka ut konkret som ni kan gå ut och tala om för 



Kommunfullmäktige 
 
 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige 
19 

göteborgarna, “det här tar vi bort”. I denna stora förvaltning som vi har i 
staden, så hittar ni ingenting, “det här tar vi bort”, nej, vi kör en osthyvel. 1,5 procent på dig, eller 0,5 
procent på dig, 3 procent på dig. Alltså vi måste få in konkreta förslag från professionen och använda 
den och sedan ta politiskt ansvar. För jag bjuder in er, ödmjukt, allihop, Daniel Bernmar är tyvärr inte 
här idag, han har till och med sagt, när jag pratat med honom, att han är heller effektiviseringar. Så att 
vi kan få en bred politisk majoritet kring detta, att effektivisera Göteborg utan att vare sig ta bort en 
viktig administratör eller någon förskollärare.  

Karin Pleijel (MP) 
Det klingar väldigt falskt när man hör “så tar man ansvar” när man har en budget från Demokraterna 
som dels har en annan redovisningsprincip för pensioner än någon av oss andra, som ger 365 miljoner 
kronor mer och en Västlänksåterföring på 467 miljoner kronor. Detta är inte realistisk politik och det 
är inte det på det sättet man tar ansvar. Jag tycker ibland att Demokraterna har en del bra tankar, om 
att man ska låta professionerna vara med mer och bestämma och det är precis vad det handlar om, 
med tillitsbaserad styrning, när man faktiskt ger mer makt till professionerna, de som är ute i våra 
verksamheter, som inte vi politiker ska gå in och detaljstyra, som jag ser många exempel på, bland 
annat i er politik. Tack! 

Martin Wannholt (D) 
Om Karin hade fortsatt att läsa vår budget lite noggrannare så kan hon notera att vare sig 
omförhandlingen som vi kräver med Trafikverket, för de 467 miljoner de har lurat av oss, genom att 
inte ge oss några marknyttor över huvud taget, de har vi skickat av till reserver. Det går inte en krona 
av dem till skola eller någonting, så om vi inte får majoritet, vilket vi i alla fall från Miljöpartiet, har 
hört här, att de inte tänker vara med i sådan omförhandling med Trafikverket, så ändrar det ingenting 
om våra nämndbidrag till nämnderna. Så vi visste att den frågan skulle komma, jag hade dock inte 
förväntat det av dig först. När det gäller pensionsskulden, den är lika stor för alla här inne, det är bara 
det att vi har ett regelverk som gör att man tillåter att vi inte redovisar den mer som en not till 
balansräkningen, vi vill ta upp den fullt ut och ju snabbare vi gör det, desto bättre. Det finns en 
kommun och en region som har gjort det, det är tillåtet och, det är längst ner på sista raden, det är inte 
heller en krona till välfärden eller trygghetssatsningen där, så du kan bortse från dem och ändå håller 
vår budget.  

Karin Pleijel (MP) 
Men är det verkligen realistiskt att Västlänksprojektet inte blir av? Jag hörde att ni ville gräva igen där 
vi nu håller på att bygga en tunnel. Västlänken byggs, det är faktiskt verklighet här och nu, både i 
olika delar av staden och 2026 står den klar och göteborgarna kan ha en attraktiv kollektivtrafik och 
kombinera det med pendeltågstrafik som både göteborgarna och hela Västsverige förtjänar.  

Martin Wannholt (D) 
Nu noterar jag att Karin Pleijel bytte ämne. Ett stopp för Västlänken har ingenting med att göra att 
förhandla om marknyttor som inte realiseras, så nu bytte du ämne. Om vi skulle ta, från den här sidan 
lite då, vi kan förkasta hela er budget, den bygger på en skattehöjning, det finns ingen majoritet i den 
här staden för att genomföra en skattehöjning, så kan vi sluta diskutera er budget, ni kan gå hem, om 
vi skulle ha resonerat så som Karin gör. Men inte någonting av våra poster går till välfärden, vi har 
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gjort budgeten vattentät Karin, för vi visste, även om vi inte trodde det var 
du, som skulle komma med sådana kommentarer.  

Karin Pleijel (MP) 
Det här var de stora pengarna, men det finns många andra besparingar som skulle verkligen kosta på 
för göteborgarna. Att föreslå skattehöjningar är en väldigt normal och demokratisk metod för att 
finansiera välfärden. Tack! 

Axel Josefson (M) 
Tack för det ordförande, fullmäktige! Jag blir lite fundersam här Martin. Jag har ändå uppfattat att ni 
tidigare har pratat mycket om att ni vill genomföra besparingar och effektiviseringar i den kommunala 
verksamheten och jag tror också det var en sak som ni gick till val på. Nu har vi suttit här i tre år. I 
tidigare budgetar så har det funnits en del kraftfulla förslag, mer eller mindre, nu har ni landat i att ni 
vill göra utredningar och jag funderar lite på varför är ni där, för tittar man på er ekonomi, så ser man 
på helheten där, så är den ganska dopad. Dels är det maximal utdelning, 600 miljoner, balanskravet 
ligger på 8 000 kronor. Finns det några säkerhetsmarginaler i detta om det skulle gå lite sämre? Hur 
ska ni klara det här på lång sikt? För där är Karins fråga, framförallt rörande pensionsfrågan, mycket 
intressant. Du kanske kan visa fina siffror första året, men det blir svårt att göra det år tre. Tack! 

Martin Wannholt (D) 
Axel, jag tror att vi ser samma möjligheter till besparingar i kommunen. Det är det att vi har sett 
resultatet av era besparingar, där vi får färre förskollärare, vi får inte tillräckligt med lärare, vi får färre 
undersköterskor i hemtjänsten på grund av att du inte vill veta vad du skär ner på. Därför har vi ändrat 
strategin och sträcker ut handen på båda sidor, så att vi vet vad vi gör. Sedan har vi lagt in ett antal 
detaljerade, där vi redan är överens i fullmäktigegrupp och står för göteborgarna, att vi ska göra detta. 
Vi har inte sänkt gardet det minsta, men vi har sett resultatet av era nedskärningar och vi vill investera 
för barnen, för tryggheten och framtiden, det är så vi tar Göteborg vidare nu. Ni kommer, vi kommer 
behöva, förmodligen när vi ser budgetarna i de olika nämnderna, ta upp och förstärka er budget före 
jul.  

Axel Josefson (M) 
Tack ordförande! Det är precis så det fungerar Martin, det är ute i nämnder och bolag som man gör 
det faktiska hantverket, det är där man lägger en budget och man gör det utifrån de ramar som finns. 
Nu gör ni, hela gänget här, inga effektiviseringar eller förändringsfaktorer i era ramar, vilket innebär 
att det blir nog inga besparingar. Vi driver fram detta genom våra ramar och där har man en möjlighet 
då, ute i nämnder och bolag, att faktiskt göra de här effektiviseringarna som krävs och det förväntar 
jag mig, att man har den kunskapen där ute, hur man gör det på bästa sätt. Det är en del av det 
politiska ansvaret när man sitter i en nämnd, att man kan hantera den typen av frågor. Tack! 

Martin Wannholt (D) 
Axel, då kanske du borde titta redan i arbetet som har börjats, med anledning av er budget. Gå ut och 
titta, prata med Hakan bakom dig, som kommer få väldigt svårt att få ihop den budgeten, få ta 
reserver, få ta eget kapital och så vidare, för att minska nedskärningarna, för det är de konsekvenserna, 
i din budget, förskolan. Ni har skrivit massa fina extrasatsningar i grundskolan, nästan hela den delen 
kommer, förslaget från förvaltningen, att behöva ta ut till grundskolepengen för att hålla grundskolan 
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flytande. Det är de som är konsekvenserna, vi ser dem redan och det är för att 
du inte har begärt in innan, vad är konsekvenserna och var kan man spara. Sedan har vi lagt, du 
fortsatte inte där, jag kan återkomma i en ny debatt eftersom jag har kort tid och ta upp alla våra 
besparingar. Vi lägger skarpa besparingar på 150 miljoner, nedskärningar, rakt upp och ner och vi står 
för dem. Men det behövs mer effektiviseringar och där välkomnar vi er.  

Axel Josefson (M) 
Tack för det ordförande! Den här debatten känner jag igen, den har vi haft varje år vid den här 
budgetsejouren, att det är kris och katastrof ute i nämnderna. Vi har hanterat det varje år och nu i år, 
tidigare som jag sade, har vi fått kritik för att vi har för stora överskott i våra nämnder. Man måste 
inse att budgeten är ingen absolut sanning, det är en prognos, det är någonting man har att arbeta med 
och det är utifrån det perspektivet som man jobbar med fördelningen av de medel som finns och där 
du kan styra om verksamheten. Jag tror det är så man behöver jobba med effektiviseringar, det 
handlar inte om att genomföra några utredningar eller någon konsult som ska köpas in på staden och 
det ska försöka hokus pokus här. Där är det hårda politiska arbetet som vi måste göra ute i våra 
nämnder och bolag. Tack! 

Jörgen Fogelklou (SD) 
Tack för ordet fru ordförande! Wannholt pratade om osthyvlar och besparingar och det var inte riktat 
mot mig, så jag ska inte ta upp det, men vi är det enda partiet som någonstans säger att vi vill ha 
nollbasbudget, att alla förvaltningar och nämnder ska komma tillbaka och äska pengar, vad är det vi 
ska göra. Vi vill också införa någonting som vi kallar Hörbymodellen som vi gör i Hörby, som bygger 
på fem stycken principer, alltså fokusera på medborgarens behov. Vad är det medborgarna behöver? 
Sedan följa lagen, det är vi, till exempel, hittar mycket pengar inom modersmål och tolkpolicy, att vi 
följer lagen, inte mer. Vi ska göra det som vi har satt att göra, sänka kostnader, höja kvalitén och 
jobba långsiktigt. Så ska vi få ordning på den här staden så måste vi börja göra ett nytt budgetarbete 
från grunden, inte bara bygga på med index från förra året och sedan gå med en osthyvel utan vi måste 
effektivisera och se, vad är det, kommunens kärnverksamheter, vad är det vi ska göra, vad är det 
medborgarna efterfrågar. Sedan kan vi börja skala bort allt annat. Tack! 

Jenny Broman (V) 
Daniel, som ligger hemma och är sjuk, blev omnämnd innan, men effektiviseringar, ja, om det handlar 
om effektiviseringar är självklart inte Vänsterpartierna emot effektiviseringar om någonting blir 
bättre. Men så många gånger är effektiviseringar omskrivning för nedskärning och då gillar vi det 
inte. 
 
Tack så mycket för ordet igen! Till skillnad från den rödgröna budgeten så innehåller högerstyrets 
budget stora nedskärningar i välfärden. Exakt hur de här effektiviseringarna som omnämns, ska 
genomföras, det verkar ingen riktigt veta. Jag talade tidigare om hur undersköterskor föraktar sig 
mellan olika ställen. Ska de bli effektivare på att kanske springa lite snabbare, kanske ska se det som 
ett litet hälsotillskott att springa lite snabbare mellan jobben? Eller ska man byta blöjor lite snabbare, 
det kan vara effektivt kanske, om det hade varit möjligt, om människor hade varit maskiner och inte 
arbetet hade handlat om mötet med andra. Så därför kvarstår frågan, hur mycket mer effektiva kan en 
välfärdsarbetare bli? 
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Redan idag råder det stor personalbrist, vilket gör att arbetsbelastningen är 
allt annat än hållbar idag. Det blir lite av en gåta om hur det ska gå till att lösa underbemanningen med 
ytterligare nedskärningar i personalstyrkan genom så kallade effektiviseringar. Ni som jobbar i 
hemtjänsten, på förskolor och i skolan, som ser till att välfärden fungerar och får staden att gå runt, 
krisen i välfärden kan vi inte lösa genom att piska välfärdsarbetarna hårdare, det löser vi genom att ge 
välfärden mer resurser. För Vänsterpartiet är det självklart att lösningen på krisen i välfärden inte är 
att effektivisera välfärdsarbetarna, lösningen är att omfördela resurser från de som lever i överflöd och 
till att stärka välfärden. Vi satsar totalt 1,3 miljarder mer på välfärd och klimatomställning än 
borgarna. När de trollar med siffrorna och underbudgeterar för kostnadsökning och retroaktivt 
bestraffar nämnder för uteblivna befolkningsförändringar, tillför vi medel för att täcka både nuvarande 
verksamhetsnivåer och mer därtill.  

Jörgen Fogelklou (SD) 
Tack för det fru ordförande! Sedan har vi en hel dag imorgon också. Nej, Jenny Broman, jag tänkte 
fråga dig en sak. Alla andra budgetar här så har vi satsat olika mycket på överförmyndarnämnden, 
Alliansen är några miljoner mer än de övriga, men med snarlika summor. Likadant på arkivnämnden, 
så har alla andra i princip likadana summor. Nu har jag kanske inte läst er budget riktigt ordentligt. 
Jag hittar varken arkivnämnden eller överförmyndarnämnden och om jag inte missminner mig så står 
det i kommunallagen att man måste ha en sådan. Det kan ligga under kommunstyrelsen naturligtvis, 
men de två hittar jag inte och det är sammanlagt ungefär lite över 50 miljoner. Så jag undrar, var har 
ni dem? Är det 50 miljoner som fattas eller kan vi över huvud taget rösta om er budget idag? Tack! 

Jenny Broman (V) 
Det är enkelt att svara på det. Det har fallit bort utan om du läser budgeten i appen så finns det, så får 
du svar på det.  

Martin Wannholt (D) 
Tack! Jag skulle vilja fråga Jenny eftersom vad det är för politik som Vänsterpartiet för i Göteborg. Er 
ekonomiskpolitiska talesperson i riksdagen, Ulla Andersson, när Magda, vår tilltänkta nya 
statsminister, presenterade, ihop med övriga regeringar och centern och andra, det är ett antal 
skattesänkare som de föreslår för låginkomsttagare och sjuka nästa år och som har applåderats av Ulla 
Andersson och sedan kommer ni med och lägger en skattehöjning här i Göteborg på bland annat sjuka 
och låginkomsttagare. Då undrar jag, har ni en egen partilinje här i Göteborg? Tack! 

Jenny Broman (V) 
Vi är alltid lite egna här i Göteborg, Vänsterpartiet brukar gå före här i Göteborg, men vad gäller 
skattehöjningen vi har så är det 40 öre, och med medianlönen så gör det 100 kronor i månaden. Det 
kan vara väldigt mycket pengar för många, det underskattar jag inte, men det de 100 kronorna ger är 
desto bättre, för i konkreta kronor så är det ändå att en höginkomsttagare får betala mer, men ett barn i 
skolan för en höginkomsttagare och en låginkomsttagare får ungefär lika mycket pengar eller kanske 
då mer för låginkomsttagaren. Så även skatt i kommuner är omfördelande även om det inte alls är så 
mycket omfördelande som vi skulle önska. 
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Martin Wannholt (D) 
Tack! Nu hörde vi här att de tänker höja skatten även för de med låga inkomster och de som är sjuka 
och samtidigt sade du innan att ökade klyftor göder utanförskap och sedan så har ni en budget som 
knappt innehåller trygghet. Du var med i GR, när vi lyssnade på Erik Nord, du ställde själv frågan om 
utanförskap och ökade gap och så vidare och du fick till svar från Erik Nord, att de som tror att det är 
det som kommer tryggheten och kriminaliteten och pekar så starkt som ni gör i er budget, bara på det, 
då sade Erik Nord uttryckligen till dig “den skjuter sig i foten”.  

Jenny Broman (V) 
Det svarade han inte och han kunde inte heller ge några exempel på varför det inte skulle göra det 
utan han gav ganska många andra exempel utan han glömde helt enkelt det, men det är klart att han 
har tänkt sig att göra en karriär i en annan regering. Vad gäller skattehöjningar och skattesänkningar, 
det Vänsterpartiet gör på riks, det är framför allt att ha skattesänkningar på låginkomsttagare och 
skattehöjningar på höginkomsttagare, det är så en omfördelningspolitik går till, vi önskar att det är så 
som en fördelningspolitik ska vara men vi behöver också pengar i välfärden. Alla dessa RUT-avdrag 
och så vidare, gör att det blir mindre pengar till kommunen och vi behöver dem till skolan, vi behöver 
dem till förskolan, vi behöver dem till socialtjänsten. Man börjar prata om trygghet, vi vet att det är 
där det största trygghetsskapandet är, inte ordningsvakter, som sedan då, så fort de försvinner, så 
kommer det fram igen.  

Elisabet Lann (KD) 
Tack så mycket ordförande, ledamöter och åhörare! “Händerna i luften, pannan i baren, nu spränger vi 
taket” det tycks ha varit soundtracket till de rödgrönrosas budgetprocess, för nästa år är det val. 40 öre 
kanske inte låter så mycket men vi ska komma ihåg att det är 30 öre i regionen också, så 70 öre mer 
för göteborgaren som redan idag betalar 9 000 kronor mer i skatt än stockholmaren per år. Men det 
räcker inte enligt de rödgrönrosa, 12 000 kronor mer än stockholmaren, det ska göteborgaren betala 
för välfärden. Välfärden i Göteborg är ungefär 10 000 kronor dyrare per invånare än i Stockholm och 
det återspeglas inte riktigt i kvalitén men ändå så tror ni att “höjer vi skatten lite till, så blir det nog lite 
bättre”. Om det inte har fungerat innan, varför skulle det fungera nu?  

Jenny Broman (V) 
Jag tror att om vi har personer i välfärden som jobbar och får lön för det så blir kvalitén bättre. Om 
man ser till att inte personer får lön eller om man inte kan anställa, till exempel förskollärare eller 
tvångsförflytta förskollärare, som man behöver göra i den borgerliga budgeten för att inte pengarna 
räcker till, så blir verksamheten sämre.  

Elisabet Lann (KD) 
Tack så mycket! Vi har människor i välfärden, ni får det att låta som att det inte är någonting. Sedan 
vi tog över styret så har vi satsat 1,5 miljarder nya pengar på skolan och ändå pratar ni om 
nedskärningar. Det är som att pengar som har satsats innan, de existerar inte i fortsättningen utan det 
ska bara blåsas upp mer och mer och mer utan någon tanke på den baksmälla som morgondagens 
göteborgare kommer att vakna upp till, när vi inte har någon tillväxt, när skatterna är i taket. 
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Jenny Broman (V) 
Ska vi prata om baksmälla så kan vi prata om vad det ger när vi inte satsar på unga nu, vad det 
kommer göra på morgondagen. Satsar vi inte på välfärden nu så kommer det bli så otroligt mycket 
dyrare och den baksmällan vill vi inte se av. Den ser vi ganska mycket av redan nu och vi vill inte se 
mer av den.  

Jörgen Fogelklou (SD) 
Tack för ordet fru ordförande! Jag ska försöka hålla mig extremt kort men för oss är en skattehöjning i 
dagsläget helt uteslutet. Jag personligen kan tycka att vi generellt har ett alldeles för högt skattetryck i 
Sverige, både gentemot stat, kommun och regioner, sedan har vi både moms och extra punktskatter 
och allt möjligt. Men som kommun så ska vi ta in den skatten som vi behöver för att täcka de 
åtaganden vi har, varken mer eller mindre. Så jag har en liten fråga till Jenny Broman här. I 
Internationalen sjunger ni “Båd’ stat och lagar oss förtrycka, vi under skatter digna ner”. Svenska 
texten skrevs 1902, då var skattetrycket i Sverige 7,6. Idag ligger skattetrycket på 42,8. Om ni dignar 
ner under 7,6, vad gör ni då idag och hur rimmar detta med dagens föreslagna skattehöjning för 
göteborgarna? Tack! 

Axel Darvik (L) 
Tack så mycket ordförande! Det finns en hel del belackare mot oss i Alliansen, att vi inte skulle kunna 
klarat av att styra den här mandatperioden men hittills har vi gjort ett arbete som vi är mycket stolta 
över. Vi har gjort det med öppna ögon, att möta de samhällsproblem som vi ser ute i Göteborg, med 
trygghet, integration och när det gäller skolan, inte minst där. Där går det åt rätt håll, även om vi 
fortfarande har långt kvar. 200 nya lärare går till skolan och jobbar där sedan den här mandatperioden 
började. 
 
Det är tur att vi har samhällsproblemen som sporrar oss att kämpa hårdare, för tittar vi på 
oppositionen, så är det inte särskilt mycket att tampas mot. Jag måste säga att det är lite tråkigt att vara 
styrande konstellation att ha en sådan opposition som inte presterar bättre. En socialdemokrati som 
drar in på investeringar och som ska införa anställningsstopp och få bort 300 miljoner kronor på det 
sättet. Demokraterna som tror att man kan stoppa Västlänken och att det är en spargris som man kan 
plundra, tillsammans med personalens pensioner som man plockar ut, det blir väldigt kortsiktigt. Vi 
har SD som ska hitta pengar genom att klämma åt invandrarna på olika sätt och vi har V och MP som 
inte ens kan lämna in en budget i tid till kommunstyrelsen, så att den kan bli behandlad inför 
kommunfullmäktiges sammanträde. Ska göteborgarna få förtroende, så måste ni i er opposition skärpa 
er inför valet.  

Jonas Attenius (S) 
Tack för det ordförande, fullmäktigeledamöter! Axel Darvik, vi prioriterar i våra investeringar, jag 
kan börja med att svara på den frågan direkt. Du pratar om nya lärare i skolan, hur är det med övriga 
personalgrupper? Ni pratar väldigt mycket om lärarna. Lärarna är naturligtvis avgörande, så är det, 
men det finns en mängd andra personalgrupper. Elevassistenter, övrig skolpersonal, hur är det med 
dem? Hur ser du till att ta ansvar och styr, att resurserna hamnar rätt inom skolans område? Hur ser du 
till det? Du säger att “vi är stolta och vi styr”. Hur ser du till att ta ansvar att resurserna inte slår så 
blint som de gör idag, inom skolan? Det är färre anställda inom skolan totalt sett. Det är färre längst ut 
som möter våra elever i vardagen, ta ansvar för det. Tack! 
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Axel Darvik (L) 
Ordförande! När vi har elever som inte klarar av målen, som har det riktigt kämpigt i skolan. De får 
inte till det där med läsningen, de får inte till det där med räkningen, då är Socialdemokraternas recept 
att sätta in en outbildad vuxen, en elevassistent, som ska ta det pedagogiska ansvaret. Vi har en annan 
väg, vi säger att det behövs vara professionellt stöd då, vi behöver ha en utbildad speciallärare som vet 
hur man möter den där lilla knattens behov, att vi gör det tidigt, att vi gör det i lågstadiet och inte på 
introduktionsprogrammet på gymnasiet. Det är så som vi bygger kvalité i skolan och ser till att våra 
elever lyckas och att vi höjer resultaten. Vi är på väg, men vi behöver göra mer och vi trycker ut 
pengar i elevpengen, men du svarar inte på frågan. Vilka är det som ska bli av med sina chefer?  

Jonas Attenius (S) 
Tack fru ordförande, fullmäktigeledamöter! Jag känner att jag börjar bli tjatig, ingen ska bli av med 
jobbet, jag har sagt det tre eller fyra gånger innan, ingen ska bli det. Men vet du vad Axel, jag vill ge 
dig och din nämnd kontrollen. Jag vill ge dig och din nämnd kontrollen över administrationen i er 
förvaltning, för du står och pratar vackert om fler vuxna som möter våra barn, lärare, speciallärare, jag 
tycker det finns andra grupper, elevassistenter och annat, som du inte nämner vid namn här, som jag 
tycker också är viktig personal ute i skolan. Men hur ska du se till att de blir fler och möta våra elever 
i klassrummet? Jag vill ge dig makten till det. Tack! 

Axel Darvik (L) 
Tack ordförande! Det är lätt att ge mig makten över det. Det är bara lämna in walk-over inför nästa 
val, så fortsätter vi och styr gärna skolan och med det förslaget som ni lägger in här så är det nästan så 
man undrar om ni verkligen vill vinna valet nästa år. För vi ser att det är viktigt att det är den 
kompetenta utbildade personalen, vi tycker inte det bara ska vara fler människor. Det är bra att det är 
200 fler lärare, vi behöver öka andelen utbildade speciallärare och när man har de här svåra, tuffa 
problemen, då är det inte en outbildad vuxen som de barnen behöver. Har vi tagit fram ett 
åtgärdsprogram för en elev så är det faktiskt att se till att det är resurser att få till verkstad, det är det 
som vi vill ha fram och vi har sett till att vi ökar elevpengen kraftigt under den här mandatperioden 
och vi kommer fortsätta göra så.  

Jenny Broman (V) 
För ni som lyssnar kan behöva veta då att det är en ändrad tidsplan sedan tidigare år. Vi riggade efter 
det som var och att ni är väldigt långsamma och väldigt sena på att rigga en tidsplan, det faller snarare 
på er styrförmåga än på vår, för vi har en intern demokratiprocess, vi tycker det är viktigt med 
demokrati i vårt parti. Sedan, återigen, en väldigt raljant ton mot elevassistenter. Vet du vad alla 
elevassistenter gör? Vet du vilken stor betydelse det har för så otroligt många elever? Det innebär inte 
att jag inte tycker att det ska finnas utbildade speciallärare, men elevassistenter har absolut en stor, 
viktig roll i skolan och de ska man inte underskatta.  

Axel Darvik (L) 
Tack ordförande! Jenny Broman, jag klarar av att hålla två tankar i huvudet samtidigt, därför 
elevassistenter ska göra det som elevassistenter ska göra, inte ta det pedagogiska ansvaret för de 
elever som har störst utmaningar. Elevassistenter ska hjälpa elever med det sociala, kan hjälpa till med 
att vara rastvakter, kan vara sådana som behöver ta sig mellan [??] och lektionen för att man har olika 
typer av funktionshinder och så vidare. Det ska elevassistenter göra och de elevassistenterna ska vi 
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också ha. Så kommer vi tillbaka till tidsplanen, men Jenny Broman, det är 
samma tidsplan som gäller för alla här inne. Det finns en konstellation som inte klarar av att lämna in 
i tid och det är de rödgrönrosa. Alla andra klarade faktiskt av att hålla sig till den tidsplanen, så jag 
hoppas att ni grejar det nästa år.  

Jenny Broman (V) 
Om vi pratar om elevassistenter, nej, det är inte de som tar det pedagogiska ansvaret, men de har en 
roll i klassrummet. Det finns elever som inte klarar av att jobba självständigt, man behöver hela tiden 
påminnelser. Det betyder inte att läraren inte leder undervisningen, men det kan behövas ibland en 
elevassistent som sitter bredvid, hela tiden gör uppmärksamhet att man ska fortsätta med sin 
arbetsuppgift, man kan behöva gå en liten tur runt skolan för att sedan fortsätta. De har en uppgift i 
klassrummet och utanför klassrummet.  

Martin Wannholt (D) 
Jag skulle vilja uppmana Axel Darvik till lite lägre tonläge. Det står inte en enda krona i någon 
besparing eller några andra låtsaspengar eller någonting i relation till vad vi anser om Västlänken, det 
vet du om du hade läst vår budget, så att du går upp och säger det. Däremot har jag fått en till på listan 
på som inte vill omförhandla icke-realiserbara marknyttor förutom Karin Pleijel, Axel Darvik. Då vet 
vi det när vi lägger yrkandet i kommunstyrelsen, att du är okej med det och tänker svara göteborgarna 
om det. Däremot Axel, du säger att ni inte har någon konkurrens. Ni har räknat fel i er budget, förra 
året var det bara Vänsterpartiet eller de rödgrönrosa som hade räknat rätt på den komplicerade, nya 
hyresmodellen. Nu har ni gjort om det misstaget, det saknas 78 miljoner till förskolenämnden. Det har 
ni med i er budget, det kommer vi, än en gång, få hålla på att komplettera som vi gjorde förut. 78 
miljoner, vet ni vad det är? Det är 130 förskollärare, som Axel Darvik och Axel Josefson har räknat 
fel på och det är inte med i deras budget. 

Karin Pleijel (MP) 
Tack så mycket fru ordförande och fullmäktige, åhörare! Klimat och miljö, det nämns i Alliansens 
budget, i inte någon av de andra, med speciell tydlighet. Men om man ska klara klimatkrisen då måste 
man också satsa på den. Alliansbudgeten smeker bil samhället medhårs och ger inte de pengar som 
behövs för att genomföra de åtgärder som finns i rapporten “Fossilfritt Göteborg - vad krävs?”, den 
som kom redan 2019 och som har 82 förslag. En annan sak jag vill ta upp, det är nationalekonomen 
Ingvar Nilsson, som har räknat ut vad det kostar med en gängkriminell person som vi inte får tag i. På 
10 år, 23 miljoner kronor. Pengar som läggs helt i onödan, för att vi kunde ha gjort detta tidigare. Om 
vi lägger pengar på unga redan i början så är det en investering, det minskar lidandet och det sparar 
pengar i framtiden och vi får en trygg stad. Då känns det både kortsiktigt och huvudlöst när man ser 
att Alliansbudgeten innehåller så lite pengar till skolan. Jag sade att vår budget innehåller ungefär en 
halv miljard mer till alla tre skolformer och det är till och med mindre än då för att möta upp index 
och befolkningsförändringar. Det rimmar illa, så att det inte går att göra som Alliansen och spara 
hundratals miljoner kronor på skolan. Det är inte att spara pengar, det är skjuta kostnaderna på 
framtiden. Vi rödgrönrosa, i vår budget, vill i stället investera i just framtiden. Tack! 

Emmyly Bönfors (C) 
Tack! Jag skulle vilja bemöta det som Karin pratar om, om att rödgrönrosa lägger 50 miljoner på 
Fossilfritt-rapporten. Vad i Fossilfritt-rapporten är det ni har tänkt att genomföra med de 50 
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miljonerna? För det är en rapport med 80 åtgärder ungefär. Vi har hanterat 
cirka 40 nu i en bred politisk överenskommelse och de går in i den vanliga verksamheten. Alliansen 
lägger pengar på nämnder, bolag, som ska förverkliga de miljö- och klimatlöften som vi har, till 
exempel så kan det röra sig om allt från ett par miljoner till flera hundra miljoner i Fossilfritt-
rapporten. Så det är nästan sorgligt att ni lägger de här 50 miljonerna som en symbolpolitisk summa 
utan någon konkret inriktning. Tack! 

Karin Pleijel (MP) 
Det stämmer att vi har hanterat 40 av de här förslagen, men det betyder inte att de är genomförda. Att 
genomföra ett pilotprojekt i stället för att ställa om hela byggsektorn, det är ganska stor skillnad, då 
har man faktiskt inte genomfört det projektet. Det är bra att Alliansen tar höjd för klimatanpassning, 
men i er budget så saknas de pengar för att göra de åtgärder som krävs och det kan handla om, det är 
alla 82 förslagen, men framför allt har vi ansvar för trafiken och att få en cykelstad värd namnet, det 
är en viktig insats av de här 82 förslagen.  

Emmyly Bönfors (C) 
Tack! Trafiken är förstås ett jätteviktigt område för att minska våra klimatavtryck och det är därför vi 
lägger pengar på trafiknämnden direkt, i stället för en liten symbolpolitisk klumpsumma på 50 
miljoner på en rapport som togs fram 2018. Vi lägger alltså mer pengar till underhåll på cykelbanor, 
vi lägger mer pengar på en cykelzon för att testa hur man kan, på ett bättre sätt, öka framkomligheten 
för cykel. En bilfri innerstad är ett ganska huvudlöst förslag med tanke på att vi kan kombinera många 
olika trafikslag om vi planerar lite smart. Det är tråkigt att de rödgrönrosa fortsätter med det här 
skyttegravskriget och ställer många trafikslag mot varandra när vi i stället skulle kunna öka 
framkomligheten för fler. Slutligen, vi lägger ganska mycket investeringar, till exempel Göteborg 
Energi, för att ställa om vår energiproduktion. Det är ytterligare ett exempel på hur vi faktiskt tar 
ansvar och investerar för miljö och klimat och inte bara symboliskt.  

Karin Pleijel (MP) 
Men ni lägger 30 miljoner mindre än oss på trafiknämnden och ni lägger 10 miljoner mindre på miljö- 
och klimatnämnden, så jag håller med, det är bra att vi lägger det på nämnderna, men då ska det vara 
tillräckligt så de klarar av de här utmaningarna. Sedan tror jag vi alla och inte minst högersidan här, 
vet vad konkurrens är. Konkurrens innebär att den starkaste vinner. Om man då har många olika 
trafikslag i samma trafikmiljö, bilar, cyklar, fotgängare, då blir det några som förlorar, om man inte 
aktivt gynnar de svagare som vi vill se fler av. Tack! 

Axel Josefson (M) 
Tack för det ordförande, göteborgare, fullmäktige! Jag tänker fortsätta gräva lite i den rödgröna, djupa 
splittringen som finns mellan V, MP, Fi och S. Vi har tidigare pratat om skatten, vi har tidigare pratat 
om att de rödgröna har ett helt annat synsätt på besparingar och att det inte är möjligt. Nu den tredje 
frågan som dök upp här tidigare i debatten, det handlar om trygghetsfrågan, en problematik som ni 
ansvarar för, att vi faktiskt har fått. Under era 24 år så har den här ohållbara situationen med 
trygghetsproblematiken uppstått här i Göteborg. Glädjande att Socialdemokraterna nu har kört igång 
kopieringsmaskinen och försöker komma ifatt i den här frågan och Karin Pleijel, du står här uppe och 
säger att ni tycker det är bra och det kan väl gälla de förebyggande insatserna, men om vi tar alla 
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insatser som rör, till exempel ordningsvakter, trygghetskameror, 
hederspolitiken eller problematiken, är det någonting som det rödgröna gänget kommer att ställa upp 
på? Tack! 

Karin Pleijel (MP) 
Nej, ordningsvakter ställer vi inte upp på. Vi tycker det är viktigt att polisen kan göra sin roll. Vi ska 
inte ta över någon annans ansvar, vi ska göra det kommunen är bra på. Därför satsar vi 75 miljoner 
extra på att få fler i socialtjänsten, en bättre arbetsmiljö, så att det blir ett lockande yrke, så vi faktiskt 
kan jobba med socialtjänsten som vårt verktyg. När det gäller hedersproblematik så tror jag inte vi har 
några oenigheter alls utan det tycker vi är viktigt att steppa upp och bli en riktigt bra kommun som 
upptäcker den här typen av förtryck och kan åtgärda det på ett bra sätt. Tack! 

Axel Josefson (M) 
Tack! Jag hade nog också helst velat sett att vi inte hade behövt använda ordningsvakter. Det är tyvärr 
ett resultat av den socialdemokratiska regeringens politik, där man inte lyckats åtgärda den polisbrist 
som vi står inför i hela Sverige. Men ordningsvakten är ändå en oerhört viktig ingrediens i det 
trygghetsskapande arbetet och ni säger nej till detta. Då undrar jag lite, Jonas, hur ska du få ihop 
detta? Skatten är ni oense om, även om jag ser att ni kommer tvingas in i en skattehöjning med den 
ekonomiska politik ni för. Ni är oense om väsentliga delar i trygghetsproblematiken eller politiken 
och ni är inte överens, för ni ska driva besparingar. Hur ska detta lösas Jonas?  

Karin Pleijel (MP) 
Vi ska inte prata rikspolitik, men polisbristen skapades väl under Reinfeldts regering och den här 
regeringen ser till att vi åtgärdar det. Jag tror det var 8 000 fler hittills. Ordningsvakter, jag tycker att 
det finns en poäng att ha ordningsvakter i vissa, kommersiella byggnader och sådant där, men i den 
offentliga miljön så har det visat sig att de flyttar problemet. Det är inte ett sätt att åtgärda problemet. 
Tack! 

Jonas Attenius (S) 
Tack för det ordförande, fullmäktigeledamöter! Karin rättade Axel Josefson här, det var bra. Det är 
faktiskt vi som har sett till att göra den största satsningen i modern tid på polisen, den 
socialdemokratiska ledda regeringen ihop med Miljöpartiet, för övrigt, så det vill jag bara passa på att 
rätta. Vi gör en jättesatsning, vi gör en dedikerad stor satsning, där en del av det är just 
ordningsvakter, men det är mycket mer än det, exempelvis ta ett tag kring gängkriminaliteten, vi 
jobbar i vår socialtjänst och så vidare. 220 miljoner i ett dedikerat paket kring trygghet, det behövs 
och det lägger vi fram i vårt socialdemokratiska budgetförslag. Tack! 

Emmyly Bönfors (C) 
Tack så mycket! Det tog ett tag att få trycka in sig den här andra gången, när ni har varit så 
repliksugna. Men jag vill adressera det här med hur man gör en budget på bästa sätt. Det finns ett 
antal faktorer att ta hänsyn till när vi lägger fram vår budget och framför allt utgår vi från behovet som 
finns och det gör vi genom att lyssna in nämndernas prioriteringar, de nominerar in vad de ser för 
behov. Vi tittar på prisindex för kommunal verksamhet, PKV, och där var prognosen under 2020, 
2,7% men utfallet var 1,7%. Vi lägger oss på 1,5% och sedan, som Axel Josefson sade, “det här kan 
variera från år till år” men vi försöker ändå lägga oss nära verkligheten och det faktiska utfallet. Sedan 
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talar vi om utdelningsnivå från bolag. Vi lägger 220 miljoner från bolag, vi 
försöker minska lånefinansieringen, medan många andra partier här tar vad Stadsledningskontoret 
skulle kalla en ohållbar utdelning och lånar. Med tanke på hur illa tidigare styre har skött underhåll 
och renovering så behöver vi nu investera, så vi har en hög investeringstakt, men både på det gamla 
och på nya åtgärder, som bostäder och klimatinvesteringar. Däremot kan vi se att andra partier 
fortsätter att ösa ut göteborgarnas lånade pengar, till exempel skuldsätter kommande generationer i en 
lånekarusell som de sedan inte kan bromsa. Det är att äta kakan och ha den kvar, för hur kan man 
kombinera till exempel anställningsstopp med fler händer i välfärden och dessutom fortsätta med 
livslånga anställningar? 
 
När vi pratar effektivitet, nej, det här är ingen välfärdsarbetare som ska springa snabbare utan det 
handlar om att fokusera på digitalisering och andra möjligheter som gör det enklare för oss i 
välfärden. Slutligen vill jag säga att Alliansen inte lägger mest pengar, men vi tar ansvar för en helhet, 
både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. 

Martin Wannholt (D) 
Emmyly, det låter fint när ni tar hänsyn till nomineringar och så vidare och då kan vi titta på hur det 
går till. Om vi tar ett exempel, förskolenämnden, som vi har haft uppe här och kommer att ha uppe 
mycket mer idag tror jag eftersom det är väl den nämnden som är värst drabbad av alla, om den här 
budgeten går igenom och blir verklighet. Då är det så att de nominerade in från förvaltningen, en 
oerhört viktig satsning på rektorsstöd eftersom en sådan stor andel av rektorerna i förskolan inte är 
färdigutbildade och man behöver vara borta kanske en dag i veckan och då behövs det extra resurser i 
team för att avlasta för att klara och fullfölja de utbildningarna. Men det tar ni politiker i nämnden, det 
sade ni nej till, ni ville inte nominera in det ens. Det vill säga att du har inte ens fått reda på det och 
sedan var det misstaget som jag sade förut, som ni gjorde förra året och vi också, med den 
komplicerade, nya hyresmodellen. Där räknar de med att ni tar med att ni tar med de 78 miljonerna, 
men ni har inte tagit med dem. Så hur mycket är du ute och tittar i förvaltningarna?  

Jonas Attenius (S) 
Tack för det fullmäktigeledamöter, göteborgare! Emmyly, du pratar att ni styr eller så här, att ni utgår 
från behovet, om jag tolkar dig rätt, så sade du. Du utgår från behovet hos göteborgarna. Men då vill 
jag fråga, hur ser du till att det blir fler kompetenta undersköterskor? Vi vet att undersköterskorna har 
en tuff miljö, inte minst inom äldreomsorgen, vi har väldigt höga sjukskrivningstal. Hur ser du till att 
de blir fler? Fler kompetenta socialsekreterare, fler kompetenta barnskötare, hur styr du och ser till det 
behovet täcks upp av det faktiska behovet som göteborgarna har? Det skulle jag vilja veta. Tack för 
ordet! 

Emmyly Bönfors (C) 
Framför allt så anställer vi dem Jonas, vi inför inte ett anställningsstopp utan vi tror att fler 
undersköterskor med arbetslivserfarenhet blir duktiga, kompetenta medarbetare.  

Jenny Broman (V) 
Jag blev jätteintresserad av effektivisering ska lösas med digitalisering och då funderar jag på, hur 
fungerar det i förskola och skola? Jag är jättemycket för digitalisering i skolan, vi behöver bli mer 
digitaliserade i skolan, framför allt vad gäller elevernas kunskaper, men det snarare ökar på arbetet 
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och driver upp kostnaden snarare än minskar det, så det blir inte billigare med 
ökad digitalisering i skolan och förskolan. Digitalisering löser inte blöjbyten fortfarande. 

Stina Svensson (Fi) 
Tack för ordet ordförande! Det är alltid spännande med budget-KF. Roligt att ha de här debatterna, 
men som alltid, det är ett område som jag alltid lyfter när vi planerar för de här budgetarna och det är 
frågan om jämställdhet. Det är oroväckande väldigt tyst om det, måste jag säga. Vi har pratat om 
budgetsiffror, hårdare tag och jag tror jag hörde någonting om Västlänken också. Det är absolut 
viktigt att vi har de här debatterna, att vi ställer varandra lite till svars för våra budgetalternativ och vi 
lyfter den här debatten, det som vi tycker är det bästa för våra invånare, men vi ser lite olika saker på 
det. Jag vill påminna er om att det jämställdhetspolitiska målet är att kvinnor och män ska ha samma 
makt, att forma samhället och sina egna liv. Det här målet antogs i en bred enighet 2006. Det handlar 
om en jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämställda löner, lika 
möjligheter på arbetsmarknaden, ingen sådan analys har jag hört här idag. Det handlar om jämställd 
utbildning, vi har pratat om skolan och där vi ser att det är ojämställt, där flickor presterar och pojkar 
inte gör det och flickor mår sämre. Vi pratar också om en jämställd fördelning av det obetalda arbetet 
och jämställd hälsa och framför allt mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Jag är besviken att vi inte 
lyfter detta och att inte den här analysen finns med. Den finns inte mer i er budget. Vi lyfter den i 
rödgröna budgeten, vi sätter mer pengar till just den ekonomiska jämställdheten och omsorgsarbetet. 
Men jag tackar ändå för en bra debatt. Tack! 

Nina Miskovsky (M) 
Tack ordförande, ledamöter och göteborgare! Det är viktigt att tro på människans förmåga, egen kraft 
och vilja till ett bra liv. Vi vill se ett Göteborg där fler går till jobbet, där gemenskapen och tryggheten 
ökar och där alla tillsammans tar ansvar för att göra vår stad ännu bättre. Om fler jobbar för staden, 
ger mer skatteintäkter och utgifterna blir lägre. Det ger mer pengar till att fördela till vår välfärd. Det 
ska löna sig att anstränga sig, att utbilda sig och ta ansvar. Ett arbete innebär självförsörjning, trygghet 
och möjligheten att påverka sitt eget liv. Det måste alltid löna sig att gå från bidrag till arbete. Idag 
dröjer det åtta år innan hälften av alla nyanlända har ett arbete. Jobbklyftan mellan svenskfödda och 
utrikes födda har vidgats, arbetslösheten är nästan fem gånger så hög för en person som är född 
utanför Europa som för en person som är född i Sverige och särskilt utrikes födda kvinnor är 
överrepresenterade. Integrationsproblemen är vår tids ödesfråga, det handlar om jobb, språk och att 
ställa krav. Varje krona som går till bidrag till den som kan jobba, är en krona som hade kunnat gå till 
att förbättra vår välfärd i stället. Vi ska sträva efter en obruten integrationskedja, som är 
sammanhängande, väloljad och snabb, så att så många som möjligt som kommer hit får möjlighet att 
bli självförsörjande så fort som möjligt. 
 
Alliansens styre gör skillnad och vi har lagt grunden för ett Göteborg där fler går till jobbet, får forma 
sina egna liv och känna sig trygga. Vi har lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna, genom krav på 
motprestation när man har försörjningsstöd, få ut fler i arbete och självförsörjning. Försörjningsstödet 
minskar varje år sedan 2018, pandemin till trots. Hemlösheten minskar kraftigt, framför allt för de 
akut hemlösa. Vi har vänt på många stenar efter det 24-åriga rödgröna styret, där vi gör det alltmer 
obekvämt att vara kriminell och vi satsar på både förebyggande och repressivt arbete. Det ska vara lätt 
att välja rätt och få tydliga konsekvenser om man väljer fel väg. I kommunen vill vi genomföra 
satsningar på förebyggande arbete, på att bland annat att förstärka den framgångsrika “Trygg i”-
modellen, uppsökande verksamhet och ännu tidigare förebyggande insatser. Utöver det har vi 
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satsningar på LOV 3-områden med ordningsvakter, kameror och vill arbeta 
med att motverka svartkontrakt och bidragsfusk. Tack! 

Marina Johansson (S) 
Tack så mycket fullmäktige, åhörare! Göteborg har, under de senaste decennierna, blivit en mer 
ojämlik stad. Den ökade polarisering rör både livsvillkor och hälsa och pandemin har ytterligare 
förstärkt dessa skillnader i Göteborg. Det finns områden i vår stad som har en allvarlig social 
problematik. Det förekommer destruktiva element, som våld i nära relation, hedersrelaterat våld och 
förtryck, tvångsgifte och våldsbejakande extremism. Det finns många människor som levt allt för 
länge på försörjningsstöd i vår stad och som befinner sig långt från arbetsmarknaden. I vissa områden 
kan den här sociala problematiken härledas till en mindre grupp personer som ingår i 
gängkonstellationer, vi talar om parallellsamhällen i vår stad. Dessa strukturer påverkar långt fler än 
de som ingår i de här konstellationerna och de fördärvar, begränsar och härskar sönder vardagen och 
livet för människorna som bor i de här områdena och vi ser tyvärr också att allt fler yngre och yngre 
rekryteras till kriminella gäng, åldern smyger nedåt. 
 
Detta är förödande, den här utvecklingen, och den har tyvärr skett under en lång tid och där kan nog 
alla partier som sitter i det här rummet vara en del av den problematiken. Men det går att vända och 
det ska vändas, den här utvecklingen ska vändas. Därför har vi väldigt många satsningar i vår budget 
på just detta, att förbättra detta helt enkelt. För att undvika att unga dras in på den kriminella banan, så 
vill vi ha fler socionomer ute, placerade på våra skolor i våra utsatta områden, som är anställda av 
socialtjänsten och de ska, tillsammans med skolans övriga personal, jobba för att tidigt, tidigt sätta in 
åtgärder för barnen när de redan är i lågstadieåldern. De ska också nå deras föräldrar och vi har det här 
arbetet med socialtjänst, skola, polis och fritid, det systematiska arbetet måste ner och börja verka 
redan på lågstadieåldern. Alla föräldrar ska ta sitt ansvar för sina barn och alla föräldrar ska få den 
hjälp de behöver när de ropar på hjälp hos socialtjänsten. Det får aldrig ske igen, att någon mamma 
som ropar på hjälp, inte får den hjälpen som behövs för att förhindra att sitt barn dras in i kriminella 
gäng. Därför har vi också särskilda pengar för gängenheter i socialtjänsten, vars främst fokus ska vara 
att dedikerat jobba mot gängen och nyrekrytering. Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt problem 
och pandemin har ytterligare förvärrat detta, därför har vi ett uppdrag i vår budget som handlar om att 
förstärka det här arbetet kraftigt i socialtjänsten. Jag tackar så mycket! 

Martin Wannholt (D) 
Tack herr ordförande! Jag ska börja med socialnämnderna. Vad vi har resonerat, vi har naturligtvis 
lagt ut fullt PKV, vi har ingen bättre gissning än så utan vi följer SKR. Sedan har vi konstaterat, som 
vi har gjort på alla de nämnder som det berör, har vi lagt ut fullt för att ta bort, från och med april, helt 
och hållet, de osakliga löneskillnaderna. När det gäller socialnämnderna handlar det om 25 miljoner 
kronor extra för att de som ligger fel i jämfört med män i den här kommunen ska åtgärdas. 
 
Sedan gör vi i vårt trygghetspaket om 300 miljoner kronor, centralt, där avsätter vi 110 miljoner. 90 
miljoner till socialnämnderna, till rektorerna, och det är för att runda det system som vi har i Sverige, 
med att inte skicka ut pengar rakt ut till alla skolor utan för att kunna rikta in till de skolor vi verkligen 
behöver rätta till och ge elever möjlighet och få stopp på nyrekrytering och allt annat som tar vid i de 
skolor där en väldigt hög andel inte kommer vidare till gymnasiet. Så det gör vår stora, stora sociala 
satsning. Vi har också tagit upp, i vår trygghetssatsning, vi ser att prostitutionen och trafficking 
fortsätter att öka, det finns hur mycket som helst i Göteborg. Det är vidrigt att vi har en stad som det 
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tillåts i. Det finns ideella krafter som jobbar mycket bra med det och vi vill ha 
IOP eller på annat sätt, stödja de krafterna. Det är naturligtvis en polisiär fråga men de går alltid att 
beivra brott, det vill säga de låter till och med ett brott till begås för att kunna ta. Det kan man också 
ifrågasätta. 
 
Sedan när det gäller äldreomsorgen, där gör vi stora satsningar här nu. Inte bara det med att vi tar bort 
de osakliga löneskillnaderna där också och att vi betalar fulla löner, till skillnad från andra, bara där är 
det 100 miljoner, sedan gör vi ett stort antal extra satsningar för att nu öka kvalitén. Det kan vara 
utevistelser, det kan vara måltidskvalitéer och så vidare. Det måste till den här satsningen, 
äldreomsorgen behöver det i Göteborg och har fått stå tillbaka under lång tid och det ska bli intressant 
att höra hur Alliansen ser på det här, för de besparingarna som man lägger ut där, de kommer få 
konsekvenser. Vi har blivit av med rätt många undersköterskor, du kan berätta hur många Nina och nu 
växer omsorgen och då behöver vi rekrytera mer och hur ska du betala dem, för vi ser inte att de 
pengarna finns i den budgeten. Men det viktigaste att komma ihåg nu, det är att vi vågar investera i 
barn och unga, på ett klokt sätt, givet de lagar vi har som styr oss, för att stoppa nyrekryteringen och 
att få fler genom våra grundskolor. Tack! 

Erik Norén (V) 
Tack ledamöter och åhörare! Göteborg är en väldigt ojämlik stad och kanske märks det tydligast när 
det gäller individ- och familjeomsorg, vården av våra äldre och inom funktionsrätten. Vi vill genom 
vår budget minska den ojämlikheten, när det gäller personer med normbrytande funktionalitet, vill vi 
genom samma tillgänglighet till stadens ytor och service som alla inom normen. Det är långt kvar dit, 
men vi vill att takten på förbättringar ska öka. Detta arbete måste ske i samarbete med 
funktionsrättsrörelsen. Arbetet med att undanröja hinder på allmän plats och publika lokaler har länge 
gått på sparlåga och måste påskyndas. Det måste också bli fullständigt självklart för alla, att ledare 
och servicehundar är välkomna i alla publika lokaler. Alla ska ha rätt till en meningsfull sysselsättning 
baserat på personens egna önskemål och förutsättningar. Personer i daglig verksamhet ska ha rätt till 
fyra veckors betald semester och givetvis även ersättning vid sjukfrånvaro. LOV ska avskaffas inom 
daglig verksamhet. 
 
Vi behöver fler bostäder med säker service för att täcka behoven och det kommunala bostadstillägget 
ska höjas med 500 kronor. Våra invånares klasstillhörighet syns tydligt i deras hälsa när de blir äldre. 
Det skiljer nästan ett decennium i livslängd mellan fattiga och rika i Göteborg. Denna skillnad är 
större för kvinnor än för män. Under den pandemin som vi nu förhoppningsvis är i slutskedet av, har 
vi tydligt sett vad underfinansiering och resursbrist inom äldreomsorgen leder till, vad det har för pris. 
Det är väldigt viktigt att vår äldrevård har full kostnadstäckning och resurser för utveckling och ökad 
kvalité. Det är väldigt viktigt att våra skattepengar går till verksamheter för våra äldre och inte in på 
ägarnas bankkonto. Andelen äldre kommer att öka och även om äldre generellt sett är friskare idag än 
tidigare, så kommer antalet äldre som behöver boendelösningar att öka. Vi behöver bygga ut vårt 
bestånd av boenden inom äldreomsorgen. Beståndet behöver bestå av olika former av boenden för att 
tillgodose olika behov. Vi behöver både äldreboenden och trygghetsboenden anpassade för hbtq-
personer. Vi behöver även öka vår språkkompetens inom äldreomsorgen för att säkra bra vård för 
äldre med annat modersmål än svenska. Jag kommer tillbaka om en halvtimme eller så. Tack! 
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Agneta Kjaerbeck (SD) 
Tack för ordet herr ordförande! Alla kan under sitt liv drabbas av akuta problem och behöva hjälp 
med tillfälliga lösningar, men målet måste alltid vara att individen ska uppnå och bibehålla 
självförsörjning. Vägen till ett arbete och att behärska svenska språket, det ska inte vara någonting 
omöjligt. Göteborgare med rätt ambitioner ska en dag kunna dela ett gemensamt språk och bli 
självförsörjande, oavsett ursprung. Vi ska ha en bra välfärdsmodell som medborgare kan ta del av när 
det krisar, men försörjningsstödet, det är ett skyddsnät när det behövs som mest och inte en långvarig 
försörjning. Otryggheten har kommit att bli den stora kärnfrågan för så många. Inte minst de som 
befinner sig i våra utsatta områden och som börjar förlora hoppet på att få en ärlig chans. Det har vi 
den rödgröna politiken att tacka för, de som huvudlöst valt att fylla på våra förorter, i stället för att 
hjälpa de människor som redan har kommit till en värdig tillvaro. Utgångspunkten för oss, är att alla 
barn, oavsett bakgrund, ska ha samma förutsättningar att lyckas i livet. Inget barn ska behöva uppleva 
våld eller förtryck. Prio ett ligger i att identifiera barn och unga i riskzonen och stötta upp de här 
familjerna. Socialtjänst, skola, polis, förenings- och fritidsverksamheter, nu måste alla instanser 
samverka och göra allt vad de kan, för klockan är tjugo över tolv. Vi ska heller inte glömma 
föräldraansvaret. Föräldrar som erhåller försörjningsstöd, de ska ha närvaroplikt vid föräldramöten 
och utvecklingssamtal. Engagemang i barnens skolgång bidrar till hög skolnärvaro och om föräldrar 
inte deltar i möten som rör barnets bästa, då ska försörjningsstödet kunna påverkas. Vi har tusentals 
barn i Göteborg som aldrig har sett sin mamma eller pappa gå i väg till jobbet och Göteborg måste bli 
bättre på att ge människor i utanförskap en möjlighet till instegsjobb. De som har kommit till 
Göteborg ska anpassa sig till det svenska samhället i stället för tvärtom och anpassningen, det vilar på 
individen själv. Verksamhet som syftar till att främja den konfliktskapande, mångkulturalistiska 
samhällsordningen, det är något helt förkastligt. 
 
Hedersvåld pågår dagligen eftersom tidigare politiska styren med feministiska inslag har valt att se 
genom fingrarna och det är ett enormt svek mot alla dessa utsatta. Det krävs utbildningar i 
barnrättsperspektivet för föräldrar i riskzonen och arbetet med upplysning om våra lagar och rätten till 
sin egen kropp, den kan ta form redan innan barnets föds och därefter utvecklas med infogrupper på 
BVC och förskolan, riktat mot föräldrarna, inte bara gentemot barnen som övriga partier här verkar 
tro och när lagstiftningen inte följs, ska de som utför brotten lagföras och straffas, allt annat är 
orimligt. Tack för ordet! 

Kristina Bergman Alme (L) 
Tack herr ordförande! Linné säger att “allting levande hör samman” och när det gäller sociala frågor 
så är det väldigt tydligt och låt mig därför lyfta några aspekter inom den sociala sektorn. Att bryta 
utanförskap är A och O och det handlar, bland annat, om det sociala arbetet. För de som växer upp i 
trassliga familjer, med alkoholmissbruk, kanske också drogmissbruk, men framför allt psykisk ohälsa, 
får kämpa så mycket hårdare för att få ihop vardagen och kunna ha en styrfart framåt. Kopplingen 
mellan omhändertagna barn och dessa tre faktorer är skrämmande tydlig. Att förenkla det till att säga 
att det bara handlar om könsmaktsordning eller hur mycket pengar man har plånboken, det blir en 
konstig för de som är en liten inkomst och jämställda förhållanden ändå ger sina barn en schysst 
uppväxt. En annan vanligt förekommande definition av utanförskap handlar om etnicitet och inte 
heller här är sambandet så enkelt, för den absoluta majoriteten är väl integrerad. Tänk på 
arbetskraftsinvandring eller på de som kom i samband med Balkankriget. Det gemensamma är att 
dessa personer har arbete, att man med lätthet kan kommunicera på svenska och är väl förankrad i den 
gängse kulturen, men man glömmer inte heller sitt arv och sitt språk. Ett exempel på detta är den 



Kommunfullmäktige 
 
 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige 
34 

kroatiska fotbollsklubben Velebit, som varje år, den sjätte juni, har en stor 
turnering, mat, umgänge och massor av roliga saker. Min son har spelat i den klubben, därför vet jag. 
Där hänger den svenska flaggan jämte den kroatiska på flaggstolparna utanför. Jämför det med 
Göteborgs moské, som samma dag när det är allmän flaggdag, inte har någon flagga alls.  
 
Att bli en del av den svenska gemenskapen handlar om att kunna just språket, att acceptera den 
gängse kulturen och svensk lag, inga parallellsamhällen och i vår budget så gör vi en koppling mellan 
samhällsintroduktion och SFI för att stödja detta. Se också Mustafa Panshiri och i tidningen Fokus, 
där man pekar på att han själv definierar detta lite grann som städad medelklass och att man vill bidra 
till samhället och inte ligga det till last. En annan aspekt, och det är egentligen det som det handlar 
om, detta att man ska stödja i samhället, att man ska få stöd, men det kräver också att alla bidrar. Den 
andra biten är att man jobbar preventivt med både strukturer och konkreta åtgärder, exempelvis tidiga 
insatser till barnfamiljer. Begreppet begåvningsreserv är någonting som används ibland och tidigare så 
handlar det om klass, men nu så tror jag nog att vi får börja använda det snarare för de kvinnor som 
kan göra mycket mer och som bygger upp och är ryggraden i många familjer och genom att de kan få 
arbete och ett större mandat, så kan de också bidra mycket mer till samhället och kan ge mer struktur 
och stöd till sina barn. Med detta yrkar jag bifall till Alliansens budget. 

Ulf Carlsson (MP) 
Tack så mycket ordförande, fullmäktige, åhörare! För att uppfylla målen i socialtjänsten och bidra till 
en jämlik stad med rimliga livsvillkor för alla medborgare, behöver socialtjänsten arbeta mer 
förebyggande. För att klara det behövs bland annat ökad grundbemanning och för att åstadkomma 
detta krävs det mer pengar vilket vi också avsätter i vårt budgetförslag. Vi avsätter 184 miljoner mer 
än index [??] befolkningsökning för nästa år medan Alliansen, i sitt budgetförslag, avsätter mindre 
pengar än de beräknade kostnaderna, alltså besparingar igen. Mot bakgrunden av de fortsatta 
besparingarna är det intressant att Alliansen sätter som mål att halvera försörjningsstödet till 2026. 
Visst kan det låta bra men om skälet till att minska i huvudsak är ekonomiskt så kanske 
konsekvenserna ur ett mänskligt perspektiv bli riktigt dåligt. Om det genomförs genom att det i allt 
större utsträckning villkorar bidragen trots att behoven egentligen kvarstår så är det enda som händer 
att fler människor hamnar i destruktivt utanförskap och riskerar försämrad livssituation och försämrad 
tillit till sig själva och till samhället. 
 
Alliansen vill, i en motprestation för försörjningsstödet, få fler i arbete, men tonen känns igen från 
höger i rikspolitiken med fler kontroller och fler krav att uppfylla för de som redan är i en utsatt 
situation. För vilka incitament ska vi egentligen ha för att ha ett arbete? För de flesta av oss är en 
högre lön motiverande, men det går förstås också att tänka tvärtom, fortsätta pressa de redan pressade 
genom att sänka nivån på bidragen eller villkora dem med olika insatser eller hotande hembesök så att 
fattigdomen känns in på bara skinnet. Eller så kan vi se till att det finns jobb som erbjuder en tydlig 
ekonomisk förbättring jämfört med bidrag situationen. Stadsmissionen larmar om att många av de 
som söker deras stöd är personer som skulle ha rätt till försörjningsstöd men som av något skäl inte 
fått det. Sannolikt för att de inte uppfyllt något av motprestationskraven eller inte fått den handledning 
eller annat stöd de hade behövt. Socialnämnderna har det yttersta ansvaret för att individer får den 
hjälp och det stödet de behöver. Vi har dock, i vårt land, under lång tid fått uppleva att det stödet 
alltmer urholkats. Det är inte längre skattefinansierad offentlig verksamhet som tillhandahåller mat för 
dagen eller tak över huvudet för alla sina medborgare. Fler och fler människor i behov av stöd söker 
sig till frivilligorganisationer för att få sina basala behov tillgodosedda. Vad händer då med samhällets 
yttersta skyddsnät? Vi närmar oss en situation där allt fler blir beroende av välgörenhet, det är inte 
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vettigt, varken ur ett mänskligt eller ekonomiskt perspektiv, så rösta för en 
budget som erbjuder tillräckliga resurser för förebyggande arbete och ett stärkt skyddsnät.  

Sabina Music (C) 
Tack för ordet ordförande! I Göteborg ska du kunna känna att du själv kan forma och skapa ditt liv så 
som du drömmer om, du ska också veta vad som förväntas av dig och vilka rättigheter har. Ett 
Göteborg där alla som kan, faktiskt hjälper till att bära upp samhället och bygga det. Men om man i 
stället inte kan det så ska man känna att det finns ett skyddsnät när det behövs. Kommunens roll måste 
vara att aktivt hjälpa människor till egen försörjning, hjälpa människor ut ur försörjningsstöd, som vi 
vet, inte är en långsiktig lösning. Våra allra minsta invånare, de är vår framtid. Vi måste se till att de 
får en ärlig start och den bästa möjliga, genom att bland annat stärka arbetet med att erbjuda 
förstföderskor fler hembesök. Samtidigt som det blir ett direkt stöd i familjen där på plats, så blir det 
också en möjlighet att identifiera eventuella brister och behov av annat stöd. Vi måste också fånga 
upp barn som riskerar att hamna i kriminalitet och utanförskap. Socialnämnden ska därför, 
tillsammans med grundskolenämnden, bland annat ta fram ett program för att öka skolnärvaron. För 
att förhindra ungdomsbrottslighet så måste vi agera snabbt, tydligt och direkt, med tydliga insatser. 
När unga gör brott så ska de få hjälp direkt, men även stärka föräldrars kunskap och roll i den här 
frågan. Vi ska fortsätta jobba förebyggande men samtidigt måste vi göra insatser nu, det yttersta 
avgörandet att stoppa en nyrekrytering, satsa på uppsökandeverksamhet och hjälpa människor ur 
kriminalitet och det har vi med i vår budget. 
 
Trygghet är så mycket mer än bara det. Trygghet är hur vi upplever hela vår stad, att ha en 
meningsfull fritid, att ha ett arbete att gå till, ett tryggt hem, en tro på sig själv och sin egen framtid 
och här har många nämnder en viktig roll att spela och att samarbeta. Trygghet ska speglas i hela vår 
stad och inte minst i våra egna verksamheter där det inte ska finnas plats för förtryck, kränkningar, 
tystnadskultur eller hot. Det ska skapas en rätt arbetsmiljö så att vi kan, i sin tur, ha rätt förutsättningar 
för rätt arbetsmiljö. Man ska inte vara rädd att polisanmäla eller normalisera hot i verksamheter. Man 
ska inte behöva känna bensinlukt på väg till jobbet på sin egen bil. Här är det jätteviktigt att chefer 
och ledningen vet exakt vad som gäller, hur de ska hjälpa den utsatta. Just våra chefer och ledning är 
en viktig roll i alla våra verksamheter. Jag tycker inte de är en utsmyckning eller en byråkrati som kan 
sparas bort, de är nyckeln till en bra arbetsmiljö. Tack! 

Elisabet Lann (KD) 
Tack ordförande! Jag vill börja med att uttrycka min djupaste beundran och ett stort tack till hela den 
nya äldre vård- och omsorgsförvaltningen, förvaltningsledning, alla chefer och alla medarbetare. När 
vi gick in i det här året så härjade pandemin som värst. De mångåriga bristerna inom äldreomsorgen 
hamnade i blixtbelysning och jag tror att många gånger under den här pandemin så har det känts, inte 
bara tufft utan också orättvist att arbeta inom den ganska utskällda äldreomsorgen. Medarbetarna i 
verksamheterna förde en fruktansvärt svår kamp mot ett virus som spred rädsla, sjukdom och död i 
våra verksamheter. Tack vare ett väldigt framgångsrikt vaccinationsarbete, som inleddes i början av 
året, både bland de äldre och personalen, så gick både sjuktalen och antalet avlidna ner kraftigt tidigt 
under året, men det är en ofattbart svår tid som nu förhoppningsvis ligger bakom oss. 
 
Mitt i detta historiska kaos så har vi genomfört en gigantisk omorganisation. Jag tror att det har varit 
tufft men jag är övertygad om att äldreomsorgen idag står bättre rustad att möta framtida behov än 
tidigare. Kompetensförsörjningen är en av äldreomsorgens absolut största ödesfrågor och det handlar 
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inte om att bara attrahera och lyckas behålla undersköterskor och 
sjuksköterskor utan vi måste få upp takten med att implementera välfärdsteknik som kan frigöra tid 
för personalen, annars kommer vi inte kunna möta morgondagens behov. Ett stärkt fokus på 
omsorgstagarna har varit och är fortsatt prioriterat för Alliansen. Den enskildes inflytande över den 
omsorg som ges måste värnas. En viktig del i detta handlar om att omsorgstagaren själv ska ha 
möjlighet att välja utförare av hemtjänst och få välja var man vill bo. I Alliansens budget så tar vi höjd 
för att klara ökade omsorgsbehov och permanenta den ramhöjning på 200 miljoner kronor som ska 
säkra en robust grundbemanning och trots fortsatta utmaningar inom äldreomsorgen så ser vi redan 
viktiga framsteg inom äldreomsorgen. Det är otroligt viktigt att hålla i arbetsroförutsättningar för att 
fortsätta den här utvecklingen. När vi tog över styret så utfördes runt 10% av arbetstiden inom 
äldreomsorgen av timanställda, idag är vi nere på 7%. Det är den lägsta nivån på 10 år. 
Personalkontinuiteten försämrades varje år under förra mandatperioden. Nu är den här utvecklingen 
bruten. Vi närmar oss 15, som ligger alltså över toppen på 16, men vi har lång väg kvar tillbaka. 
Personalen är något mer nöjda och mer engagerade och dessutom mer benägna att stanna i vår 
verksamhet idag än 2018.  

Stina Sewén (Fi) 
Ojämlikheten här i Göteborg är stor och klyftan ökar, som flera av er redan har nämnt här. För att 
minska skillnader i livsvillkor krävs ökade resurser till förskola, skola och socialtjänst. Det behövs ett 
långsiktigt arbete, inte kortsiktiga projekt och egentligen så krävs nog en helt annan ekonomisk 
omfördelning på nationell nivå och en helt annan världsordning, men idag pratar vi kommunbudget. 
Vi vill, i vår rödgrönrosa budget, satsa på tidiga, förebyggande insatser. Stöd till föräldrar redan när 
barn ligger i magen, när de är små, när de är i förskoleåldern, ökade resurser till förskolan. Vi vill 
utveckla det familjecentrerade arbetssättet och skapa fler familjecentraler, införa Stadsdelsmammor 
som stödjer andra mammor att bryta social isolering, skapa trygghet och sammanhållning och stötta 
varandra in på arbetsmarknaden. Vi vill ge mer resurser till skolan, stärka elevhälsan och i 
skolbiblioteken, införa gratis mensskydd i skola och gymnasium och vi vill ge mer resurser till 
fritidsgårdar, fritidsaktiviteter och fältassistenter. Vi vill göra det billigare att resa kollektivt, att detta 
ska ingå i normen för försörjningsstöd och att ungdomar ska få gratis sommarlovskort, för vi vill öka 
jämlikheten. 
 
Vi behöver jobba mot negativa maskulinitetsnormer och motverka våldet innan det uppstår. Vi 
rödgrönrosa vill förbättra sex- och samlevnadsundervisningen i skolan, vi vill stärka insatser mot 
mäns mot kvinnor och våld i nära relationer och stärka arbetet mot sexköp. I vår budget ökar vi också 
stödet till de som utsätts för våld genom nytt akutboende för kvinnor, förstärkning av kvinnojourerna 
och ökat stöd till personer i prostitution. Vi stärker även stödinsatserna till vuxna i missbruk. En väl 
fungerande socialtjänst är grundläggande för att vårt sociala skyddsnät ska fungera. Idag finns tyvärr 
alltför många maskor i detta nät och det är allt för många som hamnar mellan stolarna och inte får det 
stöd de behöver och har rätt till. Vi ska vara tacksamma för de medarbetare inom socialtjänsten som 
dag ut och dag in gör sitt bästa för att göra så bra jobb som möjligt och jag skäms över att vi från 
politiken inte ger bättre förutsättningar. Det är sorgligt att ser hur erfarna slutar och söker sig till andra 
ställen för att vi inte kan erbjuda en bra arbetsmiljö och en löneutveckling. Kontinuitet och erfarenhet 
är avgörande för verksamheternas kvalité och det går inte bara att ersätta en socialsekreterare med en 
annan gång på gång. Det är svåra utredningar och bedömningar och vi måste se till att personalen 
stannar och att vi bygger upp den här erfarenheten, annars är stödet till de som behöver det mest som 
blir lidande. Arbetet inom individ- och familjeomsorg ska förbättras genom att öka 
grundbemanningen och ett ökat kvalitetsarbete. Vi behöver erbjuda en rimlig löneutveckling och 
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skapa mer jämställda löner och kompensera nämnderna ekonomiskt för detta 
såklart. Jag vill också förtydliga att Göteborgs stad ska tillgodose allas rätt att gå i skola, äta sig mätta 
och att ha någonstans att bo.  

Mattias Tykesson (M) 
Tack för ordet herr ordförande, fullmäktige och åhörare! Jag kommer att prata äldreomsorg och för 
oss i Alliansen så ligger fokus på de vi är till för. Äldre ska vara i fokus. För det första, valfriheten, att 
själv kunna få välja den hemtjänst man föredrar, av kommunala utförare såväl som privata utförare. 
Det gäller också valet av äldreboende och när man faktiskt tycker att det är dags eller har behovet av 
att flytta till ett äldreboende. Man ska inte behöva tvingas bo hemma för att man har fått en plats i ett 
område på andra sidan staden som man helt saknar koppling eller förankring till eller för att man 
enbart har fått en plats på ett boende som man absolut inte kan tänka sig att ha av olika skäl. 
 
För det andra, bemötandet gentemot våra brukare av hemtjänst och äldreomsorg. En av de viktigaste 
frågorna för mig och för Moderaterna under det här året, har varit frågan om språkkrav inom 
äldreomsorgen. Här är det mycket glädjande att Allianspartierna tillsammans med Demokraterna och 
Socialdemokraterna i äldrenämnden har lyssnat in vad chefer, personal och göteborgare säger i den 
här frågan, för att sedan ge förvaltningen i uppdrag att ta fram olika verktyg för att kunna få 
språkkravet att fungera i praktiken. Det gäller bland annat ett språktest, någonting som är nödvändigt 
tillsammans med stöd till rekryterande enhetschefer och andra kompetenshöjande insatser för 
personalen. Detta är nu under behandling i förvaltningen och en fråga som vi kommer att följa upp 
noggrant, allt för att våra äldre ska känna sig trygga och bekväma i mötet med stadens 
omsorgspersonal. Tack så mycket!  

Marina Johansson (S) 
Tack så mycket! Angående det här med språkkrav så får man väl lov att säga att det satt väldigt, 
väldigt, väldigt långt inne från Alliansens sida. Vi har drivit detta flera tillfällen, både i 
kommunstyrelsen och i äldrenämnden och också tillsammans med Demokraterna, så det var lite under 
[??] eller vad man ska säga, som ni gjorde detta. Sedan har jag en fråga till dig, Mattias, när det gäller 
er budget så lägger ni väsentligt mycket mindre pengar på äldreomsorgen än vad vi gör och dessutom 
så räknar ni inte upp för det här med löner och priser. Dessutom har ni ett mål formulerat som har 
slunkit undan här, men ni har ett mål att varenda nämnd ska ta fram en plan för att effektivisera sitt 
arbete och då undrar jag vilka undersköterskor är det som ska få sluta? Tack! 

Mattias Tykesson (M) 
Tack så mycket ordförande! Jag ska släppa in övriga i debatten också, jag tänkte bara kommentera det 
här om språkkrav igen. Vi valde den vägen och inväntade en gedigen rapport som var ganska 
välbehövlig, där vi kunde ta del av vad man behövde ute i verksamheterna och tog till oss detta. Så det 
tycker jag är bra, att vi kunde göra det gemensamt. Tack! 

Marina Johansson (S) 
Det var gott nog, men det är väldigt anmärkningsvärt att inte ni lyssnar på hela yrkeskåren, från 
undersköterskor till biståndsbedömare, till chefer och inte minst till den stora rapporten som faktiskt 
Kommunal lanserade för omkring två år sedan, som handlar om problemen i äldreomsorgen med att 
man inte förstår personalen, att man måste kunna svenska tillräckligt bra för att jobba i 
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äldreomsorgen. Vi driver också att man självklart också ska få chans att lära 
sig svenska om man inte kan det. Så det är förundransvärt att ni inte har lyssnat på det som funnits, 
den fakta som har funnits tidigare.  

Mattias Tykesson (M) 
Tack så mycket ordförande! Då är det väldigt anmärkningsvärt att ni tar upp den här frågan för 1, 2 år 
sedan och inte ett ord om detta under de 24 år när ni styrde i staden. Det här är inte problem som har 
uppstått över en natt, så det ska man nog ha med sig när man pratar och inte kastar sten i glashus eller 
vad man ska säga. Tack! 

Lena Landén-Olsson (S) 
Tack ordförande, fullmäktige, åhörare! Utgångspunkten för oss socialdemokrater är att alla som kan 
jobba ska jobba. Alla ska bidra till välfärden. I socialtjänstlagens portalparagraf kan man bland annat 
läsa “socialtjänsten ska frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser”. Det vill säga, 
målet är att alla medborgare ska vara självförsörjande. Forskningen visar att det är en stor betydelse 
för skolbarnen att mamma och pappa arbetar. Vi gör, i vår budget, en särskild satsning avseende det 
kommunala aktivitetsansvaret för att fånga upp ungdomar som hoppat av eller inte påbörjat 
gymnasieskolan och står utan sysselsättning. Det är en viktig prioritering att göra, de unga får inte gå 
under radarn utan de måste känna att de har en plats i arbetslivet eller att det finns en utbildning för 
dem. Barnkonventionen är nu lag, barnens bästa ska värnas i socialtjänstens arbete. Satsning på tidiga 
insatser är viktiga, därför prioriterar vi arbetet med utökade hembesök när socialtjänsten, tillsammans 
med BVC, gör hembesök, vi gör en särskild satsning i vår budget på detta. Även barn som har 
föräldrar som missbrukar eller lider av psykisk ohälsa eller av annan anledning, inte kan ta hand om 
sina barn, ska få en trygg uppväxt. Här är familjehemmen en viktig komponent. Tyvärr är det svårt att 
rekrytera familjehem, det är ett problem som vi adresserar i vårt budgetförslag där vi bland annat 
avsätter medel för familjehemssekreterare. Avslutningsvis, en trygg start ökar tilliten i vårt samhälle. 
Tilliten är bärighet på demokratin och viljan till engagemang. Genom våra budgetsatsningar minskar 
skillnader i livsvillkor och tryggheten i staden ökar. Tack! 

Kristina Norén Lallo (KD) 
Tack så mycket ordförande, fullmäktige och göteborgare! Ett försörjningsstöd utan motprestation, det 
bidrar till ett utanförskap. En bidragsform tänkt att utgöra ett sista skyddsnät för den lilla grupp som 
verkligen inte har några andra alternativ, har i allt högre grad blivit en källa till långsiktig 
bidragsförsörjning för många. Idag har vi en snabbt växande del av befolkningen som inte klarar sin 
försörjning trots att de har en förmåga att arbeta. Ett krav på motprestation, det är inte någonting 
påtvingade, det är en hjälp mot ett friare och tryggare liv där man kan känna att man kan bidrar till det 
gemensamma, var och en efter egen förmåga. För att fler ska slippa hamna i ett långvarigt 
bidragsberoende ger Alliansen socialnämnderna fortsatt uppdrag att kontinuerligt utreda möjligheten 
för personer som uppbär försörjningsstöd att få en relevant sysselsättning såsom arbete, studier eller 
rehabilitering. Göteborg ska ha en tydlig arbetslinje. Tack! 

Sara Carlsson Hägglund (V) 
Tack för ordet ordförande, fullmäktige och göteborgare! Alla pratar om trygghet, förebyggande 
insatser och stöd till unga i riskzon, men pratet måste följas upp med rejäla satsningar, det hittar man i 
vår rödgrönrosa budget. I borgarnas budget så tilldelas tre av fyra socialnämnder mindre pengar än 
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vad de behöver för att täcka kostnaderna, det betyder att högerstyret skär ner i 
den absolut viktigaste trygghetsskapande verksamheten. Vi i rödgrönrosa vill prioritera kommunens 
grunduppdrag för att förebygga problemen. Vi satsar mest av alla på socialnämnderna för att vi tar 
trygghetsfrågan på allvar. Alla från forskare till poliser, ser klart och tydligt att kommunerna måste ta 
ansvar och satsa på skola, socialtjänst, fritidsaktiviteter och föreningsliv, det är exakt det vi gör. Vi 
satsar 162 miljoner extra på individ- och familjeomsorgen, bland annat 75 miljoner till mer personal, 
bättre kvalité och bättre arbetsvillkor. Vi vill ge personalen i socialtjänsten fler kollegor. Ingen, 
varken barn eller vuxna, ska fara illa för att personalen inte hinner med. Vi lägger också 30 miljoner 
extra på förebyggande arbete och 10 miljoner på förstärkning av familjecentralerna. Högerstyret 
pratar mycket om trygghet och tidiga insatser i sin budget, men utan att leverera resurser annat än till 
ordningsvakter. Man strösslar pengar på kameror och ordningsvakter, samtidigt som man skär ner på 
nästan all yttre linjens trygghetsarbete. Vi vill att ordningsvakter ska ersättas av anställda som arbetar 
med uppsökande socialt arbete. Polisen behöver ta sitt ansvar och vi behöver ta vårt. Det gör vi genom 
att anställa personal som kan jobba ute på våra gator och torg och som har kompetens inom sociala 
frågor. Det är oansvarigt och ett verkligt slöseri med skattemedel att prioritera vakter och samtidigt 
skära ner på socialsekreterare. Det är en stor miss av högerstyret att varken satsa på skolan eller på 
socialtjänsten. För att bygga ett samhälle där alla barn får en chans behöver vi båda delarna.  

Krista Femrell (SD) 
Tyvärr är det så att det finns korrupta assistansbolag som kan hämta hem funktionsnedsatta barn från 
andra utomeuropeiska länder, enbart för att tjäna pengar på skattebetalarnas bekostnad, så kallad 
brukarimport och det är möjligt på grund av de regler vi har i Sverige. Det har inte funnits någon 
beredskap för att ta emot de här, i de vidöppna system som vi har, men med en ökad globalisering och 
med en internationell rörlighet som ökar, så måste man se över bidragssystemens utformning. Olika 
familjekonstellationer har tillskansat sig allmänna medel genom organiserad ekonomisk brottslighet. 
Ekobrottsutredare och åklagare har länge känt till fenomenet, men dels på grund av ett system som 
saknar kontrollfunktioner och som inbjuder till svårupptäckt fusk, dels på grund av resursbrister i 
brottsbekämpande myndigheter, så har bara en bråkdel av det här fusket utretts. 
 
Fusket och missbruket är nu såpass utbrett att specialrutiner och kontroller behövs. Vi har, i 
Sverigedemokraterna, redan yrkat från 2019 på att man måste se över den här utformningen och 
prövningen av assistansersättningens bidrag och öka lagkraven och det kommer vi aktivt att fortsätta, 
för det är inte så att missbruket ska främjas och de som verkligen har rätt och behov av en assistans 
inte kan få det för att det inte finns möjligheter av ekonomisk karaktär. Tack! 

Agneta Kjaerbeck (SD) 
Tack för ordet herr ordförande! I våra utsatta områden så lever många människor i en vardag där 
gängkriminalitet, kriminella vägspärrar och klanstrukturer gör upp egna lagar och regler i Göteborg 
och andra makter än vår polis vill markera för samhället att de är i kontroll och föräldrar vågar inte 
längre lämna sina barn ensamma ute. Den som använder eller uppmuntrar andra till våld för att nå 
sina mål accepterar inte vår demokratiska samhällsordning och alla extremistiska aktiviteter ska 
givetvis bekämpas inom lagens alla ramar och aldrig accepteras i vårt samhälle. Socialnämnds 
Centrum har nyligen kartlagt hotbilden från den radikalnationalistiska miljön mot invånare i Göteborg 
och vi har i det arbetet drivit på att man parallellt, faktiskt måste kartlägga även den islamistiska och 
den våldsbejakande autonoma miljön, då dessa grupperingar hotar vår miljö och vår demokrati. 
Socialnämnderna ska, tillsammans med polis, samordnare och relevanta aktörer, kartlägga problemen 
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och finna åtgärder och samma sak ska naturligtvis gälla klanstrukturer. 
Sveriges alla rättigheter varken kan eller ska gälla återvändande IS-terrorister. Genom sitt agerande så 
har de förbrukat sin rätt till dessa förmåner för all framtid. I vårt Göteborg hade de svenska 
medborgare, som lämnat landet för att strida eller för att hjälpa och assistera IS, aldrig tillåtits sätta sin 
fot i Göteborg igen, än mindre erhålla bistånd och bostad. Har man frivilligt levt tillsammans med IS-
mördare och bidragit till terrorsektens våldtäkter, halshuggningar och folkmord, då måste det få 
naturliga konsekvenser. Vi ska vara glasklara, alla rättigheter är förbrukade och fängsla och att utvisa 
är det enda som gäller för dessa IS-brottslingar. Tack för ordet! 

Håkan O Hallengren (S) 
Tack så mycket ordförande, ledamöter och åhörare! De göteborgare som lever med någon form av 
funktionsnedsättning ska ges lika rättigheter som alla andra, oavsett om det gäller bostad, fritid, jobb, 
äldreomsorg eller sjukvård, i grunden är detta mänskliga rättigheter. Här har den nya nämnden för 
funktionsstöd en viktig roll att fylla, för en jämlik omsorg i staden. Vad gäller rätten till en 
meningsfull fritid, så ger vi socialdemokrater, i vår budget, ett uppdrag till nämnden för funktionsstöd 
att i samverkan med socialnämnderna och idrott- och föreningsnämnden, både förstärka och utveckla 
möjligheter till en bra fritidssysselsättning för barn med funktionsnedsättning. Detta är för oss en 
viktig fråga. 
 
Vi vill även se en aktiv involvering av funktionsrättsrörelsen i de beslutsprocesser som rör personer 
med funktionsnedsättning. Nämndens nyinrättade råd för funktionsstödsfrågor, vill vi ska medverka 
till att utreda frågan om ett nära samråd av denna typ. Möjligheten till kompetensutveckling för 
medarbetarna inom funktionsstödsområdet behöver säkras och vi ger därför, i vår budget, en särskild 
satsning som vi kallar för landets första stora välfärdskompetenskliv, där välfärdspersonal erbjuds 
systematisk vidareutbildning och kompetenshöjning. Förutsättningarna för personer med 
funktionsnedsättning ser mycket olika ut i olika delar av staden, vilket gäller särskilt barn och unga, 
där barn och deras föräldrar har mycket olika förutsättningar att få del av insatser. Detta menar vi 
socialdemokrater ska uppmärksammas, särskilt av nämnden som ständigt behöver ha ett 
jämlikhetsperspektiv i sitt arbete, först då så kan personer med funktionsnedsättning nå full 
delaktighet i samhället. Tack så mycket! 

Ajsela Bruncevic (C) 
Tack för ordet ordförande, åhörare och göteborgare! Vår budget fokuserar på valfrihet. Man ska få 
välja var man vill bo oavsett om man är ung eller gammal. Vem som är utförare ska inte vara det 
viktigaste utan det viktiga är kvaliteten. Att den personen ska få välja var den vill bo i slutet av sitt liv 
måste vara viktigare än att de boenden som drivs i kommunal regi ska fyllas upp. Förutom att stärka 
personalen görs extra satsningar på ökad livskvalité, bättre utomhusmiljöer, socialt sammanhang, 
kulturupplevelser och bra mat, en satsning på 6 miljoner kronor. S vill ha mer personal i vården och 
säger också att cheferna ska ha färre medarbetare under sig, samtidigt bygger de en stor del av sin 
budget på att minska byråkrati och minska andel chefer över tid. Det är svårt att kommentera för hur 
det ska kunna dra ner på administrativ personal och chefer, samtidigt som de ska vara fler i personalen 
som bara gör det som de är anställda för, alltså att jobba i verksamheten, den ekvationen går inte 
riktigt ihop. V och MP satsar mycket pengar på lite oklara saker, några kostnadsdrivande exempel, 
modersmål, omsorg, stora utbildningsinsatser på normmedvetet arbetssätt och utökade satsningar på 
[??] som metod som gratis körkortsutbildning. Tack för ordet! 
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Erik Norén (V) 
Tack så mycket! Göteborg är inte en rättvis stad, ojämlikheten är stor, bland den största i Europa. Det 
blir inte bättre av regeringar, under lång tid, konsekvent har skjutit över ansvaret och kostnader från 
staten till kommunerna utan att ge kommunerna resurser att hantera de utökade uppgifterna. Ett 
verktyg vi har för att kompensera för ett ojämlikt samhälle är individ- och familjeomsorgen. Det är 
väldigt viktigt att socialtjänsten agerar utan att förtrycka de som söker stöd. Depressioner mot de som 
behöver stöd sliter isär vårt samhälle än mer och skapar det ökade våld vi kan se på många nivåer i 
vårt samhälle. Arbetet med införandet av särskild motprestation för försörjningsstöd ska avbrytas. 
Genom att arbeta evidensbaserat och utan att stigmatisera kan socialtjänsten arbeta förebyggande, 
minska både fysisk och psykisk ohälsa, minska sociala problem och avhjälpa de mest skriande 
skillnaderna i göteborgarnas livschanser. Individ- och familjeomsorg ska också finnas där när allt 
faller. Det ska kunna erbjudas boende och stöd när män misshandlar barn och kvinnor i deras hem. 
Orosanmälningar av barn måste kunna utvärderas och utredas snabbt, det får inte bli liggandes. Fyra 
månader är en väldigt lång tid för ett litet barn. Fler familjecentraler ska etableras och ska även 
omfatta familjer med barn i skolåldern. Göteborg alldeles för många hemlösa måste kunna erbjudas en 
långsiktig boendelösning, inte pengar i handen en natt i taget, speciellt när det gäller barnfamiljer. Det 
vräkningsförebyggande arbetet ska utökas.  

Sabina Music (C) 
Tack så mycket! Nu var det så många som nämnde det, så jag tänker att jag måste bemöta det och jag 
förstår om man är rädd för motprestation om det skulle ställa samma krav på alla, för självklart kan 
inte alla människor uppfylla samma krav. Den är individanpassad utifrån egna förmågor och 
möjligheter och behov och många människor kommer faktiskt må bättre av att gå och söka ett jobb, 
gå på svenskakurser eller andra relevanta utbildningar som stärker dem. Att lämna ett barn på 
förskolan så att man frigör tid för just detta, men också för barnets skull, att komma in i samhället och 
få en gemenskap där. Att gå på rehab eller liknande som man behöver, allt detta tar människan 
närmare till egen sysselsättning, inkluderandet i samhället och ett eget, friare liv. Tack! 

Erik Norén (V) 
Jag vill gärna att borgarna förklarar hur att rensa diken är utvecklande och anses som en lämplig 
motprestation. Tack! 

Pernilla Taxén Börjesson (SD) 
Tack för ordet herr ordförande! Sverigedemokraterna vill satsa på våra äldre och den omsorg och vård 
vi tillhanda ger våra medborgare. Våra prioriterade mål är, till exempel, att säkra äldres möjlighet till 
utevistelse, social gemenskap. Vi vill införa ett gemensamt journalsystem inom sjukhus, vårdcentral 
och kommun. Vi vill satsa på vår personal och deras arbetsmiljö för att öka trivsel och attraktivitet i 
omsorgsyrket och samtidigt höja kvalitén på den givna omsorgen och vården. Vi vill också göra 
flertalet satsningar inom den kommunala måltiden, genom att anställa dietister och satsa på mer och 
fler lokala kök. Under pandemin har det blivit särskilt tydligt med de brister vi har och hade, några 
brister är förhoppningsvis åtgärdade och vi vet att hygienrutinerna, till exempel, har förbättrats. Men 
äldre i staden har inte fått komma ut tillräckligt eller möjlighet till att ta del av dess sociala gemenskap 
i den utsträckning som varje människa behöver. Många var redan, innan pandemin, isolerade och 
under pandemin blev det för många bara värre. Sverigedemokraterna anser att varje äldre medborgare 
i vår stad förtjänar mer än det vi ger och även på riksplan gör vi många ekonomiska satsningar på våra 
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pensionärer. I Göteborgs stad har vi möjlighet att göra mer, att se varje 
individ som både behöver omsorg och vård. Göteborg borde kunna bättre än det vi gör idag. Med 
Sverigedemokraternas budget hade många löften infriats. Vi prioriterar om och vi prioriterar våra 
äldre. Tack! 

Bo Anderssen (L) 
Tack herr ordförande! Det är inte många idag som har varit i talarstolen och pratat om 
funktionshinderfrågor och det är en fråga som vi i Alliansen och inte minst i Liberalerna, prioriterar 
väldigt mycket. Alla människor är olika och alla har rätt att vara med i samhället på lika villkor. 
Stadens arbete med funktionsstöd handlar om att möjliggöra stöd som leder till att en 
funktionsnedsättning inte blir ett hinder. Personer som har en funktionsnedsättning har rätt till stöd 
och hjälp i vardagen att kunna leva ett självständigt liv. Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade syftar till att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra 
genom insatser och säkras skäliga levnadsvillkor. Oavsett var man bor i Göteborg, ska den enskilde ha 
goda möjligheter att påverka sin vardag. Så långt som möjligt ska var och en, utifrån sina 
förutsättningar och önskemål, kunna leva ett självständigt liv och ha en sysselsättning, ett arbete att gå 
till eller studera. Det är viktigt att stadens arbete med enkelt [??] hinder fortsatt prioriteras och det är 
någonting som vi i Alliansen verkligen vill lyfta fram. Idag hamnar allt för många människor i kläm 
mellan olika system och myndigheter. Det är viktigt att funktionshindersnämnden ska förbättra 
samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och med regionen för att människor ska få 
bästa möjliga stöd. Nämnden behöver utveckla ett koordinerat arbetssätt för att underlätta för 
människor med omfattande och komplicerade behov av stöd. En viktig del i att förbättra 
verksamheten för personer med funktionsnedsättning är att utveckla användandet av digital 
välfärdsteknik. Bostäder med särskild service är en form av boende för personer med 
funktionsnedsättning. Idag bor cirka 1 700 personer i bostäder med särskild service, antingen i 
servicebostäder eller i gruppbostad. Efterfrågan är större än utbudet, vilket innebär att inte minst unga 
får vänta länge för att flytta hemifrån. Idag står 200 personer för en plats i BmSS-boenden, det är 
viktigt att vi bygger ut detta framöver. Tack! 

Nina Miskovsky (M) 
Hederskulturer har tagit sig uttryck i ett förtryck i form av kvinnofientliga traditioner och strukturer 
som aldrig kan accepteras i ett jämlikt samhälle. En avgörande förutsättning för kvinnors egenmakt, 
oberoende ekonomisk självständighet. Utrikes födda kvinnor står långt från arbetsmarknaden, vissa 
ska jag säga. I Sverige arbetar endast en av tre och det påverkar inte bara dessa kvinnors frihet och 
möjlighet att fatta beslut om sitt eget liv utan riskerar också att gå i arv till deras barn, därför ska ett 
extra fokus ligga på denna grupp. Kvinnor som lever under mäns fysiska och psykiska våld, som inte 
har tillgång till husets försörjningsstöd, är än mer utsatta. Kanske vet hon inte om hon skulle kunna 
försörja sina barn om hon lämnar det destruktiva förhållandet, därför ska försörjningsstödet som regel 
gå till kvinnan i hushållet. När försörjningsstödet går till kvinnan säkerställs att hon har ett eget 
bankkonto och ett eget bankbetalkort som ger henne större trygghet och frihet och ökar 
jämställdheten. 
 
Rödgrönrosa har en väldigt naiv syn på trygghetsfrågorna. De vill ersätta ordningsvakter med 
uppsökande socialt arbete och jobba enbart med förebyggande insatser och undvika repressiva 
åtgärder. Det är en naiv syn på de problem som vi ser idag i Göteborg. Vi ser behovet av att göra både 
och. Både satsa på förebyggande insatser som “Trygg i”-modellen, uppsökande arbete och tidiga 
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insatser för barn och unga. Samtidigt måste vi få bort kriminella från våra 
gator, ha kameror och samarbete med bostadsbolagen och polisen. Hur tror ni, vänstern, att man ska 
lösa problematiken som vi ser idag och hur ser ni socialdemokrater på att förlika er med den syn på 
vad Göteborg behöver för att bli tryggt? Tack! 

Sara Carlsson Hägglund (V) 
Tack! Naturligtvis så ser vi att det behöver göras insatser även när man redan finns i kriminalitet och 
naturligtvis så ser vi också att socialtjänsten har ett ansvar för grupper som redan befinner sig i 
kriminalitet och man behöver ha fungerande avhopparverksamheter för de som vill lämna kriminalitet 
och vi behöver också ha en handläggning av ärenden som är rättssäker, trygg och ger inflytande. Men 
polisen behöver också göra sin del och vi behöver göra vårt stora arbete för att motverka för att vi 
någonsin skas komma någon annanstans än att vi behöver ha de stora insatserna som behövs för de 
som redan är aktuella. Så huvudfokus är det förebyggande men naturligtvis så ser vi att det också 
behövs annat. Tack! 

Marina Johansson (S) 
Tack så mycket fullmäktige och åhörare! Angående trygghet och kriminalitet så behöver ni inte vara 
ett dugg oroliga för oss Nina. Vi lägger dels mycket mer pengar på socialnämnden än vad ni gör, vi 
lägger nästan tredubbelt så mycket på avhopparverksamheten, vi har inga konstiga fulbesparingar som 
ni har, det vill säga, ni kompenserar inte för löner och priser. Det är underligt att inte fler fackförbund 
står här och protesterar, det är en riktig fulbesparing. Ni har dessutom mål på sidan hundra-någonting, 
jag hittar det inte nu, men där ni skriver om att “ni ska ta fram ett strategiskt arbete för att effektivisera 
verksamheten”. Det kan låta bra, men då vet vi, som vanligt, att det kommer vara de längst ut som 
kommer ryka, det är undersköterskorna, det är socionomerna. Dessutom har ni indikatorer på att 
kostnader ska minska inom socialtjänsten och ni lägger pengar på att öka bemanningen bara på 
socialnämndens centrum, när hela stadens socialtjänst behöver fler anställda. Det ser vi till [??] får fler 
anställda. 

Nina Miskovsky (M) 
Tack så mycket! Min fråga var om hur Socialdemokraterna kan förlika sig med den syn som 
rödgrönrosa har på trygghetsfrågorna, om man nu ser det som ett möjligt alternativ. Inte hur ni själva, 
så att säga, ser på det, men hur ska man kunna förlika de här två olika synsätten? Tack! 

Marina Johansson (S) 
Tack så mycket! Vi har jobbat fram en budget som vi står för och som vi tycker är viktiga, det är det 
som det här handlar om. Ni har i alla tidigare debatter försökt att få oss att ta ansvar för de andra 
partierna på vänstersidan, det kan vi inte göra. Vi tar fram vår egen budget, vi har som tydligast fokus, 
välfärden först, det vill säga gör satsningar på personalen längst ut, gör inga fulbesparingar som ni 
gör, se till att vi får ett bättre arbete i socialtjänsten, bemanna upp där, så att skolan får den hjälpen de 
behöver, att vi hittar barnen tidigt och ger stöd och vi har särskild utökning på socialtjänsten att 
motverka gängkriminaliteten, dedikerat rätt ut till socialtjänsten. Tack! 
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Nina Miskovsky (M) 
Tack så mycket! Jag vill bara vara tydlig med att det här med effektiviseringar, det har varit tydligt 
från oss sedan vi tog över i staden, att det ska inte fokuseras på den yttre linjen utan det finns många 
sätt att göra effektiviseringar i en verksamhet på och vi tycker att det är sunt att verksamheter i staden 
hela tiden arbetar med att jobba på ett effektivare sätt och det innebär inte med automatik då att man 
ska skära ner på personal utan det kan vara organisation, det kan vara digitalisering och det kan vara 
mycket annat. Tack! 

Lillemor Williamsson (D) 
Tack ordförande och ledamöter och åhörare! Det är mycket man skulle vilja säga och så har man bara 
två minuter på sig, det här är så viktiga områden. Men någonting som Martin nämnde och som gäller 
allihop, det är det här att man måste ta höjd för ökade löner, kostnader för löner och annat och även 
osakliga löneskillnader. Det har vi gjort i vår budget, på alla de här områdena. Om jag ska säga 
någonting om socialtjänsten så är det väldigt viktigt att de får resurser för att jobba så här 
förebyggande som de har stora möjligheter att göra, i samarbete med skola, med polis, med 
civilsamhället. Det görs redan mycket och det behöver göras väldigt mycket mer där. Vi sätter av 
också särskilda medel för det ska kunna finnas socialsekreterare som är stöd i både förskolor och i 
skolor. Jag vill nämna också att det finns siffror på att i mitten av 80-talet, då jobbade 
socialsekreterarna 70% av sin arbetstid med direkt mot klienter och det kan man tycka är lite för lite, 
de lade alltså 30% på administration, men idag så jobbar man bara 24% med direkt klientarbete. Så 
det finns alltså mycket administrativa saker som vi inte behöver hålla på med utan jobba mer rakt ut i 
verkligheten, tror vi.  
 
Om jag ska nämna lite grann om äldreboenden, så sätter vi av extra medel för att förbättra 
matkvalitén, för det behövs där och de behöver också få bättre utrustning vad gäller digitala medel. 
Det finns så mycket nu som vi kan använda så att de kan få tillgång till streamingtjänster, till annat. Så 
var det BmSS-boenden, det behövs jättemycket mer sådana, jag har besökt, jag vet och 
stadsplaneringen får ta hänsyn till det. Tack! 

Marina Johansson (S) 
Tack så mycket fullmäktige, åhörare! Nu tänkte jag prata lite om äldreomsorg och våra äldre 
göteborgare och deras livsvillkor. Det som är väldigt viktigt för oss i vår budget är att äldre ska kunna 
leva ett liv i självständighet och kunna påverka sin vardag och den verksamhet man kanske eventuellt 
tar del av. Vi pratar väldigt ofta om väldigt sjuka äldre och äldreomsorg och vård och omsorg och det 
måste vi fortsatt självklart göra och lägga mycket kraft och energi på att förbättra den delen i 
äldreomsorgen. Men generellt måste också staden bli en bättre stad att leva i och åldras i. Då handlar 
det om andra viktiga frågor för äldre, för det är trots allt att de allra flesta som är över 65 lever hemma 
i sitt hem och utan rätt mycket inblandning från våra verksamheter på det sättet. Man är ganska frisk 
och ganska nöjd med livet, är väldigt många, och då måste vi också bli bättre på att tillvarata dem och 
se till att vi är en stad som är äldre vänlig och tillgänglig för alla och den dagen när man behöver stöd 
så ska äldreomsorgen finnas där på bästa sätt. Vi, vet ni om, det är ingen hemlighet, vi vill ha offentlig 
regi, vi vill att skattepengarna ska gå till verksamheter och till de äldre, inte till privata vinstuttag. 
Sedan för att åstadkomma en kvalité som levererar, så måste vi se till att personalen som arbetar i 
äldreomsorgen får villkor som är bra, får fler kollegor som är utbildade. Vi vill öka grundbemanning 
rejält, vi ser till i vår budget att vi hittar system att kontinuerligt kompetensutveckla personalen och 
sist, men inte minst, så väntar jag fortfarande på svar. Hur ska ni se till att allt detta sker med er 
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bristande styrning på hur besparingarna slår hejvilt, både i äldreomsorgen? Vi 
ser redan nu att det är ungefär 200 färre undersköterskor, samtidigt så är det 300 fler administratörer 
totalt i staden. Tack! 

Elisabet Lann (KD) 
Tack så mycket! Det är otroligt välkommet att äldreomsorgen har seglat upp som en viktig fråga för 
Socialdemokraterna när ni har hamnat i opposition, men om ni vill att äldreomsorgen ska bedrivas i 
kommunal regi, varför har ni låtit våra boenden stå och förfalla? Det är så eftersatt underhåll så att 
medarbetarna får huvudvärk, det går inte att bo där. Människor vantrivs och så får de inte flytta in i 
nya boenden som andra aktörer har tagit initiativ till att bygga för att ni underlät att göra det. Om ni 
vill ha äldreomsorgen i kommunal regi, varför byggde ni inte äldreboenden? Varför underhöll ni inte 
de boenden som staden hade?  

Ulf Carlsson (MP) 
Tack så mycket ordförande och fullmäktige! Först, Nina Miskovsky, apropå naivitet i rödgrön 
tappning. Det handlar om en balans mellan åtgärdande och förebyggande åtgärder och jag tycker 
snarare att Alliansens knippe av repressiva akutåtgärder andas desperation. Förebyggande arbete är 
långsiktigt och det behöver vi satsa på. Vi har också repressiva åtgärder i vår budget och så vill jag 
säga så här att Alliansen skriver i sin budget. 
 
“Antalet hembesök ska öka för att socialtjänsten ska få en korrekt bild av den sökandes situation, 
medverkar inte personen till sin egen utredning genom att inte tillåta hembesök, ska detta påverka 
försörjningsstödet.” 
 
Så står det i budgeten, det var slut på citat där. Det är tveksamt om det över huvud taget är lagligt att 
göra på det sättet. Det finns flera JO-beslut där socialnämnden får kritik för hembesök angående 
försörjningsstöd. Så här skriver JO, 2019, i ett av besluten.  
 
“För att socialtjänsten ska kunna genomföra hembesök inom ramen för en utredning om rätten till 
ekonomiskt bistånd krävs att den enskilde samtycker till hembesöket. Frivilligheten måste vara reell 
och socialtjänsten bör diskutera saken med den enskilde så att denne får möjlighet att ta ställning till 
om han eller hon vill acceptera det intrång i hans eller hennes integritet som ett hembesök 
otvivelaktigt utgör.” 
 
Förutom att det är moraliskt tveksamt, tycker jag, med hembesök i den här socialtjänsttappningen så 
riskerar ni alltså att slira på lagligheten. Tack så mycket! 

Stina Sewén (Fi) 
Jag vill också prata lite mer om äldreomsorgen, för arbetssituationen inom äldreomsorgen är pressad 
och sjukskrivningstalen är höga. Många anställda har också jobbat extra hårt nu under pandemin för 
att täcka upp för sjuka kollegor. Det är oftast svårt att rekrytera tillräckligt med kompetent personal 
till detta livsviktiga yrke som ofta uppfattas som ett lågstatusyrke, som man inte behöver någon 
utbildning eller speciell kompetens för att genomföra. Det här är verksamheter beroende av hög 
kontinuitet och att man är bra på att känna in och läsa av andra människor. Det kräver ofta god 
förmåga att möta människor med olika typer av demenssjukdomar och kompetens för att utföra olika 
medicinska åtgärder för svårt multisjuka, det är inte ett lätt jobb. Jag tror och hoppas att detta har 
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blivit uppenbart för fler nu under pandemin. Men, jag hade hoppats ett större 
avtryck i fler budgetar här, inte bara i ord utan i ekonomiska resurser. När äldreomsorgen brister är 
anhöriga, främst kvinnor, som i högre grad tar ansvar för att vårda och stödja sina närstående hemma. 
Detta leder till att kvinnor går ner i arbetstid, med inkomstbortfall som följd. Det blir högre total 
arbetsbelastning och mer stress och oro. Anhöriga som väljer att stödja sjuka i hemmet ska göra det 
för att de vill och inte för att de ser stora brister i äldreomsorgen. Vi vill att anhörigcentrum ska finnas 
i alla delar av Göteborg och att avlastning ska finnas när den behövs, utifrån den äldre och anhörigas 
behov och att den ska vara förutsägbar och av god kvalité. Vi har massa fantastisk personal som 
vänder ut och in på sig själva för att skapa en värdig äldreomsorg, men att göra ett gott jobb ska inte 
slita på hälsan. När vi inte betalar så kostar det någon annanstans. Därför behöver vi rösta på den 
rödgrönrosa budgeten, för att säkra pengar till äldreomsorgen.  

Elisabet Lann (KD) 
Tack så mycket! Jag tycker det är roligt att några pratar äldreomsorg i alla fall, det är väldigt mycket 
social omsorg och annat, så jag får passa på. Jag vet inte vem den antydningen var till, att det inte syns 
i andra budgetar att äldreomsorgen inte är prioriterad, men det gäller också att titta på resultaten, vad 
har hänt. Som jag sade innan så har vi lägre andel av den arbetade tiden som utförs av timanställda än 
på 10 år, vi är nere på 7%, någonting som det rödgrönrosa eller förra styret aldrig var i närheten av, 
fast man hade ett mål i pappret på 5%. Personalkontinuiteten inom hemtjänsten har blivit bättre. Den 
försämrades varje under förra mandatperioden och personalen är faktiskt något mer nöjda och mer 
engagerade, trots pandemin, än vad de var 2018. Jag är inte nöjd, vi behöver göra mycket mer, men vi 
är på rätt väg, det är i rätt riktning nu. Vi ska fortsätta det arbetet och tack för engagemanget.  

Sara Carlsson Hägglund (V) 
Tack! Jag vill tacka Ulf och Stina för sina inlägg som gav mig lite utrymme att prata om någonting 
annat. Jag skulle vilja prata lite om personer med normbrytande funktionalitet och där vi ser att de har 
en sämre hälsa, både fysisk och psykisk, lägre inkomster, sämre förankringar i arbetslivet och lägre 
deltagande i både sociala, kulturella och politiska sammanhang. Att arbeta för att fler personer med 
normbrytande funktionalitet ska komma i arbete eller annan meningsfull sysselsättning är ett viktigt 
mål för oss. Fokus ska vara på att så många som möjligt ska få stöd på den ordinarie arbetsmarknaden 
men daglig verksamhet är också en oerhört viktig del där många av göteborgares vardag behöver 
värnas, både som meningsfull sysselsättning och som ett sätt att komma närmare arbetsmarknaden. 
Den verksamhet som erbjuds behöver hålla god kvalité och vi vill att ersättningen ska öka. Vi vill 
också att alla ska få fyra veckors ledighet under sommaren med bibehållen rehabiliteringsersättning 
och bibehållen ersättning vid sjukfrånvaro. 
 
Inte minst av allt så vill vi att LOV inom daglig verksamhet ska avskaffas. Högerstyrets så kallade 
valfrihetsreform inom daglig verksamhet har förstört vardagen för både brukare och arbetsmiljön för 
våra anställda. Flera verksamheter har fått lägga ner i och med LOV inom daglig verksamhet, då stora 
nedskärningar gjordes i verksamheten samtidigt som LOV infördes. Systemet innebär också stora 
kostnader för kontroll och uppföljning och ett system med kränkande bedömningar av personens 
förmågor. Högerstyret förskönar bilden av LOV i daglig verksamhet och skriver att tillämpningen gör 
det möjligt att välja mellan olika utförare och menar att det i sig ger en ökad mångfald och kvalité i 
verksamheten, det stämmer inte. Vi vill i stället gå tillbaka till upphandlingsvarianten som vi har haft 
tidigare, som vi ser innebär verklig valfrihet, där vi, genom att använda brukarens val, ska kunna få 
bättre upphandlingar utifrån det önskemål som finns. Tack! 
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Krista Femrell (SD) 
Tack ordförande! Det ligger i Sverigedemokraternas vision att ta hand om våra medborgare på ett 
säkert och omsorgsfullt sätt och personer med funktionsnedsättning ska beredas möjlighet till att få ett 
gott liv och få verka i samhället utifrån sina individuella förutsättningar. Ett riktigt arbete ger 
yrkesstolthet och god självkänsla. Utanförskap vänds till gemenskap om man får rätt stöttning och 
insatser för att komma ut i ett jobb. Utanförskap vänds genom att man kan få hjälp ur ett missbruk 
eller andra sociala begränsade situationer. Det ska inte vara omöjligt att kunna skaffa sig en 
utbildning, en egen bostad eller ett meningsfullt arbete. Stadens arbetsplatser måste bli bättre på att ta 
emot personer med funktionsnedsättning. Det ska inte heller vara svårt eller omöjligt att få igång en 
aktiv fritid med fysisk aktivitet som är en väldigt viktig faktor för att man ska kunna ha en god hälsa. 
Åtgärderna måste bara vara anpassade efter behoven. Det sociala innehållet för människor med 
funktionsnedsättning ska utvecklas i samarbete med civilsamhället. Tack! 

Agneta Kjaerbeck (SD) 
Tack för ordet herr ordförande! Jag vill gå tillbaka, det är spridda skurar idag, till äldreomsorgen och 
prata om 2019. Jag var helt ny här och hade aldrig jobbat med politik men jag hade sålt många 
underkläder till gamla damer födda både på 20-talet och 30-talet och då fanns det någonting som hette 
värdighetsgarantier i kommunstyrelsen, ett ärende där vi skulle bestämma vad som är värdigt för 
äldre. Bland annat så stod det att man skulle ha tydliga namnbrickor när man kom och man skulle veta 
hur dagen såg ut. Det fanns ingenting om att man skulle förstå den som kom och hjälpte en, men det 
hade jag hört, från de här små gummorna, att det var bland det största problemet på morgonen, när 
man skulle få sina ögondroppar och det kom någon och man inte riktigt visste och en del kunde fråga 
om de fick lov att titta på hemmet och vad fint det är men de kände sig inte helt trygga och såg 
suddigt och då gick någon runt i deras lägenhet, för de vågade inte säga nej. Med den här lilla 
kunskapen jag hade så kände jag att det är helt vansinnigt att vi inte har språkkrav och inte begär ett 
godkänt brottsregister. Vi lade de här punkterna och det röstades ner av allihop. Sedan lade vi dem 
som motioner och drev dem och det röstades ner av allihop. Då blev det 2020, nu är det 2021, nu 
pratar alla exakt likadant som vi gjorde då och för de äldres skull har jag bara en sak att säga, ni borde 
skämmas allihopa att det här skulle ta så lång tid. Nu är vi äntligen på väg, men att ni har sådana 
låsningar så att det går ut över de äldre, det är en stor skam. Tack för ordet! 

Erik Norén (V) 
Tack för ordet! Då tänkte jag avsluta här med att prata lite personalfrågor. Personalen är stommen i all 
välfärdsverksamhet, en personal som är nöjd med sin arbetssituation och som besitter rätt kompetens 
är en förutsättning för en god kvalité i verksamheten. Genom att lyssna på personal och deras fackliga 
representanter ska vi skapa en god arbetssituation inom våra verksamheter. Personal som trivs på sin 
arbetsplats och som har en trygg anställning stannar kvar, nöjd personal som stannar kvar och som 
erbjuds utveckling inom sitt yrke kommer att höja verksamheternas kvalité. Det kommer också att 
skapa den kontinuitet som de äldre efterfrågar och att det är samma person som kommer varje dag och 
gör att det skapas en person i kännedom och en trygg relation. Inom socialtjänsten är det givetvis så 
att även där är en nöjd och kompetent personalnyckeln och där är vi inte idag. Arbetssituationen inom 
stora delar av socialtjänsten är ohållbar, vi behöver anställa fler utbildade socionomer för att skapa en 
hållbar arbetssituation. Kompetent personal kan inte ersättas med appar och AI och utbildade tolkar är 
nödvändiga för att kunna erbjuda likvärdigt stöd till alla. Tack! 



Kommunfullmäktige 
 
 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige 
48 

Stina Svensson (Fi) 
Tack så jättemycket ordförande! Sara lyfte många av de insatser som vi gör i vår rödgrönrosa budget, 
men jag ska nämna några andra som vi också har, kanske att jag går in lite i dig, men det är strunt 
samma. Vi rödgrönrosa, vi lägger mer resurser på enkelt avhjälpta hinder. Det var faktiskt vi 
rödgrönrosa plus S i förra mandatperioden som lade rejäla pengar på den här insatsen. Det är lite så att 
det är arbete och det är väldigt bra att ni hänger kvar, men ni ger lite mindre pengar än vad vi har, vi 
har en större ambitionsnivå än så. Tillgänglighetsfrågan måste fortsätta när vi bygger nytt. Nya 
gemensamhetsytor exempelvis, det har vi i rödgrönrosa budgeten, om utegym till exempel, att de 
också ska göras tillgängliga för personer med normbrytande funktionalitet. En annan sak är universell 
design, som är avgörande för att skapa ett samhälle för alla. Funktionsrätt handlar om rätten att kunna 
leva sitt liv som alla andra, rätten till skola, vård och omsorg, ingå i ett demokratiskt arbete som 
kommunfullmäktige, exempelvis. Jag vill också prata då att leva ett liv utan våld, även för personer 
med normbrytande funktionalitet. Jag har min kollega i Fi, Denise Cresso, som har utrett hur våldet 
ser ut mot kvinnor med normbrytande funktionalitet, det är en utredning som jämför siffror med 
rapporten från Slagen dam från 2001 och den här rapporten heter Dubbelt utsatt, den är från 2010. Det 
är lite gamla siffror, men våldet minskar inte, det vet vi. Det är jobbigt, vi ser att våldet med unga är 
dubbelt och våld i nära är dubbelt från övriga. Vi behöver se då, funktionsrätt, i alla politiska 
områden, på vartenda område få in funktionsrätt i våra budgetar. Nu hann jag inte mer, det var synd, 
men ni förstår vad jag menar. Tack! 

Pernilla Taxén Börjesson (SD) 
Tack för ordet! Två minuter och två timmar på det här stora blocket är inte mycket, så vi får hoppas 
att vi håller tid, men det är tveksamt skulle jag vilja påstå. Två minuter är inte mycket tid och hur 
många gånger [??] går upp i den här talarstolen idag och yrkar kanske på vår budget, så vet vi att 
kanske vår budget, Sverigedemokraternas, inte går igenom. Vår budget finns att läsa på vår hemsida 
och i Netpublicator, för den som vill läsa mer, men jag tänkte ta tillfället i akt i stället denna gång och 
ställa två frågor på Alliansens budget, för detta är också ett tillfälle för det. Alliansen skriver i sin 
budget att “medel avsätts för att kunna attrahera och behålla personal med rätt kompetens” och på 
detta har jag då två frågor till Alliansen. Hur mycket medel avsätter ni till detta? Menar ni att ni inte 
vill höja de med lägst lön och lägst kompetens i äldreomsorgen? Alliansen budgeterar lägst summa av 
alla, budgetgruppen på Göteborgs stads äldre vård- och omsorgsnämnd. Jag tror inte att Alliansen 
kommer att nå sina mål för nämnden utan större investeringar. Tack! 

Elisabet Lann (KD) 
Tack så mycket! Det har funnits gott om tid att läsa Alliansens budget, till skillnad från en del andra 
budgetar som inte har funnits chans att läsa. Då står det där att vi avsätter 12 miljoner riktat för att 
kunna konkurrera med våra kranskommuner om utbildad personal. Vi ser att kompetensförsörjningen 
är jätteviktig och äldreomsorgen är ingen lågtröskelbransch, vi behöver utbildad personal och därför 
gör vi den här särskilda lönesatsningen. Tack! 

Pernilla Taxén Börjesson (SD) 
Tack så mycket! Era 12 miljoner, sätt de 12 miljonerna i relationen till Sverigedemokraternas förslag 
om en lönesatsning inom äldreomsorgen på 43 800 000.  
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Marina Johansson (S) 

Tack så mycket fullmäktige, åhörare! Jag tänkte ta chansen och bemöta några punkter som 
kom upp tidigare under dagen, även under gruppledardebatten som handlar om det här 
området. Då nämnde, exempelvis du Nina, att försörjningsstödet har minskat och det 
stämmer, men läser man i uppföljningsrapporten så är det främst skälet är pandemirelaterat, 
det vill säga att regeringen har förändrat och gjort flertalet förbättringar i 
socialförsäkringssystemet, bland annat med förbättringar i a-kassan, så där kan ni inte riktigt 
slå er för bröstet tänker jag. Sedan nämnde också Elisabet Lann, under gruppledardebatten, 
att hemlösheten har minskat i Göteborg. Vi har haft fruktansvärda siffror när det gäller 
hemlöshet i Göteborg och inte minst när det gäller barn, det stämmer, det har gått ner, det 
stämmer också. Men även här kan ni tyvärr inte slå er för bröstet utan det beror på att antalet 
nyanlända har kraftigt minskat och det är ett resultat av regeringspolitik och inte er politik här 
lokalt. Dessutom, inom det här sociala området, i stort sett alla grupper vi pratar om här, 
äldre, pensionärer, ungdomar som vill flytta hemifrån, våldsutsatta kvinnor, alla de grupperna 
kommer få kraftiga bekymmer, större bekymmer än vad man redan har idag, att hitta en egen 
bostad i Göteborg framöver och det beror på era massiva ombildningar som kommer ske här. 
Så det ni säger i ena änden tar ni bort fruktansvärt hårt i andra änden, när det gäller sociala 
frågorna. Ni angrep oss oerhört mycket i gruppledardebatten om det här med att vi vill 
fokusera på att se till att resurserna går till personalen längst ut. Ni har ingen styrning hur er 
osthyvel slår, det har vi, vi prioriterar de längst ut och jag har fortfarande inte fått svar och jag 
förväntar mig på ni som står på listan att ni svarar på det här. Hur ska ni säkerställa att det 
inte slår längst ut, med alla de mål och indikatorer ni har i er budget? Tack! 

Elisabet Lann (KD) 
Tack så mycket! Nu var det så mycket så jag nästan glömde bort men apropå hemlösheten här så är 
det också så att vi bygger rekordmycket, köerna minskar till boplats också, så det handlar inte bara om 
att det är färre nyanlända som kommer nu, för alla människor som är här är fortfarande här och 
hemlösheten går ner kraftigt. När det gäller ditt uttryck av “fulbesparingar”, jag vidhåller att de här 
magiska 300 miljonerna är extremfulbesparingar. Det är du som har suttit i ÄVO-nämnden, till 
exempel och lagt sju yrkanden per möte. Jag frågar vem det är som ska göra det här arbetet. En del av 
uppdragen är rena forskningsuppdrag med beställningar på åtgärder liksom, det är forskningsanslag 
som skulle behövas. Är det medarbetarna längst ute i verksamheten som ska göra det här eller vem är 
det? Hur ska det gå till? 

Marina Johansson (S) 
Tack så mycket fullmäktige, åhörare! Återigen får jag bocka av några felaktiga påståenden här då. När 
det gäller byggtakten i Göteborg så beror det på allt det arbete vi lade ner och då var det gänget på den 
här sidan som har styrt i 24 år, som jag alltid får höra. Det är tack vare det arbetet vi lade ner under 
föregående perioder som vi ser resultat av nu i färdigställda bostäder och bostäder som kommer ut på 
marknaden på olika sätt, så där kan ni inte ta åt er credden. När det gäller alla våra uppdrag, jag ser det 
som ändå på något sätt att vi är i opposition Elisabet och ser vi brister i äldreomsorgen så är det vår 
skyldighet att lägga uppdrag och det som är lite roligt ändå är väl att i stort sett egentligen alla 
uppdrag vi har lagt i äldrenämnden har också ni tyckt ändå var bra och har bifallit väldigt många, får 
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man säga, inte minst [??] arbetsmiljö, ökad grundbemanning, nattarbetstiden 
för hemtjänstpersonalen, covid-arbetet, med mera. Tack! 

Kristina Bergman Alme (L) 
Tack herr ordförande! Jag tänkte att jag skulle debattera lite grann här i sista minutrarna mot Agneta 
Kjaerbeck. Hon var här och vände alldeles nyss men jag tänker att det är ofta så att man verkligen kan 
tycka, att när det gäller de som har krigat för IS eller på andra sätt stött IS, att man skulle vilja slänga 
bort nyckeln och verkligen göra allt för att distansera sig. Nu är vår lagstiftning inte skriven så, så att 
vi kan göra det. De som är medborgare har rätt att återvända, det är en princip som gäller i de flesta 
länder. När det gäller socialbidrag så har vi heller ingen rättspraxis att vägra socialbidrag för den som 
inte kan försörja sig. Man skulle kunna göra en tolkning som nästintill är rättshaveristisk, att säga att 
de senaste tre månaderna så har du inte haft någon inkomst, men då ska man bevisa att den personen 
har använt pengar till någonting annat och om, som i det här fallet med de här IS-kvinnorna, är att de 
har varit i ett läger i ett antal år, de har inte haft någon inkomst, de har antagligen inte heller fått betala 
för resan hem eftersom de verkligen har blivit utslängda. Därför kan man då inte hävda att de har 
använt några pengar på ett dumdristigt sätt. Att de har förhållit sig till Sverige på ett helt vedervärdigt 
sätt och den värdegrund vi har, det uppfattar jag att vi alla i den här salen är helt eniga om. Jag tror att 
man istället bör lägga krutet på effektiva metoder och avprogrammeringar och där har vi inga bra 
metoder. Det finns de som menar att det i princip finns två metoder. Hur gjorde man med nazisterna? 
Klappade dem på huvudet och sade att “det här var ingen bra idé, det glömmer vi nu” eller 
saudiarabisk metod, “tänker du ställa upp på att lämna det här, ja, bra. Inte, då skjuter vi dig”. Vi bör 
hitta någonting där emellan som fungerar bättre. Det är en bra fråga att lyfta men det fungerar inte 
riktigt så. Tack! 

Stina Sewén (Fi) 
Jag trodde jag skulle få tillfälle att fråga detta i en replik, men eftersom de kommunala hälso- och 
sjukvården knappt har varit uppe här idag så har jag tyvärr inte fått tillfälle, så jag väljer att gå upp 
igen. För det är någonting som jag inte får ihop, som ni skriver i er budget, det är att ni har en målbild 
att minimera onödigt lidande och sjukhusvistelser som kan undvikas och att kommunen måste värna 
om utvecklingen av en sammanhållen vård, där samarbete mellan kommun och region fungerar väl, 
skriver ni i er budget. Det låter jättebra såklart, men jag har svårt att få ihop det, de här fina orden, 
med den politiken som ni för i praktiken. För varför lägger ni då ner ASIH-teamen, till exempel, 
avancerad sjukvård i hemmet. De fackliga i de verksamheterna lyfter upp att det sannolikt kommer 
leda till mer akutsjukvård, att svårt sjuka personer i livets slut kommer få lägga sin sista energi på att 
åka in och ut på sjukhuset i stället för att kunna vårdas i hemmet. Jag förstår inte riktigt hur ni får ihop 
det här. 

Elisabet Lann (KD) 
Tack så mycket! Jag ska svara väldigt kort, för jag tror att det väntar en interpellationsdebatt om den 
här frågan längre fram och det är en otroligt svår fråga. Men just när det gäller ASIH så handlar detta 
om att Västra Götalandsregionen tar hem ansvaret för den vård som de ansvarar för och det pågår en 
översyn och en process. Inga beslut är fattade än men jag tror att vi alla är otroligt angelägna om att 
detta ska ske på ett så bra sätt som möjligt. Men det är alltså inte enbart upp till Göteborgs kommun 
att välja att bedriva, vi har egentligen inte ens laglig rätt att bedriva specialiserad sjukvård i hemmet, 
vilket detta är och det sker utan avtal. Så därför finns det ett behov av att se över detta och det är 
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regionen som har tagit initiativ till att utforma en likvärdig specialiserad 
palliativ vård i hemmet i hela regionen. Tack! 

Stina Sewén (Fi) 
Jag håller med Elisabet, att det är en gränszon mellan specialiserad vård och vilken vård som ska 
bedrivas av vem, men även om du säger att inga beslut är fattade, så pågår det en praktisk avveckling 
av ASIH och det är lätt att hänvisa till regionen men de har, i praktiken, ingen vård som möter upp det 
här, vilket gör att det kommer drabba patienterna och de kommer behöva åka in och ut till sjukhuset 
men det låter jättebra ifall ni stoppar det här och ser till att det inte blir så nu innan årsskiftet.  

Elisabet Lann (KD) 
Vi kan naturligtvis inte stoppa regionens arbete, att det pågår ett arbete med att se över organisationen 
och jag hoppas att ingen uppfattade att jag sade att vi kommer stoppa regionen från att ta tillbaka 
ansvaret för den vård som de, enligt lag, är ansvariga för. Däremot så är vi alla angelägna, vågar jag 
säga, att det ska bli under ordnade former. Vi har varit tydliga med att vi inte kommer sluta ge vård 
till någon som redan är inne i ASIH, alla patienter som finns kommer fortsätta få den vård de har och 
det här du sade om att “regionen inte har de här teamen”, det stämmer, det håller på att bygga upp det, 
eftersom de inte har utfört den vård som de är skyldiga att göra så har de inte haft dem, men det 
arbetet är det som pågår nu. Tack! 

Iréne Sjöberg-Lundin (D) 
Det är länge sedan jag stod här faktiskt, det känns fantastiskt för mig, det här, som går med munskydd 
fortfarande. Jag, naturligtvis, kan inte sitta tyst i den här frågan för jag saknar ett ord och det är kultur 
på äldreboendena. Det finns en del, men vi, Demokraterna, vill arbeta för en än mer levande kultur 
utöver streamingtjänster och så vidare. Barbro Westerholm kallade de här äldre årsrika, jag tycker det 
är ett vackert ord. Så tänker jag ibland så här, hur skulle jag själv vilja ha det när jag en dag kommer 
att hamna på ett äldreboende. Nu kommer alla förmodligen att hamna, på olika sätt, i någon form av 
de här boendena. Jag vill ha stråkkvartett på lördagar och jag vill ha ett glas bubbel innan det börjar. 
Jag vill ha filosofiska samtal, jag vill ha författarmöten, jag vill ha spännande, rolig, galen konst på 
väggarna som byts ut kanske var tredje vecka med unga konststuderande i vår stad. Korta 
teaterföreställningar från teatrarna, kanske små trailers från operan, från konserthus, och från det fria 
kulturlivet och så vidare. Högläsning, kanske ett glas rött, franskt, gott vin. Det är faktiskt så här att de 
årsrika är värda allt av detta, att få ett bra liv. De årsrika, de är faktiskt människor, men de är bara 
gamla. Så låt oss, tillsammans, verkligen bedriva ett härligt kulturtåg för de årsrika. Tack! 

Marina Johansson (S) 
Tack så mycket fullmäktige, åhörare! Vi håller helt med dig, från Socialdemokraterna. Vi lägger en 
satsning på just kulturen på äldreomsorgen men också på andra kommunala verksamheter. Så det är 
jag riktigt stolt över, för det måste bli mycket, mycket mer av det goda livet i äldreomsorgen. Sedan 
måste jag också passa på att säga när jag ändå är här, att det var inte så vansinnigt länge sedan som det 
innebar en besparing på, bland annat, Speldags, den verksamheten som är ute och spelar och sjunger 
och underhåller våra äldre som bor på äldreboenden och det var ett led i Alliansens 
nedskärningsbudget. Tack! 
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Nina Miskovsky (M) 
Tack för det herr ordförande! Jag vill också avrunda lite grann och har väl inte som ambition att starta 
någon ny, stor debatt här när vi nästan håller tiden. Men jag vill ändå återkoppla lite grann till det här 
med motprestation. De rödgrönrosa vill avbryta arbetet med motprestation för försörjningsstöd. Jag 
tycker inte att det är att bry sig när man, som vänstern, fokuserar på att tycka synd om, pacificera och 
låsa fast människor i utanförskap. Att ställa krav är att bry sig och jag vill också säga att alla jobb är 
viktiga och man lär sig alltid något och får arbetslivserfarenhet. Jag blir provocerad när vänstern 
nedvärderar att, till exempel, rensa diken. Det är också viktiga jobb och man bidrar till att det blir rent 
och snyggt och lär sig saker på köper, man har arbetskamrater och så vidare. Vi vill att 
försörjningsstödet ska minska och det viktigaste här är då att människor kommer till sin rätt och att de 
som kan arbeta, arbetar. Då får vi ett långsiktigt, hållbart samhälle på köpet och människor ska få den 
hjälp de har rätt till, men det finns också ett egenansvar när det gäller att, exempelvis, genomföra en 
motprestation. Jag ser inte hur ett samhälle där allt fler går på bidrag och färre jobbar kan vara 
långsiktigt hållbart. Tack! 

Ulf Carlsson (MP) 
Tack så mycket! Det är klart att vi vill alla öka försörjningsgraden, men det är frågan om metoderna 
och jag är tveksam till att motprestation faktiskt gör den nyttan som man hoppas på. Det är i praktiken 
så att väldigt många i stället ramlar mellan stolarna. Stadsmissionens siffror visar att 11% av de som 
söker hjälp hos dem idag, de har rätt till försörjningsstöd men ramlar mellan stolarna och söker inte 
den hjälpen och stödet från staden som de skulle ha rätt till och jag tror att motprestationskraven 
kommer att öka den andelen och det är inte bra.  

Sara Carlsson Hägglund (V) 
Tack! Då är vi tillbaka där igen att det låter som att vi är emot motprestation och innebär att vi vill ha 
någonting som är helt kravlöst. Det finns tydliga krav, det pratade Ulf om tidigare under debatten 
också, att vi har tydliga krav på vad som gäller för att man ska få möjlighet till ekonomiskt bistånd, 
till exempel. Det är också viktigt att arbeta tillsammans med de personer som är i behov av 
ekonomiskt stöd och att kunna arbeta tillsammans, kunna jobba med att respektera den integritet och 
självbestämmande som vi har och att det är viktigt att vi också har anpassade insatser att kunna möta. 
Att bara kunna ställa krav på motprestation blir heller inget värt om vi inte har de insatser som behövs 
för olika målgrupper. Vi behöver tillsammans identifiera vad är behoven och vad kan vi då erbjuda för 
att kunna ställa de kraven för att man ska kunna få de ersättningar man har rätt till. Tack! 

Agneta Kjaerbeck (SD) 
Vill backa M här. Vi måste naturligtvis få ut människor i enklare jobb. Vi hade nästan hundratusen 
kvadratmeter klotter i den här staden förra året som sanerades. Det finns så många tillfällen där man 
kan göra skillnad på en bidragstagare och en inkomsttagare, för det ska vara skillnad på de två 
kategorierna. Det ska alltid löna sig att arbeta och vi har, som sagt, så många barn som aldrig har sett 
sin mamma och pappa gå till jobbet. Vad är bäst, att ha en mamma eller en pappa som sitter hemma 
och får bidrag och väntar i soffan i hopplöshet eller en mamma eller en pappa som går och gör staden 
fin? Vad är det för fel på att hjälpa till att göra ett samhälle vackert? Man borde vara oerhört stolt om 
man har en mamma och pappa som gör det fint. Tack! 
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Ulf Carlsson (MP) 
Tack så mycket! Jag vill bara nämna detta att det är klart att ingen är emot enkla jobb som gör staden 
bättre. Frågan är bara hur vi motiverar människor till de enkla jobben. För det första är de flesta 
jobben är inte jätteenkla utan de kräver en viss kunskap och en viss förmåga att genomföra och då är 
det kanske snarare bättre att vi betalar tillräckligt för de jobben så de blir intressanta att genomföra i 
stället för att tvinga in folk via motprestationsåtgärder. 

Axel Darvik (L) 
Tack ordförande! Nu ska vi diskutera budgeten för utbildningsorten och den är Göteborgs stads 
överlägset största. 20 000 anställda går till jobbet och nästan halva kommunens budget går till 
utbildningssektorn. Här lägger vi grunden för framtiden och vi ser från Alliansens sida att det finns 
fler utmaningar inför 2022 som vi vill jobba med. Många barn börjar skolan utan att ha med sig 
svenska språket. Även sådana barn som är födda i Göteborg. Därför är det väldigt viktigt att vi satsar 
redan tidigt i förskolan på språket och ser till att fler barn får med sig svenska språket och ett rikt 
ordförråd när man sedan ska börja i skolan, det är en mycket viktig insats för att lägga en bra grund 
och vi kommer jobba, också med en uppsökande verksamhet och stärka upp den, för att fler barn ska 
börja förskolan. I grundskolan gör vi satsningar på trygghet och studiero, vi ska se till att stöket i 
Göteborgsskolor minskar, att vi har tidiga insatser också för de elever som hamnar efter och behöver 
ett extra stöd. Om det är så att man inte klarar av att nå upp till kraven i lågstadiet så är det också en 
möjlighet med Alliansens budget att kunna få gå ett extra år i lågstadiet och det är en möjlighet som vi 
ser måste användas oftare. 
 
Vi vill också bygga ut de särskilda undervisningsgrupperna som gör det möjligt för elever att få 
undervisning i en mindre grupp med kompetent personal som kan hjälpa och stötta och se till att man 
får ordning på inlärningen. Vi stärker också upp skolakuten som har varit väldigt framgångsrik för att 
ta hand om de elever som har hamnat snett i sin skolutveckling. På gymnasiet så förstärker vi kvalitén, 
särskilt för de yrkesförberedande programmen som då ska leda till jobb och också det mest 
kvalificerade delen med som också är forskningsanknutna lärare, för att vi ska höja kompetensen i 
hela verksamheten. Vi ska jobba vidare med, under åren, att säkerställa bra lokaler för 
verksamheterna, att de används smart och att vi ser till att det är lokaler med bra kvalité. Sammantaget 
så höjer vi kraftigt elevpengen, i grundskolan, under mandatperioden, så har det varit en höjning med 
över 11% och nästa år pekar budgeten mot ytterligare 3,5% höjning ut i elevpengen, detta är jag stolt 
över och yrkar bifall till Alliansens förslag. Tack! 

Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) 
Tack så mycket ordförande, ledamöter, göteborgare! När jag är ute och besöker skolor så slås jag av 
barns fantastiska nyfikenhet på livet och engagemang. Där alla kämpar med sina utmaningar, när 
förutsättningarna inte alltid räcker till. För att inte tala om personalens engagemang, för en 
samhällsviktig uppgift är att få lov att verka i skolans värld. Min upplevelse är dock att både barnen 
och personalen saknar ett annat sorts engagemang och respekt, nämligen det som krävs från oss 
politiker. De tycker inte att vi ger tillräckliga förutsättningar, inte resurser, de tycker inte vi förstår de 
problem som de brottas med. Det saknas personal, läroböcker, särskilt stöd och en omtyckt 
elevassistent kan plötsligt sägas upp. Elevhälsan går på knäna, det saknas engagemang. 
 
Men när man ska hota med repressalier för våra rektorer i dagspressen, då finns det alltid engagemang 
nog. Så låt mig nu försöka ge skolan lite välförtjänt engagemang och respekt. I det socialdemokratiska 
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budgetförslaget satsar vi nämligen på att ge lärarna möjlighet på att planera 
och fokusera på kärnuppdraget, höjda löner för skamligt lågbetalda lokalvårdare, måltidspersonal, vi 
försöker höja statusen för elevassistenterna i stället för att klanka på dem och vi ger rättvisare 
förutsättningar till rektorerna. I ett land med ökade klassklyftor och en väldigt segregerad stad så 
behöver skolan, i större utsträckning, kompensera för barns sociala färdigheter, där vet jag att vi är 
överens, det är så vi utjämnar livschanser. Det handlar om att behärska det svenska språket, sociala 
normer och koder och varje gång vi misslyckas med det så har vi svikit en medborgare. I stadens 
sociala utsatta områden så vill vi ompröva, vi har omprövat, vi har vågat ompröva, vi har tagit nya 
grepp och vi vill arbeta på bred front. Det handlar om språklyft på fritids, pengar på att få in det fria 
kulturlivet och idrottsrörelsen i skolan. Socionomer som jobbar på plats på skolorna, som på riktigt 
kan avlasta rektor och elevhälsa så kanske vi kan lyckas med det som vi alla har tjatat om men ingen 
av oss lyckats med, nämligen de tidiga insatserna. 
 
För att lyckas med det här så behöver vi bryta med den passiva politik som råder idag. Skolans 
marknadsstyrning har gjort den administrativ, samtidigt har skolan tagit socialt och ibland till och med 
polisiärt ansvar som aldrig skulle belastat elevpengen. I vår budget påbörjar vi nu en resa att ta 
pengarna tillbaka till klassrummet. Göteborgarna vill ha politiker som prioriterar barn, personal, inte 
vinstkoncerner, inte religiösa friskolor och byråkrati. Kontrollen över skolan ska tillbaka i riket, såväl 
som här i Göteborg, det ansvaret är vi beredda att ta. Tack! 

Jessica Blixt (D) 
Kära ordförande, ledamöter och åhörare! Förskolan och skolan formar människan. Att satsa på 
förskolan och skolan är den enskilt viktigaste insatsen för att i förlängningen lyckas vända Göteborg 
till en trygg stad och skapa en framtid för våra barn. Axel Josefson, du sade tidigare att “Alliansen 
skapar möjligheternas stad”. Det låter fint, men med facit i hand, det har vi faktiskt ute i våra 
verksamheter och nej, det är inte möjligheternas stad med er budget. Med odefinierade 
effektiviseringar på förskolan och skolan känns det snarare som ett luftslott då förutsättningarna 
faktiskt inte finns för att leva upp till de vackra orden. I er budget kan man läsa sida upp och sida ner 
med visioner och vackra ord, men i praktiken innebär era så kallade effektiviseringar i förskolan och 
skolan, motsvarande till exempel 173 förskole tjänster ska bort. Jag, vårdnadshavare, barn och all 
personal vill veta vad konkret som ni tänker effektivisera. Vi har tydligt sett vad Alliansen 
odefinierade effektiviseringar hittills har lett till. Förskolelärare, de har minskat, tvångsförflyttningar 
har skett, de har ersatt förskollärare med förskolassistenser, sjuktalen hos personalen, de är 
alarmerande höga. Barngrupperna på många håll har blivit större. Var fjärde barn har annat 
modersmål än svenska och när personalen inte behärskar svenskan leder det till att barnen inte 
utvecklar språket inför skolstart, vilket cementerar utanförskapet. Ändå motsätter ni i Alliansen er mot 
att vi inför språkkrav vid nyanställning. Vi har sett att vartannat barn i förskoleklass saknar intresse i 
aktiviteter kopplade till läsning, skrivning och matematik. Vi ser att läs- och skrivförmågan sjunker i 
årskurs 1 och likaså måluppfyllelse i årskurs 3. Under den här mandatperioden har förskolan 
nedmonterats och det måste få ett slut. Demokraternas budget satsar på Göteborgs framtid, barnen. 
Inklusive vår trygghetssatsning så omfördelar vi 311 miljoner mer än i Alliansen på förskolan och 
skolan.  

Jenny Broman (V) 
Tack så mycket! Ju mer du förstår om din omvärld, desto mer kan du vara med, vara delaktig och 
påverka den. Skolan och förskolan är därför viktig, inte bara för att få rätt utbildning till ett arbete 
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utan också viktig för vår demokrati. Möjligheten till arbete och delaktighet i 
vårt samhälle ska gälla för alla och skolresultatet ska inte vara så beroende av föräldrarnas bakgrund 
och utbildning som de är idag. Förskolan och skolan ska kompensera för de olika förutsättningar som 
våra barn har och ge likvärdiga möjligheter så att alla får en bra start i livet. För att våra unga ska få 
en tilltro till demokratin och känna att de kan påverka sin vardag, vill vi att elevernas inflytande ska 
öka, både det verkliga inflytandet men också det upplevda. Det är viktigt, att tidigt, få känna att ens 
åsikter spelar roll. 
 
De stora orsakerna till ojämlikheten i skolan är de ökade klyftorna i samhället och den marknadsskola 
vi har i Sverige. Ett världsunikt marknadssystem, vilket får konsekvenser i den kommunala skolan 
som får det nästintill omöjliga uppdraget att försöka kompensera för effekterna som marknadsskolan 
ger. Särskilt tydligt ser vi effekterna när systemet lockar till sig oseriösa utövare där skolor tydligt 
Cherry pickar vilka elever de ska ha eller när elevernas pengar går till riskkapitalister i USA eller 
sexköp i Thailand eller som kommunens skolor nu, får ta emot 600 elever från den ena dagen till den 
andra från en friskola. Eleverna på skolan drabbas av att splittras från vänner och mottaget från 
skolorna får en tung arbetsbelastning som både drabbar elever och personal. En av de stora 
skyddsfaktorerna för att inte hamna i kriminalitet är, som vi alla vet vid det här laget, att klara skolan 
och till det behövs resurser. Resurser till skolmaterial och mer personal för att möta upp alla de behov 
som eleverna har, för att göra det möjligt till att skapa arbetsro, resurser som gör det möjligt att frigöra 
tid för att hinna skapa förtroende, samarbete och relationer mellan föräldrar och elever. Relationer 
som är helt avgörande, inte minst för de elever som har svårare att nå målen. Att ha en punktlista på 
förväntningar, som vi politiker släpper lite så här från ovan, är inte ett sätt att skapa alla dessa 
relationer. Att hota med SOS-anmälningar när redan samhällsförtroendet är så lågt i flera områden, 
kan till och med vara rent kontraproduktivt. 
 
Skolan måste vara avgiftsfri. Det barn som inte får en frukt medskickad till skolan, ska inte prestera 
sämre på eftermiddagen när magen knorrar mer än klasskompisarnas. Många gånger snackas det om 
lärarnas administrativa börda, men då glömmer man bort, inte bara pappersadministration utan städ, 
vaktmästeri och sådant. Om vi drar ner på det, då är det lärarna som får göra det. Vi får också inte 
glömma den covid-skulden som skolan har. Tack! 

Agneta Kjaerbeck (SD) 
Tack för ordet fru ordförande! Vi satsar faktiskt mest av alla de som nu inte vill sänka skatten. Sedan 
har vi en liten pott här, det här kommer gå in i 600 miljoner, men vi vill inte ha bestämda sociala 
kriterier. Sedan var den potten kommer att hamna, det hur:et, det bestämmer inte vi, men det är fullt 
möjligt att göra så. Vi strävar efter en förskola i toppklass där barnen förbereds inför skolstarten och 
utvecklas maximalt efter sina förutsättningar, mindre barngrupper och krav på utbildade pedagoger. 
En förskola fri från politiska trender och fri från all diskriminering. Vi undanber oss genomsyrande 
verksamhet, barn ska inte tvingas in i könsstereotyper efter styrda lekar och för att få bästa matkvalitet 
ser vi gärna ett eget kök i varje förskola och ritualslaktat kött ska givetvis inte förekomma i 
kommunens skolor. Maten framställs under goda, svenska, schyssta omständigheter och lika viktigt 
som mat är fysiska aktiviteter som stimulerar lärandet. Språket, det är den enskilt viktigaste faktorn 
för en lyckad integration av barn med utländska föräldrar. Samtalsspråket på stadens förskolor ska 
vara svenska och alla som anställs i stadens förskolor, ska tala god svenska för att få anställning. Att 
utveckla en språklig förmåga, det är självklart grundläggande för en lyckad skolstart. 
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Många barn lever i utsatta områden utan att ens ta del av den svenska 
kulturen eller svenska värderingar och det är extremt viktigt att de här barnen får kontakt med andra 
barn och vuxna för att få tillgång till det svenska språket och ta del av svenska normer och värderingar 
och att känna delaktighet i det svenska samhället. Det ger nämligen barn med invandrarbakgrund 
samma förutsättningar som barn med svensk bakgrund, det skapar ett jämlikt samhälle med samma 
möjligheter, samma förutsättningar och, i längden, även samma skyldigheter. Undervisningen ska 
vara icke-konfessionell, saklig och allsidig. Alla föräldrar ska, med samma förtroende, kunna skicka 
sina barn till skolan förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller 
den andra åskådningen. För de större barnen ska också tryggheten prägla skolgången och åtgärder 
som att flytta bort stökiga elever från undervisningen, det måste vara en självklarhet. Studiemiljön ska 
vara lugn och fokusera på kunskapsinlärning som förbereder eleverna för arbetslivet och vidare 
studier. Hög kunskapsnivå är en av de viktigaste förutsättningarna för det svenska välståndet, hela 
utbildningskedjan från förskolor, grundskolor och gymnasium, till högre utbildning och forskning, 
behöver fungera på ett sådant sätt att barn, elever, studenter och forskare lär det som framtidens 
arbetsmarknad kräver. Tack för ordet! 

Sofie Gyllenwaldt (M) 
Tack ordförande, ledamöter, åhörare! Läser man 10 minuter per dag kan man 50 000 när man är 17 år, 
vilket som kan jämföras med om man inte läser, då kan man 15 000 ord. det vill säga, 35 000 färre 
ord. Som ni vet är läsning grunden för allt lärande. Vilka elever tror ni det är som bara kan 15 000 ord 
vid 17 års ålder? Med stor sannolikhet är det elever som kommer från hem där skolarbete inte 
uppmuntras och det är det här som inte ska få spela någon roll, det ska inte spela någon roll i vilken 
familj man växer upp i. Alla 17-åringar ska kunna minst 50 000 ord eller i alla fall fått 
förutsättningarna för att kunna detta. Idag ser vi att elever som på något sätt behöver extra stöttning 
inte får det. Åtgärdsprogram kommer först på plats i högstadiet och detta är inte acceptabelt. En 
förstörd skolgång drabbar såväl eleven som samhället. Skolan måste säkerställa att tidiga insatser 
alltid ges vid behov och om en elev ändå inte når kunskapskraven ska möjligheten att låta eleven gå 
om ett år, användas. För eleven i fråga är det inte rättvist att bli uppflyttad till en högre årskull om 
man redan från terminsstart ligger efter alla andra. Möjligheten att gå om ett år, ska vid behov ges så 
tidigt som möjligt, då det är svårare att vända resultatutvecklingen desto äldre man blir. 
 
Vidare finns det elever som lärt sig sina 50 000 ord betydligt tidigare än vid 17 års ålder och för att 
fortsatt hålla särbegåvade elever motiverade måste dessa ständigt utmanas och förhöjd studietakt ska 
därmed erbjudas. Vi vill att elever som presterar bra eller som har gjort stora förbättringar i sina 
studieresultat ska uppmärksammas. En extra uppskattning för att man nått sina mål, mottages det i 
största sannolikhet, som något glädjefyllt och minnesvärt, någonting som man kan ta med sig fortsatt i 
livet. Detta är extra viktigt för det är elever som kommer från hemförhållanden där ens hårda arbete 
kanske inte alls uppmärksammas eller ens noteras. Jag yrkar bifall till Alliansens förslag.  

Bosse Parbring (MP) 
Tack ordförande, fullmäktige! Våra skolor är till för att våra barn och unga ska få en god start i livet, 
både de kunskaper de behöver för att studera vidare, hitta ett jobb de trivs med och bli delaktiga 
samhällsmedborgare. Får då alla barn och unga i Göteborg detta? Nej, vi vet att det skiljer sig stort i 
våra skolor. Möjligheterna ser väldigt olika ut i Askim och i Angered, i Linné och i Länsmansgården. 
Det är detta som är vår största och viktigaste uppgift i Göteborg, att bryta skolsegregationen och skapa 
en jämlik skola. Skolan kan inte göra det ensam, det är massa saker som måste förändras i det 
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omgivande samhället, men vi måste ha en skolpolitik som på riktigt vill bryta 
skolsegregationen. Det har vi i Miljöpartiet genom den rödgrönrosa budget som vi ställer oss bakom. 
Vi ger en rejäl förstärkning till hela utbildningsområdet. Drygt 100 miljoner mer till förskolan än 
Alliansen, 335 miljoner till grundskolan och nästan 100 miljoner mer till gymnasieskolan. Det ger 
våra skolor goda förutsättningar att anställa behöriga lärare, även i utsatta områden och att anställa 
personal som avlastar lärarna så att de kan fokusera på undervisningen och att förstärka elevhälsan, så 
att alla elever som mår dåligt får hjälp. Vi vet, från skolforskning, att en blandad elevsammansättning 
på våra skolor är bra för alla elever, både för högpresterande elever och för lågpresterande. 
 
Vi vill därför att skolor byggs i områden där det finns förutsättningar att få en stor variation i 
socioekonomisk bakgrund i sammansättningen av elever. Vi vill också att staden ska satsa på så 
kallade frånvalsskolor i områden där det skulle kunna vara en blandad elevsammansättning i skolorna. 
Vi måste använda alla verktyg som står i vår makt i en kommun för att bryta skolsegregationen och ge 
alla elever jämlika förutsättningar. I den rödgrönrosa budgeten ger vi både de ekonomiska 
förutsättningarna och de inriktningar som behövs för att bryta skolsegregationen. Det som gör mig 
oroad är det borgerliga styrets skolbudget. De ger alltså 335 miljoner mindre till grundskolan än vad 
vi gör. Jag begriper det inte, har Liberalerna gett upp skolan? På grundskolenämndens budgetdag i 
förrgår, så fick vi beska besked. Det blir nedskärningar nästa år, i elevhälsan, kulturskolan och 
måltidsverksamheten. Mängden hot och våld har ökat och arbetsmiljön har försämrats för både elever 
och lärare, det fick vi veta tidigare i höst i de skolor som har utsatts för nedskärningar och det är detta 
som väntar igen nästa år med Alliansens skolbudget. Bifall till den rödgrönrosa budgeten.  

Sabina Music (C) 
Tack för ordet! Du ska utbilda dig för att tjäna ditt eget bröd, du ska inte vara beroende av vare sig 
samhället eller en man. Det var ord som min mamma, dagligen, upprepade till sina tre döttrar. Vi 
visste att vägen från att ses som flyktingbarn till att tillhöra till samhället gick via skolan och vi trodde 
på att det var möjligt, det är bara vi som kunde fatta det beslutet och bestämma oss. Att utbildning är 
en viktig väg för en tryggare framtid, det vet vi alla. Eleven måste tro på sin egen framtid, sin egen 
förmåga och förstå vikten av utbildning och skola. Föräldrars ansvar och delaktighet är grundläggande 
för en lyckad skolgång. Ett förväntansdokument ska upprättas mellan föräldrar och skolan. Ytterligare 
en framgångsfaktor, det vet vi alla, det är lärare. Lärarnas kunnighet, engagemang och möjlighet att nå 
ut till eleverna är avgörande i skolan och för att lärarna ska ha resurser att hjälpa eleverna och 
undervisa så krävs en stabil, lyhörd och närvarande ledning. En som ser behov och vågar ompröva 
och omprioritera där resurser gör mest nytta, men också en rektor som faktiskt vågar stanna kvar på 
en skola och satsa på den. Det är föräldrarna som ska få välja vad som är bäst för deras barn, det är 
inte vi politiker eller tjänstemän, det är föräldrar och barn som ska få välja skolan. Om en skola inte 
uppfyller de förväntningar som familjen har, då ska den kunna väljas bort. Friskolor är på så sätt ett 
fantastiskt och nödvändigt komplement till de kommunala, här lyfts bara de negativa exemplen idag. 
Det finns många idéburna aktörer, bland annat Räddningsmissionen som driver community-skola eller 
otroligt många olika fina kooperativ som berikar Göteborg och ger en plats för våra barn. Alliansen 
vill dock se att grundskolenämnden tar fram ett förslag där man gemensamt kan ha ett skolvalssystem 
som skulle underlätta processen för samtliga. 
 
Men allt börjar i en trygg och tillgänglig förskola och därför vill vi att kommunen aktivt jobbar med 
att nå ut till barn, framför allt i utanförskap och ser till att de blir en del av samhället. Vi behöver 
trygga och lärorika förskolor, där personalstyrkan möter upp barnens behov och där förskollärare 
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faktiskt får jobba med den pedagogiska verksamheten och avlastas andra 
typer av uppgifter som kan göras av annan, kompetent, personal. Jag stannar där och återkommer. 
Tack! 

Kalle Bäck (KD) 
Tack för det ordförande, fullmäktige, göteborgare! För oss kristdemokrater så är det viktigt att skolan 
vilar på vissa grundläggande värderingar. En viktig sådan är att ingen hålls tillbaka men att ingen 
heller ska lämnas efter. Skolan ska ha höga förväntningar på både elever och personal och kunskap 
och bildning ska stå i fokus. Alla elever, oavsett om det handlar om grundskolan eller 
gymnasieskolan, ska ges förutsättningar och växa utifrån den nivå som de själva befinner sig på. Det 
gäller både de som behöver mer stöd och de som jobbar framåt lite mer självständigt och kanske vill 
springa lite snabbare än sina jämnåriga. Det är också vad skollagen säger att vi, som huvudmän, ska 
göra, det vill jag bara påminna om. Vi måste jobba med båda delar, det är inte förhandlingsbart, att 
stötta de som är i behov av lite mer stöd, men också stimulera de som har lite lättare för sig, det är vi 
skyldiga att ge förutsättningar för. Därför satsar vi i Alliansbudgeten på särskilda 
undervisningsgrupper, att man ska använda detta i större utsträckning och på så sätt kan barn som har 
lite större behov vara i mindre grupper och få det stödet, men de övriga i klassen får lite mer trygghet 
och studiero, det är en win-win så att säga, det satsar vi 30 miljoner kronor extra på. 
 
För utbildningens uppgift, det är att ge varje elevkunskaper som är nödvändiga för att leva och verka i 
ett modernt och demokratiskt samhälle. Om det ska vara möjligt, så krävs det att skolan, tillsammans 
med föräldrarna, fostrar våra barn och unga till att ta ansvar för sig själva och för sina medmänniskor. 
I Alliansens budget uttrycker vi också klart och tydligt att föräldrarnas engagemang är grundläggande 
för en lyckad skolgång. Det måste finnas en tydlighet om vad som förväntas av eleverna, vad som 
förväntas av skolan och vilket ansvar som föräldrarna ska axla. Därför vill vi att så kallade 
förväntansdokument ska implementeras fullt ut, så att det inte råder några tvivel om vem som ska göra 
vad, helt enkelt. Föräldrarna ska inte lägga sig i undervisningen eller utöva påtryckningar när det 
kommer till betygssättning men man ska stötta lärarna i sitt arbete och vara goda förebilder för sina 
barn. 
 
Skolan och eleverna finns nämligen i ett sammanhang, där samspel måste ske mellan de olika delarna 
för att helheten ska bli bra. Jag minns själv, från ett studiebesök i London som jag gjorde för några år 
sedan, när skolan låg under stadsdelsnämnden, där jag satt då, hur man lyfte fram just detta, hur 
viktigt det är att samverkan sker mellan de olika arenorna, så att säga. Man måste jobba åt ett 
gemensamt mål och dra åt samma håll. Bara genom gemensamma ansträngningar och tydlig 
ansvarsfördelning så kan vi komma till rätta med de problem som finns i stadens skolor idag. Jag 
tänker återkomma lite senare men tackar för ordet så länge.  

Teysir Subhi (Fi) 
Jag hoppas att ni hörde, jag började med att tacka mina lärarkollegor och all övrig skolpersonal i 
skolan. Vi har kämpat, trots en pågående pandemi och trots usla, ibland, arbetsvillkor, till följd av alla 
nedskärningar, så har vi alltid dykt upp och vi har alltid satt barnen främst, för det är barnens rätt att få 
sitt bästa satt i det främsta rummet. Det är inte lätt att vara lärare idag. En administration som bara blir 
större, elevgrupper som hela tiden växer och en försämrad måluppfyllelse i våra missgynnade 
områden och en ökad skolsegregation och kunskapsklyftor där unga pojkar som inte når 
gymnasiebehörighet blir enkla mål för kriminella gäng. Barns rättigheter, det är en av samhällets mest 
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grundläggande frågor där jämlikhet borde vara en självklarhet, men så är inte 
fallet. Skillnader i inkomst och hälsa ökar mellan olika områden i vår stad och framför allt i 
Göteborgs skolor där högpresterande elever och deras familjer, genom det fria skolvalet, lämnar 
skolor i socioekonomiskt missgynnade områden, till förmån för skolor och friskolor i andra områden. 
 
Feministiskt Initiativ ser att skola, förskola och fritidshem spelar en viktig roll för att garantera alla 
människors lika värde och möjligheter att använda hela sin potential, oavsett kön, könsidentitet, 
sexuell läggning, ålder, funktionalitet, trosuppfattning, etnicitet, klass eller medborgarskap. I en väl 
fungerande skola har alla barn möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, utan att drabbas av 
kränkningar i skolmiljön. Vi vill satsa på ett våldsförebyggande arbete kring destruktiva 
maskulinitetsnormer och vi vill värna barns psykiska hälsa och arbetsmiljö genom att stärka och utöka 
elevhälsan och genom kompetenshöjande insatser göra det lättare att identifiera och bemöta barn som 
utsätts för våld, sexuella övergrepp och hedersrelaterat och killars våld mot tjejer i nära relation. Att 
elever i Göteborg har olika förutsättningar till en likvärdig skola beroende på var de bor har blivit 
extra tydligt under pandemin. Därför vill vi ha kompensatoriska åtgärder för att öka måluppfyllelsen 
för de elever som har påverkats negativt av covid och motverka skolsegregationen genom att 
skolornas upptagningsområden förändras för att skapa en stor variation av socioekonomisk bakgrund 
som möjligt. 
 
Men allt börjar i förskolan och det är inte allt för ofta som vi glömmer bort hur viktig förskolan är för 
våra barns skolgång, så därför måste vi också satsa på den. En likvärdig utbildning för alla barn i 
Göteborg är en rättighet och som Lärarförbundet [??] utanför. Om Göteborg ska stå sig som en 
kunskapsstad så måste grunden läggas rätt. Alla skolformer lägger grunden för framtidens 
samhällsmedborgare. Att satsa på skolan, det är att satsa på framtiden. Jag yrkar bifall till vår 
rödgrönrosa budget. Tack! 

Hannah Klang (V) 
Tack så mycket ordförande, ledamöter och göteborgare! Det är häpnadsväckande att läsa högerstyrets 
budgettext. Det är väldigt många fina ord, men inga pengar att genomföra sakerna för. Jag visste 
faktiskt knappt var jag skulle börja idag om jag ska vara ärlig, men jag landade i att jag kommer börja 
prata lite om skolan. För det är uppdrag på uppdrag som ska utföras, allt ska förbättras, extra 
anpassningar ska göras bättre, förhöjd studietakt erbjudas, skolan ska bli tryggare, allt ska 
dokumenteras, bedömning, kartläggning och så vidare, ska förbättras, socialpedagoger ska anställas 
och specialpedagoger sättas in, särskilda undervisningsgrupper utvecklas. Många fina ord, samtidigt 
som man gör nedskärningar på 140 miljoner. Jag får inte den matematiken att gå ihop. Kanske är det 
Axel Darviks unika, liberala bostadsmatematik, där 2 minus 1 kan bli 3, som ligger bakom, i sådana 
fall så skulle det förklara väldigt mycket. Jag förstår inte hur de här kraven ska genomföras och jag 
vill gärna ha några svar på det. Vad har ni tänkt att ni ska göra för att få det här att gå ihop? Är det 
någon av er som har varit ute på skolorna i staden på senaste tiden och sett vad personalen gör? Ser ni 
att det ser ut som att det finns ett överskott av tid eller personal någonstans? Var ska rektorerna skära 
ner? Vad ska de ta bort?  
 
Den borgerliga budgeten kommer medföra att vi får färre vuxna människor i skolan när vi verkligen 
behöver fler. Många barn mår otroligt dåligt av de stora barngrupperna i både förskola och skola och 
kan inte koncentrera sig, varken på att lyssna eller på att arbeta och så stör de studiero för de andra 
barnen och andra elever så att de inte kan fokusera. Ni säger att ni “ska satsa på lärare, så att de ska 
kunna fokusera på att undervisa” men med de här nedskärningarna tar ni bort all personal som behövs 
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omkring läraren så att den sedan står där ensam. Fritidspedagoger, 
specialpedagoger, resurser för elever i behov av extra stöd kommer behöva skäras bort. Tack jag får 
återkomma! 

Axel Darvik (L) 
Tack ordförande! En spade är en spade och en spik är en spik, men en nedskärning i vänsterretorik, 
det är någonting helt annat än vad en nedskärning är för alla andra. Hur kan ni påstå att när vi ökar 
elevpengen ut till skolorna med över 11% under de tre första åren och senare ytterligare höjer 
elevpengen med 3,5% när kostnadsutvecklingen har varit under 2%, att det ger nedskärningar? Det är 
närmast ohederligt, Hannah Klang, att påstå att vi drar ner på skolan. Den typen av politik, där man 
inte kan framföra sanningen, den betackar jag mig för. Tack! 

Jörgen Fogelklou (SD) 
Tack fru ordförande! Jag ska hålla mig föredömligt kort och vill bara säga att jag tog det här inlägget 
så att jag skulle kunna göra en replik sedan. Tack! 

Hakan Önal (M) 
Tack fru ordförande, ledamöter, göteborgare! Vi har tagit emot en segregerad förskola och det är 
precis det vi har arbetat för att lösa. Vi har sett den pedagogiska segregationen. Vi har sett den 
ojämlika resursfördelningen, vi har arbetat med en ny resursfördelningsmodell och den har vi sjösatt 
nu och anpassat verksamheten efter det. Nu arbetar vi också med att få till en likvärdig pedagogisk 
fördelning över hela staden. Vi arbetar med motivationspaketet, vi har tagit fram en 
kompetensförsörjningsstrategi, vi har en kompetenskartläggning där vi tittar på hur kompetensen ser 
ut i staden, vi fortsätter med våra språksatsningar och vi har faktiskt i budgeten väldigt tydligt också 
att validering av svenska språket ska ingå i en ny rekrytering. 
 
Integrationen i förskolan är viktig, det är därför vi fortsätter att jobba med familjecentraler, att stärka 
dem. Uppsökandeverksamheten för att öka andelen barn där det behövs. Strategin för språkfrämjande 
arbete finns nu förvaltningar och den är viktig för det fortsatta arbetet och språksatsningar för barnen 
kommer att fortsätta. Det som vi också ser som viktigt är valfriheten. Vi har förstärkt tillsynsarbetet, 
där vi har satt stopp för oseriösa aktörer och tvingat höja kvalitén med olika förelägganden. Men det 
finns också många, fina, fristående verksamheter, till exempel förskolan Ljuset i Angered, som visade 
på en exemplarisk språkutvecklande verksamhet och förvaltningen visade en stor beundran och blev 
inspirerad. Men jag undrar, varför är S, V, MP, emot den verksamheten? Varför vill ni släcka ljuset 
för de här barnen som går i denna fina verksamhet?  

Bosse Parbring (MP) 
Vi hör om många fina satsningar, men det är inga satsningar, ni drar ner på förskolan. Ni räknar inte 
ens kostnadsutvecklingen till förskolan, så det finns inga satsningar på förskolan. Det kommer bli 
större barngrupper i förskolan, det är det som kommer bli resultatet och det kommer inte finnas 
pengar till att anställa fler förskollärare. 

Hakan Önal (M) 
Jag vill instämma i det som Axel lyfte, vi måste vara sanningsenliga när vi pratar om nedskärningar. 
2019 var grundersättningen [??] 146 000 kronor. 2021 ligger den siffran på över 160 000 kronor. Vi 
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har alltså höjt grundersättningen till våra förskolor med 9,5%. Det är där 
pengarna finns, vi har prioriterat kärnverksamheten.  

Bosse Parbring (MP) 
Tack ordförande! Vi kunde nyligen läsa i media att ambitionen att få en större spridning på 
förskollärare i staden, den har misslyckats. Så helt klart så har inte de satsningarna ni har velat göra 
alls gått i mål. Det är tvångsinsatser ni har försökt jobba med i stället för att förstärka 
förutsättningarna för förskollärare att jobba över hela staden, att jobba med goda incitament och då 
krävs det större satsningar. I den rödgrönrosa budgeten så satsar vi 100 miljoner kronor mer på 
förskolan och det är vad vi tycker behövs. 

Hakan Önal (M) 
Det som ni försvarar är den pedagogiska segregationen som finns i staden, det är där vi har ställt om, 
det andra är motivationspaket som vi arbetar med, för att öka andelen pedagoger i de förskolor som 
har för låga andelar. Att då säga att det är fel, då försvarar ni just den segregation som finns i 
förskolan, det vill jag påstå.  

Kristina Norén Lallo (KD) 
Tack ordförande, fullmäktige och göteborgare! Föräldrar har olika krav och önskemål på hur deras 
barn ska tas om hand i förskolan. En del önskar mindre barngrupper, en speciell inriktning eller har 
önskemål om ett speciellt läge. Som ett komplement till kommunal förskola finns även fristående 
förskolor och pedagogisk omsorg som bidrar till att utöka valmöjligheterna för föräldrar. Alliansen 
värnar om denna valmöjlighet och vill därför arbeta för att stoppa oseriösa aktörer från att starta 
fristående förskolor. För att detta ska kunna ske måste vi ha en effektiv och kvalitativ tillsyn, det 
arbetet har vi redan påbörjat. Det är viktigt att tillse att även granskningen, redan vid 
ansökningsförfarandet, utvecklas. Oseriösa aktörer ska inte ens få möjlighet att starta upp en 
förskoleverksamhet, vi måste ha nolltolerans mot att oseriösa aktörer ska kunna starta en 
förskoleverksamhet i Göteborg. Att stoppa fristående aktörer inom förskolan, det är inget som 
Alliansen förespråkar, snarare tvärtom, det ska uppmuntras. Alla lämpliga, fristående aktörer som 
arbetar utifrån demokratiska principer ska välkomnas till Göteborgs stad. Tack! 

Jörgen Fogelklou (SD) 
Tack för ordet fru ordförande! Under ditt debattinlägg här så fick vi precis flash här från GP och lite 
andra, att Römosseskolan nu får öppna igen i Göteborg, hur stoppar vi den? Tack! 

Kristina Norén Lallo (KD) 
Jag hörde faktiskt inte riktigt vad du sade Jörgen, men om det gäller Römosseskolan så har vi redan 
stoppat den. 

Jörgen Fogelklou (SD) 
Tack! Vi hade gjort det, men det kom precis nu, för bara några minuter sedan, att de får öppna igen 
och de tänker att de är oseriösa, precis som du sade, att vi ska stoppa dem. Hur? För här går nu 
Alliansen fram och säger att “vi ska stoppa de oseriösa” och det har vi hört härifrån att “pengar ska 
inte gå till nakendansöser i Thailand” som vissa av de här pengarna har gjort. Så hur stoppar vi den 



Kommunfullmäktige 
 
 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige 
62 

här skolan nu här idag, för det verkar finnas en bred enighet om detta. Nu 
bestämmer vi det bara, den ska inte fortsätta, punkt. Eller hur? Bra. Tack! 

Kristina Norén Lallo (KD) 
Tack för informationen Jörgen! Jag fick den precis här också till mig att förvaltningsrätten gick emot 
oss i sin dom. Vi kan inte göra annat än att överklaga det här beslutet, det är den enda rimliga väg vi 
måste gå, men däremot så tycker jag att vi måste lära oss av detta. Vi måste jobba vidare med den här 
typen av frågor. Det är en ganska ny fråga, vi har länge hållit oss undan de här frågorna, vi är nya i 
den här genren kan man säga. Så vi får lära oss och vi får hoppas på att nästa instans fattar ett klokare 
beslut. Tack! 

Jörgen Fogelklou (SD) 
Tack för ordet fru ordförande! Vi är väl några som har försökt stoppa, bland annat den här sidan har 
jag varit med förra mandatperioden när Römosseskolan ville öppna en förskoleverksamhet, då sade vi 
faktiskt “nej” medan den här partisidan sade “ja”. Så det stoppade vi, så det är en del på den här sidan 
som faktiskt har velat öppna det. Tack! 

Aslan Akbas (S) 
Tack så mycket ordförande, fullmäktigeledamöter! Förskolan är helt nödvändig för att vårt samhälle 
ska fungera, för att både män och kvinnor ska kunna arbeta för att barnen ska kunna utvecklas socialt. 
Därför är det bedrövligt att se hur högerstyret missköter förskoleverksamheten. Det absolut viktigaste 
är att det finns personal, förskollärare och barnskötare som kan och vill jobba i våra förskolor, som 
trivs och vill stanna kvar. Högern har under sin tid vid makten agerat precis tvärtom. När jag talar 
med förskolepersonal så återkommer bilden av att man känner sig förbisedd, att deras arbetsmiljö inte 
är prioriterad. Socialdemokraterna vill ändra på detta, personalen är en förutsättning för förskolan, de 
ska mötas av respekt och bli lyssnade till, deras arbetsmiljö är vår viktiga prioritering. Vi har under 
året krävt ett stopp av tvångsförflyttningar av personal. Det är inte genom att tvinga sina anställda att 
byta arbetsplats man blir en attraktiv arbetsgivare, tvärtom. 
 
Högerstyrets agerande har skrämt bort duktiga förskollärare och barnskötare, stadens rykte som 
arbetsgivare riskeras. Vi kräver att de som arbetar med barnen i förskolan, med ansvar för deras 
säkerhet och för barnens språkutveckling själva måste ha goda kunskaper i svenska språket. Våra 
förslag om språktest och språklyft på betald arbetstid handlar om att ge barnen bättre chanser men 
också att skapa bättre arbetsmiljö. Att arbeta med kollegor, med vikarier som inte behärskar svenska 
språket, blir en belastning för personalen som inte kan göra sig förstådda. 

Axel Darvik (L) 
Tack så mycket ordförande! Även om man ser vissa ljusningar när det gäller Socialdemokraternas syn 
på studiero, så är jag fortfarande bekymrad över synen på kompetens och hur man motverkar en 
antipluggkultur i skolan och även från V, MP och Fi där, hur ska ni egentligen kunna samarbeta med 
dem, med partier som har en helt annan kunskapssyn utan att ställa några krav på eleverna? 
 
För den som ställer krav, den bryr sig om och särskilt viktigt är det i våra socialt utsatta områden. Vi 
måste jobba med kulturen på skolorna, att det är viktigt att anstränga sig, att man respekterar sina 
klasskamrater, sina lärare och att det finns en värme och tillit mellan alla som är där. Tillsammans så 
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kan vi skapa möjligheternas Göteborg och jag ska säga det också när det 
gäller de oseriösa aktörerna, att jag är den första som är beredd att dra in pengarna till oseriösa 
aktörer. Jag gör allt jag kan för att stoppa den typen av aktörer, ingen ska få lov att lura kommunen på 
pengar utan de ska naturligtvis sättas åt. 
 
Vi hade en plan för att omplacera 600 elever från Römosseskolan, det kommer vi fortsätta att ha, även 
om beslutet inhiberas av förvaltningsrätten. Men jag undrar också samtidigt hur vänsterpartiernas plan 
ser ut om man vill stänga fullt fungerande skolor, bara för att de är friskolor. Det handlar om hälften 
av gymnasieeleverna som i sådana fall ska omplaceras, om 14 000 grundskoleelever som ska 
omplaceras. Vad har ni för täckning i er budget för den typen av politik? Det är helt oseriöst att tro att 
man ska kunna genomföra den typen av förändringar.  

Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) 
Tack så mycket! Det är värst vad ni på den här sidan är oroliga för vårt samarbete med de rödgröna. 
Jag börjar tro att ni inte vill styra längre. Vi har samarbetat i 24 år, vi kan kompromissa, det kanske ni 
har sett på nationell nivå, där är det andra partier som har lite svårare med det. Fristående förskolor, vi 
ska granska fristående förskolor, inga oseriösa aktörer ska finnas, Lallo var inne på det. Ärligt talat, 
förvaltningen har själva sagt “vi kan inte leva upp till reglementet, vi kan inte ens göra tillsyn var 
tredje år som vi ska göra på de här fristående skolorna”. Vad är det ni pratar om? Vi har inte alls en 
fullgod tillsyn, vi har inte alls koll på vilka som finns. Det uppenbarar sig gång efter gång och ja, det 
är därför, därför att vi har avarter, för att vi har stora koncerner som suger skattepengar som vi är emot 
vinster i välfärden. Det är därför som vi inte vill ha oseriösa aktörer som är inne och tafsar på våra 
skattepengar. Tack! 

Axel Darvik (L) 
Tack! Jag kan bara konstatera att det är vi som har agerat i den här typen av frågor i alla fall. Det är 
Alliansstyret som faktiskt har tagit tag i den här typen av problem och det såg vi inte särskilt mycket 
av när det tidigare var ett rödgrönt styre. Anledningen att vi kanske är oroliga och jag tror att många 
göteborgare med oss är oroliga, det är att det är sådant potpurri av olika typer av förslag som kommer 
från vänstersidan, som spretar åt alla olika håll, så vi har ingen aning om vad man skulle få för typ av 
skolpolitik. Om det blir massnedläggningar av skolor eller om det blir avskaffat krav på ordning och 
reda eller fritt hopp och lek, det vet vi inte, det är ni som försöker förhandla upp kring det i sådana 
fall. Det hade väl varit klädsamt om ni är beredda att ta över tillsammans ni rödgröna partier, att ni 
presenterar hur ni ska göra det i sådana fall. 

Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) 
Jag känner inte igen bilden av att det är Alliansen som har agerat. Var var ni när det var människor 
med kopplingar till religiös extremism som var dagbarnvårdare i Göteborg? Vilka var det som 
stoppade det? Det var definitivt inte ni, det var vi och Demokraterna och Miljöpartiet i det fallet. Var 
var ni, alla gånger vi har krävt uppföljningar, få in saker i den interna kontrollplanen i 
grundskolenämnden för att se till att vi inte har extremister som finns i våra skolor? Nej tack, Axel 
Darvik, jag betackar mig också från osanningar. 
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Jenny Broman (V) 
Jag betackar mig också för osanningar och jag är faktiskt ganska full i skratt. Varför skulle vi inte 
ställa krav? Det som det handlar om är att vi, ovanifrån, ska ge någon slags ordningsregler att vi tror 
att vi vet bättre än vad man gör ute på skolorna. Det finns så mycket bra arbete. Har du varit på någon 
skola där de säger “vi skiter i ordning och reda”? Lärare som säger “det betyder ingenting”? Vilken 
lärare har du mött som säger “det spelar, över huvud taget, ingen roll”? Massor med skolor håller på 
med ordningsregler där elever har fått vara med och skapa dem, få förståelse för dem, få insikt i varför 
det är viktigt. Medskapande elevdelaktighet. [??] är ett sådant exempel som fungerar jättebra. Det är 
inte någon som sitter ovanifrån och skriver de och säger vad man ska göra, som fungerar, det klarar 
skolorna av själva, det är det som är problemet. Att ställa krav på eleverna, det är inte samma sak som 
att skriva ett förväntansdokument någonstans ovanifrån utan elever, de kan inte om de vill utan de vill 
om de kan.  

Axel Darvik (L) 
Tack ordförande! Jag kan bara konstatera att vi har problem på många skolor i Göteborg. Problem 
som det verkar som om vänstern gärna blundar för, men det är oordning, det är stökigt på många 
skolor och det här vill vi göra någonting åt. Jag tror det är viktigt att vi gör en uppdelning mellan var 
är elevens ansvar, var är hemmets ansvar, var är skolans ansvar. Vi tycker det är viktigt att lärare har 
befogenheter, att det blir konsekvenser om man bryter mot skolans ordningsregler. Jag tror säkert att 
man kan sitta ner och komma överens och prata om och skapa förståelse för ordningsreglerna, men 
det måste också bli en konsekvens. Bryter man systematiskt mot ordningsreglerna på en skola, då får 
eleven inte gå kvar, det är den konsekvensen som är den yttersta konsekvensen som vi måste också 
upprätthålla. Från vuxenvärlden måste det komma ett svar och det ger vi från Alliansen.  

Jenny Broman (V) 
Då undrar jag igen, vem är det på skolorna som inte tycker att man över huvud taget ska ställa de här 
kraven på eleverna eller försöka få dem att bete sig bra, eleverna kommer i tid? Det gör redan 
skolorna. Jag håller med om att, på en del skolor så behöver det göras mer. Ganska ofta så blir det 
stökigt på lektionerna på grund av att klasserna är för stora, lärarna har inte haft möjlighet att 
förbereda lektionerna. För ganska ofta blir det som mest stökigt, det vet vi med pedagogisk kunskap, 
när man inte kan anpassa uppgifterna efter rätt nivå, när inte eleverna får rätt hjälp, när man inte kan 
anpassa efter NPF, det är då det blir stökigt. Att straffa elever för att inte skolan har kunnat stå upp 
och man då skickar ut det till någon annanstans. Var gör vi av eleverna när ingen vill veta om dem? 
Var gör vi av de eleverna ingen vill veta av? Är det någon slags ättestupa för ungdomar som du är ute 
efter?  

Axel Darvik (L) 
Tack ordförande! Man blir lite förvånad eller häpen när man lyssnar på Jenny Broman om vilken syn 
hon har på elever. Ättestupor, alltså vi pratar om att vi omplacerar elever som inte sköter sig. Frågan 
var också, vilka är det som inte är emot att när man kommer i tid eller att man inte tar ansvar som 
förälder för att barnen kommer i säng på kvällen eller att man har med sig gympapåsen till skolan. De 
som är emot att man ställer en typ av krav, det är Vänsterpartiet och Miljöpartiet, de röstar nej till de 
förslagen när de skulle in i förväntansdokumentet, att vi tydliggör vilka förväntningar vi ställer på 
elever och föräldrar, då säger de rödgröna politikerna “nej, det är att ställa för höga krav, att man ska 
med sig gympapåsen till skolan”.  



Kommunfullmäktige 
 
 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige 
65 

Jenny Broman (V) 
Igen kan vi hålla oss till sanningshalten. Var har jag någonsin sagt att inte man ska ha med sig 
gympapåsen? Problemet är din syn och att du tror att du, någonstans ovanifrån, tror att det gör 
skillnad för att du säger det, det är ganska naivt. Det är klart att eleverna har det bättre om man har 
med sig gympapåsen, har rätt material, men vet du orsakerna bakom alltid? Vet du det? Ibland kan det 
bara vara att man är tonåring, att man glömmer, det är klart att det inte är okej, men man når det inte 
genom ett förväntansdokument. När, någonsin, brukar det hjälpa med betygsvarningar exempelvis? 
Det är väl inte så att alla som får betygsvarningar heller bara ser till att fixa betygen, det har med 
något annat att göra, man måste göra det möjligt för eleverna att uppnå det. Det handlar inte om att 
inte ställa krav eller inte utan det handlar om hur man gör det och förståelsen för eleverna. För det 
spelar ingen roll vad vi säger om inte vi äger känslan hos eleverna, att de inte har det förtroendet. 
Vuxenvärlden måste skapa det förtroendet och det gör vi inte genom att släppa någonting ovanifrån 
utan det behöver komma underifrån.  

Bosse Parbring (MP) 
Tack ordförande! Jag är glad att vi har en klok grundskoleförvaltning som gör så gott de kan med den 
nedskärningsbudget som de får levererad till sig från Alliansen och försöker dela ut så mycket pengar 
som möjligt till skolorna. Men det får konsekvenser, vi var flera stycken här inne i rummet, på samma 
möte i förrgår och fick höra vad det får för konsekvenser. Elevhälsan kommer drabbas av 
nedskärningar, kulturskolan drabbas av nedskärningar, måltidsverksamheten, vaktmästeriet drabbas 
av nedskärningar och det kommer påverka både elever och lärare. Lärare får göra allt det här som 
elevhälsan skulle göra. De får byta toner i kopieringsmaskinen, det blir lärarna som får göra det, i 
stället för att koncentrera sig på undervisningen och det kommer drabba eleverna och det kommer 
påverka stöket, som det kallas. Det är stöket som vi behöver komma åt, inte genom 
förväntansdokument utan ordentliga resurser, personal som kan fånga upp elever och det är det vi 
satsar på i den rödgrönrosa budgeten. 

Axel Darvik (L) 
Tack ordförande! Bosse Parbring hänvisar flera gånger till den här budget dagen vi hade häromdagen, 
där man då visar på att man kommer räkna upp anslagen till elevhälsa, till måltider och så vidare, med 
1,5%. Då kan jag fråga också, Bosse Parbring, vad sade de då om elevpengen? Vad sade de om 
pengarna ut till undervisning, till lärare? 

Bosse Parbring (MP) 
Det känns som jag får upprepa mig, för det var precis det jag sade, att grundskoleförvaltningen gör så 
gott de kan med elevpengen, men elevhälsan kommer drabbas genom att de inte får den uppräkning 
som behövs, eller är det så att de ska få lägre lön och kunna jobba ändå? Eller hur är din tanke med att 
de ska kunna förstärka och bibehålla den personal som finns? Det kommer inte gå om ni inte räknar 
upp även elevhälsan med den indexnivån som är rekommenderad på 2,1%.  

Kristina Norén Lallo (KD) 
Tryggvadottir Rolka, Alliansen satsade extra pengar på att förstärka tillsynen i förskolan i förra 
budgeten. Men jag vill bara säga att det handlar inte bara om pengar det här, det handlar om en 
komplicerad process, tillsyn är ingen quick fix, det är ingenting som man kan slänga ihop lite pengar 
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till och så blir det bra efter två veckor. Det här tar tid, att utveckla 
tillsynsmetoder, det tar tid och vi behöver lite tålamod här. Pengar har vi fått. Tack! 

Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) 
Tack så mycket! Det är mycket som har blivit sagt redan men jag tänker att jag skulle vilja nämna lite 
kort kring gymnasieskolan som också lider av att befinna sig i det här limbot och marknadssystemet 
och vi som kommun har också ett svårt uppdrag eftersom det ligger i hela systemets natur att 
segregera. Här är vi inte överens riktigt över partigränserna, men är det någonting som jag tror vi är 
överens om eller som vi i alla fall har blivit överens om under pandemin, så är det välfärdsarbetarnas 
betydelse för den här staden och för det här landet. Vi ser ett jättebehov av att hitta de goda krafter 
som vill arbeta i vår välfärd och det tror vi att vi kan göra mycket bättre genom att starta en skola med 
hälsoprofil, med nära samarbete med Sahlgrenska exempelvis, där vi jobbar med naturprogram, 
samhällsprogram och vård- och omsorgsprogram och på sätt också se till att fånga upp de där som inte 
kanske vill välja ett yrkesprogram men som inte klår att klara hela vägen. Vi har satsningar i vår 
budget på att ge undersköterskor eller de som lär sig vård- och omsorgsprogram, körkort. Vi har 
satsningar på att se till att när man har gjort klart sin utbildning så får man en fast anställning i 
Göteborgs stad. Jag tänker att vi tillsammans skulle kunna komma överens om att titta på en sådan här 
utredning, för vi vet som hände när Katrinelund stängde, det blev inte lika attraktivt när det bara var 
en yrkesskola, det störtdök och detta kommer påverka vår välfärd, vår äldreomsorg och allt på sikt. 
Ibland kanske en sådan här hård debatt kan mynna ut i att man kan tycka att sossarna har ett bra 
förslag och att vi kan komma överens om att gå framåt med det tillsammans. Tack! 

Jessica Blixt (D) 
Tack! Jag håller verkligen med dig Axel, att vi måste kunna ställa krav på våra elever. Det är att bry 
sig om eleverna, men jag funderar också på borde vi inte kunna ställa krav på våra politiker? Det här 
handlar nämligen om resurser. Vi ser idag att fler än var femte elev går ut nian utan 
gymnasiebehörighet. Vi ser att antalet skolor, där över hälften av elever inte har gymnasiebehörighet 
när de slutar nian har ökat under 2021. Vi ser att kunskapskraven gällande läsförmåga går ner, idag är 
det ungefär fem elever i varje klass i ettan som inte kan läsa. Vi måste på allvar börja satsa på tidiga 
resurser och åtgärder och då handlar det om att satsa redan i förskolan och det gör mig oroad, det gör 
mig otroligt oroad, när jag vet att er budget innebär en nedskärning på motsvarande 173 förskole 
tjänster. 
 
Vi måste faktiskt på allvar se förskolan, den ligger grunden till hela den fortsatta skolgången. I vår 
budget ger vi full kompensation för kostnad och löneutveckling, i vår budget satsar vi på att få bort de 
osakliga löneskillnaderna. I vår budget ger vi rektorer möjlighet att vara närvarande chefer genom att 
satsa på rektorsstöd. I vår budget är tidiga insatser inte bara ord. 

Axel Darvik (L) 
Tack Jessica! Jag håller helt med dig, jag tycker man ska ställa höga krav på sina politiker och det är 
också därför vi har gjort de här tydliga satsningarna på att höja elevpengen. De utmaningar som du 
lyfter upp, de finns där. Vi är som, vi ser också, vi har gått upp, vi har förbättrat resultaten, men vi är 
fortfarande en kommun som ligger under snittet när det gäller hur vi presterar i skolan, även om det 
har blivit ett antal förbättringar under Alliansens tid vid makten, men vi behöver göra betydligt mer. 
Men vi har idag en av landets högsta elevpengar, så det är också väldigt viktigt vad vi gör med 
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pengarna. Jag är också bekymrad över att insatser sätts in för sent, att 
åtgärdsprogrammen kommer vid högstadiet när de borde kommit i lågstadiet. Tack! 

Jessica Blixt (D) 
Axel, jag är glad att du pratar om tidiga insatser, för jag tror också absolut att det är där det ligger, 
men då måste det börja redan i förskolan och då går det inte som ni, alltså ni har skurit ner 173, en 
effektivisering, en odefinierad effektivisering i er budget, motsvarande 173 förskole tjänster. Så jag 
frågar dig, Axel Darvik, är inte våra barn och vår personal värda att investera i? 

Axel Darvik (L) 
Tack ordförande! Jag ska vara mycket kort. Våra barn är mycket prioriterade och vi kommer inte 
bidra till någon sänkt barnpeng i förskolan. Tack! 

Jessica Blixt (D) 
Det låter bra, men jag undrar fortfarande då, vilka effektiviseringar ser ni? Det tycker jag att våra barn 
och vår personal, våra politiker och alla andra faktiskt har rätt att veta. Hur ser ni? Det är ändå en stor 
effektivisering på förskolan. Vi i Demokraterna satsar 155 miljoner kronor mer i vår budget till 
förskolan än vad ni gör. Dessutom lägger vi 20 miljoner ytterligare på fyra stycken sociala 
förskoleteam, som ska stärka upp våra fyra utbildningsområden med förebyggande insatser genom 
socialtjänsten. 

Jenny Broman (V) 
Tack så mycket! För många barn är inte dagen slut när skolan är slut utan nästan lika lång tid kan 
tillbringas på fritids. Fritids har en egen viktig läroplan och ska kunna genomföras. Som budgeten ser 
ut nu så kommer det bli väldigt, väldigt svårt att kunna efterleva den läroplanen. Många gånger så har 
eleverna kanske max tre papper på en vecka man får använda, för någonting annat fungerar inte eller 
så går fritidspedagogerna och köper när det är rea på TGR, så kan vi faktiskt inte ha det. Sedan 
funderar jag på, höga satsningar, vad då? Budgeten är uppräknad med 1,5%, vi vet att det är alldeles, 
alldeles för lite. Det är en jättestor skillnad med vad det borde räknas upp med index. Det är ingen 
kompensation för befolkningsökningen. Det hjälper inte med snygga skrivningar om vad man vill 
göra, det kostar pengar, eller ska man tänka sig att folk ska jobba gratis. Det där med att man inte har 
någon kompensation med befolkningsökning, det kan fungera när man sitter på sin kammare och 
kluddrar lite i Excel-arket. “Minus, nej, det var inte så mycket befolkningsökning förra året och då 
kanske vi kan ta bort det nu” men så fungerar det inte i verkligheten utan skolan och förskolan har fått 
en pott med pengar, de har använt den. Det går inte riktigt att räkna så när det handlar om verkligheten 
men man kan gärna sitta i stadshuset och tänka så, om man är ganska långt från verkligheten. 
 
Om vi då fortsätter att prata om pengar. 11% nämnde du och det var på en budgetdag och då ställde 
jag en fråga, på samma budgetdag, som vi i grundskolenämnden. Är det 11% mer som elevpengen har 
att röra sig med nu än när det var i stadsdelsnämnderna? Nej, det var det inte. Jag fick ett rakt svar. 
Nej, det är det inte utan det handlar om att när det var stadsdelsnämnder så fick skolorna massor med 
tillskott. Det var alltså redovisning, skolorna fick mycket mer pengar än vad som syntes i siffrorna, så 
det stämmer inte med 11%. Sedan att man ska tänka att elevhälsan inte ska öka i princip något utan 
1,5% det innebär nedskärningar. 
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Martin Wannholt (D) 
Tack fru ordförande! Jag vill än en gång poängtera det här med att det är bra om vi politiker vet vad vi 
gör och att vi vet vad vi tar ansvar för och att vi tar ansvar för det. Vi har sett här idag och hört flera 
gånger från Alliansens sida att “vi styr det här, det går så bra, vi lägger ut de här effektiviseringarna”. 
Men vi ser resultatet redan nu, det vi har fått in och titta på förskolenämnden, titta på förslagen från 
grundskolenämnden. Hela den satsningen som nämndes tidigare, den är tvungen att gå för att 
kompensera i grundskolepengen. Vi vet inte vad vi får för resultat och det är det vi har sett tidigare år 
och det är därför vi har lagt om strategin från Demokraterna. Vi vill att politiken tar ansvar fullt ut, 
begär in. Nu har vi ett helt år, vi lägger yrkanden nu i höst, vi har ett helt år, vi hoppas få med er 
allihop, tillsammans, där vi i varje förvaltning kan få in förslag utifrån olika effektiviseringsnivåer och 
krav på det och så kan vi välja, vi kan prioritera, vi kan stå för de konsekvenserna. 
 
Det måste vara det rätta sättet att arbeta. Det går inte bara att släppa ifrån sig ansvaret här med en 
osthyvel. Det är inte bra och det får konsekvenser. När det gäller, jag vill att ni lyssnar nog nu 
Alliansen, för jag tror att ni inte har era väljare med er här, jag är helt övertygad om att förskolefrågan 
kan bli det som ändrar majoriteten, tyvärr skulle jag säga då, i detta fullmäktige efter nästa val. Så 
fundera på den ordentligt. Sedan skulle jag också vilja slå ett slag, för vi har två partier i detta 
fullmäktige, tre tror jag förresten, vänstern är inräknat kanske också då, som är emot konfessionella 
skolor och det är så att vi måste ta avstånd från detta nu, även om det finns bra sådana, för det har 
kommit in så många dåliga, Römosseskolan är ett exempel. Religionsfrihet har vi och den ska vi vara 
rädda om, men det gör vi privat, vi kör det i kyrkor, församlingar och får tillgodose vår tro där, men i 
skolan så ska vi inte dra in religion. Tack! 

Bosse Parbring (MP) 
Tack ordförande! I mitt första inlägg så talade jag om vår viktigaste uppgift, att bryta 
skolsegregationen och att Miljöpartiet, genom den rödgrönrosa budgeten, har bättre förutsättningar än 
Alliansen att klara det. Men det är inte bara här vi skiljer oss, det är också i synen på eleverna. Medan 
Miljöpartiet vill ha en skola som håller ihop, där mångfald är någonting eftersträvansvärt, där vill 
Alliansen skilja eleverna åt. De elever som inte lyckas bra i skolan ska skickas till särskilda 
undervisningsgrupper i högre grad än idag. Det har Alliansen bestämt i sin budget, trots att det är 
rektors sak att bestämma. Går det riktigt dåligt ska de gå om en klass, det har Alliansen bestämt i sin 
budget, trots att det är rektors sak att bestämma. Sköter de sig inte så skickas de till skolakuten eller 
“Obs-kliniken” som vi sade på 70-talet för oss som var med då. De duktiga eleverna däremot, de ska 
premieras. Det räcker inte med att de får bra betyg och bra förutsättningar för studier och jobb, 
Alliansen ska ställa till en fest för dem också. Detta skeva upptåg lyckades vi i övriga partier i 
grundskolenämnden stoppa i början av året. Det är provocerande mot den majoritet som är emot 
idéen, såväl grundskolenämnden som här i kommunfullmäktige, att den idén gör comeback i 
Alliansens budget. Men framför allt är det provocerande mot de elever som Alliansen vill utvisa från 
klassrummen när de inte lyckas. 
 
Miljöpartiet vill att elever får plats på våra skolor så långt det är möjligt genom anpassningar i 
undervisning och i skollokaler. Det är också den inriktning som grundskoleförvaltningen har och som 
är baserad i forskning och erfarenhet. Det kommer alltid finnas elever där det inte går, men det måste 
ändå vara huvudinriktningen, inte att skilja på elever som lyckas och misslyckas i Alliansens skola.  
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Jörgen Fogelklou (SD) 
Tack för ordet fru ordförande, åhörare, ledamöter! Bosse, du pratade lite om kliniken eller Obs-klass 
sade du och det var då jag kom in här. Jag vet inte om det är bra eller dåligt, jag satt själv, vi kallade 
det kliniken men det var en slags Obs-klass på fredagar, fick åka “klinikhiss” och då tog läraren i örat 
och håret och då ryckte upp en så där. Jag blev politiker så jag vet inte om det är bra eller dåligt. Tack! 

Bosse Parbring (MP) 
Jag betonade att för vissa elever så behövs det särlösningar, det är absolut så, men det kan inte vara 
huvudinriktningen för skolpolitiken. Huvudinriktningen måste vara att vi kan anpassa skolan i 
undervisning och i skollokaler så att elever, så långt som möjligt, kan gå tillsammans och att vi lär oss 
att vi kan vara olika och kan fungera ihop när vi får stöd för det. 

Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) 
Tack så mycket ordförande! Jag måste motsätta mig här. Vi kan inte neka till att vi har haft alldeles 
för stökigt på våra skolor och vi kan inte heller förneka alla de vuxna som finns i skolans sfär. Jag 
tycker Bonusfamiljen, som ses av 3 miljoner tittare varje år, gav ett ganska målande exempel av hur 
det faktiskt kan se ut, där en lärare som bara är en människa till slut tappar fattningen när en elev gång 
på gång, på gång, på gång stör ordningen i klassrummet och säger till eleven att gå ut och så är det 
den läraren som vuxenvärlden backar ifrån och tycker “fy fasen, det är du som har felat”. Jag vill 
hävda att vi måste ta tillbaka kontrollen, vi måste hitta vägar där vi kan göra lite både och. Jag känner 
att ni går lite för långt åt det här hållet, ni springer iväg och det ska vara orosanmälningar och ni står 
lite kvar och inte vågar vara klarsynta. Ibland är det skönt att vara sosse. Tack! 

Bosse Parbring (MP) 
Då får jag sträcka ut handen och säga precis som sossarna så gillar jag elevassistenter i skolan och jag 
tror att elevassistenter och annan kringpersonal till lärarna har en väldigt viktig uppgift för att ge en 
mer trygg miljö till skolan och skapa studiero och det är den inriktningen vi måste ha. Sedan kommer 
det, precis som jag har sagt nu, jag tror jag säger det tredje gången, alltid kommer finnas behov för en 
del elever för särlösningar, absolut, men det kan inte vara huvudinriktningen.  

Axel Darvik (L) 
Tack ordförande! Man förstår att från vänsterns sida så är ni lite besatta av den här tanken att alla ska 
gå i samma klass, men det handlar om att faktiskt ge rätt stöd till de elever som behöver det. När jag 
var ute på Lövgärdet så satt jag där nere med en kille och pratade med honom. Man såg hur rörd han 
var, till och med lite blank i ögonen, och han berättade att när de hade haft skolavslutning sist så hade 
han blivit belönad med stipendium på 1 000 kronor, för han hade gjort den bästa förbättringsresan av 
alla i hans klass. Så frågade jag också hans klasskompisar. “Men var det orättvist att han fick en 
tusenlapp extra här nu? Nej, det var han värd, han har kämpat och kommit igen”. Den typen av 
uppskattning, det betyder någonting när man inte har en tusenlapp på bankboken. 

Bosse Parbring (MP) 
Jag är besatt av det att alla elever ska få det stöd de behöver i de sammanhang som de befinner sig i. 
Jag har också besökt skolor och sett hur man, med om man har tillräckliga resurser kan jobba, det 
handlar inte om svartvitt, att antingen så går eleven i en annan skola eller också så går den i ordinarie 
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skola och det händer ingenting, man får inget stöd utan man kan gå in och ut 
ur klassrummen. Vissa stunder så kanske man behöver ha större fokus och få komma åt sidan och få 
ett särskilt stöd av personal och kanske en elevassistent som finns med där och i andra stunder så kan 
man vara med i klassen. Så det är just den här flexibiliteten som grundskoleförvaltningen jobbar efter 
som jag tycker bör vara huvudinriktningen. 

Axel Darvik (L) 
Tack så mycket ordförande! Men om du nu tycker, Bosse Parbring, att det här är så viktigt, varför är 
ni då inte beredda att gå till mötes? Att vi gör den här extra satsningen på skolakuten, vi vet hur bra 
den har varit. När jag pratar med rektorer ute i våra verksamheter så säger de att “det där är suveränt”. 
De gör en helt fantastisk insats för de som har tappat motivationen och som har kommit efter och som 
behöver få en omstart i hela sin skolresa, men då säger ni “nej, det ska vi inte göra”. Eller de här 
särskilda undervisningsgrupperna där man får chansen att undervisas i ett mindre sammanhang, med 
utbildade speciallärare som verkligen förstår hur man ska ta sig an de här utmaningarna som eleverna 
har. För det är, många gånger, de tuffaste fallen där vi vill göra en extra satsning, men då säger 
vänstersidan “nej, det är bättre att vi integrerar allihop i samma klass och sätter in en extra 
elevassistent utan pedagogisk utbildning”.  

Bosse Parbring (MP) 
Pengarna till SU-grupp 4, alltså de som då är de mesta särlösningarna, så att säga, de kommer dras ner 
med er budget eftersom de ligger centralt, de kommer få sämre förutsättningar. Vi vill satsa över 300 
miljoner mer på grundskolan och det ger mer pengar till rektorerna och då får de själva bestämma om 
det behövs fler SU-grupper eller inte, vi litar på våra rektorer, vi tycker inte vi behöver skriva i vår 
budget att det ska finnas fler SU-grupper, vi ger rektorerna pengar för att kunna bestämma över dem 
själva. 

Agneta Kjaerbeck (SD) 
Tack för ordet! Men nu handlar det inte alltid bara om pengar, som någon sade här, utan den här 
staden har i årtionden öst ut pengar över skolan utifrån socioekonomiska grunder och ändå befinner 
sig skolresultaten i fritt fall och det är inte att tro på elevernas förmågor över huvud taget. Vi motsätter 
oss att skolan finansieras med medel som fördelas utifrån ett antal, på förhand bestämda, sociala 
kriterier, för det är faktiskt inget annat än de låga förväntningarnas rasism och det här är den stora 
skiljelinjen mellan er alla och oss. Vi underblåser inte låga förväntningar där man förutsätter att 
hudfärgen sätter ton för ambition, för i decennier så har vi faktiskt sett vad de här låga förväntningarna 
har gjort med stad och dess unga människor. Problemet är inte att det finns framgångsrika skolor och 
ambitiösa elever utan att det finns riktigt dåliga skolor och elever som inte tillvaratar den gåva som en 
avgiftsfri skola med fria måltider innebär. Problemet förklaras ofta med en växande segregation och 
här måste vi politiker tänka om. Utgångspunkten ska vara att invandrade är handlingskraftiga, de är 
lika villiga och kapabla som vem som helst att ta ansvar. Det är i grunden en fråga om respekt, att 
fylla den här frasen “alla människors lika värde” med lite substans. Den långsiktiga lösningen blir att 
göra alla skolor attraktiva, att höja lägstanivån, det görs genom krav på alla elever, oavsett bakgrund, 
nolltolerans mot dåligt beteende och skadegörelse, krav på svenska språket och arbetsro. Framgång 
uppnås när det ställs samma krav på alla elever, oavsett bakgrund och därför föreslår vi återigen en 
pott där man får söka, när det behövs på de här 600 miljonerna, inte bara kasta ut och förutsätta att 
“oj, ni måste ha här för att ni är härifrån”. Det fungerar inte så. Tack! 
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Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) 
Tack så mycket ordförande! Är Agneta Kjaerbeck medveten om att vi har en skollag och medveten 
om att om vi gör en punktinsats på en skola så ska resten av Skolgöteborg och de fristående skolorna 
ha exakt samma punktinsats? Snälla förklara för mig hur din pott ska fungera. 

Martin Wannholt (D) 
Jag vill också påminna SD om att en svensk lagstiftning omfattar även er, det vill säga man kan inte 
göra på det sättet som ni har lagt i budgeten. Däremot så håller jag med kravställandet som framfördes 
här, det är vi alla överens om, eller inte alla men många av oss, en väldigt stor majoritet i fullmäktige. 
Sedan vill jag också korrigera det här med som nämndes med etnicitet och annat, med 
resursfördelning, det är inte alls det som det handlar om, det är vilken bakgrundsnivå som man har. 
Man kommit hit som en analfabet eller med en helt annan sämre, man ska lära sig svenska och så 
vidare, det ger naturligtvis stora extra kostnader. Det är därför vi har så här, sedan kan vi ha olika syn 
på effektiva och olika resursfördelningsmodeller är men det handlar inte om vilken färg man har eller 
vilken etnicitet, det är vilken bakgrund man har fått till sig innan i utbildningsstegen innan. Sedan kan 
det också ha, vet vi ha, med föräldrabakgrund och annat.  

Agneta Kjaerbeck (SD) 
Jag tog kontakt med förvaltningschefen så sent som igår om det här och det här är fullt möjligt. Vi ska 
inte bestämma hur:et, utan det ska tjänstemännen göra. Den här potten kan man lägga någon 
annanstans och fördela detta, det är fullt möjligt. 

Martin Wannholt (D) 
På förskolan kan ni göra så här, men på grundskolan går det inte för där gäller en lagstiftning utan då 
får man göra som vi i Demokraterna har gjort i vår budget, där vi har lagt 90 miljoner på ett centralt 
konto som går via socialförvaltningen eller socialnämnderna, till de rektorer och de skolor som räcker 
upp handen och vill ha stöd. 20, 30 skolor bedömer vi, skulle behöva de här 90 miljonerna omedelbart 
för att starta förebyggande arbete, stoppa nyrekrytering, få ordning och reda, fler vuxna på skolan, så 
gör man en budget som stödjer skolan. 

Sofie Gyllenwaldt (M) 
Tack för ordet! Mycket har sagts sedan jag tryckte in mig, men en förutsättning för att kunna ta till sig 
undervisning är att det är lugn och ro i skolan. Idag varierar graden av lugnt och trygghet mellan våra 
skolor. Det kan vara allt från sena ankomster till att man beter sig direkt olämpligt och det kan vara 
mot såväl andra elever som mot skolpersonalen. På skolor där dessa problem finns, måste man fortsatt 
arbeta med särskilda insatser och om en elev vid flera tillfällen stör ordningen och därmed tillfälligt 
behöver flyttas från en skola, kan eleven placeras på den här så kallade skolakuten, Elevator, i 10 till 
20 dagar. Då detta fungerar väl så ska den här möjligheten utvecklas ännu mer. Elevatorn är inte 
lösningen för att lösa långsiktiga problem med stökiga elever men det är en uppskattad lösning, för att 
vid mer akuta behov, snabbt återfå tryggheten i skolan. Vidare så medför detta att eleven som blir 
flyttad bättre kan få rätt typ av hjälp att bryta sitt destruktiva beteende, så därför satsar vi extra pengar 
på detta. Det stämmer att det är rektorn som söker om detta, men om man inte lägger extra pengar till 
Elevatorn så finns inte möjligheten för rektorerna att placera elever där. Tack! 
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Jessica Blixt (D) 
Jag tror också, eller vi tror, absolut att man behöver ha möjlighet att bryta ett destruktivt beteende, 
men man måste se det att det är för elevens bästa och det ska inte ses som något straff utan man gör 
det för att hjälpa eleven, därför har vi också den satsningen. Likaså med SU-grupper och så vidare, vi 
måste utgå från elevernas bästa och det som är bäst för dem, för alla elever, för att de ska nå så långt 
som möjligt. Men de här sakerna får aldrig, aldrig, aldrig ersätta de tidiga insatserna, det extra stödet 
och det är det vi måste satsa på och det är det som gör mig orolig med er budget, att inte de 
förutsättningarna finns, att satsa på de tidiga, förebyggande och främjande insatserna. 

Sabina Music (C) 
Tack för ordet! Något som vi nämnt lite blygsamt här idag är vilka stora lokalutmaningar skolan har, 
alltså i form av lokaler. I skolan riskerar lokalbristen att påverka undervisningen negativt och att även 
skapa ett otroligt stort arbetsmiljöproblem för både lärare och barn. Det har byggts alldeles för lite 
nytt och det befintliga har otroligt bristfälligt underhåll och är eftersatt vilket leder till stora 
investeringsbehov på en väldigt lång tid. I förskolan visar de tidiga prognoser om behov av fler 
förskoleplatser medan de nya prognoserna snarare visar på ett överskott. Det är tydligt att vi behöver 
tänka om eller tänka nytt, att framtida lokaler byggs mer flexibelt, där samnyttjandet är möjligt eller 
med enkla medel kunna bygga om så att en ny hyresgäst snabbt kan flytta in och ta över lokaler när 
behoven förändras. Alliansen vill därför att både förskolenämnden och grundskolenämnden 
tillsammans med lokalförvaltningen arbetar fram den här frågan och ser över lokalförsörjningsbehovet 
på ett nytt sätt. Tack! 

Kalle Bäck (KD) 
Tack för det ordförande, fullmäktige, göteborgare! Som jag var inne på tidigare, så är en viktig 
framgångsfaktor för att lyfta skolresultaten att man ser i vilket sammanhang skolan finns. Elever, 
lärare, familjer och faktiskt också civilsamhället, man måste jobba åt samma håll. Jag tänker inte 
minst på det här med ordningsproblematiken, sena ankomster, olämpligt språk eller bristande respekt 
för lärarna som leder till att mycket tid läggs på allt än undervisning, helt enkelt. Där har vi ett stort 
problem och tyvärr så sticker Sverige ut här bland många andra jämförbara länder när det gäller de här 
problemen och så kan vi inte ha det, så vi måste hitta sätt framåt för att ordningsreglerna faktiskt ska 
följas. Även om de är väl skrivna på pappret så betyder inte det att de alltid omsätts i praktiken och 
det gör man inte över en natt utan det är en attitydförändring som måste till i hela samhället och där 
har, inte minst vi som politiker, en viktig roll att spela i att sända rätt signaler om att vi ska stötta 
lärarna i deras arbete, föräldrarna ska inte lägga sig i undervisningen på det sättet utan man ska vara 
goda förebilder för sina barn. 
 
För vi vet vilka det är som drabbas när skolmiljön är stökig och det är elever som kommer från hem 
som inte är studievana och de som inte kan få hjälp hemifrån, så för deras skull så måste ordning och 
reda råda och en trygg studiemiljö måste skapas på det sättet. Sedan Alliansen tog över ansvaret för 
skolan i Göteborg har också resurserna ökat i olika omgångar. Grundskolans finansiering under 
mandatperioden har ökat med 1,7 miljarder och nu ökas också ramarna med gymnasieskolan 
ytterligare i vår budget eftersom den länge har varit underfinansierad av det rödgröna styret tidigare. 
Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska heller lämnas efter i Göteborgs skolor. Tack för ordet! 
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Jenny Broman (V) 
Jag tänkte börja med att berömma dig Kalle, för att precis det menar jag, att ordning och reda, det sker 
i ett sammanhang, det ligger inte i ett enskilt dokument menar jag dock, från ovanifrån från oss 
politiker utan det handlar om det arbetet som lärarna och rektorerna och eleverna gör tillsammans. Jag 
nämnde innan exempelvis [??] som många skolor jobbar med, där man är med och delaktig i 
framtagandet av ordningsregler, för det är någon slags ordningsregler. Det handlar inte om att vi inte 
tycker att det ska finnas några ordningsregler utan det handlar om hur man gör det och om man tror att 
det är ett dokument som man skickar hem och skriver under som gör verkan eller inte, det kan snarare 
kännas som ett hot och inte vara särskilt verknings samt utan i värsta fall så blir det snarare 
kontraproduktivt.  

Kalle Bäck (KD) 
Tack för ordet ordförande! Men absolut, man kan jobba på många olika sätt och det vi föreslår eller 
trycker lite extra på i vårt budgetalternativ, förväntansdokumentet, det är ett sätt att jobba. Jag tror inte 
att det ena måste utesluta det andra men det är själva grundattityden, där vi måste ändra på någonting. 
Det är inte bara skolans ansvar att ordningssproblematiken ser ut som den gör utan där måste vi alla 
hjälpa till, inte minst vi från vuxenvärlden, i den samlade vuxenvärlden, hjälpa till att vara goda 
förebilder. Sedan exakt vilka tekniker man använder, det kan vi säkert diskutera länge och väl, men 
jag tror att just det vi föreslår med förväntansdokument är en framkomlig väg som vi ska ta fasta på 
och jobba vidare med. Tack för ordet! 

Jenny Broman (V) 
Men grejen är att det riskerar att krocka med det arbete som sker ute på skolorna som just bygger på 
det här gemensamma förtroendet, föräldrar, elever och skolan tillsammans. Det är det som blir 
problemet när det krockar ihop. Jag tycker det är mycket bättre att rektorer och elever och föräldrar i 
de olika områdena bestämmer hur man vill jobba med det här. Sedan tycker jag att det är alldeles 
utmärkt att förvaltningen har dokument som föreslår hur man kan jobba med delaktighet och så, det 
har jag ingenting emot, men det riskerar att krocka och förstöra ett förtroende som man försöker 
bygga upp och det förtroendet till samhället, det behövs, särskilt i våra särskilt utsatta områden.  

Kalle Bäck (KD) 
Tack för ordet! Där kanske vi gör olika bedömningar, men jag tror återigen att vi från politiken sänder 
en tydlig signal och adresserar de här frågorna, det gör vi genom, till exempel, förväntansdokument. 
Ord är också handling, det är viktigt att vi visar att vi har sett problematiken, vi vill se och erbjuda 
verktyg för att komma till rätta med den. Sedan kan man säkert jobba på olika sätt ute i verksamheten, 
vi ska inte detaljstyra på det sättet, men att adressera frågan och erbjuda verktyg, det ska vi göra. Tack 
för ordet! 

Jessica Blixt (D) 
Ni säger att ni satsar, om jag förstod dig rätt Kalle, på gymnasiet. Jag skulle dock önska att ni hade 
haft, hade kunnat tagit lite större satsning eftersom ni inte räknar upp lönerna och kostnaderna. Det är 
fortfarande en så kallad odefinierad effektivisering som ligger på gymnasiet och utbildningsnämnden. 
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Teysir Subhi (Fi) 
“Ett potpurri av olika skolpolitiska förslag” säger Axel Darvik. Jag undrar om Axel någon gång har 
besökt Göteborgs skolor och faktiskt har frågat lärarna vilka budgetsatsningar de vill se. För till 
skillnad från populistiska förslag som förväntanskontrakt, som visar att man inte litar på lärarnas 
professionella autonomi, så är våra budgetsatsningar förankrade hos lärarkåren och framför allt så 
misstror vi inte lärarkåren. Men det handlar också om människosyn, för barn, de vill ofta göra rätt om 
de kan. Om Axel hade besökt stadens skolor så hade han också sett att en stor del av problematiken 
med bristande studiero och kränkningar. Det handlar faktiskt om att anpassa skolan för alla barn, även 
de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt att motverka våld och negativa 
maskulinitetsnormer. 
 
Men låt oss titta på siffrorna i budgeterna. I Alliansens budget från grundskolenämnden, 335 miljoner 
mindre än i den rödgrönrosas budget, men Alliansen ger också mindre än vad S och D gör. Det finns 
en majoritet i den här salen som inte vill svälta ut skolan. Alliansen står ensamma i sin 
neddragningsiver. Gymnasiet då? 97 miljoner mer från rödgrönrosa och med tanke på att gymnasiet 
bara har en fjärdedel av grundskolans budget så är neddragningarna här ännu större och återigen så 
står Alliansen ut som skolslaktaralliansen. Förskolan då? De bryr sig väl inte om de minsta? Nej, 
Alliansen ger 110 miljoner mindre till förskolan än vår rödgrönrosa budget. S och D, de ger också 
mer. Återigen står Alliansen helt ensamma. Sammanlagt så satsar vi i rödgrönrosa mer än en halv 
miljard mer på Göteborgs skolor än vad ni i Alliansen gör. Vad är det för analys som ni har gjort och 
kan ni verkligen försvara den här? Att skolan i Göteborg utan problem kan klara stora neddragningar, 
färre lärare, ännu färre skolböcker, [??]. Tack! 

Hannah Klang (V) 
Tack ordförande, ledamöter, göteborgare! Jag vill börja med att tacka Teysir för en väldigt bra och 
sanningsenlig genomgång av siffrorna. Jag betackar mig också för anklagelse om att ljuga, det är 
redan flera här som har varit uppe och sagt detta men om ni höjer skolpengen, eller förlåt, elevpengen, 
hur ska ni då finansiera det eftersom det saknas 140 miljoner när ni inte räknar upp för PKV och 
befolkningsökningar? Jag misstänker att det är lite kreativ matematik som ligger bakom detta som 
sagt, men jag kommer kanske inte att få några svar på detta idag, men jag undrar fortfarande var det 
ska skäras ner. För redan nu som det ser ut i år, med den budget som ligger, så finns det inte resurser 
så att det räcker till att sätta in de här tidiga insatserna som behövs och som ni också talar varmt om, 
varken i förskoleklassen eller i ettan, det finns helt enkelt inte pengar till det, det nedprioriteras i 
nuläget. Nu lägger ni mindre pengar nästa år, hur ska ni då kunna göra alla de här sakerna som står i 
er budget? Mycket fina ord, inga pengar. 
 
Det behövs även resurser för att arbeta med elever i mindre grupper så att pedagogerna får chansen att 
nå alla, förebyggande arbete, sådant som gör att man inte behöver skicka elever till andra skolor eller 
till andra typer av insatser, men det vill ni inte heller lägga pengar på. Vår budget tar höjd för ökade 
kostnader och vi satsar på fler vuxna i skolan, trygghet, studiero, tillräckligt med material för att alla 
barn ska kunna få en likvärdig utbildning och för att skolan ska klara sitt kompensatoriska uppdrag. 
Jag frågar igen, utan någon egentlig förhoppning om att få ett svar, var ska du skära ner på Axel? 
Tack! 
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Martin Wannholt (D) 
Hannah, jag delar en hel del av det du säger, det syns i vår budget med, men jag vill ändå påminna dig 
om att ni har skrivit på ett hemligt avtal under den här perioden, om att släppa fram Alliansens budget. 
Så ni var inte med, ni lade ner rösterna när vi förstärkte skolan för två år sedan, det kommer komma 
sådana initiativ eventuellt nu i höst också, hur har ni det då med ert avtal i de rödgrönrosa med 
Alliansen?  

Aslan Akbas (S) 
Tack så mycket ordförande, fullmäktigeledamöter! Jag fortsätter där jag slutade och jag håller mig till 
förskole delen. Våra förslag om språktest och språklyft på betald arbetstid handlar om att ge barnen 
bättre chanser men också att skapa bättre arbetsmiljö. Att arbeta med kollegor och med vikarier som 
inte behärskar svenska språket blir en belastning för personalen som inte kan göra sig förstådd. Tyvärr 
har högerstyret röstat emot detta och jag skulle välkomna de styrande att rösta, för den 24:e november 
som vi har vårt yrkande i förskolenämnden, nu får ni en ny chans och rösta för det här språklyftet. 
Marknadskrafter och vinstintresse ska inte ha en plats i svensk förskola. Ett flertal förskolor har visat 
sig ha kopplingar till religiös extremism och terrorism som vi måste få stopp på och det fick vi lite 
information om nu under dagen, om förvaltningsrättens beslut. Nej, det är dags att återta kontrollen 
över förskolan. Socialdemokraternas budgetförslag vill öka personalens inflytande över det egna 
arbetet, förbättra arbetsmiljön och ge alla barn, oavsett bakgrund, de bästa chanserna i livet. Bifall till 
S budgetförslag. Tack! 

Hakan Önal (M) 
Tack fru ordförande, ledamöter! Jag har varit tydlig tidigare med att vi har en kompetenskartläggning 
när vi tittar på kompetensen och där ingår också språkkunskaper i befintlig personal och språkinsatser 
där. Men vi har också tydligt i vår budget att validering av svenska språket ska ingå vid nyrekrytering, 
så vi har inte så stora skillnader i vår syn på det. Men jag vill återkomma egentligen mer till det där att 
man försöker beskriva ett mörkt ekonomiskt läge för förskolan, så är det inte. Bara titta, 2020 hade vi 
ett överskott på 160 miljoner kronor och för 2021 fram till september har vi ett överskott på 140 
miljoner. Visserligen 43 miljoner av detta är covid-pengar från staten men den stora delen är 
sjunkande barnantal. Det kommer kräva anpassningar och det undrar jag, den anpassningen vi gjorde 
tidigare, den har ni kritiserat och kallat den för nedskärningar. Det är det som egentligen leder till att 
förskolan inte blir likvärdig. Hur tänker ni hantera sjunkande barnavtal? Tänker ni anpassa 
verksamheten efter det? Det är så resursfördelningsmodellen är uppbyggd. 

Aslan Akbas (S) 
Tack så mycket ordförande, fullmäktigeledamöter! Hakan, det du lyfter upp, du säger att “vi har i vår 
budget”, det har vi sett länge, men vi måste gå till praktiken. Att ha ett mål teoretiskt, det hjälper inte 
vår personal, våra barn som går i förskolan, det får vi i årsrapporten hela tiden, som visar på att vi har 
personal som inte behärskar svenska språket och därmed så drabbas barnen, tack vare att vi har 
personal som inte kan hjälpa de barnen som inte har den möjligheten att kunna få tillgodose det 
svenska språket i hemmet. Så det räcker inte att ha i budget utan det måste in i praktiken och det har 
vi inte sett tyvärr.  
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Hakan Önal (M) 
Då är det du som inte ser verksamheten Aslan vill jag påstå. Vi har en tydlig strategi för 
språkutveckling och det är den vi arbetar med. Det är därför vi också prioriterar att vi ökar antalet 
förskollärare i våra utanförskapsområden, för det är där vi behöver den här språkutvecklingen oftast. 
Vi har uppsökandeverksamhet för att få fler barn till verksamheten, så jag förstår inte riktigt vad du 
menar att vi inte har den verksamheten. Vi har språkutvecklande verksamhet i våra förskolor, det är 
bara att titta där. 

Aslan Akbas (S) 
Tack så mycket! Det gör jag Hakan och det var inte länge sedan mammorna i Angered, det gick att 
läsa, jag tror även du har läst det och även du har sett i rapporten som vi får i förskolenämnden där 
förskoleförvaltningen lyfter upp att vi har brister vad det gäller svenska språket. Sedan kan ni ha 
strategier, absolut, men pratar vi om 2023, 2024, så kan vi se effekten, men då har barnen börjat i 
skolan utan att ha bra svenskkunskaper med sig i grundskolan. 

Hakan Önal (M) 
Jag har läst om det i Angered och det är därför så viktigt med valfriheten Aslan, så jag förstår inte 
varför du är emot den fristående verksamhet som faktiskt gör fantastiskt språkutvecklande arbete som 
förskoleförvaltningen har redovisat för oss och den frågan har jag inte ens fått svar på. Så om du 
verkligen menar väl med barnens språkutveckling, stötta då den verksamhet som faktiskt lyckas med 
det bäst. 

Martin Wannholt (D) 
Jag vill bara berätta för Hakan hur vi har räknat exakt i vår budget när det gäller förskolan, för det kan 
vara lite viktigt. Det blir 600 färre barn i förskolan i Göteborg, uppskattningsvis, enligt det vi har fått 
in i materialet och det blir 80 miljoner som dras ner från nämnden. Vi har dragit bort de 80 
miljonerna, det kan vara tufft, vi ville egentligen velat ha haft en liten kudde där men det har inte vi 
råd med i vår budget. Däremot så lägger vi tillbaka de 78 miljoner ni har räknat fel på. Vi lägger in 
full kostnadstäckning för lönerna, som ni ska skära utan att tala om, förutom de 78, och sedan har vi 
de här satsningarna, bland annat det med rektorsatsningen, [??] och lite annat. Så vår budget är inte 
överdådig på något sätt, men er är direkt underfinansierad. Tack! 

Jessica Blixt (D) 
Hakan, jag blir lite orolig faktiskt, om du inte ser vad effektiviseringarna har lett till. Du pratar om att 
det beror på ett minskat barnantal men vi ser att förskollärare har ersatts med förskole assistenter. Vi 
ser att vi inte har gett rätt förutsättningar till våra rektorer. Vi ser att barngrupperna blir allt större och 
vi ser att vår personal inte längre klarar av att trolla med knäna, det har man gjort tillräckligt länge och 
vi är faktiskt skyldiga dem en bra arbetsmiljö. På våra förskolor så är var tionde personal sjukskriven 
varje dag, det är alarmerande. 

Hakan Önal (M) 
Jessica, jag skulle vilja förstå, vilka förskolor menar du att man har ersatt förskollärare med förskole 
assistenter? För att tala om för dig, det är det som ni motsatte er, det var i centrum. I de förskolorna 
var det 80%, 90%, 100% förskollärare. Men om vi vill ha en likvärdig förskola måste vi faktiskt 
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arbeta för det och verkligen mena det och det gör vi genom att förstärka upp i 
de områden som bara har kanske 20%, 25% förskollärare. 

Jessica Blixt (D) 
Den enskilt viktigaste faktorn för kvalité, det sker i mötet mellan barn och pedagoger. Hur högre 
kompetens vi har på vår personal, desto högre kvalité i förskolan. Vi ser på många, många ställen, 
ersätts förskollärare med förskole assistenter av en enda anledning och det är att få en budget i balans. 
Glappet mellan krav och resurser bara ökar och det är våra barn som får betala det priset på grund av 
er nedskärningsbudget eller era odefinierade effektiviseringar, det är det vi alla säger nej till. Vi alla 
här inne tycker att er budget inte är tillräcklig. 

Hakan Önal (M) 
Tack! Jag har varit tydlig tidigare, vi har höjt grundersättningen med 9,5%. Det är bara att titta på det, 
så kan jag visa upp för dig. Men jag förstår inte, att ni har inte ens respekt för den 
resursfördelningsmodell ni själva har varit med och röstat igenom. Vi behöver faktiskt hålla oss till de 
beslut vi tar, annars blir det kaos i verksamheten. Den resursfördelningsmodellen, den är 
prestationsbaserad, den är antal barn. De förskolor som har fått göra omställningar, dra ner personal, 
det är där barnantalet har sjunkit, framför allt i centrum. 

Helene Odenjung (L) 
Tack så mycket ordförande, fullmäktige! Nyligen så lämnade utbildningsnämnden över rapporten 
“Utbildning och undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” till kommunstyrelsen. 
Rapporten är ett resultat av ett uppdrag som fullmäktige gav nämnden om att utreda frågan om att 
stärka stadens utbildning på vetenskaplig grund och utveckla Göteborg som en kommunal 
forskningsarena. Förslagen som presenterades i den här rapporten innebär att ett offensivt steg tas mot 
att stadens skolförvaltningar utvecklas som en kommunal forskningsarena för morgondagens 
utmaningar samt att samordna och utveckla samverkan med akademin. Tanken är att det ska bildas ett 
vetenskapligt nav med en vetenskaplig ledare som ska leda lektorer och forskare, som i sin tur ska ge 
stöd till socialförvaltningarna i vetenskapliga frågor. Navet ska samordnas av center för 
skolutveckling, där stadens huvudsakliga forskarkompetens idag finns. 
 
Man skulle kunna tro att det råder politisk samsyn i den här frågan. Vi har tidigare pratat om hur 
viktigt det är att koppla den här beprövade erfarenheten och få göra det själv, att inte vara offer, så att 
säga, för vad akademien kommer fram till utan att faktiskt göra det här själva. Då måste jag erkänna 
att jag blir enormt förvånad när jag läser Socialdemokraternas budget där man stryker center för 
skolutveckling. De har i uppdrag, jag tycker verkligen att det här är väldigt konstigt, eftersom de 
föreslår i budgeten att den nuvarande formen och fristående rollen ska avskaffas och att det är värt att 
spara, det ska inkorporeras på utbildningsförvaltning, jag skulle väldigt gärna vilja ha ett svar från 
Socialdemokraterna. Hur kunde ni landa här? 
 
Men jag har ändå lite tid över så då ska jag ta och passa på och ändå säga någonting om det här med 
att skolresultaten faktiskt inte är i fritt fall och att det inte sker någon resursfördelning utifrån etnicitet. 
Det här tramset om att det är låga förväntningarnas rasism skulle råda utifrån hur 
Sverigedemokraterna förhåller sig till verkligheten, det är bara i era drömmar. Det handlar om att ge 
samma möjligheter till alla barn.  
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Agneta Kjaerbeck (SD) 
Jag håller naturligtvis inte med dig där Helene. Det är larm om språkförbistringar i var och varannan 
skola och i förskolor, så då har vi ett problem. Tack! 

Helene Odenjung (L) 
Tack så mycket! Nu var det inte det du sade. Du hävdade att resursfördelningsmodellen grundade sig 
på etnicitet och att det skulle vara lägre förväntningar ute på skolorna. Om man följer vad som har 
hänt de senaste åren så har skolresultaten faktiskt vänt. Är vi nöjda med det? Nej, det är långt kvar. Ni 
vill dessutom stryka möjligheten till modersmål och studiehandledning på modersmålet som faktiskt 
visar sig, utifrån forskning, att det är det som gör att du kan klara skolresultaten. Man måste satsa 
mycket mer på svenska språket, ja, men det ni hävdar är att skolorna får mer pengar bara för att. Det 
beror på att föräldrar inte har samma utbildningsbakgrund, det beror på att man kommer sent anländ 
till Sverige. Hur är det rimligt att du, på bara något år, ska kunna lära dig alla nio åren i grundskolan 
och att det inte skulle kosta mer?  

Agneta Kjaerbeck (SD) 
Det är en stor del barn som inte ens fick lov att delta i de här Pisa-testen Helene, det vet du om att det 
var så, att det mörkades jättemycket. Sedan är det förberedelseklasser, är vårt svar på det, när du 
undrar hur man ska hjälpa de här barnen in, det är det som vill till i början. 

Helene Odenjung (L) 
Tack så mycket! Men svaret är inte rätt. Förberedelseklasser, det får man precis som nyanländ, men 
elever som kommer hit ganska sent, de kan gå där några veckor, sedan ska de in i en vanlig klass, det 
är så det fungerar. Förberedande klasser kostar också och det är en resursfördelningsmodell som gör 
att man kan ha dem. En av sakerna i vår stora utredning och när vi gjorde förändringen i grundskolan 
handlade om att se till att nyanlända kommer till fler skolor, inte på en och samma, det var en viktig 
faktor. Man får heller inte bortse från föräldrarnas utbildningsbehov, att man inte får hjälp med läxor 
hemma därför att det finns ingen som kan hjälpa en med läxorna hemma. Det kostar mer och då 
behöver det också synas i en resursfördelningsmodell. Sedan kan man inte, som ni har gjort, lägga en 
jättepeng och säga “nu kan skolorna söka”. Det går inte, för då får du i efterhand kompensera alla 
fristående skolor. Då gör man det i bokslutet, det är så det fungerar. 

Jenny Broman (V) 
Tack så mycket för ordet! Om vi ska börja med att prata betyg, alltså det här med hur betygen har gått 
fram och tillbaka, vi kanske inte ska överdriva åt något håll. Egentligen så har princip betygen stått 
still, men vi kan kolla till exempel årskurs 9, så 2 promille fler har gymnasiebehörighet, jag vet inte 
om man kan dra så jättestora växlar åt något håll faktiskt av det. Vi kan se att pojkar har sänkt sin 
gymnasiebehörighet men det är också ganska lite, vi kan inte ta jättestora växlar ännu av det, så det 
tycker jag vi ändå tycker få vara ärliga om. 
 
Sedan ska vi kanske prata lite om elevsyn också. En elevsyn som jag inte delar, det är att man 
underfinansierar skolan, man ger inte tillräckligt med pengar till elevhälsan eller SU-grupp 4. Man ger 
inte förutsättningar så att skolor kan göra anpassningar och den struktur som behövs, vilket leder till 
att elever misslyckas, man straffar ut sig själv när det inte fungerar i skolan, så blir många elever 
väldigt utåtagerande, då ska vi då straffa de eleverna och göra dyra särlösningar. Det är lite som att 
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man börjar i fel ände. Jag vill bara trycka på det Bosse sade i tidigare inlägg, 
vi har inget emot SU-grupper där det kan vara speciallärare som är specialutbildade på NPF, 
exempelvis, kan hjälpa de eleverna. Att det är vissa lektioner, exempelvis, som man kan vara ute i 
klassen och sedan kan man gå undan i en flexgrupp för man orkar inte en hel dag, men man har chans 
att var med så mycket som möjligt. Vi tycker det är jättebra och vår budget ger utrymme för det. 
 
Om vi nu ska prata om förskola och skola, det var ett tidigare debattinlägg om att det är nya 
utmaningar. Men herregud, det är inte nya utmaningar, ni har inte lyssnat, herregud hur många år har 
vi inte skrikit om att det här systemet inte fungerar, det leder till oseriösa utövare, det har vi sagt så 
länge, det är inte nytt. 

Jessica Blixt (D) 
Jag ber er Alliansen, att läsa vår budget noga. Ni är välkomna att kopiera, ta efter, göra vad ni vill. Jag 
hoppas verkligen, ödmjukast, att ni gör det. Härmed yrkar jag bifall till Demokraternas budget.  

Jörgen Fogelklou (SD) 
Tack för ordet fru ordförande! Jag ska försöka förklara lite grann här. Vi politiker säger “vad”, 
tjänsteman säger “hur”. Menar ni så här, ni läste alla [??] debattartikel igår om att han saknar 
skolböcker i sin skola. Om vi politiker skulle ha en skattkista pengar här, skulle vi inte kunna köpa 
nya böcker till han? Är det det ni säger här? Då är det helt galet. Men vi säger vad man ska göra, inte 
hur. Säger ni att det är omöjligt om vi har en skattkista här med pengar, för det vi säger att vi har i 
kommunstyrelsen, vi säger inte att de är knutna till någon nämnd, vi säger att vi har en 
kommuncentral pott och den ska vi fördela till skolorna och det kan man göra via en 
resursfördelningsmodell, till exempel, där man går efter kunskap. Här har vi elever som har dålig 
kunskap, de behöver höja sig, då ska de få mer medel. Att säga att det inte går, det tror jag inte på. 
Tack! 

Helene Odenjung (L) 
Tack så mycket! Om jag förstår rätt nu då, så vill ni ha en annan resursfördelningsmodell än den vi 
har. Men det ni föreslår går inte att använda, därför att ni då vill ha en pott med pengar och så hävdar 
ni att man ska kunna dela ut pengarna till de skolorna som behöver dem mest. Vad tror att den 
resursfördelningsmodell vi har går ut på idag? Det bygger på att man tittar vad har den här skolan för 
elever som går på den, vad har de för behov. Det är inte så att vi har suttit i nämnden eller på 
förvaltningen och hittat på parametrarna utan det är från SCB:s undersökning hur den 
socioekonomiska viktningen, till exempel, man tittar på föräldrarnas utbildningsbakgrund och man 
tittar också på vad man har för särskilda utmaningar. Vi har i, till exempel, glesbygd och skärgård 
som vi tar till oss. Det finns inte en modell som är perfekt men den ni föreslår är djupt orättvis. 

Jörgen Fogelklou (SD) 
Tack för ordet! Det kan man tycka, det är helt legitimt för dig att tycka att den är orättvis, vi tycker 
snarare att den är smart. Vi tycker inte att vi ska utgå från de låga förväntningarnas rasism. Att säga 
att “är du arbetarson, då kommer du inte klara din skola”. “Är du son till en ingenjör, då är du jättebra 
och då ska du inte ha”. Alla ska ha samma grundpeng naturligtvis, vi höjer den till och med, sedan 
sätter vi en pott där det behövs, där vi ser att det behövs insatser, där ska vi sätta in dem. Punkt. 
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Helene Odenjung (L) 
Men en samma grundpeng, det har alla skolor redan idag, så er modell, som går ut på då att skolorna i 
stället ska söka, tyckte inte ni att det här med administration och byråkrati var en grej man skulle 
spara på eller? Hur tror ni att rektorerna ska få tid att göra någonting annat? Bara pedagogiska ledare, 
om de ska hålla på att söka pengar ur den där potten, som sedan genererar ett system som friskolorna 
får mer pengar utan att de egentligen behöver dem, därför att det är så lagstiftningen är. Nej, gör om 
och gör rätt. 

Hannah Klang (V) 
Tack för ordet! Jag måste bara säga en sak till. Ni har sagt att “de barnen som inte följer reglerna inte 
ska få gå kvar på skolan”. För det första har vi skolplikt i Sverige, man kan inte bara slänga ut barn 
från skolan, även om man skulle göra det så skulle det knappast hjälpa dem att få godkända betyg i 
slutet av sin skolgång och få kunna gå färdigt skolan, det blir lite motsättning där. Det här tror jag 
faktiskt grundas i en ganska unken barnsyn. Jag undrar om ni tror att de här barnen i grunden är onda 
eller elaka, att de gör fel eller beter sig illa bara för att de känner för det och bara inte har fått 
tillräckligt mycket tillsägelser eller någonting. Jag undrar om ni tror att deras lärare, rektorer, 
elevhälsoteam, inte har samverkat med hemmen, i vissa fall gjort orosanmälningar, kopplat in 
socialtjänsten eller varit tydliga med vilka förväntningar som finns. 
 
Det här med kränkningar och våld och att det ökar, det beror på att man inte har haft tillräckligt 
mycket resurser för att förebygga det. De här eleverna behöver ofta undervisning i mindre grupper, 
det kräver fler vuxna. De behöver oftast stöd om de ska integreras i klassrummet, det kräver fler 
vuxna. Det kostar pengar, pengar som ni inte skjuter till i er budget. Ibland behöver eleverna gå i en 
särskild undervisningsgrupp eller utredas för eventuella diagnoser för att få rätt hjälp. Men 
skolpsykologer saknas i staden så även om man påbörjar arbetet med att utreda så går det inte att 
komma någonstans, eftersom ingen kan göra färdigt det. Vissa elever behöver få plats på särskolan 
men eftersom den också är underdimensionerad och det är kö till den, så går det inte heller att placera 
dem där. Så min sista fråga är, vart ska de här eleverna ta vägen när de inte längre får vara kvar i 
skolan? Vad är planen?  

Karin Pleijel (MP) 
Tack! Jag ville bara kommentera uppgiften om hemligt avtal. Det finns inget hemligt avtal som 
innebär att vi måste släppa igenom Alliansens budget från rödgrönrosa. Vi har en valteknisk 
överenskommelse utifrån konstaterandet att vi rödgrönrosa är det största oppositionsblocket. I en 
debattartikel i GP, 20/10, har vi argumenterat för att Alliansens skolbudget är skandalöst låg och vi 
avslutar den artikeln. “Vi vill därför påminna om att ensamma har Alliansens inte majoritet i KF. 
Tillsammans kan vi rädda skolan från massiva nedskärningar”, undertecknat jag själv, Jenny Broman 
och Stina Svensson. Tack! 

Martin Wannholt (D) 
För det första, om det nu inte finns något hemligt avtal kan du väl skicka det på mejlen till oss andra 
partier som inte fått ta del av det. Det är nummer ett. Nummer två, Karin Pleijel, kan inte du gå upp 
här och svara varför du tryckte på den gula knappen, avstår, när Socialdemokraterna och 
Demokraterna återremitterade Alliansens budget för två år sedan, för att höja [??]. Varför röstade du 
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på gul knapp, du som brinner för skolan, om det inte finns ett avtal som 
hindrade dig från det? Det är det ni har. 

Karin Pleijel (MP) 
Jag kan bara konstatera att det inte finns något hemligt avtal med det innehållet som du nämnde. Hur 
jag röstar i enskilda omröstningar, det har jag ingen utläggning om här just nu. Tack! 

Teysir Subhi (Fi) 
Jag måste säga att jag är lite förvånad och besviken av den här debatten, jag förväntade mig mer. I 
början av gruppledardebatten så var det många från den här sidan som pratade vitt och brett om hur 
viktigt det är med trygghet, vi ska prata om det offentliga våldet. Ni har till och med fått ett helt 
uppslag i GP, as we speak, om hur trygghet genomsyrar början av kommunfullmäktige, men ändå är 
det ingen som har tagit upp det nu när vi pratar skola. Jag menar, det är den viktigaste frågan i 
skoldebatten, för vi vet att den mest avgörande faktorn för att rekryteras till ett kriminellt gäng, det är 
att vara en ung pojke i ett missgynnat område och att inte ha gymnasiebehörighet. Jag ser själv, som 
högstadielärare, hur den här nyrekryteringen har krupit ner i åldrarna, så vi pratar om tioårsåldern. Om 
vi frågar polisen, du pratar om Erik Nord, Martin Wannholt, om vi frågar polisområdescheferna, så 
säger nästan samtliga att det är de förebyggande aspekterna och det är skolan som spelar roll. Ändå 
sitter ni här och pratar om vad vi gör efter att brottet har begåtts och inte vad vi gör innan. Det är där 
vi måste börja. Ert förväntanskontrakt, jag menar, de här eleverna som bryter ert förväntanskontrakt 
och som inte klarar av att vara på Elevator, vi skickar tillbaka dem till gatan när de inte får vara kvar i 
skolan, rakt in i famnen på de kriminella gängen. Jag menar, kom igen, gör om och gör rätt. Tack! 

Jessica Blixt (D) 
Teysir, det är jätteviktigt med det förebyggande arbetet och jag vet inte om jag har varit otydlig, men i 
vår budget så har vi 90 miljoner avsatta för just det till skolan. Vi vill inrätta team på skolorna, med 
personal, socionomer och socialpedagoger som just kan jobba förebyggande och fånga upp på plats, 
jobba med barnen, jobba med familjerna, för att jobba förebyggande. I förskolan har vi avsatt 20 
miljoner till sociala förskoleteam, en i varje utbildningsområde, för att kunna stötta upp tillsammans 
med barnhälsan för att jobba just förebyggande, för vi är också helt övertygande. Erik Nord var 
jättetydlig, rekryteringen till de kriminella gängen, de sker redan i förskolan och vi måste se till att 
våra elever lyckas i skolan och ger dem de allra bästa förutsättningarna. 

Teysir Subhi (Fi) 
Jag håller med dig Jessica, det behövs och det är därför vi avsätter en halv miljard mer, alltså i den 
rödgrönrosa budgeten. Men vi har också frågat, vi har förankrat det här hos lärarkåren, för att om vi 
ska bekämpa det offentliga våldet, så måste vi samarbeta. Vi kan inte gå in med pekpinnar, som 
politiker, och styra och säga “så här ska ni göra”. Därför att vi lärare, vi skolpersonal, vi är en del av 
arbetet i att bekämpa rekryteringen till de kriminella gängen och då behöver vi antivåldssatsningar 
som vi har den rödgrönrosa budgeten. Vi behöver stärka elevhälsan, vi behöver alla de här 
satsningarna, men då kan vi inte komma med mindre pengar till skolan och tro att vi löser den här 
problematiken. Tack! 
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Martin Wannholt (D) 
Jag håller med Teysir med det förebyggande arbetet, men jag ville bara påminna och skicka med ett 
önskemål från Demokraterna till de rödgrönrosa, till nästa gång ni gör en budget. Ni lägger väldigt 
mycket mer pengar på grundskolan i er budget, det är jättebra, det är bara det att ni skickar dem rakt 
ut, precis som vi hörde i debatten när det gäller SD:s pengar, det vill säga ni skickar pengar till 
friskolor som kanske har det bra, till kommunala skolor som har det bra. Tittar man i er budget och 
räknar igenom på sista raden och jämför när vi skickar 90 miljoner via socialnämnderna till de 20, 25, 
30 kanske, skolor som behöver de här extra insatserna igår, så ger vi effektivare hantering av medel. 
Ni släpper iväg pengar som förmodligen inte behövs på ett antal skolor. 

Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) 
Tack så mycket! Teysir, jag håller inte med. Jag tittar på mitt inledningsanförande och det vi har 
pratat om här, hur vi ska hantera de socialt utsatta områdena, de nya greppen vi ska arbeta med, de 
sociala teamen, gängenheterna, skolan som arena, vi hade mängder med förslag. Sedan att debatten 
som sådan snöade in på det här förväntansdokumentet, det är för att det finns en ideologisk spänning i 
det tänker jag. Men jag vill också bara poängtera att om jag inte minns fel så röstade faktiskt V och 
MP i grundskolenämnden också för det förväntansdokumentet som vi tog i grundskolenämnden, eller 
släppte igenom det i alla fall. Tack! 

Teysir Subhi (Fi) 
Jag tänker att förväntansdokumentet ändå är en fråga som har genomsyrat den här debatten, annars 
skulle vi inte lägga någon vikt för det. Problemet är att det inte är någonting som är förankrat hos 
lärarkåren och återigen, det här är ett arbete som vi gör tillsammans, vi kan inte komma med politiska 
pekpinnar och tro att vi löser problemen. Ett förväntansdokument, de som bryter det dokumentet, som 
sagt, vi skickar dem rakt tillbaka ut på gatan, in i famnen på de kriminella gängen. Är det så här ni vill 
ha det? Tack! 

Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) 
Tack så mycket! Jag beklagar också att den här debatten har handlat alldeles för mycket om ett 
förväntansdokument som säkerligen inte ens är en sådan här liten del av allt det som vi behöver göra, 
det håller jag verkligen med dig om. Tack! 

Sofie Gyllenwaldt (M) 
Tack för ordet! Jag skulle egentligen ha haft replik till Hannah Klang, för du sade att “vi kastar ut 
elever på gatan och därmed inte lever upp till skolplikten”. Det med skolplikten, vad menar du med 
det? Tänker du på Elevatorn eller när lever inte vi upp till skolplikten?  

Hannah Klang (V) 
Nej, jag sade att om man gör så som ni säger, att man säger att barnen inte ska få vara kvar i skolan 
men man säger inte vart de ska ta vägen, då följer man inte skolplikten utan man säger bara att barnen 
ska bort därifrån. Jag har inte fått något svar på vart barnen ska ta vägen. Menar ni Elevator, så är det 
bara en tillfällig lösning. Vad händer när de missköter sig igen, när det inte fungerar nästa gång? Ska 
de tillbaka dit hela tiden? Vad ska man göra till slut? När man inte satsar på de förebyggande 
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insatserna utan bara satsar på sådana här åtgärder som kommer i efterhand, då 
löser man inte problemet, det är det som är min poäng. Tack! 

Sofie Gyllenwaldt (M) 
Jag håller med dig helt Hannah, att Elevatorn löser inga långsiktiga problem, för det var precis det jag 
sade. Elevatorn används i större utsträckning, kanske på högstadiet, om det är en elev som har gjort 
något större. Det kan vara, till exempel avfyrat fyrverkerier inne i skolan. Den här eleven kan inte vara 
kvar i skolan, man måste flytta på eleven. Men vi har skolplikt så man stänger inte bara av eleven 
heller utan då skickar man eleven till Elevatorn och när man kommer dit så är det ett team som möter 
upp eleven och då är det både psykolog, kurator, lärare, som verkligen ser till vad den här eleven 
behöver. Så sedan när eleven kommer tillbaka till skolan så har man redan satt i gång riktiga insatser 
för att få eleven på banan igen. Men det här ersätter inte tidiga insatser, det här får vi sätta in nu, för 
att hjälpa till, kanske på högstadiet, i och med att de som har styrt den här staden tidigare inte har 
tryckt på vikten av tidiga insatser. 

Hannah Klang (V) 
Jag hade inte tänkt gå upp igen, men jag måste ändå svara när någon frågar direkt till mig. Nej, det 
löser inga långsiktiga problem och grejen är att det här som du säger, det är på högstadiet. Jag har 
elever som går i grundskolan, redan i förskoleklass eller även på förskolan, som stör och som förstör 
och som gör saker för att de inte får rätt förutsättningar att klara sig i skolan, just på grund av att 
budgeten inte räcker till, för att det inte finns tillräckligt många vuxna. Problemet är att ni inte löser 
det problemet, ni säger bara att man ska göra saker i efterhand när det redan har hänt saker, som jag 
sade. Jag har fortfarande inte fått några svar. Vad gör vi sedan när det inte fungerar? Var ska de här 
eleverna ta vägen? Det är där jag menar att då följer man inte skolplikten eller man förstår i alla fall 
inte skolplikten, när man säger så att “barnen bara ska bort” utan att säga var de ska ta vägen. Vart då? 
Som Jenny sade, är det en slags ättestupa? Vad är det man menar? Tack! 

Sofie Gyllenwaldt (M) 
Eleverna försvinner inte, de ska inte bort, utan Elevatorn är en kortsiktig lösning i 10 till 20 dagar, 
sedan kommer man tillbaka till skolan. Men, som sagt, det här är inte istället för tidiga insatser, det 
här ett annat skede, när man är äldre. Alla från Alliansen som har varit uppe, har pratat om vikten av 
tidiga insatser och det måste vi jobba med. Så Elevatorn är inte ett substitut till tidiga insatser.  

Bosse Parbring (MP) 
Jag hade inte tänkt säga så mycket mer, men det kom en uppgift om att vi i rödgrönrosa inte satsar på 
socialt förebyggande arbete i skolan, men det är så att vi tillför socialnämnderna 170 miljoner mer än 
vad, till exempel, Demokraterna gör, som inte tillför något och 30 miljoner av dem är en satsning på 
förebyggande arbete. Det är förstås pengar som kan användas i skolor i utsatta områden för att jobba 
förebyggande där, så det perspektivet har vi absolut med oss. 

Emmyly Bönfors (C) 
Tack ordförande! IPCC-rapporten som kom i somras, den är alarmerande. Den visar tydligt att, det vi 
egentligen redan visste, det är människan som orsakar den globala uppvärmningen och att 
klimatomställningen går alltför långsamt. Den visar att vi behöver agera nu för att kunna vända 
utvecklingen och vi har inte tid att vänta. Sedan Alliansen tillträdde har vi lagt fokus på ett nytt miljö- 
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och klimatprogram och det har vi gjort för att öka fokus på konkreta resultat 
som ger stor effekt. Vi vill att miljö- och klimatarbetet ska genomsyra hela stadens arbete och inte bli 
någonting som man ägnar sig åt lite vid sidan om. Vårt mål är att vi ska ha ett klimatavtryck nära noll 
år 2030 och vi fokuserar på minskad energianvändning och förnybar energiproduktion. Vi skalar upp 
tekniklösningar som koldioxidinfångning och elektrifiering och vi vill även minska utsläppen från 
transporter och inköp. Nästa år kommer vi också ta fram en klimatanpassningsplan. 
 
I stadsplaneringen tar vi hänsyn till grönområden och ansvarsbiotoper. Vi satsar på fler och mer 
attraktiva stråk och naturentréer i stadens särskilt utsatta områden och vi gör Svarta mosse till 
stadspark. När det kommer till miljöfrågan så fokuserar vi på satsningar för förbättrad luftkvalité 
eftersom vi vet att idag dör 300 göteborgare i förtid till följd av dålig luft. Därför satsar vi på 
underhåll av cykelbanor, sommargågator och en fossilfri zon i ett nybyggnadsområde. Förutom att det 
här förbättrar människors hälsa så stärker det också värdet på stadens mark eftersom vi idag inte kan 
bygga överallt, på grund av luftföroreningar eller buller och det vill vi förändra. 
 
När jag läser Socialdemokraternas budget så noterar jag att de har tre uppdrag i år på miljö- och 
klimatnämnden och jag får väl få ge ett försiktigt beröm här eftersom jag stod och skällde så förra 
året, att ni inte hade ett enda uppdrag. Däremot kan jag konstatera att de här uppdragen ni lägger, de 
genomförs redan på ett eller annat sätt. Sedan saknar jag lite miljö- och klimatarbetet i det 
kommunövergripande, där ni, till exempel, beskriver jämlikhet och jämställdhet som viktiga 
perspektiv men jag tycker också att miljö och klimat borde vara med i det. Det mesta som MP och V 
och Fi föreslår på miljö- och klimatområdet finns det delmål för i det nya miljö- och 
klimatprogrammet, men jag tycker ändå att det är oroande att ni vill begränsa besöken på 
återvinningscentralerna, det skulle kunna riskera att skräpet dumpas i naturen i stället. Avslutningsvis 
så är jag ändå glad över det breda samförstånd och det goda debattklimat som vi har på miljö- och 
klimatområdet. Det känns som att det är många som tar det här på allvar, men jag skulle gärna 
efterlysa lite mer konkreta förslag från andra partier. Tack för ordet! 

Blerta Hoti (S) 
Tack ordförande, ledamöter, göteborgare! Samtidigt som den här debatten pågår så sätter 
mänskligheten sitt hopp till världsledarna under det pågående klimattoppmötet i Glasgow. Ingen kan 
göra allt, men alla måste göra mer för att leva upp till Parisavtalets 1,5 graders mål och begränsa den 
globala uppvärmningen. Göteborg och Sverige har goda förutsättningar att ta ledartröjan i 
klimatfrågan, men det kan endast göras med vanliga människors behov i centrum. 
 
Men vad gör högerstyret? I stället så begränsar de människors valmöjligheter i vardagen. De har 
chockhöjt priset för kollektivtrafiken och i regionen så har deras partikamrater, tillsammans med 
Miljöpartiet, höjt priset för månadskortet med hela 45% ända sedan 2014. Det är höjningar som inte 
motsvaras av varken bättre kapacitet eller snabbare resor, tyvärr inte fler spårvagnar heller för den 
delen. Snart kommer det kosta mer att åka spårvagn mellan Järntorget och Olskroken än att åka 
pendeltåg över Stockholms län. Det är dåligt för klimatet, det är dåligt för människors plånböcker och 
det är dåligt för jämställdheten, för att alla vi vet att kvinnor åker mer kollektivt än män. 
 
Nu då, nu vill de testa på ett bilreservat i en helt nybyggd stadsdel för människor som har råd med att 
köpa en ny elbil. Det är en ineffektiv symbolpolitik som bara kommer gynna några få. Med 
högerstyrets exkluderande bilzoner, chockhöjningar och utförsäljningar av hyresrätter, ska de alltså 
göra stadsdelar otillgängliga för den stora andelen göteborgare. Det duger inte. Nej, Göteborg kan 
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bättre än så. Vad människor behöver, det är klassmedveten klimatpolitik. 
Därför vill vi, med vårt budgetförslag, sänka göteborgarnas buss- och spårvagnskort med hela 100 
kronor i månaden, alltså med 1 200 kronor per år. Det är bra för klimatet, det är bra för jämställdheten 
och jämlikheten. 
 
Klimatinvesteringarna och teknikutvecklingen kommer att kräva specialkompetens. Därför satsar vi 
också på vuxenutbildningen, så att vi kan erbjuda göteborgare som är arbetslösa vägar till nya jobb i 
grön industri och klimatvänlig produktion. Klimatarbetet måste gå hand i hand med välfärden och 
tryggheten och det är satsningar på alla områden och på helheten som vi bygger ett starkt Göteborg, 
även rustat för framtiden. Tack! 

Peter Danielsson (D) 
Tack herr ordförande, ledamöter, göteborgare! Klimatfrågan är en mycket stor samhällsutmaning som 
kräver omfattande åtgärder för att lösas. Det är en global fråga och det kräver internationella 
överenskommelser och under 26 år har världssamfundet förhandlat, men resultatet har inte löst 
uppgiften. Göteborg har ett nytt miljö- och klimatprogram som är mycket ambitiöst, vi ska landa när 
noll till 2030. Men det finns några grundläggande problem med det här programmet. Rådigheten över 
utsläppen utgör bara en fjärdedel av utsläppen. Till exempel trafiken ska minska med 90% men där 
har inte kommunen rådighet, det är EU som sätter gränser för vad fordon får släppa ut och 
trafikledarna ägs av Trafikverket. Kommunen har heller ingen rådighet över raffinaderier eller 
industrins utsläpp. Det saknas dessutom teknik för minskningar, till exempel, inom byggsektorn och i 
andra sammanhang är kostnaden mycket hög. Den mest springande punkten är att genomförandet 
kostar tiotals miljarder, som saknar finansiering. 
 
Men vad kan staden göra? Eldrift i transportsektorn är en nyckelfråga eller att gå över till biobaserade 
bränslen. Eldrift för tunga och lätta fordon kräver en infrastruktur som delvis utbyggd och här har 
Göteborg Energi naturligtvis en nyckelfråga att lösa. BRG:s elektrifieringsplan är ett första steg här 
för att komma vidare i det här arbetet men man måste också säkra resurser för genomförandet av 
planen. Samverkan med näringslivet är helt central i klimatomställningen. Man måste jobba mer med 
branschorganisationer och enskilda spetsföretag, inte minst inom fordonsindustrin, vilket vi kan göra 
här i staden. Göteborg Energis samverkan med bussbolag och Västtrafik har lett till en 
laddinfrastruktursutbyggnad som har gjort att vi snart har hela stadsbussflottan eldriven i Göteborg. 
Sedan har hamnen en bra samverkan mellan logistikföretag och sjöfart för att utveckla möjligheter för 
eldrift och alternativa drivmedel för sjöfarten. Men vi har också ett stort jobb framför oss att bygga ut 
laddinfrastruktur för personbilar och här är de kommunala bolagen och förvaltningarna viktiga, därför 
att idag så är varannan bil som säljs antingen eldriven eller en plug-in bil. Ett annat område som vi 
måste jobba mer med, det är anläggnings- och byggsektorn. Vi ska investera 1 000 miljarder på 20 år 
här i Göteborgsregionen. Men ett dilemma här är, är att stål och betong som står för hälften av 
utsläppen, finns det inga lösningar på marknaden och de här tar tid att etablera. Vi har gjort ett arbete 
här i Förskolan Hoppet som minskar utsläppet 70% och det här måste vi ta tillvara, de erfarenheterna. 
Men vi måste jobba vidare med byggnadsindustrin för att komma vidare i det här arbetet. En annan 
viktig åtgärd är givetvis att använda energi mer effektivt och här har vi ett jobb att göra inom det 
kommunala fastighetsbeståndet. 
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Gertrud Ingelman (V) 
Tack ordförande, ledamöter och göteborgare! Vi befinner oss verkligen i ett klimatnödläge. FN:s 
klimattoppmöte och rapporterna inför det visar att förändringarna kommer snabbare och att 
extremvädret blir mer intensivt och då räcker det inte med löften, det måste till konkreta åtgärder. 
Rödgrönrosa budgeten lägger mest på miljö och klimat, till exempel 10,6 miljoner mer i ram till 
miljö- och klimatnämnden och bara vi avsätter pengar till åtgärder som finns i den här framtagna 
rapporten, Fossilfritt Göteborg. Men för att nå målen i miljö- och klimatprogrammet så måste vi inse 
att minskade utsläpp och luftföroreningar, så är det snabbaste och effektivaste sättet att minska 
biltrafiken och få fler att ställa bilen och åka kollektivt. Men övriga partier, de behåller 
chockhöjningar av månadskorten i kollektivtrafiken och det slår hårt mot klimat, mot jämlikhet och 
jämställdhet. Men vi, vi sänker i stället priset med minst 100 kronor från augusti 2022. Blerta sade att 
de ska lägga en viss summa pengar på att sänka månadskortet, men det var inte årets budget. Om ni 
inte har ändrat den sedan jag läste [??] på stadens hemsida. Men ni har gått med det i media i alla fall, 
även om ni inte satsat något. 
 
Sen är det också så att vi rödgrönrosa, vi lägger mest i ram till trafiknämnder, för satsningar på bland 
annat förbättringar av framkomlighet för kollektivtrafik, cyklister och gående. S lägger 65 miljoner 
mindre och de borgerliga 32 miljoner mindre. Sedan är klimathyckleriet från de borgerliga 
anmärkningsvärt. Vi har ett miljö- och klimatprogram där klimatpåverkan från transporter i Göteborg 
ska minska med 90% till 2030 och även med elektrifieringen så behöver vägtrafikarbetet vara 25% 
lägre i jämfört med 2020. Helt på tvärs emot detta, har ni då tredubblat tiden för gratis parkering i 
centrum och nu lägger ni ett uppdrag om att utreda gratis parkering på Heden kvällstid. 
Klimathyckleri.  
 
Sedan har vi Göteborgs eget Titanic, Skeppsbrogaraget, som de borgerliga, ihop med 
Socialdemokraterna, har drivit igenom. Ett undervattensgarage, 30, 40 meter ut i älven, med mest 
besöksparkering, 700 platser och det ökar trafiken i ett område som redan idag har hälsovådligt höga 
halter av luftföroreningar. Vi kommer inte klara extrema väderhändelser.  

Björn Tidland (SD) 
Tack för ordet ordförande! Sverigedemokraterna har en vision om rent vatten och ren luft i Göteborg. 
Sverigedemokraterna har en vision om ett Göteborg som inte är beroende av importerad fossil energi. 
Sverigedemokraterna har en vision om ett Göteborg som en del av ett kretslopp och en del av en 
cirkulär ekonomi. Hur ska vi nå detta på ett ansvarsfullt sätt utan att skada samhällsekonomin? Utan 
att urholka göteborgarnas privatekonomi eller belasta den kommunala budgeten?  
 
För det första så måste man veta vart man vill. Man måste ha en plan. Man måste ställa upp delmål. 
Sist, men inte minst, så måste man bygga upp sitt agerande med robust och fungerande teknik som 
finns att köpa, underhålla och hålla igång i många decennier. Industrin och hushållen skapar enorma 
mängder avfall, hur ska vi hantera det? Hur löser vi framtidens behov av el, energi och transporter 
utan att skapa klimatgaser? Hur bygger vi ett hållbart samhälle? Det är många frågor, men det är 
viktigt med frågor. Ställer man fel frågor så får man fel svar. Sverigedemokraterna anser att de övriga 
partierna ställer fel frågor, därför får man fel svar och gör fel investeringar.  
 
Nu blir ni kanske nyfikna vad vi vill då. Svaren finns i vår budget, men jag ska lägga fram de 
viktigaste i punktform. Ett, nya ägardirektiv för Göteborgs Energi. Ge bolaget ett uppdrag att ta fram 
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en seriös plan, inklusive investeringsbehov, för en fjärrvärme och en 
elproduktion utan klimatgaser senaste 2040. Två, gör återvinningsstationer och återvinningscentraler 
mer inbjudande, rena och kundorienterade. Blir det trevligt, coolt och kul att återvinna så kommer vi 
få minskade utsläpp av klimatgaser. Tre, sanera all industrimark och all älvbotten från miljögifter. Vi 
har en stor miljöskuld som vi måste betala, dumpa inte dyngan utanför Vinga, bygg heller inga 
utomhusbad innan botten är sanerad och fri från miljögifter, här måste man tänka om. Fyra, se över 
inköpen. Nästan alla sopor består av engångsförpackningar och plast, det kan inte fortsätta. 
Kommunen har ett ansvar att minska sitt matsvinn och engångsförpackningar, med mera. 

Axel Darvik (L) 
Tack ordförande! Världen genomgår nu ett fantastiskt tekniksprång. Vi har elektrifiering av industri 
och transporter, vi har kollagring, vi har kärnkraft, sol och vind som ger oss ren energi. Det är få 
ställen där det här blir så tydligt som i teknologihuvudstaden Göteborg. Här är ingenjören det 
vanligaste yrket bland invånare och staden, tillsammans med näringslivet, ligger i spjutspetsen. Under 
marken byggs både en ny tågtunnel, där vi snart lägger igen groparna och skapar ett sammankopplat 
pendeltågssystem för snabba resor mellan norr och söder. Under älven byggs nya stråk med 
uppgraderade spårvagnar, ny stadsbana eller Göteborgs metro. På marken bidrar näringslivet med 
elektriska bussar, elektriska lastbilar och elektriska bilar och alla göteborgare som vill kunna ladda sin 
bil ska också ha den möjligheten. Vi hoppas på en ny batterifabrik på Hisingen, men även 
transporterna i luften, där händer det saker. När jag träffade Anders Forslund första gången så 
pluggade vi både två på Chalmers, då var Heart Aerospace en dröm, en vision och idag har de en 
order på 200 elektriska flygplan från United Airlines. Den omställning som vi ser här nu skapar 
många nya, gröna jobb, men varför händer det här i Göteborg? Vi har varken de högsta lönerna i 
världen eller det största nöjesutbudet eller för den delen, det bästa vintervädret, sommar är kanske bra. 
Men vad är det som gör oss unika? Vi är nog, baske mig, bland de bästa på att samarbeta. Vi har olika 
roller, gränser och ansvar men utifrån detta så ser vi till att staden kan vara en testbädd och en partner 
i innovation. Så tillsammans, staden och näringslivet, så blir Göteborg möjligheternas stad. Tack!  

Helena Norin (MP) 
Ordförande, politiker, göteborgare! Som säkert alla vet, så pågår nu COP26 i Glasgow, där alla 
världens länder möts för att försöka komma överens om vilka åtaganden som behöver göras för att 
rädda klimatet. De här mötena har pågått sedan 1995 och många misströstar och ropar “bla, bla, bla”. 
Men det finns också tecken på att länder, som tidigare har gjort alldeles för lite, faktiskt vaknar, till 
exempel Indien. Om vi i nord inte hade gått före med olika typer av åtaganden, så hade aldrig det här 
hänt och det ska vi se som en sporre för att vi i Göteborg ska vässa våra ambitioner i att bli fossilfria. 
Vi i rödgrönrosa vill därför satsa ytterligare 50 miljoner på att genomföra de insatser som finns kvar i 
rapporten, “Fossilfritt Göteborg - vad krävs?” och den grupp som finns under kommunstyrelsen har 
lyckats komma överens om en hel del åtgärder och det är vi säkert partier som är stolta över. Men det 
finns fortfarande mycket kvar att göra. Vi måste också våga ta de beslut som klimatet kräver, även om 
det kan vara obekvämt. Vi måste orka och våga vara kraften som får våra medborgare att förändra 
beteende, därför föreslår vi en klimatekonomisk stödfunktion för privatpersoner som ska kunna hjälpa 
folk att förstå vad deras konsumtion leder till. 
 
Göteborg är en stad vid havet och vi har utvecklats kring havet och älven och vi har byggt vårt 
välstånd med hjälp av havet. Vi har hamn, industrier och fiske som historiskt har präglat vår stad, men 
det här betyder också att vi, sedan mycket lång tid, har använt havet mer eller mindre som en sjöväg 
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och tyvärr också som en soptipp. Det här har den biologiska mångfalden 
blivit lidande av. De senaste 10 till 15 åren har till exempel västkustens blåmusslor, på grund av 
vatten, i stort sett försvunnit. Där vill vi satsa på ökad och bättre vattenkvalité. Vi vill också satsa på 
ökad odling i staden och utbildning i växtbaserad matlagning och ekologisk mat. Det tror vi är bra, 
både för biologisk mångfald, ökad tillsammansodling. Nu tappade jag plötsligt ordet när det stod noll. 
Tack för mig! 

Toni Orsulic (M) 
Ordförande! Vår stad, Göteborg, har unika möjligheter, att i samverkan med näringslivet, akademin 
och civilsamhället, agera föregångare i den gröna omställningen. Göteborg har världsledande företag 
inom många viktiga branscher samt starka och välmeriterade akademiska institut. Genom att 
uppmuntra och underlätta för gröna innovationer, utveckling av ny miljöteknik, såsom staden gör idag 
genom sin samverkan med näringslivet och akademierna, skapar vi inte bara förutsättningar för staden 
att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan utan också att andra städer, regioner och länder kan 
påverka sin. Samtidigt som vi stärker näringslivet i Göteborg, genom att exportera miljöteknik, får vi 
också en grön tillväxt. Det är bara i samverkan med näringslivet, akademierna och civilsamhället som 
vi kan uppnå en förändring. Det handlar också om att ha realistiska och verklighetsanpassade vägar in 
i sakfrågor om man vill uppnå riktiga resultat. Exempelvis, tidigare politiska krav på ekologisk mat 
har inneburit en målkonflikt där staden fått importera köttprodukter från Central- och Sydeuropa, 
ibland med sämre djurskyddslagstiftning än konventionellt producerade produkter i Sverige. 
Dessutom bidrar omfattande import av köttprodukter till sämre förutsättningar för biologisk mångfald 
i Sverige, utöver eventuella utsläpp som sker i samband med transporterna. Av dessa anledningar är 
krav på miljö- och klimathänsyn, samt djurskyddsregler som motsvarar svensk nivå, att föredra 
framför exempelvis specifika ekologiska märkningar. Tack för ordet! 

Martin Kurzwelly (KD) 
Tack så mycket ordförande, göteborgare och medlemmar i kommunfullmäktige! När man står i den 
här positionen så vill man säga någonting klokt, åtminstone det vill vi alla tror jag, som fastnar eller 
som når er. En av de klokaste saker som jag har stött på i min värld i näringslivet, det var när min VD 
sade till mig så här, “det finns inget mer bestående än förändringar”. Är det någonting som är under 
förändrad värld, så är det väl klimat och miljö nu, som ni är medvetna om. Jag vill först och främst, 
när det är förändringar, det är viktigt att man gör i plan i alla sammanhang, att vi har en plan. Vi har 
ett miljö- och klimatprogram och vi har olika planer i sammanhang. En plan är inte det viktigaste, det 
viktigaste är att man följer upp planen och sedan när man följer upp planen, att man gör åtgärder efter 
hur riktningen går, hur utvecklingen går. Jag tycker Emmyly här, redogjorde för vår, Alliansens 
budget, alldeles förträffligt, när hon pratade om både mål och med grönområden, luft, cykel och så 
vidare. Alldeles utmärkt. Någonting som vi har i vår budget som exempel, som vi har i Alliansen, det 
är att vi satsar på inköp- och upphandlingsnämnden, där vi bygger upp en ram, främst i syfte att bygga 
upp kategoristyrningsystem i det här arbetet och att kunna följa. Innan det så har den här 
finansieringen helt varit beroende av leverantörsavgifter men vår uppstärkning av nämnden har gjort 
att man kunnat se mycket mer av stadens övergripande ansvar över inköpsprocesserna, som vi snackat 
om här förut, med syfte att höja kvalité och minska kostnader. 
 
Dessutom när det gäller uppföljning så har vi på det här miljö- och klimatprogrammet och det handlar 
om att följa det och på det här inslagna spåret att vara en av EU:s klimatneutrala städer och 
implementering, att följa EU-programmet också med åtgärder efter hand och att se var det barkar, så 
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att säga. Vad gäller miljö, som Blerta nämnde också, när vi bygger staden, att 
följa det också när det gäller trygghetsfaktorer, det är naturligtvis kolossalt viktigt att göra det också. 
Avslutningsvis, gör planer, konkreta planer och följ upp planerna och justera efter utvecklingen så vi 
är på rätt nivå där. Tack så mycket! 

Stina Svensson (Fi) 
Tack så jättemycket ordförande! Jag vill säga så här, vi befinner oss faktiskt i en kris, en klimatkris. 
Vi måste se till att minska utsläppen, inte bara här i Göteborg utan att se till att vi som kommun inte 
bidrar till ökade utsläpp på annan plats. Vi måste göra det nu, för det handlar om vår existens. Vi 
måste alla se till att uppnå de mål som finns i miljö- och klimatprogrammet. I vår rödgrönrosa budget 
innehåller en mängd åtgärder för en skyndsam omställning. En viktig sak, är som jag nämnde tidigare 
idag, bilfria söndagar, en bilfri innerstad. Fler och säkra, snabba cykelbanor och sedan ta tillbaka 
subventionen på periodkort i kollektivtrafiken. Jag ska dig ett förslag Emmyly, du efterfrågade detta, 
skriv ner, vi rödgrönrosa vill se klimatbudgetar som sätter ramar för utsläppen i våra verksamheter, 
med bland annat klimatkrav på material och för att minska köttkonsumtion. Vi vill också införa ett 
expertråd för klimatet och faktiskt ge inflytande till medborgare. Att inte prioritera det nödvändiga i 
omställningsarbetet kostar, de ekonomiska konsekvenserna som kommer av en passiv klimatpolitik är 
enorma. Det kommer kosta imorgon, men framför allt om några år och för flera decennier framåt. Att 
inte skapa en mer jämlikt, jämställt, hållbart samhälle, kostar. Men att inte satsa pengar på en 
klimatomställning är ekonomiskt oförsvarbart. Att inte höja skatten för att ställa om Göteborg i en 
klimatkris, det är oansvarig ekonomisk politik. Vi har sparat i ladorna, vi är villiga att höja skatten och 
vi vet att vi bara har ett par år på oss att ställa om. Tack för ordet! 

Marcus Lüthje (SD) 
Tack för ordet herr ordförande, fullmäktige och åhörare! Jag ska hålla det enkelt och kort egentligen. 
Jag arbetar med avfall i Göteborgs stad, det har jag gjort i 25 år, mest ute på fältet. I mitt jobb ingår 
det mesta inom sortering och återvinning och jag har egentligen bara några saker här att förmedla till 
er idag. Nummer ett, vi förbränner sopor, vi utvinner både fjärrvärme och el till tusentals hushåll i 
Göteborg. Till och med slaggprodukterna återvinns, vi utvinner metaller ur det som kommer ut, som 
vi kallar för flygaska. Slaggprodukterna går till vägbyggen och så vidare. Vi har en väldigt god 
rökgasrening i vår kraftanläggning men vi kan bli bättre. Det är hela tiden vår strävan från SD att bli 
bättre och mer innovativa, det var det första. Det andra, återvinning, det är ett gemensamt arbete som 
rör alla göteborgare. Den riktiga återvinningen börjar faktiskt från hand till tunna. Gör vi göteborgare 
rätt från början, då blir det per automatik mindre sopor att elda och mer återvunnet material. Fel 
sorterat material däremot kan förstöra flera ton av redan sorterade sopor, så hur förhindrar vi detta? 
Genom en bättre information ut till våra göteborgare. Göteborgs stad och allmännyttan måste bli 
bättre på att förmedla och ha ett medvetet tänk, där vi så långt som möjligt begär att nå på individnivå 
och ta ansvar. Sedan, slutligen, så vill jag också varmt rekommendera varenda politiker här att göra ett 
studiebesök på Sävenäs. 

Roshan Yigit (S) 
Tack så mycket ordförande! Vi står mitt i ett avgörande skede. Från att ha byggt upp ett välstånd med 
hjälp av ohållbara fossila energikällor ska vi nu ställa om till ett hållbart samhälle och tiden är knapp. 
Den nödvändiga klimatomställningen är av sådan stor skala att det kommer krävas en mobilisering av 
hela samhället. Vi behöver använda oss av de muskler som går att frambringa genom politiken och vi 
behöver få med oss näringslivet såväl som medborgarna. Vi socialdemokrater kommer därför att 
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fortsätta värna om göteborgarnas egna energibolag och om deras allmännytta. 
Dessa, göteborgarnas egendomar, ger oss förutsättningar och rådighet att driva på 
klimatomställningen. 
 
Vi gör också en stor satsning på att intensifiera stadens eget klimatarbete genom att stärka stadens 
centrala omställningsfunktion. Det räcker dock inte att enbart fokusera på vad kommunen kan göra, vi 
behöver även skapa förutsättningar för våra Göteborgsföretag att ställa om, i synnerhet inom 
utsläppstunga branscher såsom bygg och transport. Genom att samverka med näringslivet för 
klimatomställningen, kan vi även säkra framtidens gröna jobb. Sist, men inte minst, så behöver vi få 
med oss göteborgarna i klimatomställningen och då kan vi inte reducera miljö- och klimatpolitiken till 
bestraffning och pekpinnar. Det förutsätter att den förda politiken är social, med andra ord, jämlik, ett 
perspektiv som tyvärr är frånvarande i högerns miljö- och klimatpolitik. Vi vill därför sänka 
göteborgarnas kostnader för månadskortet i kollektivtrafik med 100 kronor och vi vill även se fler 
åtgärder för att förbättra göteborgarnas luftkvalité där eventuella sociala slagsidor för förslagen är 
tillräckligt utredda. Jag vill med detta yrka bifall till Socialdemokraternas förslag till budget för 
Göteborgs stad. Tack! 

Karin Pleijel (MP) 
Då kanske Roshan Yigit vill stödja vårt förslag, det handlar nämligen om luften. Vi vet att barn som 
växer är extra känsliga för luftföroreningar och även för buller så därför vill vi ha kontinuerliga 
mätningar av både luftkvalité och buller vid våra förskolor, vi satsar på det. 
 
Med cirkulär ekonomi så sparar vi resurser men lever ett rikt liv, det är rätt sorts ekonomi för 
framtiden, därför vill vi stärka stadens arbete och boosta arbetet med just delningsekonomi och 
cirkulär ekonomi. 
 
Toni Orsulic lyfter upp det ekologiska köttet, jag vet inte om du har läst i vad som ingår i kriterier för 
ekologiskt, det handlar om att djuren får leva ett liv som är nära deras naturliga beteende och det 
gäller oavsett om man har haft sitt liv i Frankrike eller i Sverige. Sedan har vi också svenska 
miljöskyddskrav kombinerat med ekologiska krav, så det är bara skrammel, det du säger. Ekologiskt 
är också väldigt bra för den biologiska mångfalden och vi är förtvivlade över att andelen ekologiskt 
har gått ner i staden. 
 
Sedan, ursäkta Emmyly, men vi har suttit i samma grupp, sex personer, och du säger att du efterfrågar 
konkreta förslag. Alla som har suttit i den gruppen, ingen kan ha undgått att nio av tio förslag, 
konkreta förslag, har kommit från Miljöpartiet, vi har legat på som en iller hela tiden. Så kom inte och 
klaga på att det saknas konkreta förslag. Sedan har ni, i samarbete med andra Allianspartier, haft svårt 
kanske att få igenom det här, därför sade jag att jag är missnöjd även med de 40 vi har hanterat, därför 
att det har blivit en lägre ambitionsnivå än ursprungsförslaget. Tack! 

Grith Fjeldmose (V) 
Vi vill att staden utlyser nödläge för klimatet. Vi vill att den stora bilismen begränsas för mer plats till 
kollektivtrafik, gående och cyklister. Vi föreslår bilfria stadsdelar med inspiration från till exempel 
Barcelona. Kollektivtrafiken ska vara billigare och gratis för ungdomar under sommarloven också. Vi 
vill bygga ut sol- och vindkraft och göra fjärrvärmen fossilfri. Vi vill att verksamheterna i Göteborg 
inför koldioxidbudgetar och vi säger nej till nya externa köpcentrum som är för ökad bilpendling. För 
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oss är det självklart att göteborgarnas tillgång till grönområden och vatten går 
före kustnära exploatering och omfattande militärövningar. 
 
Alliansen vill bland annat tillsätta ett referensråd och det är bra. Vi har haft ett bra fossilfritt råd, 
Fossilfrittgruppen har jobbat bra tillsammans, vi har inte åstadkommit särskilt mycket, vi vill fortsätta 
med de punkterna som Fossilfritt Göteborg har tagit fram, de 82 punkterna som vi långt ifrån har betat 
av och vi vill satsa 50 miljoner på det. Alliansen utgår från att näringslivet och marknaden kan lösa 
den akuta klimatkrisen med hjälp av innovationer och uppfinningar. Ny teknik är avgörande, det är 
absolut nödvändigt, men det krävs också konkreta politiska beslut och att tillföra mycket mer resurser 
för att initiera att någonting görs här och nu, på riktigt. Politiken måste gå före för att sätta ribban och 
våga erkänna och ta itu med de målkonflikterna som finns. Tack! 

Emmyly Bönfors (C) 
Tack så mycket! Som jag tidigare pratade om så är luftkvalitén ett stort bekymmer i Göteborg och 
därför så föreslår vi de här fossilfria zonerna och det är ett verktyg för renare luft och minskade 
klimatutsläpp och det visar, inte minst, svenska miljöinstitutet IVL. På kontinenten är det snarare 
regel än undantag att större städer reglerar användandet av förbränningsmotorer och fossila drivmedel. 
Berlin, Barcelona, Bonn, Köln, London, Madrid, Milano, München, Paris och Rom är några exempel 
Blerta. Det har visat sig framgångsrikt för att, exempelvis, hade nivån från kväveoxider sjunkit med 
32% i Madrid och 36% i London år 2019 sedan man infört sådana här typer av testzoner. Förutom att 
rädda liv, så minskas också klimatutsläppen. 
 
Sedan är argumentet om att det är en kostnad med utsläppsfria bilar, det är en balansgång som vi 
politiker behöver ta på allvar. Men frågan är om kostnaden blir längre om vi väntar med elektrifiering. 
Historiskt har det varit miljöanpassningsåtgärder som har inneburit en initial kostnad på individen 
men ofta har det blivit en besparing på sikt. Att vi tidigt har gjort miljö- och klimatomställningar har 
varit en vinst för svenskarnas plånböcker och jag är faktiskt ganska besviken över att ni inte kan vara 
lite mer progressiva från Socialdemokraternas sida när ni faktiskt också är i opposition. Ni föreslår 
sänkta priser i månadskort, men utan att ha täckning för det i er budget 2022, det är liksom det enda 
som ni har att komma med. Lite mer hade man väl kunnat förvänta sig av ett oppositionsparti av er 
storlek.  

Karin Pleijel (MP) 
Testzoner för fossilfritt, vi har passerat det stadiet Emmyly. Vi kan faktiskt ta och visa att Göteborg 
visar allvar med att vi ska vara klimatneutrala senast 2030 och säga “2030 är hela Göteborg en 
fossilfri zon, alltså miljözon 3. Det hade varit klädsamt och passat in i det du sade. Varför vågar ni 
inte? 

Emmyly Bönfors (C) 
Tack Karin! Alliansen är inte intresserad av att införa en miljözon klass 2 i hela staden så som ni 
föreslår. Sedan är jag lite frågande till att lägger en miljon på att införa detta med, alltså ni lägger en 
miljon på till exempel omskyltning för den här miljözon klass 2 och det är lika mycket som man 
lägger i Stockholm på en gata och det vill ni göra i hela Göteborgs stad, jag vet inte riktigt hur ni ska 
få det att räcka. Men oavsett så är det här inget förslag som vi tror kommer gynna oss utan vi behöver 
ge goda förutsättningar. Det är därför vi också väljer det här området så att folk ska veta 
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förutsättningarna innan man flyttar dit till exempel, vad som gäller och inte 
bara över en natt förändra förutsättningarna för Göteborgs invånare. 

Karin Pleijel (MP) 
Tack! När 9 år blev över en natt vet jag inte riktigt. Jag sade att miljözon 3 i hela Göteborg skulle 
kunna vara 2030 så att folk som ställer och kanske köper en ny bil vet att det här gäller eller man 
kanske undviker att köpa en bil och säger att det här är en miljözon och här skaffar jag kanske en 
elcykel i stället. Så det är det som jag pratade om med miljözon 3. Sedan är miljözon 2 en av 
åtgärderna som man kan tänka sig. Sänkta hastigheter är en annan väldigt bra åtgärd för att både 
minska utsläpp, buller och olycksrisk och det har vi också med i vår budget. Tack! 

Blerta Hoti (S) 

När det gäller tillköpet i kollektivtrafiken så föreslår vi att det ska gälla från 1: a juli 2023 och 
anledningen till det, det beror på att, jag kanske ska påminna Centerpartiet om att vi har ett nytt 
zonsystem i Västtrafik och vi vill att tillköpet ska gälla endast folkbokförda i Göteborg och det tar tid 
att utreda och fått detta på plats, så det är en av anledningarna. Men det viktigaste är att det blir av, 
men ni vill i stället chockhöja priset för vanliga välfärdsarbetare och ungdomar och resten av 
göteborgarna. Sedan när det gäller era satsningar på miljözon klass 3, ni vill ha det helt utanför 
stadskärnan och det är där som utsläppen och föroreningen är som värst. Är det kanske Nya Hovås 
som det här nya stadsområdet ska vara? 

Emmyly Bönfors (C) 
Tack för svar Blerta! Vi kan spara trafikdebatten till trafikområdet i och för sig, men jag kan 
återkomma om zonsystemet, då är jag ganska väl bekant med det. När det gäller den här fossilfria 
zonen för el- och vätgasbilar med mera, så innebär det att man i tidigt skede planerar ett 
bostadsområde för till exempel laddinfrastruktur, för delningsekonomi, så som du så varmt 
förespråkar annars, med skjutsgrupper och annat. Så att jag inte ser vad det är du är rädd för med det 
här nybyggnadsområdet. Kom in nu i matchen och var med i den här progressiva 
klimatomställningen.  

Blerta Hoti (S) 
Det här med testbäddar, självklart ska vi testa övergången till en grönare omställning, men det räcker 
inte bara med att testa när vi vet att det inte ger effekt. Alltså luftföroreningarna är som värst på vårt 
statliga vägnät, när det gäller godstransporterna. Där vill vi socialdemokrater i stället satsa på mer 
laddstolpar i hamnen för att underlätta för sjöfarten att ställa om. Det är dem som är en av de största 
utsläppsbovarna och där finns det också initiativ som vi vill skapa bättre förutsättningar till att främja. 
Hamnen satsar just nu på vätgasproduktion. Det är industrin som vi ska värna, för att kunna mer 
effektivt hjälpa industrin till att släppa, till att minska, på luftföroreningarna och klimatutsläppen. 
Sedan vill jag också påminna Alliansen om att vi satsar över 6,1 miljoner mer än dem på endast 
klimat- och miljönämnden. Tack! 

Stina Svensson (Fi) 
Tack så jättemycket! Nu måste jag ha glasögonen på mig i alla fall. Emmyly, jag fick ingen respons 
på det här med klimatbudgetar, jag skulle gärna vilja veta. Jag tolkar det som att ni är väldigt positiva 
till det och att vi kan försöka, gemensamt, få fler sådana till våra styrelseverksamheter. Men, jag vill 
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också säga så här, att vi naturligtvis instämmer att vi behöver ställa om, att vi 
behöver mer elektrifiering, men vi måste också börja prata om konsumtionsmål, för det som händer 
med att vi ställer om på den fronten äts upp av att vi fortsätter att konsumera så mycket. Så jag vill 
också veta lite grann vad ni vill göra med delningsekonomi, cirkulär ekonomi, att inte köpa nytt hela 
tiden och sådana saker. Tack! 

Emmyly Bönfors (C) 
Tack Stina för dina frågor! När det gäller klimatbudgetar så tror vi inte att det är det bästa sättet att 
styra miljö- och klimatpolitiken, vi tror snarare på att man ska göra miljö- och klimatomställningen i 
det ordinarie arbetet. När det gäller att leva hållbart, som jag uppfattar din fråga, så har vi det som en 
strategi i det nya miljö- och klimatprogrammet och vi vill främja delning, vi ger leasingbolaget i 
uppdrag att jobba med mer delningsekonomi och när det gäller, jag uppfattade inte din första fråga om 
det var konsumtion av kött eller produktion av kött, för jag tänker snarare att Göteborg skulle, med 
fördel, kunna öka vår produktion av kött. Däremot samtidigt dra ner på vår konsumtion. Satsa på 
kvalité, ät lite bättre kött lite färre dagar i veckan till exempel.  

Stina Svensson (Fi) 
Tack så jättemycket! Klimatbudgetar är ett sätt att rama in i verksamheten kring att se vad. Man ger 
en påse pengar och man ger också en utsläppsbudget och jag tycker det är intressant. Jag skulle också 
vilja nämna nu, om jag hinner det, det finns en kommun som är väldigt progressiv i de här frågorna 
och det är Strömstads kommun. Feministiskt Initiativ där, fick igenom faktiskt koldioxidbudget för 
kommunen och jag tycker faktiskt att Göteborg ska göra så också. Tack! 

Gertrud Ingelman (V) 
Tack ordförande, ledamöter och göteborgare! Nu är det återigen den här fossilfria zonen som jag vill 
ta upp Emmyly. Det är så här att det är bara symbolpolitik, vi vet alla hur lång tid det tar innan vi har 
fått fram detaljplaner, utrett, gjort genomförandestudier och så vidare. Så troligen kommer det bara 
vara elbilar tills den är färdig, så det är ett slag i luften. Det vi behöver, det är åtgärder här och nu och 
då är det ändå du som är ytterst är ansvarig för att man ska genomföra miljö- och klimatprogrammets 
mål. Då undrar jag verkligen, hur tänker du att vi ska kunna minska klimatpåverkan från transporter i 
Göteborg med 90% till 2030? Hur tänker du att vägtrafikarbetet ska vara 25% lägre jämfört med 
2020, när ni i stället håller på att göra parkering billigare? Det är fullständigt kontraproduktivt. 

Emmyly Bönfors (C) 
Tack för den frågan Gertrud! Precis som du säger ska vägtrafikarbetet i Göteborg minska, det är ett 
uttalat mål i det nya miljö- och klimatprogrammet och det innebär att vi behöver kunna erbjuda 
attraktiva, alternativa färdmedel, till exempel kollektivtrafik. Vi satsar också på gång och cykel i 
Alliansens budget, vi ser till att vi uppdaterar trafikstrategin, vi återkommer väl till det tänker jag i 
trafikdebatten senare. Så det finns ett antal förslag där vi också vill se till att fler trafikslag har en ökad 
framkomlighet och på så sätt minska vägtrafikarbetet. Sedan ska man komma ihåg att det mest 
konkurrenskraftiga alternativet till bil, till exempel, det är tåg och där pågår det också en hel del 
nybyggnation, så jag tycker ändå vi är på den frågan. Tack! 
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Gertrud Ingelman (V) 
Tack Emmyly! Då är det effektivaste sättet, du nämner själv, kollektivtrafik, men lägg då pengar på 
en subvention av månadskortet. Det finns inget snabbare och bättre sätt att minska utsläppen och 
luftföroreningarna i Göteborg än att minska biltrafiken. Ni kan inte fortsätta att göra parkering 
billigare och billigare och ge gratis områden, ni måste i stället leva upp till miljö- och 
klimatprogrammet. Satsa på subventioner till kollektivtrafiken. 

Peter Danielsson (D) 
Tack herr ordförande, ledamöter, göteborgare! Att använda energi mer effektivt är väldigt viktigt och 
vi har fått en utredning här från Göteborg Energi som visar att det här är görbart framgent också och 
vi tittar på att minska värmebehovet på ungefär 1,5% årligen i fastighetsbeståndet och elbehovet cirka 
2%. Sedan ska vi alltjämt fortsätta med att ha bra energieffektivitet i nybebyggelse och även i våra 
markanvisningar när vi äger marken själva, ha sådana krav. Det här leder fram till att vi kan slippa att 
investera 700 miljoner i en ny panna hos Göteborg Energi. Göteborg Energi har en nyckelfråga i den 
här omställningen och ambitionen, i alla fall i styrelsen, är att inom 4 år så ska vi vara fossilfria. Det 
här kräver stora investeringar, på 10 år räknar vi med över 10 miljarder. Demokraterna har drivit en 
fråga som frigör ungefär 500 miljoner i minskade kapitalkostnader och det är avveckling av 
Rosenlundskraftverket. Äntligen, efter 2 års harvande, kan jag säga, har vi kommit dithän. 
 
Vi har ett annat problem. Vi har det mest moderna kraftverket, som har kostat över 2 miljarder, Rya 
kraftvärmeverk, har nu tack vare höga energiskatter, blivit olönsamt att använda. Nu måste det här 
ställas om också för att köra spetsproduktion och gärna då med biogas. Men vi måste också byta ut, i 
stort sett alla, produktionsenheter under de här 10 åren och det är framför allt med biodrivmedel. Men 
det kommer också finnas möjligheter för att få mer spillvärme in i systemet från raffinaderier, med 
deras bioproduktion, eventuellt en batterifabrik, serverhallar och vätgasproduktion. Göteborg Energi 
måste också bli ett tjänsteföretag, vilket det inte är idag. Tittar vi på ett förslag här som vi kommer att 
torgföra snart till den här församlingen, så kommer vi kunna investeringsbehovet med 2 miljarder i 
spetslastpannor, vilket är en viktig åtgärd för att ha råd med omställningen. Tack! 

Gertrud Ingelman (V) 
Tack ordförande, ledamöter och göteborgare! Jag tror att det är en viktig sak man måste tänka på, vi är 
väldigt mycket för en massiv industrisatsning för att få ner klimatutsläppen, men vi måste komma 
ihåg att det är sådana high-tech, long termsolutions. Vad vi behöver i kommunen, det är de här Low-
tech, short termsolutions. Att vi måste få en levande grön stad, där vi begränsar biltrafiken och 
omvandlar ytor till förmån för gående, cykel och för kollektivtrafikens framkomlighet. Det är saker 
som vi måste ta itu med här och nu och där ni förhalar och fördröjer genom att, till exempel, tredubbla 
tiden för gratis parkering, utreda gratis parkering på Heden. Jag önskar att det här kan tränga in, för 
det är väldigt ofta så att vi går före, alltså när vi börjar prata om solceller och solcellsparker och 
elbilar, då blir vi nästan utskrattade, nu tycker alla att det är bra. När vi har lagt förslag om de här 
bilfria kärnor i centrum, då blir vi nedröstade men nu hör vi Emmyly stå och prata om hur bra det är i 
storstäderna i Europa, när man omvandlar och får ner fossila utsläpp genom att begränsa biltrafiken. 
Men kom igen då, gör lite verkstad här i Göteborg. Vi kommer ofta med det före, vi bara hoppas, kom 
igen, gå på det, omvandla nu, gatuytor, så att vi får mer till gående, cyklande och kollektivtrafiken och 
begränsar utsläppen här och nu, för det är det som krävs, för klimatkrisen är så akut och den kommer 
så snabbt. 
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Peter Danielsson (D) 
Tack herr ordförande, ledamöter, göteborgare! Komma igen, det är jättespännande här att få höra. Vi 
har ett kollektivtrafikprojekt som heter Koll2035. Det kostar 27 miljarder att genomföra och vi har 7 
miljarders investering, vi saknar 20. Den tunga investeringen som vi ska göra för de här 7 miljarderna, 
det är en tunnel under älven, den kommer om 15 år. Det finns, inom transportsektorn, en del som 
betalar sina egna kostnader och det är bilisterna. De betalar för, inte bara de faktiska kostnaderna utan 
de indirekta också, som är kopplat till miljö och trafiksäkerhet, till exempel, men kollektivtrafik ska 
alltid ha väldigt stora subventioner. Idag så är den peng vi lägger på subventioner, 5,5 miljarder och 
det ska vi då lägga till ytterligare miljarder på det här, var ska vi ta dem pengarna ifrån? Tack! 

Gertrud Ingelman (V) 
Tack ordförande, ledamöter, göteborgare! Jag är rädd att vi hamnar lite utanför ämnet om budgeten 
här, men vårt parti vill göra stora satsningar på infrastruktur på alla nivåer, men det är inte riktigt de vi 
diskuterar här på miljö- och klimatområdet i budgeten utan då kan vi tala om, vad kostar det i 
människoliv? Vad kostar det i hälsa? Man tar upp här, det är 300 personers överdödlighet varje år av 
luftföroreningar plus de besvär som blir för astmatiker och andra och för barn som växer upp. Vi har 
ett område här vid centralen där man inte kan bygga skolor och förskolor, får inte lov att lägga in det i 
detaljplanen, därför att luftkvalitén är så dålig och ändå ska det bli ett Skeppsbrogarage i närheten som 
drar dit ännu mer trafik.  

Peter Danielsson (D) 
Tack herr ordförande, ledamöter, göteborgare! Det är så här att man måste titta på den 
samhällsekonomiska beräkningen. Det kostar pengar att rädda människoliv och det här är inte så att 
det här är människor som är i livet, eller slutet av sitt liv, så att säga. Man dör inte av luftföroreningar 
när man är ung utan man har en nedsatt funktion, man dör kanske någon månad tidigare av väldigt 
höga halter. Den andra aspekten här, om vi tar det här programmet Koll2035 som också kostar 27 
miljarder, så minskar vi koldioxidutsläppen med 40 000 ton. Det är 1% av utsläppen i Göteborg, 1% 
för 27 miljarder. Tack! 

Björn Tidland (SD) 
Tack för ordet herr ordförande! Nu fungerar klockan också. Jag förstår att ni väntar med spänning på 
mitt sista anförande här. Det var fyra punkter som vi ville framhäva och då var jag på den femte och 
det handlar om att vi måste resa ansvarsfullt. Det är många tjänstemän som flyger och de åker bil och 
det måste vi se över. Är det vettigt att flyga till Stockholm på ett halvdagsmöte när man kan ha 
Teams-möte i stället? Är det vettigt när stadens tjänstemän flyger kors och tvärs i världen för att delta 
i diverse projekt, [??] och konferenser? Är det vettigt att köra omkring i en plåtburk som väger 1 ton 
när man ska transportera en person som väger 80 kilo? Nej, det är inte vettigt. Det finns cyklar, det 
finns kollektivtrafik. Cyklar kräver inte lika stor plats i stadsrummet som bilparkeringar. Kan vi ändra 
göteborgarnas inställning till cykelpendling och elcyklar så kan vi kraftigt minska utsläppen av 
klimatgaser. Här finns då stora möjligheter att främja både folkhälsan och samtidigt främja 
luftkvalitén. Jag avslutar där, det blir för hackigt om jag går på repliker där. Tack! 
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Helena Norin (MP) 
Jag hör många bra förslag här i debatten och det är väldigt glädjande för det är mycket som vi i 
Miljöpartiet har kämpat väldigt länge för, men jag måste ändå kommentera vad jag hör, både från 
Socialdemokraterna och Alliansen. Det är en väldigt stor teknikoptimism, kanske för stor och däremot 
så hör jag ingenting alls om hur ni vill påverka hur våra medborgare lever, det tror jag är att göra våra 
invånare en otjänst, de behöver hjälp i att ställa om. 
 
Till Demokraterna och kanske Peter Danielsson, ett prat om att vi saknar rådighet och att vi ska lämna 
walk-over till näringslivet. Som Sveriges näst största stad har vi kraft att påverka vad som händer, 
däremot är det lättare att styra mot mål om man är ense om vad man ska göra och det är mycket lättare 
i en styrelse i näringslivet. Så min uppmaning till er alla som tvivlar på Göteborgs möjlighet att 
förändra och att leva upp till vårt miljö- och klimatprogram, det är att låt oss gå ut i nämnder och 
bolag och köra järnet så att mål och åtgärder blir riktigt tuffa. Jag vill slänga med en eloge till det 
pratet om upphandling, för där tycker jag det är jättebra att fler uppmärksammar att upphandling är ett 
viktigt verktyg och där kan vi prata pengar och det är ett verktyg som näringslivet förstår. Tack! 

Stina Svensson (Fi) 
Tack så jättemycket! Jag instämmer verkligen, upphandling är extremt viktigt i den här frågan. Men 
jag ska försöka göra en liten sådan här summering. Jag har suttit här och funderat nu och jag blir lite 
besviken på den här, lite mätta inställningen till frågan. Även om jag vet, du Emmyly, du har gått upp 
och svarat på frågor och det har varit lite debatt här, vilket jag gläds åt, men det är inte alls den 
frejdighet som jag har sett i gruppledardebatten, det är lite så här “ja, ja, ja, det är ett problem och det 
är tråkigt”. Jag tänkte säga så här att vi måste börja inse på allvar att det handlar om vår existens, om 
djur och natur, om inte vi tar det här på allvar. Sedan kan vi ha olika åsikter om hur vi gör det, jag 
tycker att vi på den här sidan gör mycket bättre åtgärder naturligtvis, men vi måste också tänka på att 
den omställning vi gör är bra, men det riskerar att ätas upp om vi fortsätter vår konsumtion och därför 
tycker jag de här klimatbudgeterna är viktiga och det är inte bara köttkonsumtion utan hela 
kommunens konsumtion. Det är lite där jag vill avsluta. Tack för den här debatten! Jag hoppas att 
nästa gång, att vi kan ha lite mer frejdiga debatter, för det är en allvarlig fråga.  

Roshan Yigit (S) 
Tack så mycket ordförande! Emmyly var inne på att vi socialdemokrater har tre yrkanden som vi vill 
skicka till miljö- och klimatnämnden. Precis som Blerta var inne på, så är det faktiskt så att vi 
socialdemokrater lägger över 6 miljoner mer än Alliansen på miljö- och klimatnämnden. Emmyly är 
också väl medveten om att klimatfrågan, den spänner sig över väldigt många olika frågor. Emmyly 
ställde frågan, “var är Socialdemokraternas progressiva klimatpolitik” och jag skulle egentligen vilja 
skicka tillbaka frågan. Vi lägger, som sagt 6 miljoner kronor mer än er på miljö- och klimatnämnden 
och ni gör i stället, i er budget för 2022, gjort en stor nedskärning på välfärdsarbetarnas verksamheter 
och ni överväger också en framtida skattesänkning. Är det här en progressiv klimatpolitik Emmyly? 
Nej, jag tycker inte det. Sedan vill jag också återkomma till någonting som jag lyfte upp i mitt tidigare 
anförande, det sociala jämlikhetsperspektivet. Var finns det i er klimatpolitik? Det är ganska 
symptomatiskt att ett av högerns stora förslag på klimatområdet är ett elbilsreservat. Tack ordförande! 
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Blerta Hoti (S) 
Tack ordförande, göteborgare och fullmäktige! Man kan fråga sig vem det är som har en progressiv 
politik, om det är vi eller om det är högern. En av anledningarna till varför vi har, exempelvis fossilfri 
fjärrvärme, där Göteborgs Energi skalar upp det arbetet och ända redan till 2025, det är tack vare att vi 
har Göteborgs Energi i kommunal regi. För trots borgerlighetens iver till privatiseringar och 
utförsäljningar så ska vi ändå vara väldigt tacksamma att vi lyckats stoppa många av högerns planer 
och fortfarande har demokratiskt ägda bolag inom energin, hamnen, fordonsflottan och i 
allmännyttan, åtminstone ett tag till. Det innebär att vi har direkt rådighet att påverka 
klimatomställningen på ett sätt som skapar förutsättningar för fler, nya jobb. Men då måste man också 
styra och att styra innebär inte att ta fram nya planer och nya strategier, det där är ett sätt att ge 
tjänstemännen huvudvärk och otydlighet. Att styra handlar om att förstärka de redan strukturer som vi 
har inom staden, exempelvis klimatomställningsfunktionen inom miljö- och klimatnämnden, där 
satsar ni 7 miljoner medan vi satsar 6 miljoner på den. Klimatomställningsfunktionen, den vill vi 
förstärka för att ta ett större ledarskap, både organisatoriskt och politiskt i staden, för att få med oss 
hamnen, Göteborg Energi och våra andra kommunala bolag och nämnder, att tillsammans med 
näringslivet men också arbetsmarknadens parter och civilsamhället och forskningen, där vi krokar arm 
för att gemensamt bestämma vilka prioriteringar som vi ska ha för övergången till en rättvis 
omställning för Göteborg. Först då kan vi också få pengar till det, både från staten, EU och regionen 
och då slipper vi ha målkonflikter mellan välfärden och omställningen. Tack! 

Björn Tidland (SD) 
Tack för ordet herr ordförande! Det här med fossilfri fjärrvärme, det är intressant. Fossilfri fjärrvärme, 
det låter bra, men vad ska vi elda i stället? Vilka skogar, vilka urskogar i Sverige ska ni hugga ner? 
Vilka kalhyggen ska ni avverka? Vilka åkrar ska ni odla med energiskog? Vilka torvmossar ska ni 
dika ut för att odla biomassa? Svara på de frågorna först, innan ni bygger stora kraftvärmeverk baserat 
på skogsråvara. Tack! 

Emmyly Bönfors (C) 
Tack för ordet! När jag frågar Socialdemokraterna om lite mer progressiva förslag så får jag svaret att 
“det är bra att vi har mycket verksamheter i egen regi”. Det kan man väl tycka, men det är väl inte så 
att de privata företagen inte satsar på fossilfrihet, eller? Sedan när det gäller siffrorna, ni kanske lägger 
mer pengar på miljö- och klimatnämnden, ni lägger färre uppdrag, så då undrar jag, vad ska de göra i 
miljö- och klimatnämnden med de här pengarna? Sedan är det en helt förvirrad diskussion om det här 
med klimatomställningsfunktion, där lägger både vi och Socialdemokraterna 700 000 kommuncentralt 
på en klimatomställningsfunktion, så jag förstår inte riktigt vad du sade där Blerta, du får gärna 
återkomma. 

Blerta Hoti (S) 
Om du hade läst vår budget så hade du sett att vi vill förstärka klimatomställningsfunktionen och med 
förstärka så menar jag att vi måste blicka utåt, alltså från stadens sida, alltså inga fler utredningen, 
inga fler handlingsplaner utan att vi ska verka gemensamt, för att med näringslivet och vår egen 
fordonsflotta, hamnen och resten av våra kommunala bolag och nämnder, att tillsammans med också 
arbetsmarknadens parter sätta oss vid bordet och gemensamt kroka arm om vilka prioriteringar som vi 
vill ha för staden. För det är först då, när staten vet vad vi vill satsa på, är det vätgasproduktion, är det 
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ytterligare det, eller är det koldioxidinfångning eller är det någonting annat? 
Det måste vi enas om, man kan inte springa på 10 bollar samtidigt som ni gör, det är oansvarigt. 

Emmyly Bönfors (C) 
Tack för ordet! Blerta, jag har läst er budget, jag har till och med gjort ett litet nedvik här på det 
uppdraget där ni skriver att “ni vill ge uppdrag till BRG, Göteborg Energi, hamnen, trafiknämnden 
med mera, att stärka klimatomställningsfunktionen. Vi har en klimatomställningsfunktion som har, till 
exempel, en referensgrupp som består av tre direktörer från, idag, miljö och klimat, från fastighet och 
från BRG. Så jag förstår inte riktigt vad det är du vill se för någonting annorlunda. Vi lägger, som 
sagt, samma pengar i budget så jag tycker du bara står och det kommer massa ord utan substans. Du 
säger nu också att vi ska vänta på att staten pekar ut en slags vätgasstrategi. EU har en väldigt tydlig 
vätgasstrategi och vi har ett starkt mål om att bli en av Europas 100 första klimatneutrala städer 
genom klimatomställningsfunktionen. 

Peter Danielsson (D) 
Jag tänkte bara säga några ord om luftkvalité. Det grävs lite grann i den här staden och vi har ett stort 
lerdike som ska ta oss runt staden med hjälp av järnväg och vi tycker inte det är en sådan där begåvad 
lösning och det här leder till ganska höga utsläpp, det här är för övrigt det enda projektet som har 
begränsningar beträffande lastbilarnas utsläpp, i övrigt har vi inga sådana begränsningar. 
 
Vi har haft en miljözon för tunga fordon i Göteborg i 15 år och vi vill utreda hur den kan utvidgas. Vi 
ska utvidga mellan staden, som ni vet, och bygga mycket mer bostäder. Det här kräver då stora 
insatser från arbetsmaskiner, bland annat. Idag finns det inga krav på arbetsmaskiner annat än de 
legala kraven, men man kan ha en arbetsmaskin som är 30 år gammal, som står och går. Så vi vill 
utreda om vi kan ha en miljözon även för dem och vi ska också se på möjligheterna om vi kan ställa 
krav när vi handlar upp byggnadsprojekt och anläggningsprojekt. På sikt kanske Stenaterminalerna 
flyttar ut och då får vi bättre luftkvalité i centrum. Sedan, den stora delen som snabbt kan förbättra 
luftkvalitén, det är övergången till elfordon och att vi då bygger ut infrastruktur för detta är en lågt 
hängande frukt. 
 
Lite grann om biodiversitet här, vi har tyvärr inte varit så duktiga i den här kommunen på att skydda 
Natura 2000-områden via kommunala reservat. I vissa fall tar det 20 år att det här händer, men nu 
börjar det hända lite snabbare och det är vi väldigt glada över. Vi behöver förbättra skötseln av de här 
reservaten och när det gäller ålgräsängar har Miljöpartiet kommit med ett bra initiativ som vi tycker är 
lovvärt och gärna hakar på. Vi måste också genomföra de här planerna som redan är spikade i miljö- 
och klimatprogrammet för att säkra biodiversiteten. När det gäller avfall och cirkulär ekonomi så 
måste vi genomföra avfallsprogrammet som vi har, avfallsplan 2030, bland annat där vi ska minska 
avfallet med 30%. Tack! 

Karin Pleijel (MP) 
Då vill jag bara uppmärksamma alla som lyssnar på den här miljödebatten om att det bara är det 
rödgrönrosa budgetförslaget som har med tydligt gröna inslag. Gertrud Ingelman nämnde att vi har en 
klimatkris, men jag måste påminna er om att vi har en kris för den biologiska mångfalden i minst lika 
stor omfattning. Vi har skyddat Amundön och vi vill gå vidare och bilda nya naturreservat i Göteborg 
och vi vill också skydda gamla träd som är extra viktiga, just för den biologiska mångfalden. Sedan 
vill jag avsluta den här debatten med en fråga till Axel Josefson, som för ett år sedan ungefär, den 
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11:e december, skrev på ett klimatkontrakt som handlar om att vi ska bli en 
klimatneutral stad till 2030. Vilka klimatåtgärder vill du se? Det enda jag ser från M, är ett omodernt 
fasthållande vid bilen i staden, fri parkering, längre parkering, ifrågasätta trafikstrategin och det här 
kanske blev en fin övergång till nästa debatt, men jag hade någon efter mig på talarlistan, annars hade 
du fått ta den då, eller nu, det är bara att välja.  

Björn Tidland (SD) 
Tack för ordet herr ordförande! Jag kunde hålla mig ända tills nu för att inte nämna kärnkraften. Vi 
pratar om energi, det är väldigt [??] kopplat till miljön och kärnkraft anser vi i SD och många övriga 
partier, kan vara en lösning på att minska klimatgaserna. Vi har en före detta statsminister som jag har 
anmält till konstitutionsutskottet för att han inte lyfte frågan om kärnkraft som hållbart, när han var 
nere i EU och pratade, så det finns en majoritet i vårt land att vi kan få en framtid med mer kärnkraft, 
för att komma till rätta med klimatproblemet. Tack så mycket! 

Hampus Magnusson (M) 
Tack för det ordförande, fullmäktige och göteborgare! Göteborg var under många år en stad där 
bostadsbristen ökade och där bostadsköerna växte. Detta hämmade stadens utveckling och ledde till 
ökad hemlöshet, men också svårigheter för både näringsliv och akademi att locka hit den bästa 
kompetensen. Det fanns inga tydliga mål om vare sig antal färdigställda bostäder eller om en 
exploateringsekonomi i balans. Denna utveckling är nu bruten genom tydliga, siffersatta mål och 
genom tydligt fokus på en ekonomi i balans. För första gången under min livstid, så bygger vi nu mer 
än både Malmö och Stockholm, i absoluta tal. 
 
Göteborg växer med både invånare och företag och staden har ett enormt momentum. Detta har 
uppmärksammats även utanför stadens gränser och tidigare i år, på Fastighetsgalan, blev vi för första 
gången någonsin utsedda till årets kommun inom stadsutveckling. Vi har fördubblat byggtakten 
jämfört med förra mandatperioden och målet om 20 000 färdigställda bostäder till 2022 håller på att 
förverkligas. Vi har även vidtagit kraftfulla åtgärder för att stoppa utflykten av barnfamiljer till 
kranskommunerna. Det har tagit tid att ställa om, men genom en kraftig satsning så möter vi nu den 
stora majoriteten barnfamiljers önskemål om att få köpa ett eget hus. Vi har satt ett offensivt mål om 
att få bort våra särskilt utsatta områden och vi har gått från 7 till 5. Genom polisens hjälp, som vi är 
mycket beroende av, så samarbetar vi genom kameraövervakning, trygghetsvärdar, genomgång av 
svartkontrakt och renhållning, för att lyfta dessa områden, men vi satsar också på att bygga nya 
småhus i dessa områden och ge möjlighet till folk att äga sitt boende. Bra exempel på detta är 
trädgårdsstaden i Biskopsgården och det nya småhusområde som vi nyligen har sökt planbesked på i 
Tynnered. Ett tryggt Göteborg är också ett starkt Göteborg och därför lägger vi 50 miljoner på LOV 
3-områden, så att vi ska kunna stärka upp och hjälpa polisen med ordningsvakter så folk kan känna 
sig trygga. Slutligen så rustar vi också upp stadskärnan och lägger en stor satsning på att lyfta Avenyn 
tillsammans med våra fastighetsägare där, 50–50. Tillsammans så ska vi återupprätta stadens forna 
glans och tillsammans bygger vi Göteborg starkt igen.  

Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) 
Tack så mycket ordförande, ledamöter, göteborgare! Göteborg är en underbar stad, en stad som är 
både vacker, egen och liten rustik, en stad som jag vet att vi alla, oavsett partifärg, värnar om och 
älskar. Men vi har problem, vi har stora problem med otrygghet och segregation. I allt högre 
utsträckning lever vi separerat, skiljt från varandra, uppdelade utifrån utbildningsnivå, yrkesgrupp och 
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ekonomiska förutsättningar. Det är ett problem som till stor del beror på 
klassklyftor och en misslyckad integration. Men en hel del av de här problemen beror också på hur vi 
har byggt och planerat och omdanat våra stadskvarter. Vackra och älskade kvarter har jämnats med 
marken under rivningsåren, det stöpte om och vi fick tomma blåshål, markparkeringar eller stora 
kontorshus med trista fasader. Landshövdingehus och snickarglädje ersattes med betong och rå plåt. 
 
Segregationen är fysisk. Unga människor tvingas i en tillvaro, i tillfälliga lösningar, andra, tredje och 
fjärde hand, de drömmer om att kunna flytta hemifrån, inte sällan till en hyresrätt. Men vad händer i 
stället i Göteborg när det föreslås hyresrätter i villamattornas periferi? Borgerligheten säger stopp och 
nej till allt för att inget ter sig mer hotfullt än hyresrätter in på knuten. Segregationen är alltså mental 
också ordförande. Flerbostadshus på ett ställe och radhus och villor på ett annat, så cementeras 
segregationen. Det här vill vi ändra på, det här går att ändra på. Vi vill läka såren från rivningsåren 
och koppla samman de stadsdelar som dragits isär och vi ska bygga bort bristen på studentbostäder. 
Det är pinsamt att vi huserar 70 000 studenter i Göteborg och bara 1 av 7 har möjlighet att efterfråga 
en hyreslägenhet som en studentbostad. Vi ska bygga trädgårdskvarter som Hampus var inne på, i 
miljonprogramsområdena där flerbostadshus blandas med radhus och villor, så river vi segregationen 
och bygger ihop. Det går. Men det finns ett stort hot mot allt detta och det är borgerlig bostadspolitik. 
Inget av det här är nämligen möjligt utan den starka allmännyttan, den allmännyttan högern nu är så 
ivrig att rea ut. Det är nämligen allmännyttan som kan ta det sociala ansvar som krävs för att motverka 
just segregation, hemlöshet och renovräkningar. Låt inte Göteborg bli ett nytt kallt och dysfunktionellt 
Stockholm, tro mig när jag säger det, jag har göteborgarna med mig här. I Göteborg ska vi bo 
tillsammans, sida vid sida, som varandras grannar och jämlika. Bifall S förslag. Tack! 

Martin Wannholt (D) 
Tack! Det byggs mer än någonsin i Göteborg och det är fantastiskt att se. Det kanske man faktiskt ska 
tacka den här sidan för, som styrde, för det är alla de planerna som nu realiseras, mycket bra jobbat. 
Ni gjorde mycket bra men ni hade bråttom, det var bostadsbrist, det är det fortfarande, men det var 
ännu mer akut då, så ni glömde ett antal saker. Ni glömde till exempel efterfrågan på småhus, så att 
flyttkarusellen med barnfamiljer och skattebetalare ut från Göteborg har fortsatt. Den vändningen, den 
ser vi inte ännu, för att, om jag nu får kritisera den här sidan lite, vi har legat på hela tiden i 
fastighetsnämnden, nu har ni steppat upp, nu går det fort äntligen, men målen är fortsatt för lågt satta, 
så vi driver upp detta lite, vi ska vända den utvecklingen, vi ska komplettera marknaden med det som 
inte hanns med eller villes med under tidigare mandatperioden, det vill säga fler småhus, komma i 
kapp med skolorna, förskolorna och näringslivets investeringsbehov. Vi behöver de nya jobben. Här 
driver Demokraterna på i alla nämnder och vi steppar upp och jag kan vända mig till dig Hampus, vi 
känner att det är ömsesidigt och jag kan vända mig till Socialdemokraterna, ni är med många gånger 
också, nästan alltid. Så det känns väldigt bra, men det finns mycket mer att göra, vi har en bit kvar av 
mandatperioden och det här måste vändas. 
 
Sedan driver vi på också för att vi ska få tillbaka och befolka vår levande innerstad. Just nu så är det 
mycket, som ni vet, byggnation och grävarbeten av vissa orsaker, men det är så mycket mer vi kan 
göra med trimningsåtgärder och trevligheter för att återskapa ett levande centrum där vi alla kan 
samlas. Vi har satt upp som mål nu, i Göteborg, vi har också drivit, många partier i olika tidsepoker 
har drivit på, men nu har vi satt ett mål här från Demokraterna och det tänker vi och hoppas att få stöd 
för i fastighetsnämnd och byggnadsnämnd, vi ska innan 2025 få utmärkelsen Årets studentstad. Det 
blir tufft att hinna dit men det måste vara ett gemensamt mål med hela den akademiska 
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utbildningsresurs och de fina universitet vi har i Göteborg, så då kanske vi 
kan nå det om vi sträcker ut och jobbar ihop över gränserna.  
 
Sedan är det lite viktiga frågor att ta ställning till här. Slottsskogen, vi vill ha Lindholmsförbindelsen 
allihop här inne, men det får inte bli så att vi förstör kulturreservatet och inskränker. Trafikkontoret 
har många gånger tidigare sprungit iväg upp, handlat saker och så vidare och sedan har det inte gått att 
vända, vi sitter fast i avtal och så blir det som det blir och så kan det till och med bli dåligt. Det får 
inte hända Slottsskogen och det tänker vi, Demokraterna, se till och jag tror att det finns stöd här att 
det inte sker. Sedan hörde jag någon här, jag får återkomma med det, med borgerlig bostadspolitik, 
jag tyckte jag pratade inledningsvis att ni har gjort bra, men ni missade några saker. Jag yrkar än en 
gång bifall till Demokraternas budget. Tack! 

Johan Zandin (V) 
Tack så mycket! Göteborg är fortfarande en stad med stor bostadsbrist. Det är ingen som vet exakt hur 
många bostäder som saknas, men det ligger någonstans runt 20 000 bostäder och det är inte vilka 
bostäder som helst som saknas. Av de som idag inte har en egen bostad, så är det framför allt folk som 
bara har möjlighet att skaffa en hyresrätt, det är inte de som har råd att köpa en bostadsrätt eller villa, 
som står helt utan egen bostad, det kan man nämligen köpa redan imorgon. Så bostadsbristen består, 
framför allt, av en brist på hyresrätter, en brist på hyresrätter med låga hyror, för mycket av det nya 
som byggs är dyrt. Vi har också en brist på stora bostäder överlag. Den här sidan pratar gärna om att 
det saknas villor i Göteborg och det kan jag hålla med om, men det är bara en del av den brist på stora 
bostäder som finns. Det saknas också stora hyresrätter och stora bostadsrätter. Att bygga fler villor 
löser det problemet för de som har råd att köpa en villa, men låginkomsttagare med många barn, de 
blir lämnade kvar i trångboddhet, så vi måste bygga fler stora bostäder generellt. 
 
Länge byggde Göteborg bara 2 000 bostäder per år och Vänsterpartiet var ensamma om att vilja öka 
det till 3 000 per år, men efter [avbrott]. Så kan man också göra. Ett steg till höger är dock inte 
politiskt. Sedan hände någonting efter valet 2014, helt plötsligt fanns det en tydlig majoritet här inne 
för att öka bostadsbyggandet och under förra mandatperioden planerar vi runt 5 000 bostäder per år 
och det är de bostäderna vi planerar då som Hampus nu står och skryter om att vi bygger den här 
mandatperioden. Moderaterna var med och planerade dem, så det är inte så att ni inte gjorde en insats, 
men det var inte under den här mandatperioden framför allt, tvärtom så har man nu minskat 
ambitionsnivån för att ha tid att planera nya, isolerade villaområden långt borta från centrum, från 
fungerande kollektivtrafik och från social och kommersiell service. För att hinna med det har man nu 
sänkt ambitionsnivåerna, för nästa år ligger de på 3 000 per år. Så att den bostadsbristen som vi ett 
ryck för att äntligen börja bygga bort förra mandatperioden, det blev tyvärr ett ganska kortsiktigt ryck. 
Jag återkommer.  

Björn Tidland (SD) 
Tack för ordet herr ordförande! Det vi ser nu i centrala staden är att hela stadskärnan håller på att 
förändras. Vi har en ny Hisingsbro och i anslutning till denna kommer en ny centralstation och 
Västlänken stationen ska byggas. Runt detta vill man bygga ett kluster av höghus. Att alla dessa 
planer har kunnat gå till beslut utan att vi har en översiktsplan på plats, det är en gåta. Besluten tas i 
fel ordning och de som blir lidande är kollektivtrafik och cykelstråk. Parker, gröna stråk samt en 
harmonisk och sammanhållen innerstad är begrepp som helt fallit bort i den styrandes iver att förtäta 
och driva upp själlösa höghus till varje pris.  
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Staden är inte bara byggnader och vägar, vi har grönområden och en 
grönstrategi som stöd då vi bygger en sammanhållen stad. Sverigedemokraterna nöjer sig inte med 
det, vi har även egna visioner och idéer om att knyta ihop våra grönområden. Genom att bygga 
ekodukter mellan Änggården och Slottsskogen kan man bygga ihop stadens grönområden. Ekodukter 
kan även vara lämpliga för att binda ihop Färjenäsparken och Krokängsparken. För att göra 
motionsspåren mer tillgängliga bör de knytas samman med skyltning och markering och detta 
kommer medföra att löpupplevelser blir mer varierande och fler motionsslingor kommer bli 
tillgängliga. Antalet motionsslingor med elbelysning måste även bli fler för att kunna utnyttjas under 
vinterhalvåret, detta kommer göra staden tryggare och stärka folkhälsan, två flugor i en smäll alltså. 
 
Sverigedemokraterna har också en vision om fler blågröna gång- och cykelstråk. I den nya 
översiktsplanen måste cykelstråken prioriteras. Det är även viktigt att älven knyts samman med 
Skansen Lejonet när det nya Gullbergsvass växer fram. SD har motionerat om just detta. Det måste 
finnas en vision, en idé, om hur staden ska byggas upp och fungera. Idag bygger Göteborgs planering 
på massa utkastade detaljplaner som slängs ut till höger och vänster utan att se till hela staden. Vi 
behöver struktur, översiktsplanen måste hantera funktioner och våga tänka stort och visionärt. En ny 
sammanhållen förvaltning för fysisk planering är ett sträckt steg i rätt riktning. Men utan visioner och 
mål kommer vi aldrig få ordning på vår gamla och fina stad. Om man röstar på Sverigedemokraternas 
budget så blir det förändring på riktigt. Tack för ordet! 

Ann Catrine Fogelgren (L) 
Tack ordförande, ledamöter, åhörare! Det här är faktiskt sista gången i en budgetdebatt som vi talar 
om våra tekniska nämnder i nuvarande form, för från och med 1:a januari 2023 så kommer nya 
nämnder att ta vid. De hoppas att skapa en mer samordnad struktur, men det är så att under den här 
mandatperioden så har vi utvecklat ett samarbete med nämnderna som, till exempel, nu när vi tar 
startplanen i byggnadsnämnden om ett par veckor, så är den avstämmande med de involverade 
nämnderna och för att få en stark framdrift i projektet, någonting som under många år inte gjordes 
utan hela systemet chokade igen. Vi har hört en del siffror här tidigare och då vill jag då påminna om 
att det idag finns drygt 29 000 bostäder i detaljplanen som vunnit laga kraft, men inte bygg startats. 
Detaljplanens arbete pågår för 21 000 bostäder tillsammans med de antagna, men överklagade planer, 
så ligger det nu 51 000 i planerings- och genomförandeskede före byggstart. 
 
Vi har också inte bara [avbrott]. Vi har också studentbostäderna som jag också vill nämna här och där 
vi faktiskt nu lägger 700 i plan under 2022 och det innebär att målet om 7 000 plus kommer att 
uppnås 2026, som vi har satt upp. Vi kommer också göra en satsning på fler trygghetsbostäder, så 
viktigt att genomföra en flytt sent i livet som både ger gemenskap och trygghet och vi kommer också 
stärka upp boendecoachningen för de som står längst från bostadsmarknaden. Men, vi har också det 
som nämndes tidigare här under dagen, Göteborgs utvidgade innerstad och det här arbetet som ska 
skapa en sammanhållen planering och varierad bebyggelse. Markanvisning ska ske efter framtagen 
detaljplan och vi ser också här att här kan vi kunna göra en mängd [??] i de centrala delarna längs 
oexploaterade leder och vägar och det blir särskilt lämpligt för småhus, [??] och gårdshus. Vi tror 
också att vi, genom detta, kan använda de befintliga ledningarna och vägarna för att få en gynnsam 
exploateringsekonomi. Slutligen så vill jag då nämna det här värdeskapande 
stadsutvecklingsprogrammet som sker då bland annat i Biskopsgården, som är vårt mål att omvandla 
området för att få bort listan från utsatta områden. Utöver polisiära, sociala utbildningsinsatser så är 
stadsmiljön en av de viktigaste faktorerna för att vända ett områdes inriktning. Tack! 
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Karin Pleijel (MP) 
Hampus Magnusson, du slår dig för bröstet för bostäder som Ulf Kamne från Miljöpartiet sett till att 
de blev av, vilket Martin Wannholt nyss påpekade. Vi kan bara hoppas att du lämnar efter dig ett lika 
väldukat bort, tyvärr ser det inte ut så. Det vi ser av er politik är avlägset, glest bebyggda områden 
som bygger in oss i ett bilberoende, precis som både Alliansen och Demokraterna driver. 
Stadsutvecklingen ska istället skapa levande miljöer, göra det enkelt att leva hållbart, med det mesta 
inom gång- och cykelavstånd, nära kollektivtrafik, mycket grönska, odlingsmöjligheter för fler. I 
innerstaden så ska gående och cyklister högprioriteras och vi vill se fler gator där cyklisterna 
bestämmer tempot. Över älven vill vi planera för fler gång- och cykelbroar, samtidigt behöver vi 
anpassa staden efter klimatförändringarna som tyvärr är svåra att hindra helt. Förskolan Hoppet i 
Backa byggs nu, med 70% lägre klimatavtryck, tack vare ett uppdrag i tidigare styrelsebudget. Det är 
riktigt inspirerande. Vi vill se fler byggen med klimatneutrala och giftfria material, gärna i trä. 
 
Nu till bilen. Oavsett bränsle, oavsett självkörande, så är bilar, bilar som tar plats och skapar buller vid 
högre hastigheter. Därför är det så viktigt i en växande stad att hålla fast vid trafikstrategin om att var 
fjärde bilresa ska bort till 2035. Därför oroar det mig att Alliansen ifrågasätter trafikstrategin, ni låtsas 
som att det inte finns någon konflikt mellan valet av transportmedel och möjligheten att komma fram. 
Hur naiv får man vara? Konkurrens är välbekant för Alliansen, det leder till att starkast vinner. I 
trafiken måste vi därför gynna cyklar och gångtrafikanter, annars vinner bilarna.  
 
Kollektivtrafiken ska vara attraktiv och billig, därför vill vi återinföra subvention på 135 kronor på 
periodkortet från augusti. Socialdemokraterna skriver i sin budget att de vill det, men inga pengar är 
avsatt i budget. Gäller det 2023? I sådana fall kanske vi kan prata om saken. Vi satsar på att få fler 
elever att cykla till skolan och vill omprioritera 130 miljoner i underhåll från bil till cykelvägar. Det är 
också dags för en cykelkampanj eftersom hälften av göteborgarna, hälften, har under 30 minuters 
cykelpendlingsväg. Genom att rösta på vår budget idag kan vi ta ett viktigt steg mot en hållbar 
stadsutveckling. Bifall till det rödgrönrosa budgetförslaget, för ett grönt och rättvist Göteborg. Tack! 

Anna Sara Hansson Perslow (C) 
Tack så mycket! Göteborgare, jag vill yrka bifall till Alliansens budget. Att Göteborg nu är utsett till 
Sveriges grönaste stad, det är faktiskt helt fantastiskt, men vi är inte klara för det. Vi ska hålla 
[avbrott]. Vi ska hålla placeringen, prioritera grönskan, när vi nu gräver upp och bygger en stad för 
framtiden. Luftföroreningar är ett växande problem, Göteborg har Sveriges mest förorenade luft. 
Grönskan är en del av lösningen och ett smart sätt att ta itu med föroreningarna är just träden. För 
partiklarna från bland annat energiproduktion, industri och transport, minskar betydligt i närheten av 
just träd. Därför är det faktiskt njutbart att följa Västlänksekarna som en gång vuxit sig starka utanför 
Göteborgsoperan, sätta rötterna i backen i vår alldeles nybyggda Färjenäs Park, ett enormt värde för 
miljön, staden och människorna i den. 
 
Nedskräpningen har länge varit ett stort problem i Göteborg, både i innerstaden och i våra yttre 
områden. På väg till spårvagnen idag så stod det en gammal mikrovågsugn i en Ikea-påse mitt på 
backen. Någon tyckte att det var någon annan som skulle ta hand om den, trots farligt avfalls-bilen 
stannar i mitt område under sex tillfällen den här månaden. Att skapa trygghet har många av talat om 
idag. Trygghet börjar hos dig och mig, trygghet uppstår när vi känner stolthet och kärlek till platsen vi 
bor på, när vi väljer att visa omsorg. Trygghet kommer när vi har vettig sysselsättning, känner oss 
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sedda och bekräftade. Vi måste prata mer om det egna ansvaret, inte någon 
annans. Det ska vara lätt att göra rätt. 
 
När jag, häromdagen, hälsade på en vän på Rymdtorget för att titta närmre på hur, man genom gröna 
skogar, kan knyta ihop delar i staden, så möttes jag återigen av en välgödd råtta. Som jag har 
fokuserat på råttor det här året. Jag har pratat med experter, jag har “rått-spottat” under mörker och 
under dagtid, jag har krupit i buskar, suttit på bänkar och googlat om gnagare, om hur det kan bli 
såhär, för vi har drygt en miljon råttor i Göteborg, en miljon. Så, råttsamordnare, smaka på det. 
Genom Alliansens budgetförslag så anställs nu en person som i mångt och mycket kanske kan bidra 
med så mycket mer än att bara göra sig av med de här gnagarna. Kanske ger råttfångaren oss en 
ögonöppnare på vad effekten av vår nedskräpning faktiskt är. Är det minskad förekomst av råttor, som 
är det gemensamma målet för oss, då är det råttor som vi ska prata mer om för att få till en renare stad. 
Tack! 

Jörgen Knudtzon (KD) 
Tack ordförande, kommunfullmäktige och göteborgare! Det byggs, som vi har sagt tidigare, i 
Göteborg i en takt som vi inte har sett på decennier och vi suckar kanske ibland över byggkranarna 
men vi ser också resultaten, inte bara i de nya husen, utan i glädjande siffror. Det har sagts redan, den 
lägre arbetslösheten i Göteborgsregionen än i Stockholms- och Malmöregionerna, att vi, för första 
gången på 15 år, har byggt tillräckligt med bostäder för att täcka befolkningsökningen, att 
hemlösheten minskar för tredje året i rad och nu, äntligen, planeras det för att bygga de småhus som 
behövs för att inte barnfamiljer med god ekonomi ska tvingas bort från staden. Stadens utveckling 
kräver förstås en massa övergripande planer men också små åtgärder för att skapa värde och attraktiva 
stadsmiljöer, sådant som gör att familjerna inte vill flytta någon annanstans. Det börjar med 
trygghetsåtgärder som bättre belysning och trivselinsatser som klottersanering och bättre städning och 
renhållning i de utsatta områdena, det är miljöåtgärder för fler solceller och gröna tak. Mark och 
platser som ska förvandlas någon gång, ska kunna utnyttjas under tiden och inte ligga i ovårdad träda. 
Det här är ganska ytliga saker men nog så viktiga för att skapa trivsel. 
 
Mängden projekt ska minska och planeringen för stadsutveckling ska bli mer långsiktig. Till exempel, 
sak vi nu ta fram en strategisk plan för utveckling, inte avveckling, av vår fina skärgård. Inte minst i 
de utsatta områdena så finns det gröna och blå naturtillgångar som ska göras tillgängliga och 
inlemmas bättre i staden. Viktigt är inte bara att det investeras i nya byggnader utan sedan ska de 
gjorda investeringarna också förvaltas och underhållas bättre, sådant satsar Alliansen på. Överallt 
bland de här många Alliansförslagen för att utveckla och förädla Göteborg så återkommer behovet av 
att fler som tar del och tar ansvar. Kommunen ska upphandla från fler småföretag och idéburna 
aktörer, alla behövs. Jag noterar att de rödgrönrosa inte bara vill höja skatten för alla göteborgare utan 
att de också, när det gäller bostäderna, vill införa en lång rad krav och regler som kommer att 
skrämma bort småföretagare med nya idéer. Men som kristdemokrat är jag glad att notera att vi satsar 
på att bygga Göteborg tillsammans, många insatser.  

Teysir Subhi (Fi) 
Tack för ordet! Vi lever i ett högteknologiskt land där det sägs att endast fantasin sätter gränser för 
vad vi kan göra, men när det kommer till ett inkluderande stadsbyggande, då är det tyvärr ont om 
fantasi. För vi skryter om effektiva energilösningar och digitala förbättringar så att vi kan fortsätta 
med business as usual, samtidigt som vi hindrar vår befolkning från att ta del av samhället på lika 
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villkor. Vi i Feministiskt Initiativ har alltid satt människors sociala trygghet i 
första rummet och därför så anser vi att det är av största vikt att vi satsar mer pengar på att bygga en 
hållbar stad som är till för alla. Vi vill att vår stad ska föregå med gott exempel och verka för att 
utjämna skillnader i livsvillkor och hälsa, genom att säkerställa att alla i Göteborg, oavsett ålder, 
funktionalitet eller inkomstnivå, kan röra sig fritt och delta i sociala aktiviteter och ha ett bra och 
tryggt boende. Vi som politiker i staden, vi bär det yttersta ansvaret för det här och det ansvaret 
behöver vi ta genom att, till exempel, ställa krav på de byggnadsentreprenörer och uppdragsgivare. 
Krav som att sociala jämställdhet och barnkonsekvensanalyser integreras i 
stadsutvecklingsprocesserna och att all utformning av bebyggelse och offentliga platser görs på ett 
socialt hållbart sätt där människors behov och förutsättningar sätts in i fokus, att det redan i 
arkitektens design ingår en ramp till byggnadens entré, i stället för att det i efterhand ska sättas dit en 
specialramp. Ett annat exempel är när det byggs bostadshus som är precis så låga att de kommer 
undan kravet på hiss eller att de har för trånga dörrhål och utrymmen, det inte bara begränsar 
människor från att själva kunna bo där, utan även från att besöka nära och kära. Men tillgänglighet 
handlar inte bara om det fysiska rummet, det handlar också om ekonomiska resurser, därför måste 
allmännyttan, som är en del av den grundläggande välfärden, både stärkas och utökas. Vi behöver 
bygga mer och billigare.  
 
Allmännyttan är kommuninvånarnas gemensamma resurs och ska inte säljas ut till privata 
riskkapitalägda bolag eller genom ombildningar. Alliansen vill sälja ut allmännyttans hyresrätter, 
minska antalet tillgängliga hyreslägenheter och göra staden till en stad enbart för ägare, total 
segregation. Vi i rödgrönrosa vill i vår budget i stället öka byggtakten av nya hyresrätter, minst 2 000 
nya hyresrätter i allmännyttan per år. Vi vill använda markanvisning för att sätta hyrestak på 
nyproduktioner och vi står fast vid att rätten till gemensamma stadsutrymmen, tillgängliga fastigheter 
i bostadsrätter, inte är ett medel för att göra välbeställda människor ännu mer välbeställda, det är en 
mänsklig rättighet. Tack! Jag yrkar bifall till vår rödgrönrosa budget.  

Toni Orsulic (M) 
Ordförande! Tillgången och tillgängligheten till parkeringsplatser är väsentlig för handel och 
besöksnäring. Som en del av arbetet att skapa bättre förutsättningar och funktionalitet fortsätter vi 
arbetet att ställa om stadens 10 minuters-parkeringar till 30 minuter. Arbetet med tvärförbindelse i 
Torslanda, som vi har lyft under vårt styre, kommer att fortsätta med hög prioritet då trafiksituationen 
i Torslanda har varit ohållbar under många år. Arbetet med fler förbindelser över och under älven, 
som har tagits beslut om under denna mandatperiod i syfte att knyta ihop staden och skapa en mer 
större och robusthet i vårt transportsystem kommer också att fortsätta. Underhållet av stadens 
anläggningar såsom vägar, belysning, VA-system med mera, har under lång tid varit eftersatt och 
avsatta resurser har inte mött behovet som har funnits och därigenom har en underhållsskuld byggts 
upp. Vi har under denna mandatperiod ökat resurserna till drift och underhåll, inte bara för att möta de 
ökade underhållskostnaderna, utan också för att beta av underhållsskulden som finns sedan tidigare. 
Detta arbete kommer också att fortsätta under det kommande året. Mot bakgrund av att 
hundratusentals människor pendlar inom och till och från Göteborg varje dag, ser vi också ett behov 
av att stärka stadens infrastruktur på olika sätt, exempelvis genom att byten mellan olika trafikslag 
måste underlättas, ett sätt att göra detta är att bygga ut och bygga fler pendelparkeringar. Syftet med 
allt det arbetet som görs och har gjorts framåt, är att vi tillsammans ska skapa ett växande och 
sammanbunden stad där alla göteborgare trivs och känner sig hemma. Tack för ordet! 
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Karin Pleijel (MP) 
Du nämner Torslanda tvärförbindelse, du nämner gratis parkering. Det är helt vetenskapligt belagt att 
den här typen av åtgärder leder till fler bilar och det är helt i strid med vad den här staden behöver. 
Det är enkelt matematik, det som är billigt används mer och det man gynnar, det kommer att bli fler 
bilar, till exempel, med Torslanda tvärförbindelse och andra satsningar som vi i vår budget har tagit 
bort för att satsa på det som är hållbart, det som fungerar i längden, för gång- och cykel- och 
kollektivtrafik. Tack! 

Björn Tidland (MP) 
Tack för ordet! Jag kunde inte låta bli när det här Torslandaproblemet eller situationen. Ni planerar en 
fast förbindelse och en breddning av vägen och det finns olika alternativ. Jag är bara lite nyfiken hur 
Alliansen ser på visionen eller idén om en fast förbindelse till öarna? Tack! 

Martin Wannholt (D) 
Tack! Det är bra om vi skyndar på Torslanda tvärförbindelse, det är inte bara bilar, det är framför allt 
bussar också som kommer fram och kommer mycket snabbare fram och kortare sträcka. Jag har en 
fråga och det är, jag skulle vilja höra via Toni då, eftersom han sitter som ordförande i trafiknämnden, 
om Alliansen nu kan lova här idag att ni skyddar entrén till Slottsskogen och att det inte kommer 
bakvägen något projekt påskrivet i Lindholmsförbindelsen utan att detta får hanteras i detta forum och 
säkerställas innan något sådant går i gång? Så vi inte gör om samma misstag igen. Tack! 

Emmyly Bönfors (C) 
Tack ordförande! Jag skulle vilja slå ett slag för de cykelsatsningar som finns med i Alliansens 
budget. Som tidigare talare har nämnt, så har hälften av göteborgarna under 30 minuter 
cykelpendlingsväg till sin arbetsplats och det visar en studie som har gjorts av Västra 
Götalandsregionen och dessutom så möjliggör också elektrifieringen även snabbare sätt att ta sig fram 
med cykel. Därför känns det bra att Alliansen nu satsar 20 miljoner på ett pilotområde för att 
verkställa cykelprogrammet och med det då, prioritera gång och cykel. Vi lägger också 10 miljoner på 
ett ökat underhåll av cykelbanor och de ska alltså ses som minst 10 miljoner, i och med att vi ökar den 
totala underhållskostnaden för trafiknämnden. 
 
Sedan tar vi också fram en karta över cykelvägnätet där man tydligare kan se var det proppar igen och 
var cykelprogrammets standard inte uppfylls och det är för att kunna planera och prioritera på ett 
tydligare sätt. De är några av de åtgärder som vi gör för en förbättrad framkomlighet för gång och 
cykel. Det är förstås så att vi behöver ha en god framkomlighet för alla trafikslag men det innebär att 
de trafikslag som är lite eftersatta behöver få högre Prio och det gör vi också för att minska 
klimatutsläppen och förbättra luftkvalitén. 

Johan Zandin (V) 
Tack! Emmyly tog upp, föredömligt, under föregående punkt, klimat och miljö, att Göteborg har ett 
mål om att minska vägtrafikarbetet. Så jag skulle vilja fråga dig hur du tror att det målet påverkas av 
de ambitiösa biltrafikssatsningar som Toni Orsulic just nämnde och på de otaliga projekt om att bygga 
nya villaområden långt ifrån centrum och långt ifrån bra kollektivtrafik som dina kompisar i M, L och 
D driver igenom varje månad i fastighetsnämnden och i byggnadsnämnden? Tack! 
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Emmyly Bönfors (C) 
Tack Johan för frågorna! För det första så har vi ganska offensiva planer i Göteborg som vi många är 
överens om när det gäller utbyggnaden av kollektivtrafik. Det pågår nu, stora investeringar inom 
kollektivtrafikområdet, inte minst målbild Koll2035. Vi har också tågmålbild från regionens sida som 
berör Göteborg i allra högsta grad, med ett eventuellt tågstopp i Brunnsbo som kan knyta ihop 
Bohusbanan med annan trafik förbi Göteborg och det skulle också avlasta våra leder förstås. Så det 
finns ganska stora projekt som gör att det kan bli enklare att ställa om från, till exempel, bil till tåg 
eller annan kollektivtrafik eller cykel. Sedan när det gäller våra planer på utbyggnad. Vi har mål om 
att öka småhusbyggandet, till exempel, och vi gör det både genom förtätning och där det kan passa 
även utanför stadskärnan. Nu hann jag inte mer Johan.  

Johan Zandin (V) 
Kollektivtrafiksatsningar tror jag att nästan alla partier här inne är positiva till. Problemet är att flera 
av de här nya nybyggnadsprojekten hamnar långt ifrån befintlig kollektivtrafik och vi ser också hur 
Västtrafik är oerhört skeptiska till att ens bibehålla den kollektivtrafiken som finns till befintliga glesa 
villaområden. Så risken är att bygger man 200 villor i en skogsdunge i Säve så kommer man få 200, 
300 bilberoende, nya invånare och det kommer öka vägtrafikarbetet med ungefär lika många bilar och 
de här bilarna kommer också ha svårt att få plats i centrala staden. Tack! 

Emmyly Bönfors (C) 
Tack! Det som är glädjande är att vi som kommun har möjlighet att påverka sträckningar av busslinjer 
till exempel. Vi kan gå ihop och önska om vissa linjer, vi kan också beställa tillköp av linjer och jag 
tycker också det är viktigt att vi planerar bostäder i anslutning till befintlig infrastruktur, både vad 
gäller VA-nät men också förstås kollektivtrafik. Det första jag var med och fattade beslut om var 
faktiskt Skra Bro och de utbyggnadsplaner som sker där, det är en detaljplan som de rödgrönrosa har 
drivit fram där vi också behöver göra kraftfulla investeringar i kollektivtrafik och VA-nät. Så det här 
är ett ansvar som vi måste ta tillsammans, framför allt i de nya detaljplaner som nu tas fram, inte 
minst kanske på Oklandsåsen eller andra. Jag tror, som sagt, på att i första hand planera nära 
tätbebyggt område. Tack! 

Karin Pleijel (MP) 
Men Alliansen, men Emmyly Bönfors, extra allt kanske fungerar i reklambranschen, men det fungerar 
inte i stadsmiljön, man måste välja, man måste prioritera. Om alla prioriteras, då blir det dem med 
minst plåt runt sig som förlorar. Alliansen ger med ena handen och tar med andra, skulle man kunna 
säga. Hur ska vi nå våra klimatmål? Miljö- och klimatplanen är jättebra, ambitiös, men hur ska vi nå 
den när era investeringar och era satsningar driver trafiken och driver klimatfrågan i fel riktning? Vi 
pratar varmt om Koll2035 och där är vi jättebra, vi är eniga i den, men det saknas, som Johan Zandin 
just nämnde, det saknas finansiering till exempel. Måste också börja prata om hur kan vi få en 
finansiering så att Koll2035 blir verklighet. Trängselskatt kommer vara en ingrediens, erkänn det.  

Jörgen Fogelklou (SD) 
Tack för ordet herr ordförande, åhörare, ledamöter! Stadsplanering, nu blir det lite arkitektur igen här 
Jonas, för vilken gång i ordningen, det vågar jag inte sia om. Men hur mår Göteborg stad egentligen? 
Hur mår vår arkitektur? Vad är det som händer? Vad är det man vill åstadkomma? Vad är det för stad 
vi ska verka och bo och leva i? Gång på gång så ser vi hur klassisk arkitektur glöms bort och monteras 
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ner för att ersättas med en stad fylld av höghus i glas och betong. Stål har 
man väl inte råd med i dagsläget. Vår stad håller på att förändras, inte till det bättre. Göteborgs själ 
håller på att drunkna i ett hav av betong och fula, fyrkantiga, sterila höghus. Några små exempel, 
Götaplatsen, även kallad pallplatsen, eftersom vi kommer nu se ett par staplade lastpallar [??] vårt 
vackra konstmuseum. Centralstationen, här blev allting fel. Den nya stationen, Västlänksstationen, 
samt “Manhattan-wanna-be-staden”, bara massa höghus. Skeppsbron och Rosenlund, här kunde man 
anpassat de nya byggnaderna till våra klassiska byggnader inom vallgraven, men nej då, här har man 
också beslutat att driva upp höghus. Det finns ingen hejd på eländet. Den nya cykelbron vid casinot, 
här föreslog vi att vi skulle ha en bro i klassisk stil, det röstade ni nej till. 
 
Det som Göteborg behöver är ett program för klassisk arkitektur, för att bygga en vacker, harmonisk 
stad, detta under parollen att Göteborg inte behöver fler byggnader som sticker ut, vi behöver fler som 
smälter in. I den här frågan skulle jag faktiskt vilja säga att SD har konsekvent sedan 2014, sagt nej 
till all dumhet. Tack! 

Urban Junevik (V) 
Tack för ordet ordförande, ledamöter och göteborgare! Den biologiska mångfalden som Karin Pleijel 
sade förut, är hotad. När Göteborg växer gäller det att slå vakt om och utveckla sammanhållna grön- 
och vattenområden. Dagens kommande generationer är beroende av fungerande naturmiljöer och 
ekosystemtjänster. Göteborg har och ska ha många olika naturtyper. Ett friskt hav och 
sammanhängande gröna stråk ger goda spridningsmöjligheter för djur och växter samt fungerande 
ekologiska processer. Mångfalden av växter och djur måste bevaras, för att hotade arter ska ha 
möjlighet är det nödvändigt att de får sina biotoper skyddade, för att följa utvecklingen i naturen 
behövs också regelbundna inventeringar. Vi har i Göteborg flera naturreservat men också värdefulla 
land- och vattenområden som saknar skydd. Naturområden ska skyddas enligt byggnadsnämndens 
prioriteringslista där Lärjeåns dalgång ska genomföras först. 
 
Stråken som binder samman olika grönområden ska förstärkas. Gränszoner mellan olika naturtyper är 
viktiga att skydda, liksom gamla träd, ädellövskogar, våtmarker och grunda havsvikar. Strandskyddet 
är ett viktigt verktyg för att bevara biologisk mångfald och att ge människor tillgång till attraktiva 
strandmiljöer. Människors tillgång till natur och vatten ska väga tungt i förhållande till havsnära 
exploatering och militärövningar i skärgården. Fler parkeringsplatser ska göras om till gröna ytor. 

Emmyly Bönfors (C) 
Tack Urban för den högläsningen av er budget! För den har jag också läst nämligen. Men det jag 
skulle vilja replikera kring är att mycket av det du berör nu, det är någonting som är med både i 
stadens grönstrategi och också i det nya miljö- och klimatprogrammet där vi har ett mål om att värna 
den biologiska mångfalden. Vi har en väldigt stor styrka i och med att vi äger mycket jordbruksmark, 
men jag vill ändå lyfta ett varningens finger för det handlar inte bara om att skydda mark. Vi har köpt 
upp massa jordbruksmark redan på 60-talet som vi har sedan kanske inte gjort så mycket med utan 
haft som markreserv. Det är inte säkert att det är en jättegod biologisk mångfald där däremot utan det 
måste vi aktivt värna.  
 
När det gäller inventering av olika nyckelbiotoper och sådant, det gör vi också. Jag tog faktiskt på mig 
mina bi-örhängen här idag om någon vill kika. Det är liksom en liten vink till att vi faktiskt jobbar 
med detta, vi inventerar gaddsteklar, till exempel, i miljö- och klimatnämnden. 
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Peter Danielsson (D) 
Tack herr ordförande, ledamöter och göteborgare! Projekt Västlänken anser vi ska avbrytas och vi ska 
inte bygga färdigt Haga och Korsvägsstationen utan enbart Centralstationen, det kommer spara många 
sköna miljarder. Den här omvägslänken ger 9 av 10 resenärer längre restid, det ger i sammanhanget då 
minskat tågresande, tvärtemot syftet. Den 30 miljarder stora investeringen ger en förlust på lika stort 
belopp, det är helt unikt att vi har ett infrastrukturprojekt som ger noll kronor tillbaka till samhället. 
Västlänken är en ekonomisk gökunge som trycker undan andra viktiga investeringar som vi skulle 
behöva inom kollektivtrafiken. Ingen vet vad kostnaden blir när den är klar, Trafikverket kan inte 
ange den. Det finns ett annat projekt som angörs i öster som heter Olskroken planskildhet, det har gått 
från 2,5 miljard till 4 miljarder, 50% fördyring och det är ett väldigt enkelt projekt jämfört med 
Västlänken. 
 
En tredjedel av biltrafiken i Göteborg är inpendling och sättet att lösa det här, det är att realisera 
Målbild tåg 2035 som skulle innebära en fördubbling av tågtrafiken. Problemet är bara att kostnaden 
för det här projektet har stuckit i väg 150 miljarder kronor kostnader, det är alltså trefaldigt högre 
kostnad på 5 år. Det enda vi vet, det är att vi aldrig kommer att få några 150 miljarder av staten under 
överskådlig tid. [??] kommer till exempel idag ett besked här, försenad, tidigast starta 25 till 27, bara 
den kostar nu 50 miljarder. Vi måste alltså ha ett alternativ. Tittar vi sedan lokalt så har vi då 
Koll2035 som också ligger långt ifrån målen. Jag får ta det senare. Tack! 

Johan Zandin (V) 
Tack! Det är ingen nyhet vad Demokraterna tycker om Västlänken, ni gick till val på att stoppa den, 
om jag kommer ihåg rätt så var Martin Wannholt, bland annat, också väldigt övertygad om att det 
skulle vara lätt att ordna. Nu börjar tiden rinna ut, det har gått tre år och den är inte stoppad. Så jag 
skulle vilja fråga Peter, med tanke på att detta är ett statligt projekt som ägs av Trafikverket och 
finansieras av Trafikverket och där kommunala myndigheter som byggnadsnämnden redan har gett 
alla tillstånd som Trafikverket behöver, hur tänker du rent praktiskt att det skulle gå till för kommunen 
att stoppa projektet? 

Peter Danielsson (D) 
Tack herr ordförande, ledamöter, göteborgare! Det är ingen lätt uppgift, det inser jag också. Rent 
juridiskt så är det en svårighet. Det som är problematiskt dock, det är att det här projektet inte kommer 
att klara sin budget och sättet att finansiera det här på, det är att kommunen har varit med att 
finansiera sin del i budgeten, vilket också regionen har. Så den frågan kommer upp, men Trafikverket 
mörkar givetvis den delen, man vill inte tala om vad projektet kostar. Det intressanta är att 
Olskroksprojektet kunde man veta fem år innan det är färdigt, när man bara hade byggt i två års tid, 
att det skulle bli 50% dyrare, men när det gäller Västlänken så håller man tyst. Tack! 

Martin Nilsson (MP) 
Tack för ordet! Hoppas det gick bra med hunden som jag råkade toucha lite där. Jag tänkte prata lite 
om havet, som ni vet är en del av den göteborgska naturen också. Vi säger nej till muddringen av 
Fiskebäcks hamn. En stor del av fisket som bedrivs därifrån är ett storskaligt fiske som inte är 
hållbart. Vi ska inte lägga skattepengar på att gynna detta, vi ska gynna sådant som värnar den 
biologiska mångfalden och värnar liven i våra hav, då undviker vi en investering på 88 miljoner.  
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Nu har vi, så att säga, trollat hem lite pengar där och då skulle vi kunna göra 
lite ekologiskt hållbara investeringar för dem i stället och framför allt kanske göra lite socialt hållbara 
investeringar. Exempelvis så har kungen en plaskdamm, så varför kan inte Hisingen få en 
plaskdamm? Det kom in ett utmärkt Göteborgsförslag under 2021 om att bygga en plaskdamm 
liknande den som finns vid Kungsladugårdsskolan, i Biskopsgården, vid Långströmsgatan. Den skulle 
byggas precis i gränslandet där olika grupper kan mötas och precis i gränslandet mellan bebyggelse 
och park, men förslaget röstades ner i park- och naturnämnden. Vi rödgrönrosa å andra sidan avsätter 
resurser för detta i vår budget. 
 
Vi behöver skala upp och på bred front börja bygga klimat- och miljösmart. Vi har byggt riktigt, 
riktigt klimatsmart i Göteborg, som Karin nämnde tidigare. Förskolan Hoppet var startskottet för ett 
fossilt byggande, där målet är att förenkla, förbättra och skapa lösningar som möter behoven idag och 
som håller i framtiden. Låt oss lägga lite medel på att sprida den kunskap som skapades i projektet 
Hoppet så att fler kan bygga riktigt, riktigt klimatsmart. Träd binder koldioxid [??]. 

Blerta Hoti (S) 
Tack ordförande, ledamöter och göteborgare! I vårt budgetförslag så har vi tre prioriterade områden 
vad det gäller trafiken i Göteborg. Det är tryggheten, tillgängligheten och det är våra spårvagnar. Vi 
vill förbättra tryggheten vid våra hållplatser genom att öka antalet trygghetskameror, förbättra 
belysning och skapa en trygghetscentral liknande den i Stockholm. Kvinnor ska inte behöva vara 
oroliga för att vänta på spårvagnen på väg hem efter en sen utekväll. Vi vill också förbättra 
tillgängligheten genom ökat vägunderhåll, fortsatt satsning på enkelt avhjälpta hinder och bättre 
vinterväghållning. Vår tredje prioritering på kollektivtrafiken är på spårvagnar och på mer attraktiv 
kollektivtrafik. Våra spårvagnar har blivit styvmoderligt behandlade i uteblivna investeringar och 
dåliga upphandlingar och för att komma till rätta med det så är vårt förslag att, med kommunala 
pengar, sänka priset på periodkorten för att göra det mer attraktivt att åka kollektivt, men vi satsar 
också på spårvägar och för att genomföra ännu mer åtgärder och implementera målbild kollen 
tillsammans med regionen och en klok region bör göra detsamma. För det är i kollektivtrafiken som vi 
har kapaciteten att möjliggöra för flera göteborgare att ta sig till sina jobb och fritidsintressen och det 
är kollektivtrafiken som på allvar kan konkurrera med bilen och ge en yteffektiva och en hållbar 
lösning för både stadsplaneringen men också för klimatet. Därför ska spårvägar vara prioriterade 
framför andra trafikslag. Tack! 

Karin Pleijel (MP) 
Den här frågan har varit uppe tidigare, men jag vill fråga Blerta Hoti om subventionen i 
kollektivtrafiken, vilket år gäller den? Vi pratar budget 2022 nu och i vår rödgrönrosa budget så tar vi 
kostnaden från augusti, det är 60 miljoner kronor, men vilket år är det ni tänker att den subventionen 
ska gälla? Tack! 

Blerta Hoti (S) 
Tack! Vårt tillköp gäller från första juli 2023. 

Emmyly Bönfors (C) 
Tack ordförande! Jag vill också att attraktiviteten i kollektivtrafiken ska öka, men vi vet alla att det är 
ganska trångt idag. Kapaciteten är nådd och fördubblingsmålet har Västtrafik inga problem att nå, om 
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man säger så. Men jag förstår fortfarande inte Socialdemokraternas retorik 
kring att “om vi sänker priset på månadskort så kommer kapaciteten och kvalitén i kollektivtrafiken 
att öka”. Visst, du kanske skapar incitament för fler att resa, möjligen, men det kommer inte att 
förbättra själva kollektivtrafiken som sådan och särskilt inte om du dessutom sänker priset på 
månadskortet regionalt, för då har de inte heller några pengar att satsa på en utbyggd kollektivtrafik. 
Sedan när det gäller det här med att subventionera månadskort, det är precis det vi har försökt att 
komma ifrån med den nya zonindelningen. Vi har ett system som berör Göteborg, Mölndal och 
Partille och jag tror inte att göteborgarna vill att vi ska betala Mölndal och Partilles månadskort. Tack! 

Blerta Hoti (S) 
Självklart ska göteborgarnas skattepengar gå tillbaka till att göra kollektivtrafiken billigare för enbart 
göteborgarna, men sedan vill jag också säga att budgeten för era cykelsatsningar Emmyly, den 
kommer att ätas upp av era 17 uppdrag som ni lägger på trafiknämnden, för dessa uppdrag kommer 
behöva utredas och följas upp, det är uppdateringar av trafikstrategin och det är så här ni expanderar 
byråkratin och administrationen och genom borgerlighetens oförmåga att prioritera så får vi en fortsatt 
eftersatt kollektivtrafik. Vi vill både göra det billigare och bygga ut vårt stomnät för kollektivtrafiken, 
men då måste vi enas med både Kollektivtrafik AB men också regionen om vilka satsningar som vi 
ska prioritera. Vi vill visa ledarskap, ni vill öka byråkratin. Tack! 

Emmyly Bönfors (C) 
Tack! När det gäller administration så är det precis det ni skapar genom att eventuellt, hypotetiskt, 
subventionera göteborgarnas månadskort. Ni har i och för sig inte täckning för det i budget, men 
nåväl, säg att det skulle gå att ta fram vilka som är folkbokförda i Göteborg, som du var inne på 
tidigare, det skapar också en onödig byråkrati och administration och det var precis det man ville 
komma ifrån, plus att det också skapar en osämja, skulle jag säga, för det var det man också ville 
komma ifrån med de här snedsitsarna från Mölndal och Partille, där vi istället hade folk som ställde 
bilen precis vid kommungränsen för att få lite billigare månadskort. När du kritiserar den ökade 
administrationen så hoppas jag väl snarare att du tar dig an de uppdragen som nu kommer till 
trafiknämnden och ser till att de blir genomförda på ett effektivt sätt i stället.  

Hampus Magnusson (M) 
Det är intressant, vi hörde tidigare här att det är pinsamt vad få studentbostäder vi har, tidigare i 
debatten, och jag håller helt med. Jag håller helt med. Under 2014 till 2020 så byggdes det 1 279 
studentbostäder. Vi har nu dragit in fler studentbostäder än vad vi någonsin har sett i våra startplaner, 
det ligger på över 700 om året, så där är någonting som vi verkligen tar tag i, så jag kan glatt 
konstatera att det är flera partier som sällar sig till detta. 
 
Däremot småhusmålet har vi legat bedrövligt i Göteborg, vad vi föreslår, det är att 10% av den totala 
produktionen ska vara småhus. Över 75% vill bo i ett småhus, vi förstår att alla inte kan göra det i 
Göteborg, men vi behöver möta upp så att vi bromsar den utflykten av barnfamiljer som vi har sett 
från Göteborg. Det är varken socialt, ekologiskt eller ekonomiskt hållbart att de här ska pendla in från 
kranskommunerna. Där kan vi i stället möta upp med bra kollektivtrafik eller varför inte ladd platser, 
så att man kan ta bilen en väg, sin nya fina elbil, och sedan kan man ta bussen eller någonting annat. 
Vi har absolut inte slagit av på takten, vi har tydliga målsättningar om 20 000 färdigställda bostäder 
under denna period och att möjliggöra för 20 000 även som vi har nästa. Men precis som Ann Catrine 
sade, så har vi 50 000 exploateringsportföljer i lagakraftvunna eller pågående, så det finns att ta av. 
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Det är snarare så att det viktiga är att prioritera och det här är första gången 
någonsin, så har vi under våra startplaner sett till att alla planer är resurssatta från alla kontoren så att 
vi kan gå i gång och få verkstad, för det är verkstad som vi inte har sett. Jag stannar där och 
återkommer något senare. 

Johan Zandin (V) 
Det stämmer säkert att 75% allra helst vill bo i en villa, men det betyder inte de har i närheten av de 
ekonomiska möjligheterna att göra det, så vi får också bygga efter vad folk har möjlighet att flytta in i. 
Men det jag tänkte gå upp och fråga Hampus är, att Moderaterna pratar väldigt gärna om otrygghet 
och brottslighet i Göteborg och jag tror vi vet allihop att en av orsakerna till både otrygghet och 
brottslighet är att Göteborg är en oerhört segregerad stad, så jag funderar på, hur tänker Moderaterna 
att vi ska kunna bryta den segregationen om man konsekvent motarbetar byggande av hyresrätter i 
stadens rikare områden? Då kommer man aldrig få en blandning av befolkningen där utan då kommer 
de förbli isolerade från de mer utsatta områdena i andra delar av staden. 

Hampus Magnusson (M) 
Tack så mycket! Det absolut viktigaste är att vi får folk att kunna göra boendekarriär i de särskilt 
utsatta och utsatta områdena. Detta vill vi nu möjliggöra via ombildning, så att man kan, på ett mer 
prisvärt sätt, köpa loss sin lägenhet och slippa flytta därifrån eller flytta till kranskommunerna. Vi vill 
också bygga fler småhus där, som du vet, och som jag nämnde innan, Tynnered satsar vi på nu, vi 
satsar på Biskopsgården. Du var med och, fördelaktigt, drog upp småhusproduktionen här ute söder 
om Lövgärdet. Det är det absolut viktigaste, men sedan har inte vi sagt nej till alla hyresrätter. Titta på 
1 300 lägenheter i Nya Hovås, titta i Örgryte, vid Prästgårdsängen, du kan titta på Nya Varvet, vi har 
Torslanda, Askimsviken, 111 lägenheter under förra mandatperioden som vi var med på också. Så vi 
säger inte konsekvent nej Johan, tvärtom, men jag är glad att du kommer in i matchen och vill ha mer 
småhus nu här i våra särskilt utsatta och utsatta områden, gärna ombildningar också. 

Johan Zandin (V) 
Helt rätt, jag tror inte någon här inne har invändningar mot att blanda upp, till exempel, Angered med 
bostadsrätter och småhus, och jag råkade säga att ni konsekvent motsätter er hyresrätter i 
villaområden, så ber jag om ursäkt för det, men det är väldigt tydligt att väldigt många projekt som 
lyfts fram i de områdena, så är det Moderaterna, Liberalerna och Demokraterna i byggnadsnämnden, 
som med mer eller mindre krystade anledningar tycker att “nej, men här är absolut inte lämpligt att 
bygga hyresrätter, de ska byggas någon annanstans”. Så hur mycket vi än blandar i Angered, så blir 
det aldrig blandat i Önnered eller Fiskebäck eller Hovås. Tack! 

Martin Wannholt (D) 
Tack! Jag har en fråga till Hampus, om du kan förklara varför det har gått så långsamt med att 
fastighetsnämnden får fram kommunal mark för att bygga fler småhus och om ni kan tänka er att öka? 
Vi har skrivit i vår budget, planer med 1 000 nya småhus nästa år men minst 700 på kommunal mark. 
Hittills i den här mandatperioden i byggnadsnämnden så har vi haft att hantera massa privata, en del 
mindre också, som vi har fått släppa fram men den kommunala marken, varför levererar inte 
fastighetsnämnden den? Det är enorma intäkter för staden att finansiera nya skolor och så vidare, vi 
sitter på en förmögenhet och vi har en efterfrågan på småhus som ligger så långt efter. Tack! 
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Hampus Magnusson (M) 
Tack Martin! Som jag sade tidigare, så har vi fokuserat på genomförande och färdigställande av 
bostäder och då gjorde vi det valet under 2019, att inte dra i gång så mycket nytt i vare sig 
byggnadsnämnden eller fastighetsnämnden just för att säkerställa färdigställandet. Vi har haft många 
möten med aktörerna för BoStad2021 och fokuserat på att de ska bli klara med sin del. Förra året så 
växlade vi in 500 småhus, vi gjorde det ihop, mycket bra och S också ska ha en eloge för detta. Det 
här året så ser vi en historisk satsning i startplanen på över 800 småhus. Det tar tid att ställa om en 
sådan här maskin och vi har också, att långsiktigt borde vi ha 1 000. Men man måste också ha respekt 
för vad som går att få fram på de olika kontoren utan att, för den sakens skull, äventyra 
färdigställandet och genomförandet av det som är i pipen. 

Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) 
Tack så mycket ordförande! Då kommer jag bli lite teknisk här. Färdigställda lägenheter och bostäder 
som byggs just nu, är lite vanskligt för er på den här sidan att prata om, eftersom de sattes i gång den 
förra mandatperioden. Ett lite bättre mått på hur många bostäder som är på gång och som ni kanske 
har gjort er skyldig till eller som ni har satt i gång, är att titta på hur många lägenheter, bostäder, som 
har gått ut på samråd. Förra mandatperioden så var det ungefär 29 000 som gick ut och då kan man 
tänka 7 300 ungefär, per år, och nu är vi nere på 4 124 bostäder per år. Martin Wannholt var, i sitt 
inledningsanförande, väldigt ärlig här men Hampus Magnusson var inte lika noga med att ära den som 
äras bör. 
 
Jag tycker också att det är väldigt olyckligt att bostadsdebatten i Göteborg har kommit att handla om 
småhus och radhus mot hyresrätter. Jag tror att de som står i bostadskö för att få en hyresrätt eller alla 
de, kanske nybildade familjerna som vill köpa sig sitt första radhus till de hutlösa priserna vi har på 
vår dopade marknad, tycker precis som vi har, att vi behöver göra både och. Som socialdemokrat så 
känner jag mig ganska ensam om att drivas av den uppfattningen i den här staden. Tack! 

Martin Wannholt (D) 
Tack! Jag skulle bara vilja försöka hyfsa den här debatten som spretar rätt mycket, ibland av 
ideologiska skäl och det är tillåtligt naturligtvis, men nu är det att alla tar in. Vi har 51 000 bostäder. 
Av de 51 000, du får gärna rätta mig Hampus eller Ann Catrine exakt, men åtminstone 50 000 av de 
bostäderna är till hälften hyresrätter och bostadsrätter, det är flerbostadshus alltihopa. Det ligger 
färdigt för produktion eller nästa färdigt för produktion i 10, 15 år framåt, med en hög byggtakt. När 
vi tittar på Malmö och Linköping så ser vi redan att de har tomma, nybyggda hyresrätter, säkert osålda 
nybyggda bostadsrätter också, men det med hyresrätter fick vi från Boplats, så att tro att det här 
kommer fortsätta med 5 000, det kan man tro, men det är ingen på marknaden som tror och inte 
byggherrarna själva, det vill säga vi har en bulk när det gäller hyresrätter och bostadsrätter att bygga 
för 10 kanske 15, kanske ännu mer, redan färdiga planer eller kommande planer. 
 
Vad vi inte har, det är ett möta efterfrågan på småhus för att stoppa skatteflykten från Göteborg. Med 
den vetskapen så borde alla tycka att 1 000 nya småhus per år, som vi vill ha och som Alliansen 
egentligen vill ha, det är lite jämfört med hur mycket vi har i pipen och hur mycket vi har i 
efterfrågan, så då blir debatten helt fel. Ni ska bygga fler hyresrätter, men vi har 25 000 hyresrätter i 
pipen. Vem ska bygga dem, ska ni driva igenom fler planer och lägga på hög och fylla orderböcker till 
företag, varför det? Det är väl bättre att det blir verkstad, att man bygger det som är planerat för 
staden. Vi har ett lager för jättelång tid, fundera på det. Tack! 
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Johan Zandin (V) 
Eftersom jag ändå skulle upp så kan jag svara på det nu. Som jag var inne på under min inledning så 
har vi en bostadsbrist i Göteborg på ungefär 20 000 lägenheter. Vi har också, under många år, haft en 
befolkningsökning som gör att, trots att vi har byggt 2000 till 3000 lägenheter per år så har det 
förblivit en brist på 20 000 lägenheter och de som inte har en egen bostad, nästan alla av dem är folk 
som bara kan efterfråga hyresrätter. Så vi behöver fortsätta bygga hyresrätter. 
 
Sedan är det ett problem både i Göteborg och Malmö och Stockholm, att mycket av det som byggs är 
dyrt. Vi lägger därför, i vår budget, ett tydligt uppdrag till allmännyttan, att inte bara öka 
produktionen till 2 000 hyresrätter per år utan också öka ansträngningen att få ner nybyggnadshyrorna 
och det finns många saker man kan göra för att uppnå det, med industriell produktion, använda de 
statliga stödsystem som finns, anpassa sig bättre till färdiga modulhus och så vidare. Vi vill också 
ställa högre krav på de som bygger bostäder på stadens mark, även privata intressenter, på att ta sitt 
sociala ansvar, på att fördela bostäder via Boplats och att också de jobbar med lägre hyror och mindre 
miljöpåverkan. 
 
Det stämmer som Martin Wannholt säger, att vi har byggt upp en buffert genom vår ambitiösa 
planering de tidigare fyra åren i förra mandatperioden, så att om den här mandatperioden bara blir en 
kort parentes, så kommer vi nog jobba vidare med hyresrättsproduktionen utan några större 
störningar, men om man fortsätter att konsekvent motarbeta nya hyresrättsprojekt i alla delar av 
staden samtidigt som man ökar ombildningarna kraftigt, då kommer vi få ännu större problem. Tack! 

Martin Wannholt (D) 
Jag beklagar att du fortfarande inte tar in det. Vi behöver inga fler markanvisningar på bostadsrätter 
och hyresrätter under lång tid framöver, det finns i pipen att bygga mycket mer än vad som byggs 
eller orkar byggas eller kunna betalas och efterfrågas. Jättebra jobbat Johan, varför är du inte med och 
att koncentrera nu på att komma ikapp med småhusen. Sedan säger du att vi rycker bort hyresrätter. 
Vet du vad? Fastighetsnämnden hade uppe, för två månader sedan, Balder skulle bygga 500 brf: er, 
där ändrade du, det var alla partier överens om. Hade jag suttit i fastighetsnämnden hade jag gått 
emot, för det ligger i gränslandet till Biskopsgården så det hade behövts bostadsrätter. Där släppte 
man fram och ändrade markanvisningar till att de får bygga hyresrätter. 500 bostadsrätter som blir 
hyresrätter, det har du inte varit uppe och klagat på här. 

Johan Zandin (V) 
Självklart har jag inga invändningar mot att Balder bygger hyresrätter i stället för bostadsrätter och det 
såg vi många företag som gjorde samma omvändning under den lilla bostadsrättskris som var bara för 
några år sedan. Men visst, det finns mycket jobb i pipen, men det vi planerar nu är sådant som ska 
byggas om kanske 5 eller 10 år, om vi pratar långsiktig planering. Som flera av oss har varit inne på, 
det som byggs nu under Hampus Magnussons tid som ordförande i byggnadsnämnden är det som 
planerades förra mandatperioden. Så det räcker inte att planera för att ha saker i pipen 2023 eller 
2024, vi måste också planera för att ha saker i pipen 2028 och 2029 och längre fram än så. Så vi kan 
inte fortsätta att motarbeta hyresrätter och vi kan framför allt inte fortsätta att motarbeta dem i de delar 
av staden där de inte finns alls, som till exempel Önnered och Fiskebäck. 
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Martin Wannholt (D) 
Johan, representanter på den här sidan har gjort sig lustiga över Axel Darviks matematik och det 
tyckte jag faktiskt var lite roligt när de gällde bostadskön. Men nu får man ställa samma krav på dig 
faktiskt. 51 000 bostäder, om du bygger 5 000 per år så är det 10 år, då är vi i 2031. Vi har långa 
ledtider men vi har gott om tid, både den här mandatperioden och halva nästa mandatperiod att ta i 
kapp allt det som ni missade, inte hann med, kanske inte ville, att bevara barnfamiljers skattekraft och 
få den efterfrågan tillgodosedd. Komma ikapp, som jag sade, med kommunal service, skolor, 
förskolor, som ni också glömde och se till nu att vi får de nya jobben när näringslivet står på tå på 
flera håll och vill in och vill expandera och skapa fler arbetstillfällen i Göteborg. 

Hampus Magnusson (M) 
Tack för det ordförande! Jag har noterat det här med så kallade låga hyror i er budget och det är inget 
nytt, vi känner igen till det sedan tidigare mandatperiod. Problemet är bara att under den här 
mandatperioden så kommer Framtiden tillbaka till oss i fastighetsnämnden när de ska bygga och säga 
att “vi får inte ihop kalkylen”. Inte ens Framtiden, så det här fungerar inte. Vad som däremot fungerar, 
det är vad vi har gjort, att ta bort onödiga, fördyrande särkrav som gör det svårare och dyrare att 
bygga i Göteborg, det är bra. Till Martin, får jag säga det att, visst, men en annan fråga vi jobbar med, 
stenhårt med småhusen, det vet du, det är att ge bygglovsavdelningen extra pengar men också sälja 
småhustomter som ligger där det faktiskt finns detaljplan, vilket vi jobbar med kontinuerligt, så vi gör 
allt vi kan. Till Johan, så gör vi faktiskt också satsningar på att få i gång det här med hyrköp för de 
som vill äga men som inte har de stora pengarna från början. Tack ska ni! För bara 20% vill bo i 
hyresrätt enligt statistiken.  

Johan Zandin (V) 
Om man frågar folk var de helst önskar så vill de nog allt möjligt, som kanske inte alltid kommer att 
vara realistiskt. Det är ett problem att Framtiden inte har lyckats pressa ner hyrorna, det håller jag 
absolut med om. Hade de lyckats redan så hade vi inte behövt lägga ett så tydligt uppdrag, men det 
finns flera verktyg för att jobba med det. Byggnadsnämndens krav är absolut ett av de verktygen, ett 
annat är markpriser och markanvisningsvillkor. Man kan, till exempel, i fastighetsnämnden, kräva 
låga hyror, det sänker i sin tur värdet av marken vilket gör att man kan och måste sälja den billigare 
och därmed hjälper till att uppfylla kravet. Det finns också statliga bidrag som tyvärr är för små i sin 
omfattning och är lite för dåligt anpassade för storstadsmarknaden, man fick skruva på den för att den 
över huvud taget skulle gå att använda i Stockholm, men de finns och kan absolut förbättras och 
användas flitigare av, till exempel, Framtiden.  

Henrik Munck (D) 
Tack ordförande, fullmäktige! Jag yrkar bifall till Demokraternas budgetförslag och det var det enda 
positiva jag hade att säga om trafikfrågorna, för vi har någonting som heter Koll2035, vår 
kollektivtrafikplan, som har stor betydelse på många sätt, inte minst för alla er som vurmar för att 
bygga så oändligt mycket mer som det bara går. Men det har också betydelse för alla göteborgarna 
idag, i vardagen, som inte har en anständig kollektivtrafik. Det handlar inte bara om pengar utan det 
handlar om genomförandeförmåga, vår stads genomförandekapacitet för nya projekt. Här går det då 
fel på många fronter utöver att många av projekten över huvud taget inte är i pipen att vare sig 
planeras och än mindre byggas. Vi har vår kära situation med Brunnsparken och då har vi ett projekt 
som heter Allélänken. Nu på senaste trafiknämnden så fick vi information om att trafikkontoret tänker 
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sig att bygga detta projekt i etapper eller överväger att bygga det i etapper, 
det borde skicka varningssignaler till oss alla. I bästa fall ser jag att den är helt färdigställd fram mot 
2035, jag vill gärna bli positivt överraskad. 
 
Då har vi ett annat projekt, Operalänken, det råkar vara utpekat i översiktsplanen men möts av en 
axelryckning. Det råkar vara så att i det stråket så finns det utpekat i Koll2035 att det ska vara ett 
citybusstråk, det vill säga förbereda med kollektivtrafikfiler. Men, nu får vi se hur andra partier agerar 
här. Det verkar som att detta möts med en axelryckning, att vi fyller bara igen gropen efter Västlänken 
och låter det bli en liten ödemark där och missar alltså möjligheten att göra en bra förbifart för 
Brunnsparken, det är illa skulle jag vilja säga. Tack! 

Peter Danielsson (D) 
Tack herr ordförande, ledamöter, göteborgare! Jag nämnde tidigare att vi inte kommer att lösa frågan 
beträffande tågsystemets kapacitet in till Göteborg. En tredjedel av alla bilar som susar omkring i 
staden kommer från kranskommuner och det kommer att fortgå även i framtiden, för de där 150 
miljarderna som vi behöver för att lösa uppgiften kommer inte att komma in på kontot. Koll2035 
nämndes här och vi har 7 miljarder och det fattas 20. Men även om vi skulle genomföra Koll2035 så 
når vi inte målet med att bilisterna kommer att minska med 25%. Angående planering så tar det alltså 
15 år att genomföra en ny kollektivtrafikförbindelse under älven och vi ska vara fossilfria 5 år innan. 
Vi kan också se att det här spårvagnsdebaclet med över 50 år gamla spårvagnar som akut måste tas ur 
drift och vi har en italiensk spårvagn som ska skrotas 20 år i förtid, säger en del om den dåliga 
planeringen som den här kommunen håller på med. De här spårvagnarna skulle bytts ut för mer än 10 
år sedan. 
 
Vissa tror att cykelbroar ska rädda oss från [??] klimatfrågan men det är alltså en sådan marginell 
påverkan både på cykling och klimatet, att det inte ens är nämnvärt. Hur ska vi då lösa det här? 
Bilisterna måste elektrifiera sina produkter helt enkelt, därför att dem som betalar [??] kostnader. För 
de här pengarna som vi eftersöker finns inte hos samhället uppenbarligen. 
 
Det andra är, ska vi bygga ut kollektivtrafiksystemet? Ja, men då får vända oss till ett system som är 
väsentligt billigare, det vill säga elbussystem och det ska vi behöva satsa mer pengar på i den här 
staden men även regionalt, därför att spårbunden trafik är för dyr. Tittar vi sedan på godsflöden ner till 
hamnen så tycker vi väl inte att vi ska ha boulevarder som stoppar upp trafikflödena med gods som 
ska ut på oceanerna, så här har vi också en planeringsresa som vi ska göra. Tack! 

Martin Nilsson (MP) 
Tack för ordet ordförande! Jag ska gå tillbaka och prata lite gröna saker igen. Vi har tidigare talat om 
att plantera träd i den här församlingen och då tycktes vi i alla fall vara överens om dess förträfflighet 
i stadsmiljön. Träd binder koldioxid, som de flesta av er känner till och så länge de får vara träd eller 
vara trävara så binder de koldioxiden. Men det är bra om de kan få leva också, så rödgrönrosa vill 
satsa årliga medel på att rädda de mest skyddsvärda träden i vår miljö här i staden. Då binder vi 
faktiskt mer växthusgaser och stärker den biologiska mångfalden, för enkelt uttryckt, ju äldre ett träd 
är, ju bättre är det för den biologiska mångfalden.  
 
Närodlat, visst, men då behöver vi få fram nya platser till våra invånare så att de kan odla. En satsning 
på ungefär 3 miljoner för att öka göteborgarnas delaktighet är vägen mot ett mer hållbart, men framför 
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allt ett mer robust samhälle, när vi börjar odla vår egen mat. Apropå närodlat, 
Emmyly och Centerpartiet, Emmyly nämnde förut stadsutvecklingsprojektet Oklandsåsen, där vi i 
stort sett ska ta utmärkt jordbruksmark och bygga en helt ny, mindre stad. Hur tänker Centerpartiet 
kring det? Tack! 

Karin Pleijel (MP) 
Jag vill återkomma, Axel Josefson, tar du ansvar för att du har satt din namnteckning på 
klimatkontraktet för ett år sedan? Jag var faktiskt väldigt hoppfull när jag såg det, jag skrev ett långt 
blogginlägg med mycket positiva kommentarer. Vi vill att verksamheter och invånare i Göteborg ska 
lätt kunna vara en del av lösningen, inte en del av problemet. Med er politik, jag tänker på 
Moderaterna och Alliansen här, så låser ni in göteborgarna i bilen, missar klimatmålen med 
hästlängder. Göteborg är redan utsedd till världens mest bilvänliga stad. Om det är den pallplatsen 
som man vill bevara, då kan ni glömma både miljömål, klimatmål och allt vad hållbar stadsutveckling 
heter.  
 
Sedan vill jag säga till Hampus Magnusson och andra som har pratat om att det blir dyrt om man har 
miljökrav på byggandet och så. Det är ett väldigt kortsiktigt tänk, vi går mot en helt annan tid där 
miljö och klimat och fossilfritt kommer vara det som är lönsamt att tänka på, då ska vi göra det tidigt. 
De perifera lägen som Alliansen och Demokraterna vill bebygga, de kräver väldigt stora kommunala 
investeringar, vatten, avlopp, energi och ny kollektivtrafik, så det är verkligen inte billigt. Tack! 

Karin Lindberg (D) 
Tack för ordet! Nu hoppar vi lite mellan ämnen här. Nu tänkte jag att vi skulle prata lite om Heden. 
Återkommande i den här salen och i media så görs utspel om hur fantastiskt Heden är och hur 
fantastiskt det skulle kunna bli, men det märks sällan i de här konkreta besluten som fattas. Eftersom 
någon tydlig plan aldrig har funnits så har Heden kommit att användas på ett närmast slumpmässigt 
sätt för att hantera våra temporära problem som sedan tenderar till att bli permanenta. Vi har Hotell 
Heden, vi har stora asfaltsytor för bussar, vi har bilparkering, vi har förskole paviljonger och nu senast 
ett beslut om ett parkeringsdäck. Delar av Heden är fantastiskt livfullt de sommardagar när det är full 
aktivitet med idrott, inte minst under ungdomscuperna, men under resten av året, särskilt under mörka 
timmar, är det otryggt och det är mörkt och ödsligt. Detta vill vi i Demokraterna ändra på. 
 
Vi måste ta tag i Heden, vi måste utveckla det med fokus på idrott och rekreation, det måste bli en 
grön plats. Vi måste fokusera på kultur, på konst och ge Heden rättvisa, helt enkelt. Ungdomscuperna 
tror vi kan utvecklas genom att fortsatt nyttja Hedens ytor, planer och anläggningar och visst, 
byggande av sportfaciliteter, idrottsanläggningar, bostäder och verksamhetslokaler kan tillåtas att 
skapa det folkliv och den trygghet som vi tror att platsen behöver under dygnets alla timmar. 
Demokraterna vill därför ge byggnadsnämnden i uppdrag att starta detaljplanearbete och ett 
arkitektkontor ta fram ekonomiskt realistiska förslag tillsammans med göteborgarna. Då tänker vi att 
vi frigör Hedens fulla potential. Tack! 

Gertrud Ingelman (V) 
Tack ordförande, ledamöter och göteborgare! Till sist fick vi i alla fall klarlagt, det är bara de 
rödgrönrosa som satsar på subventioner i kollektivtrafiken, trots att Socialdemokraterna har gått ut i 
media och pratat om subventioner till kollektivtrafiken, har vi nu fått detta klart att det inte gäller 
budgeten i år utan 2023, då är det klart. Sedan kom det här nästa då, att det skulle vara så krångligt att 
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erbjuda detta nu när vi har de utvidgade zonerna. Jag sitter även i regionens 
kollektivtrafiknämnd. Direkt när detta kom med zoner så gav de i uppdrag att utreda, hur kan det bli 
möjligt att utforma en Göteborgssubvention även med detta system. Inga problem, vi lever i ett 
digitalt samhälle. Men hur gör vi med våra pensionärer? De kan få sina kort. Det går att lösa det, så 
det är inte där problemet ligger utan det är i oviljan att satsa på denna åtgärd som är den snabbaste och 
effektivaste vägen om man verkligen vill få ner de fossila utsläppen. Tack! 

Henrik Munck (D) 
Tack ordförande! Jag tänker att det skulle vara bra om vi fick lite svar, både från Alliansen och 
Miljöpartiet kring Koll2035. Ni är representerade i presidiet för trafiknämnden och ni sitter och styr i 
regionen, om jag förstår det rätt, tillsammans med ansvaret för kollektivtrafiken. Den sträcka nu, för 
Operalänken, som ni trafikkontoret föreslår att bara fylla igen och anlägga en bilväg när det, trots det, 
finns utpekat i [??] att det ska vara en Operalänk men ännu mer närliggande då i Koll2035, att det ska 
vara ett citybusstråk och det är bussfiler idag. Ni tycker alltså inte att det ens behövs bussfiler i det här 
stråket, ni vill alltså försämra kollektivtrafiken förbi Brunnsparken jämfört med hur det är idag, för det 
är en omledningsväg för busstrafiken idag med bussfiler delvis. Det skulle vara bra om ni tydliggör 
hur ni ser på den delen. 
 
Det andra är här, att Martin Wannholt lyfte frågan om Slottsskogens entré tidigare och jag hörde inget 
svar från Alliansen hur ni ser på den lösningen som nu har presenterats. Det är ett tråg som har 
presenterats, ett dike, som ska gå igenom Linnéplatsen för att till viss del skydda träden och själva 
entrén i Slottsskogen, men det kommer likväl vara ett tråg, ett dike, som delar av Linnéplatsen. Ser ni 
att det är en stadsmässigt rimlig lösning? Ser ni att det är en trafikmässigt rimlig lösning, exempelvis 
för gångtrafikanter och cyklister och inte minst att bli kompenserad för kollektivtrafiken? Det behöver 
man ge svar på nu, för ni har, i trafiknämndens arbetsutskott, beslutat om att nu ska det finnas 240 
miljoner för utredningar och sätta sprätt på. Vi vill kanske inte göra om igen det som hände med 
linbanan, att det gick i stöpet väldigt sent. Tack! 

Martin Wannholt (D) 
Jag ska vara kort herr ordförande. Det har pratats stora stadsbyggnadsfrågor och trafikfrågor, nu vill 
jag krypa ner till det lilla, det kan också vara väldigt viktigt. Jag vill bara, jag vet inte om jag kan få 
handuppräckning, för det går fortare här. Jag har inte lusläst allas budgetar. Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet tror jag, är hemma i denna fråga, Demokraterna är det, jag vill bara veta i sådana fall 
från Alliansen och Socialdemokraterna och det är de mycket uppskattade kossorna i Välens 
naturreservat. Kannebäcksskolan, som var en vanlig grundskola när jag gick där, idag är det döv och 
hörsel, det är grundsärskola och det är tal och språk. De här barnen där, de går inte bara på vår och 
höst, de går på vintern också och älskar att gå ner och ta på, mata och klappa kossorna och det 
föreslog förvaltningen i park och natur, för det kostar 600 000 med vinterhållningen, att dra ner på, att 
spara 600 000 och förstöra nöjet för så många barn på Kannebäck, det kan jag inte föreställa mig att 
något parti här inne vill. Men lite handuppräckning här från Alliansen och Socialdemokraterna är inte 
här inne just nu, men jag vill bara säkerställa att ni stödjer detta också. Tack! 

Martin Kurzwelly (KD) 
Tack ordförande, göteborgare och medlemmar i kommunfullmäktige! Först, en liten odyssé, en 
målbild och varför, för jag avser att prata om både idrottsstaden eller föreningsstaden Göteborg och 
föreningar, vad de betyder i synnerhet. Jag börjar med att Göteborg ska bli Sveriges viktigaste 
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idrottsstad igen. Varför ska vi återta positionen som landets ledande 
idrottsstad? Låt oss kalla det för föreningsstad i stället, då det är föreningarna som idrotten vilar på. 
Utanför oss i det här huset så pågår det massor med aktiviteter som behöver vår stöttning ännu mer. 
De, det vill säga även vi här inne, behöver vara aktiva och vara beslutskraftiga och tillsammans ge 
stöttning till de goda initiativ som växer här i vår stad. Jörgen tryckte på tillsammans här förut, det är 
tillsammans det handlar om, för det här är viktigt. Det innebär att vi måste komma fram till action, det 
vill säga handling i högre och snabbare grad, tillsammans och nu. Ett av de initiativ som en rad 
föreningar har gjort, RF, SISU, Västra Götaland, Göteborg & Co, med flera, de har sammansatt sig i 
idrottsoffensiv Göteborg med syfte att stärka samarbetet i Göteborgs stad. Man har skapat 
strategiområden, tre till antalet, man har startat kompetenscentrum som öppnas snart. Göteborg & Co 
har anställt evenemangsutvecklare för elitidrott och breddidrott. Tredje punkten avser stadens 
anläggningar och det är denna del som släpar ordentlig och har släpat så i många år och det är 
nödvändigt att åstadkomma, det vill säga att gå från ord till handling, beslut och återigen handling. 
Beredningarna har ingenstans, eller oerhört begränsad möjlighet, att ta hand om de ungdomar och 
barn som vill vara aktiva, barnen som är vår framtid. 
 
I en artikel i Göteborgsposten i förra veckan så lyftes detta fram ytterligare. Vi behöver finna och 
stärkta ytterligare samverkansformer mellan staden, föreningarna och näringsliv tillsammans, igen, vi 
allihop. I stadens budget för 2021 så fick idrotts- och föreningsnämnden i uppdrag att ta fram ett 
idrottspolitiskt program. Detta ska ge stöd och vägledning och ska gynna utvecklingen av Göteborgs 
stads fritids- och idrottsområden, samt en jämlik och sammanhållen stad. Idrott ger sammanhållning 
och integration. Det ska vara platser att idrotta på och en av de allra viktigaste frågorna vi har, både 
för bredd- och elitidrott och inte minst för integration. Allt från simhallar, spontanytor, specifika ytor 
att idrotta på, till den stora arenafrågan. Vad idrotten och idrottsrörelsen betyder för Göteborgs 
kommun har vi [??] två siffror på. Man behöver konkreta siffror för att peka på någonting och jag kan 
konstatera, efter en tid i en styrelse i en handbollsklubb i Partille, det var att man om man engagerade 
någon ungdom där och fick dem aktiva i en förening, så sparade man en miljon kronor, bara på en 
ungdom. Jag återkommer sedan, för jag ser att tiden är slut. Tack!  

Blerta Hoti (S) 
Tack ordförande, fullmäktige, göteborgare! Göteborg är en väldigt segregerad stad och det har flera 
talare tidigare konstaterat. Livsvillkoren är väldigt ojämlika och barn, framför allt unga pojkar, 
används som knarkkurirer. Föräldrar känner sig maktlösa, vilket gör att många döttrar kontrolleras 
och söner blir inte sedda. Både segregation och kriminalitet behöver motarbetas och gemensamt 
behöver vi bygga ett starkt samhälle som håller ihop. En del är naturligtvis fler kameror och 
ordningsvakter och andra brottsbekämpande åtgärder, men det måste även finnas alternativ till den 
kriminella banan som erbjuds våra ungdomar. Det ska vara en meningsfull fritid med jämlika 
livsvillkor, här har idrott och det breda föreningslivet, det är av yttersta vikt och en viktig, viktig del 
av lösningen. För det är i fotbollsföreningar, som Gunnilse IS som ungdomarna kan sträva och till och 
med våga drömma om att bli nästa Zlatan eller varför inte nästa Kosovare Asllani. 
 
Det är verksamheter som Vattenvana som många göteborgare, oberoende av föräldrarnas bakgrund, 
som får chansen att lära sig simma och till och med segla, och det är tack vare eldsjälar i Angereds 
löparakademi som unga får goda förebilder och förbättrar sin fysiska såväl som psykiska hälsa. Det är 
genom att satsa på dessa föreningar och många, många fler föreningar som vi fostrar demokratiska 
medborgare och får en sund samhällsutveckling. För att ge föreningar inom idrotten och 
civilsamhället goda förutsättningar så behövs ett antal saker. Nya föreningar behöver stöttning i den 
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administration som krävs för att driva en förening, de behöver en förvaltning 
som är lätt att få tag på om de behöver lokaler som de har råd att betala för. För att kunna erbjuda 
detta så behöver idrott- och föreningsnämnden koncentrera sig på sitt grunduppdrag, kontakten med 
föreningarna, och detta vill vi stötta upp. Färre interna möten, mindre byråkrati, mer idrott- och 
föreningsstöd. Genom att nya idrottsanläggningar, att satsa på dem, så vill vi att de med fler 
verksamheter också kan se till att samutnyttja lokalerna och att vi bygger fler idrottsanläggningar i 
samband med studentbostäder och nya kontor. Men det räcker såklart inte att höja bidragen, tyvärr så 
skiljer förutsättningarna, på grund av att det viktade stödet som Alliansen tog bort kring idrott- och 
föreningsliv inte är kvar och det vill vi återinföra så att våra förorter och barnen i våra förorter får 
också delta i idrottslivet på jämlika villkor. Tack! 

Iréne Sjöberg-Lundin (D) 
Ordförande, ledamöter och åhörare! I min värld så kan vi aldrig tala tillräckligt om kultur eller erbjuda 
människor, oavsett ålder, tillräckligt mycket kultur. Kulturer som är kittet i vårt samhälle, helt enkelt 
kittet mellan människor, brobyggare mellan människor. I Ingmar Bergmans film “Tystnaden” som ni 
kanske har sett, så i en scen, så strömmar Bachs musik mellan kyparen och Anna, i deras möte, de kan 
inte förstå varandra, de talar inte samma språk, men Bachs musik ligger som grund i den scenen. 
Någonting händer i det mötet mellan Anna och kyparen, det blir en reaktion, det blir en 
kommunikation, när någonting händer, en känsla av förståelse kanske. Jag har säkert också någon 
gång berättat här vad Dag Hammarskjöld gjorde när han samlade världens ledare till möten i skrapan i 
New York i samband med hans tid som generalsekreterare. Han började med musik, han lade på, på 
den tiden var det vinyl, så han lade på en vinylskiva och de lyssnade tillsammans. Ofta var det Bachs 
musik, det låg som en klangbotten för deras vidare samtal. 
 
Musiken öppnar sinnena, öppnar en kanal till våra innersta rum som jag så gärna pratar om så mycket, 
våra innersta rum, vi får inte glömma dem. För våra möjligheter finns där att leva ett liv som hela 
människor med konsten, kulturen, musiken och så vidare. Allt börjar med barnen, allt börjar alltid 
med barnen. Demokraterna vill nu införa ett kultur- och integrationsarbete. Kultur möter kultur och 
det vill vi ska finnas med i skolans satsning, skolan som arena, där barn och unga möts och delar med 
sig av sina olika erfarenheter, sina livsberättelser, sina danser, sina tankar, sina målningar, allt det som 
de har med sig från sina länder, eller våra barn, alla möts i detta. Kultur möter kultur. För i 
förlängningen så tror jag så starkt på det här eftersom jag har jobbat så mycket med barn och ungar, 
att de gör skapandet, att skapa tillsammans, det blir ett vi, vi gör det här. Eller som det fanns en 
japansk, fantastisk musikpedagog som alltid sade så här, han startade en fantastisk musikrörelse, helt 
enkelt, där barn skulle lära sig att spela och då sade han. “Ungar som spelar tillsammans, de slår inte 
varandra, därför att de är beroende av varandra”. Om man startar ett rock-gäng eller man startar en 
musikgrupp eller man sjunger i en kör, man är kompisar. Kultur möter kultur, jätteviktigt. 

Bettan Andersson (V) 
Tack så mycket! Jag vill börja med att yrka bifall till den rödgrönrosa budgeten och så innan jag 
börjar prata om idrott så ska jag säga att det går att lämna den här salen tyst. Det kan vara ett gott råd 
till många som rör på sig, för oss som talar och er som lyssnar. Men när det gäller idrott- och 
föreningslivet, är det inte alltid så jättestora ekonomiska skillnader på våra olika satsningar, men 
framför allt så syns det väldigt mycket i de ideologiska satsningarna. Hur stöttar vi då föreningslivet i 
våra arbetarklassområden, som vi alla pratar om att där är föreningslivet extra viktigt? Vi kalla dem 
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för utsatta områden, det finns många andra namn. Vi säger att föreningslivet 
är jätteviktigt för de ungdomarna, men de flesta här inne är inte beredda att satsa några extra kronor 
och ören på det här. 
 
För några år sedan så tog idrott- och föreningsförvaltningen fram en utredning som hette “Meningsfull 
fritid”. Där var det bland annat tre saker som man pekade på från föreningslivet, framför allt då i de 
fattiga områdena. Det var att man skulle få målgruppsanpassade bidrag, man skulle få bidrag till 
medlemsavgifter och till utrustning om man behövde förstärkt administrativt föreningsstöd. Vi menar 
att det måste vara någonting mer än fina ord och det behövs ordentliga satsningar, de ska vara 
långsiktiga, de ska vara hållbara och det handlar inte bara om era pengar utan även stödfunktioner för 
att kunna stötta föreningarna på olika sätt. Det kan vara olika gemensamma personella resurser. Fokus 
ska vara på att föreningarna ska kunna bli fler och ledare ska orka, men även att, som jag sade, hålla 
ner avgifterna. För vet ni, att det är många barn som inte är med i en idrottsförening eller någon annan 
förening för de har inte råd, deras föräldrar har inte råd att betala medlemsavgifterna. Jag säger det 
igen, det är många barn som inte har råd att vara med och sedan säger vi att föreningslivet ska vara 
med att rädda ungdomarna i de fattiga områdena. Förstår ni? Det här går liksom inte ihop. 
 
Därför vill vi göra en ordentlig satsning från Vänsterpartiet och vi har pratat om det här förut och vi 
gör en satsning på 26 miljoner för att vi ska kunna jobba långsiktigt i våra fattiga 
arbetarklassområden. Jag vet att borgarna lägger 5 miljoner när vi vill lägga 26. Det handlar om klass, 
det handlar om kön, det handlar om normer och det handlar om funktionalitet. Det är här de stora 
skillnaderna kommer. Riktiga satsningar inom de här områdena och det här har borgarna traditionellt 
varit emot, man har både tagit bort extra aktivitetsbidrag tidigare som vi i rödgrönrosa införde och 
man tog aktivt bort föreningspoolen som föreningarna hade önskat. Tack! 

Jörgen Fogelklou (SD) 
Tack för ordet herr ordförande! Att gå upp efter den underbart härliga Iréne, det är väl lite som att 
prata kultur, det är väl lite som att utsätta sig själv för kinesisk vattentortyr eller någonting sådant där. 
Jag har sett Ingmar Bergmans “Tystnaden”, jag har även sett den uppe på stadsteatern och har du sett 
den Iréne, så har vi mycket att prata om. 
 
Men, vad är människan utan kultur? Vad är göteborgarna utan den göteborgska karaktären inom 
arkitektur, stadsplanering och konst? Ingenting, kulturen är vad vi gör den till. Kulturarvet däremot, 
det är inget man kan välja. Kulturarvet finns där på gott och ont, vare sig vi vill det eller inte. Vi kan 
välja att förkasta det, förneka det och trampa på vårt kulturarv eller så kan vi välja att vara stolta över, 
värna om och bevara vårt kulturarv. För ett år sedan stod jag här och höll ett litet brandtal om vad 
svensk kultur är, för till skillnad från många andra så skäms jag inte för att säga att den finns. Den 
finns och den frodas, jag lever och andas den varenda dag, men jag ska inte upprepa mitt tal från förra 
året, för det finns på YouTube för den som vill se. Men det jag nämnde var naturligtvis bara ett par av 
de tusen och åter tusen trådar som tillsammans bildar den väv vi kallar svensk kultur. Som politiker 
dock, är det vårt yttersta ansvar att hantera skattebetalarnas pengar på bästa möjliga sätt. Vi 
sverigedemokrater ifrågasätter inte själva konsten i sig, det vi i ifrågasätter ofta är processen kring 
vem och vad som ska bestämma över den skattefinansierade konsten. Vi vill helt enkelt att 
göteborgarnas skattemedel i högre utsträckning ska gå till regionalt förankrad kultur som sprider 
vetskapen om vår regions rika kulturhistoria, inte minst genom att sprida kunskaper om den svenska 
kulturen ur ett rent integrationsprojekt. 
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Vi presenterar kulturpolitik som för tillbaka makten över kulturen till 
göteborgs invånare, de som faktiskt finansierar den, där folkviljan råder snarare än självutnämnda 
experters föreställningar. Den som motsäger sig det här bör faktiskt ställa sig frågan “Vems intresse 
representerar du egentligen?”. Grunden i vår kulturpolitik utgår från att våra unga, de nyfikna, de som 
kanske står längst från kulturen, ska kunna ta del av den, prova på, samt att våra äldre, de som redan 
har gjort rätt för sig och ska kunna ta del av det, ska kunna ta del av det skattefinansierade 
kulturutbudet. Fokus bör naturligtvis ligga på svensk och nordisk kultur, de är grundpelarna i vår 
kulturpolitik. Är man frisk, mitt i livet, så måste inställningen vara att man genom egen försörjning 
ska vara med och bidra till det gemensamma. Det är ingen mänsklig rättighet att bli försörjd som 
kulturarbetare på skattebetalarnas pengar, om det inte finns tillräckligt många som vill betala för att 
uppleva just din konst eller din kulturutövning. Med det så yrkar jag bifall Sverigedemokraternas 
budget 2022. 

Ann Catrine Fogelgren (L) 
Tack ordförande, ledamöter, åhörare! Göteborg, litteraturstaden, City of Literature, så fantastiskt 
roligt. Ett erkännande till alla de i staden som arbetar med och för litteratur, från de stora aktörerna, 
till de små, tack till alla er som har gjort det möjligt, vilket också Unesco såg. Utnämningen har redan 
fått stor uppmärksamhet och många gratulationer har inkommit. Tillsammans med vår 
samarbetspartner, VGR och akademin, så sätter nu arbetet i gång för läsförståelsen och litteraturen. 
Pandemin har drabbat kulturlivet hårt och vi ser nu hur besökare återvänder och glädjen över att åter 
kunna njuta av olika konstformer. 2020 hade kulturnämndens verksamhet 3 769 261 
anläggningsbesök, trots covid-restriktionerna. På våra bibliotek, till exempel, genomfördes 2 000 
program, varav 900 riktades till barn och unga. Programmen nådde över 32 000 deltagare. Jag skulle 
kunna räkna upp fler siffror över den fantastiska verksamhet som kulturförvaltning och dess 
medarbetare genomför för att nå fullmäktiges mål. 
 
Kulturnämndens inriktning är att kulturen ska vara tillgänglig, ska kännetecknas av frihet, mångfald 
och kvalité. Här går det traditionella och experimentella sida vid sida och det göteborgska kulturarvet 
synliggör och berikas som det alltid har gjort av influenser från andra kulturer. Nämndens ansvar och 
verksamhet har ökat markant under mandatperioden då verksamheter som bibliotek och kulturhus 
tillkommit och större projekt pågår för att öka utbudet och tillgängligheten till kultur, såsom 
byggandet av Bergsjöns kulturhus som öppnar nu 2022, nya magasin, färdigställandet av 
sjöfartsmuseet och nu senast om- och tillbyggnaden av konstmuseet. Stadens satsningar inom [??] är 
den största på många, många år. Barn och ungas tillgång till kultur ser vi som särskilt viktigt, därför 
fortsätter vi vår satsning på läsfrämjande insatser i de utsatta områdena då vi vet hur viktigt detta är 
för barns kunskapsinlärning och vi avsätter också projektmedel för samordning av barn och ungas 
tillgång till kultur. 
 
2022 så fortsätter också arbetet med den antagna biblioteksplanen och det som ligger nu först är 
öppnandet av det nya biblioteket i Brunnsparken. Biblioteken ska vara en välkomnande och trygg 
plats för de som vill läsa, lära och låna. Stadens bibliotek ska vara tillgängliga där folk rör sig, ha 
generösa öppettider, till exempel genom fler mer öppna bibliotek och vi kommer att fortsätta utveckla 
biblioteken digitalt efter de lärdomar som gav oss många under pandemin. Jag återkommer. Tack! 
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Bosse Parbring (MP) 
Tack ordförande, kommunfullmäktige! Om vi inte har förstått det tidigare så har vi förstått det nu 
under pandemin, hur viktigt kulturlivet är. När musiken tystnade i konsertlokalerna, när teatrarna drog 
ner ridån, när museerna låste dörrarna, inte minst när biblioteken under ett tag stängdes, då blev våra 
liv fattigare. Då försvann nerven som ger mening, då försvann sammanhangen i vår stad, då försvann 
de viktiga arenorna för samtal, möten, tolkande, kunskap och utforskande. Därför är det av största 
viktigt, inte bara för kulturen och kulturutövarna, utan också för stadens invånare, att Göteborg 
storsatsar på ett starkt kulturliv. Det gör Miljöpartiet och de rödgrönrosa partierna i vår budget. Vi 
satsar 63 miljoner mer än Alliansen i vår budget. Vi ökar satsningarna på det fria kulturlivet. Det är 
särskilt viktigt nu när många kulturutövare är hårt drabbade av pandemin. Vi vill satsa på 
kulturskolan, så att fler barn och unga kan lära sig ett instrument, dansa eller spela teater. 
 
Biblioteken är viktiga demokratiinstitutioner och institutioner för att uppmuntra läsande bland barn 
och unga och andra invånare. Vi vill därför att öppettiderna på biblioteken ska utökas. Vi vill också 
sänka trösklarna och öka jämlikheten i kulturlivet genom att göra våra museer avgiftsfria. Men det är 
när jag läser Alliansens kulturbudget som jag blir oroad. Med 63 miljoner mindre i Alliansbudgeten 
än i den rödgrönrosa budgeten, undrar jag vilka nedskärningar som vi kommer att få se på kulturen i 
Göteborg nästa år. Ska entréerna till museerna bli ännu dyrare? 200 kronor eller ännu mer? Räcker 
det? Vilka bibliotek ska läggas ner? Ska öppettiderna försämras på biblioteken? Ska stödet till det fria 
kulturlivet skäras ner? Ska arbetsmiljön försämras ännu mer på kulturförvaltningen, trots att Alliansen 
själv skriver i sin budget att de brister i arbetsmiljön som framkommit i Stadsrevisionens granskning 
ska åtgärdas? Men hur ska arbetsmiljön kunna bli bättre när Alliansen skär ner i kulturbudgeten? Det 
är frågor som jag skulle vilja ha svar på och som jag tror att många göteborgare som har saknat 
kulturlivet under pandemin också vill veta. Mitt svar är att i den rödgrönrosa budgeten vi hittar de 
riktiga satsningar på Göteborgs kulturliv och därför yrkar jag bifall till den.  

Anna Sara Hansson Perslow (C) 
Tack för det göteborgare! Staden ska inte, trots att det verkar som att någon här inne tycker det, styra 
varken kultur eller föreningsliv. Däremot ska staden skapa förutsättningar för människan, bereda plats 
för förening, skapa möjligheter för att både delta i, och ta del av, både kultur, idrotts- och föreningsliv. 
Vikten av spontanidrott har i Alliansens budget resulterat i att vi nu tillsammans, park- och 
naturnämnden och idrott och förening, tar fram en plan där fokus ska ligga på att just bereda plats så 
att människorna på den platsen får möjlighet att skapa. Det är viktigt att våra offentliga aktörer täcker 
upp en rad olika områden och undviker konkurrens i mesta möjliga mån. Det offentliga ska inte 
konkurrera ut privata aktörer eller ideella föreningar utan snarare lyfta fram och stödja de initiativ och 
det engagemang som finns. Ledarskap växer fram ur arrangemang och sunda ledare, de behöver vi 
fler av i Göteborg. Vi ser nu, när pandemin avtar, en längtan efter att få uppleva mer i stadsrummet, 
inte bara konsumera. Kulturupplevelser bidrar i sig till att någonting händer, men också till att vi 
bygger broar av förståelse för varandra och skapar stämning i en stad där många vill vistas. För vem 
ler inte åt en padda båt full av körsångare eller när någon läser högt för barnen i Trädgårdsföreningen 
eller när våra sommarjobbare rockar loss på Avenyn? Det är i förening som vi stärks som individer, 
många starka jag, ett starkt lag. 
 
Offentlig konst kan fungera som glädjeämne, föremål för diskussion och debatt men också skapa en 
känsla av gemenskap, för visst tycker vi alla någonting om Falkholts senaste övermålning nere vid 
Operan. Jag måste passa på att lyfta budgetsatsningar på våra museer, alla viktiga arbeten med 
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mänskliga rättigheter, delaktighet och demokrati. På våra museer finns 
historia som aldrig får varken glömmas eller gömmas, för det är ljuset av historien som vi lär oss 
förstå vår samtid och har siktet ställt på framtiden. Museer och inte minst den ideella 
kulturarvssektorn, har en central roll i det arbetet och vet ni, nu ökar intresset för hembygdsturism och 
etableringen av den här pågår för fullt och då händer det där magiska. Med den här föreningen bildas 
sysselsättning och jobb. I Alliansens budget möjliggörs det för människan att ta plats och därför yrkar 
jag bifall till den och till kommunstyrelsens förslag. Tack! 

Christer O Holmgren (M) 
Ann Catrine Fogelgren, har förtjänstfullt pekat på vad vi vill och kan göra för kulturen. Rubrikerna 
här är inte bara kultur utan det är också turismevenemang. Kanske i föga förståelse vill jag ägna mig 
åt evenemang och besöksnäringen. Många års erfarenhet av budgetdebatter i den här lokalen säger 
mig att kulturen kommer att dominera, [??] är i och för sig pålitlig här, så jag kan ta ett annat spår. 
Men så jag tänkte hålla mig till det här med besöksnäringen. 
 
Den är växande och den är betydelsefull för Göteborgs stad och vi såg nu under pandemin hur det 
slog till och hur många jobb som försvann och hur tråkigt det blev i staden. Liseberg stängde och vad 
händer då, hotellen gråter nästan för de får inga besökare. Det är inga evenemang på Ullevi, alltså 
förlorar vi besökare till staden. Så visst är besöksnäringen viktig. 
 
Nu öppnar vi igen. Pandemin är på väg att försvinna och vi kan återfå besökare till staden och många 
gläds åt alla de jobb som kommer, alla tillfälliga jobb som kommer på Liseberg nu, har varit under 
halloween och som kommer när det är jul på Liseberg och det är många, måste jag berätta för er, som 
kan klara hela sitt år på att bara gå på de här besöksnäringsevenemangen som vi har. 
 
Vi har sedan Alliansen tog över, nu tagit beslut om viktiga steg när det gäller besöksnäringen, vi får 
ett evenemangshotell, ett upplevelsehotell borta vid Liseberg och vi får ett upplevelsebad och vi vet 
att det kommer öka antalet besökare till Göteborg. En investering som stärker Göteborg som 
besöksstad. Vi hade tidigare och låg väldigt bra till när det gäller besöksnäringen, det var alla som 
kom hit och såg, hur bär ni er åt för att få så mycket evenemang till Göteborg, vi var etta på det här, 
det är vi inte längre, det är många som konkurrerar med oss och därför måste vi återigen stå på tårna. 
Därför är det bra om vi har bra arenor också som vi kan locka besökare till. Låt oss försöka komma 
överens om detta, ett modernt bad, en modern ny arena som ersätter Scandinavium. Med detta yrkar 
jag bifall till vår budget för 2022. Tack! 

Teysir Subhi (Fi) 
Tack! Det här är inte minst en ideologisk debatt. Vilka ska egentligen ha rätt att inkluderas i 
kulturlivet i Göteborg och vilka ska exkluderas? Människor som inte väljer att engagera sig 
partipolitiskt, för dem så är kulturlivet och civilsamhället en viktig arena för ett demokratiskt 
inflytande och inte minst för marginaliserade grupper. Alliansens syn på kultur är tydlig. Genom att 
skära ner på, bland annat, fritidsverksamhet, öppna mötesplatser, kulturskolan, folkbiblioteken samt 
föreningslivet så blir det tydligt, åtminstone för mig, att man ser på kulturlivet i Göteborg som en 
arena som bara ett fåtal ska ha tillgång till. Precis som att folkbiblioteken är ett av de sista offentliga 
och demokratiska rummen som är öppna för alla så är kulturlivet likaså en av de sista arenorna som på 
olika sätt kan inkludera många. Men tillgången till ett kultur- och fritidsliv, det handlar även om 
folkhälsa. Forskning visar att kulturinsatser kan öka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet, 
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därför är det viktiga att vi anpassar den ekonomiska ramen som tilldelas 
kulturnämnden i takt med att vår stad växer och den kommer den att göra. 
 
Centerpartiets ungdomsförbund röstade nyss igenom att allt offentligt stöd till kultur ska upphöra, vad 
säger centern här i Göteborg? Inga bibliotek, ingen kulturskola för barnen, ingen stadsteater. Det jag 
kan läsa i den budget som ni står bakom, så är det att ni lägger hela 63 miljoner kronor mindre på 
kulturnämnden än oss rödgrönrosa. Det är 10% mindre, det är en väldigt stor ambitionsskillnad. Vi 
vill satsa på kulturen, vi vill ha längre öppettider på biblioteken och vi vill ge fler barn på kulturskolan 
och öka stödet till det fria kulturlivet, vill Alliansen det motsatta? Jag yrkar bifall den rödgrönrosa 
budgeten. Tack 

Abdullahi Mohamed (MP) 
Tack ordförande, ledamöter, åhörare, göteborgare! Alla barn har rätt till en meningsfull fritid. 
Barnkonventionen är tydlig, alla barn och unga har rätt till en rolig och utvecklande fritid. Men tyvärr 
har inte alla samma förutsättningar för att kunna ha en meningsfull fritid. Det kan bero på att rädslan 
att inte passa in, svårigheter att ta sig till och från aktiviteter, funktionsnedsättningar eller att 
föräldrarna inte har råd. Göteborg är segregerat och jämlikheten mellan människor i olika områden 
och utanförskap är stort. Idrott och föreningslivet fyller en viktig funktion för både folkhälsan och att 
stärka tilliten mellan människor och till samhället i stort. 
 
Vi vill därför satsa på att deltagande i idrott och föreningslivet ska öka bland de grupper som 
vanligtvis inte är aktiva. Alliansens budget för idrott och föreningsliv tar inte dessa frågor på allvar. 
De säger att de vill ha ett föreningsliv för alla, men de vill samtidigt göra satsningar för elitidrottare, 
är det verkligen en väg till att alla våra barn får en jämlik och meningsfull fritid? De vill genomföra 
upphandlingar av drivkraft i den kommunala gymverksamheten. I vår budget satsar vi på förstärkt 
föreningsliv i socioekonomiskt utsatta områden. Vi vill även att flera nära idrottsplatser ska byggas. 
Jag får återkomma. 

Lillemor Williamsson (D) 
Tack ordförande, ledamöter och åhörare! Kultur är jätteviktigt, jag ska inte lägga mycket ord på det 
för det har så många sagt så bra, jag ska ta upp några saker bara. Någonting som är något av det bästa 
med kulturnämnden, det är biblioteken, för det är basen och grunden för många av oss. Biblioteken 
ger oss kunskap, utbildning, upplevelser, den är för alla åldrar och betydelsen av biblioteken blev 
särskilt tydlig under pandemin tycker jag, vi kunde hålla väldigt många av dem öppna när det mesta 
stängde och det kändes att många sökte sig dit och var glada att det fanns ett ställe att gå till. Men det 
är också viktigt att biblioteken får vara en trygg plats och det har de inte alltid varit. Det har varit 
hotfulla situationer, personer har sökt sig dit som inte har uppträtt så bra utan där kan det vara 
aggressiva och otrevliga. Så det behöver satsas för att det ska vara tryggt på biblioteken också, både 
för de som jobbar där och för besökarna. Så vi gör en extra satsning på biblioteken i vår budget. 
 
Sedan så är en stad som är vacker är också en mycket tryggare stad och vi brukar prata om det här 
skönhetsrådet och det kan vi upprepa, för kanske någon gång så hjälper det, droppen urholkar stenen 
vet ni. Till kulturnämnden får vi ofta remisser på, som vi ska uttrycka oss då om när man bygger 
staden och vi ska yttra oss över det och det har blivit mer och mer av det så behovet av det här att titta 
på att vi får en vacker stad, det är stort. Sedan skulle jag sagt något mer, men jag får sätta upp mig 
igen, det går så fort, tiden här. Tack! 
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Mariya Voyvodova (S) 
Tack ordförande, stadsfullmäktige, göteborgare! Kultur och bildning för oss socialdemokrater handlar 
om människans personliga frihet och samhällets utveckling. Kulturen och kulturarvet ger perspektiv 
och förståelse för det egna livet och omvärlden och möjlighet att kunna mötas över klassgränser och 
andra bakgrunder. Kulturens frigörande förmåga är en avgörande motvikt mot auktoritära krafters 
strävan att ta makten över tanken. Socialdemokraterna, för oss är kulturen en del av välfärden och 
Socialdemokraterna vill öppna kulturen för att nå fler, att få göteborgare att söka självmant upp våra 
kulturinstitutioner och besöker våra museer och teatrar. Det uppsökande måste växlas upp, nå fler och 
framför allt att få fler barn och unga intresserade av kultur och av att själva skapa. Resurser till kultur 
ska i första möjliga mån gå till den verksamheten som möter göteborgarna och inte till att öka intern 
byråkrati. Socialdemokraterna återstartar det fria kulturlivet genom att öka stadens beställningar och 
föra samman kulturutövare med nya publikgrupper. Det ska bli enklare att söka bidrag och det ska 
finnas ett tillgängligt rekvisitaförråd. 
 
Socialdemokraterna vill också tydlig koppla kulturen till skolan. En kultursamordnare ska finnas för 
att få fler kulturaktörer ut till eleverna i klassrummet. Det ger barn chans att prova på teater och dans, 
få uppleva konst, att hitta nya sätt att uttrycka sig på, men det innebär också att det fria kulturlivet ges 
nya arbetstillfällen. Att få fler barn också att läsa är väldigt, väldigt viktig och det är också väldigt 
viktigt för oss att satsa på folkbiblioteken och väcka läslusten. Folkbiblioteken ska värnas och 
arbetsmiljön på biblioteken förbättras och fler göteborgare ska ha god tillgång till bemannade 
folkbibliotek. Tack för ordet! 

Ann Catrine Fogelgren (L) 
Tack ordförande! Jag blir lite förvånad Mariya Voyvodova [??]. Men nu ska vi sätta in en samordnare 
här, det har vi tidigare hört att vi ska dra ner på byråkratin. Det är faktiskt så att kulturförvaltningen 
arbetar aktivt tillsammans med skolförvaltningarna för att säkerställa ungas tillgång till kultur, för lika 
rättigheter och möjlighet att kultur ska finnas över hela staden. Vi har också det nya bokningssystemet 
[??] som gör det lättare att boka och kommer ge mer likvärdig tillgång över kultur, det kommer också 
bli lättare att hitta utbudet som finns, som kulturförvaltningen erbjuder, så jag ser absolut ingen 
anledning till att vi ska ytterligare. Detta är ett uppdrag som ligger redan hos förvaltningen, att man 
ska arbeta med skolorna gällande museibesök och så vidare. Tack! 

Mariya Voyvodova (S) 
Tack så mycket herr ordförande, stadsfullmäktige, göteborgare! Den här kultursamordnaren som vi 
satsar pengar på handlar framförallt om att underlätta samarbetet mellan kulturförvaltningen och 
förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen när det gäller arbetet med skolan som arena. Det 
är någonting också som grundskoleförvaltningen och grundskolenämnden har väldigt tydligt pekat på. 
Vi behöver verkligen växla upp. Jag håller med dig om att vi har redan ett digitalt verktyg som väldigt 
tydligt strukturerar arbetet kring att nå fler barn och unga det ska bli verkligen möjligt, men detta är 
också ett sätt att samverka mycket mer tydligt mellan bägge förvaltningar, inte minst när det gäller att 
öka tillgången till barn och unga. 

Ann Catrine Fogelgren (L) 
Jag delar det att vi ska samverka mer och det gör vi och vi kan nog öka det ytterligare, men att 
anställa en samordnare för detta, nej, ni hade anställningsstopp. Jag tror inte att det här är en 
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angelägen fråga att ta upp det i nämnden i alla fall. För att det är här arbetet 
pågår, låt oss arbeta i de strukturer vi har, gör inte nya spår, lägg inte mer byråkrati utan låt oss arbeta 
med kärnverksamheten. Tack! 

Eva Flyborg (L) 
Tack så mycket herr ordförande, ärade ledamöter och eventuellt de som lyssnar! Göteborg är Sveriges 
evenemangsstad nummer ett. När Bruce Springsteen eller Foo Fighters rockade loss på Ullevi, då 
stampade hela Göteborg takten eller när vår egen Håkans låt “Det är för sent för Edelweiss” lite sakta 
klingar ut, då är inte ett öga torrt och alla som är där blir göteborgare eller när vi står värdar för de 
stora internationella kongresserna eller mötena som bygger broar mellan människor och ger oss alla 
kunskap. Samtidigt som det här sker på Ullevi så får både restauranger och hotell och shoppingen 
många gäster, kunder. Staten och kommunen får inkomster och många får jobb. Det är inte vilka jobb 
som helst, för många är detta första jobbet. Man kan ha en låg utbildning och många kommer faktiskt 
direkt från ett utanförskap. Att gå från arbetslöshet till arbete är en enorm vinst, framför allt 
naturligtvis för människorna själva men också för samhället och det är det här som besöksnäringen 
gör så bra. Därför är besöksnäringen en basnäring nu för tiden dessutom i Sverige och väl värd att 
satsa på. 
 
Göteborg är fantastiskt. Vi har ett gemensamt besöksnäringsprogram som är som en ledstjärna för 
hela staden. Vi satsar på hållbarhet i alla våra delar. GDSI, Global Destination Sustainability Index, 
försök säga det snabbt om ni kan, det är en internationell utmärkelse där städer rankas utifrån 
hållbarhet och var kommer Göteborg då? 70:e? Nej. 65:e? 49:e? 17:e? 3:e? Nej, vi kom först. 
Göteborg är alltså världens mest hållbara besöksstad. Jag får tydligen återkomma. Tack! 

Grith Fjeldmose (V) 
Tack ordförande, ledamöter och åhörare! I tisdags träffades nätverket av städer som tar emot 
fristadsförfattare, det var en dag där det fria ordet och dess betydelse för demokratin var i högsäte och 
alla gladdes dessutom åt att Göteborg blivit utsett till City of Literature. En kulturskribent skrev att 
“det var konstigt att just litteraturen finns denna utmärkelse i Göteborg när teatern och musiken är 
ännu rikare”. Det säger mycket om den nivån vi har på vår fria kultur i Göteborg och det ska vi värna. 
Men, nu ser jag i budgeten att vi är tillbaka på situationen vi var i slutet på 2019. I vår rödgrönrosa 
budget lägger vi 63 miljoner mer än Alliansen på kulturnämnden, det är 43 miljoner mer än 
kostnadsökningarna. Alliansen däremot lägger 20 miljonerna mindre än kostnadsökningarna. Inga 
andra budgetar täcker kostnadsökningarna heller. Hur tänker ni? 
 
Vi vill, allihop, att förvaltningen äntligen ska kunna tillsätta de vakanser som funnits under flera år 
samt fullfölja arbetet med arbetsmiljöproblemen och sätta igång med miljö- och klimatarbetet. 
Revisionen har påpekat dessa eftersatta områden flera gånger. Bosses nämnde våra satsningar, så dem 
hoppar jag, tiden går. Kulturnämndens uppdrag har ökat genom de senaste årens omorganiseringar 
utan att ytterligare resurser har skjutits till. Hampus nämnde under tidigare debattpass att Avenyn har 
rustats upp och att fler samverkar kring detta. Kulturnämnden är också en samverkanspart i detta. En 
utökad ram är nödvändig för att kulturförvaltningen ska kunna ta dess strategiska plats i samhället och 
samhällsbygget, som det nya reglementet föreskriver och för att arbeta med 1%-regeln kan 
implementeras på riktigt. Tack! 
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Ann Catrine Fogelgren (L) 
Tack så mycket ordförande! Jag kan försäkra rödgröna, ni pratade här om att folkbiblioteken skulle 
skära ner, det finns ingenstans i budgeten där vi ska göra det, vi har antagit en biblioteksplan 
tillsammans här som vi kommer fullfölja. Jag ser inte det här som att ni nu vill ha fria entréer till 
museerna, det var de rödgröna, när ni satt vid makten, som också höjde upp entrébiljetterna ordentligt 
och vi ser att vi förlorade inga besökare på det, däremot behöver vi tillgängliggöra museerna på ett 
bättre sätt, det kan jag hålla med om, men det är inte priset som är avgörande i det här fallet. Att lägga 
pengarna på det, det är upp till er naturligtvis, men det innebär inte att verksamheten för övrigt som vi 
håller fast vid, och som vi har lagt fast och som jag inledde med, den kommer fortsätta och vi kommer 
fullfölja det. Tack! 

Grith Fjeldmose (V) 
Tack! Jag blev bara så paff, jag har inte sagt någonting om det. Jag är bara jätteorolig för hela alltet 
eftersom det blir nedskärningar med 20 miljoner. Kostnadsökningarna visar på 648, ni lägger 628. Jag 
har inte sagt någonting om biblioteken, jag vet inte hur tänker, jag frågar er alla hur ni tänker, också ni 
andra som inte heller lägger pengar så att det täcker kostnadsökningarna. Tack! 

Ann Catrine Fogelgren (L) 
Tack! Nej, det var inte du som sade det, men det var andra från den rödgrönrosa budgeten som 
hävdade att vi drar ner på folkbiblioteken och det vill jag med bestämdaste säga att det gör vi inte och 
vi kommer inte att göra det så länge i alla fall jag är ordförande. 

Martin Kurzwelly (KD) 
Tack ordförande, göteborgare och medlemmar i kommunfullmäktige! Jag fortsätter lite kort där jag 
var förra gången då. Förra veckan så stod det i GP då, en tidigare ledamot i riksidrottsstyrelsen 
uttrycker det. 
 
 “Om våra ungdomar inte kan idrotta eller delta i kulturella sammanhang, så hamnar de på 
en annan budget.” 
 
En annan budget, det vet vi alla vad det blir. Idrotten och kulturen, för den skull också absolut, det är 
en positiv motkraft till intressen som polariserar och sprider helt andra saker i samhället. Självklart, 
som Teysir sade, det är nyttigt för folkhälsan också. 
 
Vad har vi då gjort i Alliansen? Vi har utökat idrott- och föreningsnämndens ram med över 30% 
sedan vi tillträdde. Fler barn och ungdomar är aktiva i föreningar idag jämfört med 2017, men det är 
självklart inte tillfyllest som det är nu, det behövs många, många fler.  
 
Vi har tagit ett nytt grepp om arenafrågan och där väntar vi svar nu före nyår av den här 
utredningsgruppen på Stadsbyggnadskontoret och Higab och Got Event som ska svara här, då måste 
vi nå action här. Här behöver vi beslut och det är viktigt också för staden och som vi pratade om här, 
Holmgren, om besöksnäringen. Sammantaget har vi tagit ett seriöst grepp om Idrottsgöteborg, bland 
annat så har vi till exempel höjt ramen för idrott- och föreningsförvaltningen med 30% som jag sade. 
Vi har också höjt investeringsramen från perioden 2016 till 19, så är [??] till 650 miljoner kronor 
sammantaget. Vi avsätter nästan lika mycket per år. Vad vi gör, det är att fortsätta på idrott- och 



Kommunfullmäktige 
 
 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige 
129 

föreningsnämnden och sedan hoppas jag självklart på kulturen också och det 
måste vi göra tillsammans, för det är där vi är starka och som Anna Karin sade, vi måste bereda 
mycket plats för ungdomar och andra barn och alla vi oss att vara aktiva tillsammans för att hitta 
andra intressen och inte belasta andra budgetar. Tack så mycket! 

Bettan Andersson (V) 
Tack! Då skulle jag vilja fråga Martin varför då inte ni i Alliansen satsar några som helst extra pengar 
till föreningar i fattiga områden eller socialt utsatta, som man också kan säga? Tack! 

Martin Kurzwelly (KD) 
Jag tror alldeles säkert att vi kommer att satsa på det också. Men detaljen, vad menar du att vi inte har 
satsat på det och var ser du det någonstans i sådana fall? Jag är övertygad om att en budget inte är den 
här stringenta saken utan det är en sak som lever, det vet väl du också och det är någonting som man 
måste prioritera allt eftersom och självklart måste vi satsa i områden som är utsatta, det är naturligt. 
Tack! 

Bettan Andersson (V) 
Tack! I budgeten så står det dels vad man ska satsa på men det står också uppdrag som man har till 
förvaltningen. Jag kan inte se där att ni har avsatt speciella pengar eller speciella uppdrag med pengar 
kopplat till, till de fattiga områdena, men det kan man se i vår budget. Tack!  

Martin Kurzwelly (KD) 
Jag är övertygad Bettan om att du kommer få se det, det handlar om prioriteringar i olika områden 
förstås, självklart, men att i detalj tala om precis vad man lägger pengarna, det vet du också att det är 
en levande sak. Så att du kommer få se att det satsas på de områdena också, det är självklart. Tack! 

Bettan Andersson (V) 
Ordförande och fullmäktige och ni som lyssnar. Jag får nästan spinna vidare lite på det replikskiftet vi 
hade för att jag skulle nog vilja säga att de direktiven som förvaltningarna får härifrån, vad de ska 
göra, det är inte så att den budgeten nödvändigtvis lever utan man jobbar på de uppdragen man har 
utifrån budgeten. Men jag ska med glädje följa om idrott- och föreningsförvaltningen kommer att 
lägga extra pengar på fattiga områden för föreningslivet, för jag kan inte utläsa det. Men du har sagt 
det Martin, så jag ska hålla koll på detta. 
 
Men jag tänker prata lite om det här som privatiseringen och utförsäljningen som borgarna så gärna 
håller på med. Nu handlar det om våra kommunala gym, nu vill man sälja ut dem. Vi vet att 
folkhälsan är ett stort problem och de kommunala gymmen har ett särskilt uppdrag att vara 
lågtröskelalternativ för de som står väldigt långt ifrån folkhälsa, träning, motion. Ett ställe de ska 
känna sig trygga på. Då tänker jag så här, för vems skull ska man privatisera gymmen? För vems 
skull? Vem är vinnare på det? Det skulle jag gärna vilja veta. 
 
Men vi i rödgrönrosa vill även satsa på en föreningslivsstrategisk dialog och att det ska initieras. Att 
gym- och badentréer för pensionärer och studenter ska göras avgiftsfria, gratis kommunal simskola 
och vi vill satsa på fler näridrottsplatser och utegym. Tack! 
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Ann Catrine Fogelgren (L) 
Jag skulle vilja börja med ett svar som var i en tidigare debatt här om att Alliansen hade dragit ner på 
Speldags för de äldre, det vill jag också dementera, det har vi inte gjort någon gång faktiskt, vi har till 
och med förstärkt med de sommararbetare som vi avsatte särskilt till våra äldreboenden. Men jag vill 
också ta upp lite om biblioteken och jag delar det här om att det är en offentlig plats till alla, där det 
gemensamma rummet ska respekteras och vi ser idag att personalen på biblioteken måste utföra 
uppgifter som inte ligger i linje med deras uppdrag. Det här har ökat med åren och vi har sett det 
särskilt under pandemin när man har kommit med både arbetsförmedlingsfrågor, Försäkringskassan 
och så vidare. Därför så kommer vi nu i nämnden att ha en personalplan som vi kommer att få fram 
under hösten och efter det så kommer vi att gå vidare med hur ska vi kunna säkerställa personalen och 
hur ska vi kunna göra så att de här arbetsuppgifterna inte ska betunga just bibliotekarierna. Vi 
kommer också att under 2022 att samarbeta med dem för att tillsammans kunna stärka bibliotekens 
arbetsmiljö och servicegrad, de alltså, demokrati och medborgarservice som kommer att ha sina 
servicekontor och vi hoppas att vi ska kunna hitta en synergi tillsammans här, att de ska kunna ta lite 
av detta. 
 
Slutligen det här med hanteringen av kulturstöd, de sker idag digitalt och de har förbättrats och 
förfinats under de senaste åren. Kulturnämnden, vi erbjuder ett stort antal olika kulturstöd och de är 
från 2018 faktiskt och nu hörde vi från S här att man vill göra det enklare. Men det är faktiskt så att de 
är enkla att fylla i digitalt, jag ser inte heller att regler behövs, för att medlen naturligtvis ska gå till det 
som de är avsedda för, rätt utövade och det är skattepengar och vi har idag ett bra system.  

Bosse Parbring (MP) 
Tack ordförande! Jag ville egentligen begära replik en annan gång för jag blev apostroferad som en 
annan person från de rödgrönrosas sida, men inte vid namn, så jag kunde inte komma in i den 
repliken. Men det var i alla fall jag som talade om neddragningar av biblioteken och det var som en 
fråga jag ställde. Var blir det neddragningar? Biblioteken var en av de frågorna och nu får jag svaret 
från dig, “det blir ingen neddragning av biblioteken”. Mycket positivt, det välkomnar jag, men då 
undrar jag fortfarande, vad blir det då i stället eftersom ni inte satsar på kulturen i er budget? Ni drar 
ner kulturbudgeten, då undrar jag vad kommer det få för konsekvenser?  

Ann Catrine Fogelgren (L) 
Jag anser inte att ni lägger och det gör ni, ni lägger betydligt mer pengar än vad vi gör, till kulturen, 
det är ingen hemlighet, det kan vi alla räkna ut, jag har studerat det noga. Naturligtvis, det är så som 
man prioriterar, ni har över huvud taget en mycket större budget än vad vi har, men jag anser och det 
sade jag inledningsvis, att jag ser inga neddragningar som kommer nu utan att jag ser att vi fortsätter 
med det som jag inledningsvis började med, [??] kulturhus, magasinen, biblioteken och vi har nu 
också det fria kulturlivet där vi har satsat, under de senaste åren, extra pengar under pandemin och vi 
har också gjort om en del av stöden till dem för att hjälpa upp det fria kulturlivet. Nu får vi se hur det 
ser ut under 2022 gällande återstarten i kulturlivet också. Jag vill avvakta det. 

Bosse Parbring (MP) 
Tack ordförande! Vi satsar mycket mer på kulturen, men det är inte bara så att vi satsar extra utan vi 
skriver också upp det utifrån index, men det gör inte ni, så ni kommer behöva göra neddragningar och 
då undrar jag vilka neddragningar kommer det att bli?  
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Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) 
Tack så mycket ordförande, fullmäktige, göteborgare! Nu börjar det blir sent och vi är trötta men jag 
vill ändå berätta. Häromkvällen fick jag förmånen att besöka Mixgården, där ungdomarna själva hade 
arrangerat en festival mot droger och våld i sin stadsdel. Där varvades fiolspel med sång och 
hiphopdans och ungdomar som skrattade tillsammans, vilket manifesterade kulturens dådkraft i sin 
finaste form. Men skälet till att de behövde anordna den här kvällen är, som vi alla vet, nattsvart. 
 
Under min uppväxt har jag fått förmånen att prova på att gå i skolor i andra länder, bland annat i USA 
och där var inte frågan om “om man skulle ha en fritidsaktivitet”, det var vilken fritidsaktivitet man 
skulle ha, därför att de låg i anslutning till skoldagen. Där kunde man gå på teater, vara med i 
teatersällskapet, man kunde sjunga i kören, kunde vara med i en idrottsförening, allt det i anslutning 
till skoldagen. Det gjorde att även de barnen som inte hade föräldrar som kunde köra fram och 
tillbaka, som inte hade något engagemang hemifrån i sin fritid, ändå fick en rik och meningsfull fritid. 
Det är därför vi tjatar och tjatar om det här med skolan som arena, vi återkommer till det jätteofta. Det 
är därför vi också behöver samordnare som jobbar dedikerat och aktivt med precis den här frågan, 
både på idrott- och föreningsnämnden, men också på kulturnämnden, eller på förvaltningarna, ursäkta 
mig. 
 
Just nu så har vi skolan som arena på nio skolor, vi bygger ut det, det kommer bli på femton skolor, 
men det bygger på eldsjälar och lösa strukturer. Vi behöver systematisera arbetet om vi ska få det att 
hålla långsiktigt, få in de fria kulturutövarna och det fria kulturlivet och likaså idrottsrörelsen i våra 
skolor och samverka för att bygga trygghet för starkare barn och starkare individer. Tack! 

Abdullahi Mohamed (MP) 
Tack ordförande! Jag vill tillägga, folkhälsa är ett kommunalt ansvar och det är värdefullt att ha 
träningsanläggningar och sprida över staden till sitt förfogande i det arbetet. Vi behöver en budget 
som skapar möjligheter för alla göteborgare, att ha en meningsfull fritid, det har vi i Miljöpartiet 
genom den budget som vi lägger fram tillsammans med våra rödgrönrosa partier, samarbetspartier. Vi 
satsar 37 miljoner kronor mer till idrott och förening än Alliansen. Bifall till rödgrönrosa budget. 
Tack! 

Lillemor Williamsson (D) 
Tack ordförande och ledamöter, åhörare! Förut så pratade jag kultur, men jag vill prata fritid också, 
för att vi har satsat mycket på fritid och föreningsliv i vår budget, det är väldigt viktigt. Nu ska jag 
nämna en sak som har bäring både på kulturen och på fritid och det är att vi vill att det ska kunna 
finnas arvoderade ungdomsledare, unga människor som kan jobba mot idrottsklubbar men det kan 
även gälla konst, musik och teater och den typen av verksamheter. För det är väldigt att det här finns 
och jag tror att det kana vara ett bra sätt för unga människor att hjälpa de som är ännu yngre och 
särskilt att de kan få lite betalt för det här. Så det ville vi införa också. 
 
Sedan när jag nu får lite tid över, för det var det jag skulle sagt förut, så tänkte jag säga det här med då 
vad vi har lagt för pengar på kulturen. Vi har inte lagt så mycket som de här rödgrönrosa har gjort 
men när vi har räknat så tycker vi ändå att vi har täckt in de kostnader som finns. Jag vet att vi har 
räknat med lite mer än vad ni har gjort på den här sidan, men det handlar inte om att vi ska spara in på 
kultur, för om vi någon gång har lärt oss hur viktigt det är med kulturen så är det faktiskt nu efter den 
här tiden med pandemi. Tack! 
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Anna Sara Hansson Perslow (C) 
Tack så mycket! Det här med att arvodera ledare, det urholkar själva idéen som föreningslivet bygger 
på och vi ska inte bidra till en minskad vilja till ideella insatser. Det jag pratade om tidigare, det var 
att stärka de ideella insatserna så att vi får mer ideella ledare i staden. Tack! 

Lillemor Williamsson (D) 
Det är klart att vi ska ha ideella ledare också, det var inte det som det handlade om utan det här var att 
någonting som kan tillföra någonting så att det blir mer, mer av det som är bra. Särskilt unga tänker vi 
på då, som kanske inte har råd att jobba ideellt. Tack! 

Anna Sara Hansson Perslow (C) 
Så du tror på riktigt att om du får betalt som 18-åring så jobbar du gratis när du är 19? Tack! 

Sabina Music (C) 
Tack för ordet! Kommunen ska inte konkurrera med varken idéburna sektorn eller näringslivet. Att ha 
kommunala gym är inte rätt sätt att säkra människors möjlighet till träning. Vi ska i stället vara ett 
stöd för föreningar och hjälpa dem att kunna bedriva idrottsverksamhet. Vi har massor med gym i 
staden, priserna varierar från 229 kronor till självklart dyrare alternativ. Kommunens uppgift är att 
skapa säkra motionsspår, utegym och liknande, som är tillgängliga och gratis för alla, men inte 
konkurrera ut privatpersoner eller föreningar som kanske har satsat sista kronan på att skapa ett gym. 
Tack! 

Bettan Andersson (V) 
Tack ordförande! Jag tror nog kanske att föregående talare kanske inte riktigt har koll på vad de 
kommunala gymmen gör och deras uppdrag, för de är inte alls speciellt lika de andra privata gymmen. 
Här jobbar man jättemycket med FaR, man jobbar medvetet med personer som inte brukar träna, 
människor med en folkhälsa, man har annan utrustning, andra aktiviteter på gymmen och det är också 
så att man har personal som kan hjälpa till, vilket sällan finns idag på de privata gymmen, så det är 
ganska olika verksamheter. Jag skulle inte vilja säga att de konkurrerar med varandra. Ifrån 
rödgrönrosa så är vi väldigt måna om att vi ska ha en bra folkhälsa och den ska vara likvärdig, för vi 
har oerhört stora ohälsotal på människor i arbetarklassområden.  

Sabina Music (C) 
Tack för ordet! Jag ser ingen anledning varför inte kommunen kan samarbeta med de kommunala 
gymmen för att åstadkomma liknande resultat som du är ute efter. Varför måste vi äga egna gym?  

Bettan Andersson (V) 
Tack så mycket! Vi har haft kommunala gym ett tag och de har fungerat alldeles utmärkt. De som är 
där vill fortsätta att ha dem, det finns ingen som säger “vad dåliga de är, lägg ner dem" av de som 
tränar eller är där. Så det finns ingen anledning att inte ha dem, därför att de tjänar sitt syfte väldigt 
väl och det är inte säkert på att de kommersiella, privata aktörerna vill ha den verksamheten, därför 
den är inte speciellt lönsam. Tack! 
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Sabina Music (C) 
Tack så mycket! Bara för att vi har något behöver det inte betyda att vi ska fortsätta med det och om 
verksamheten inte är lönsam men då kan vi prata med de privata, vad är det som de behöver för att det 
ska bli lönsamt. Som det redan hanteras med skattepengar så kan man lika gärna jobba med en IOP. 

Mariya Voyvodova (S) 
Tack ordförande, stadsfullmäktige, göteborgare! Det pratades väldigt mycket om kultur och skola och 
jag skulle vilja säga att den socialdemokratiska kultursynen bygger på övertygelsen att alla ska ha rätt 
till både att ta del av konst och kultur men också att delta i olika aktiviteter. Det gäller också i 
synnerhet våra barn och unga och det är därför vi stärker ytterligare våra satsningar när det gäller 
tillgången till kultur för barn och unga. 
 
I debatten också lyfts kulturstöden. I mina möten med fria kulturlivet så upprepas gång på gång att det 
finns mycket kvar att göra när det gäller våra kulturstöd, det efterfrågas väldigt mycket, att New 
Public Management har tagit alldeles för mycket plats i våra kulturstöd och även i kulturpolitiken och 
vi måste bli väldigt tydliga och jobba också ytterligare för att förenkla för våra fria kulturutövare att få 
tillgång till stadens medel. 
 
Jag skulle vilja lyfta en annan fråga och det är arbetsmiljön och det är en fråga som vi 
socialdemokrater lyfter väldigt tydligt för att vi ser också att kulturförvaltningens medarbetare 
bokstavligt talat går på knäna och där behöver vi verkligen satsa för en bättre arbetsmiljö, så det är 
någonting som jag verkligen är stolt över och en fråga som vi i Socialdemokraterna har drivit under 
denna mandatperiod och kommer driva fram till valet i september nästa år. En annan sak som jag vill 
också lyfta är satsningen på ett varvs- och industrihistoriskt center. Jag är fullt medveten att alla här i 
församlingen är med för det, men vi vill ytterligare lyfta frågan och vi kommer också från vårt håll att 
driva frågan vidare för att hitta en lösning. Med det stannar jag här. Tack! 

Ann Catrine Fogelgren (L) 
Tack så mycket! Jag delar och det tror jag vi har en samsyn om, tillgängligheten för barn och unga till 
kulturen och det var precis det jag var uppe här och sade att vi har nu det nya bokningssystemet som 
du väl känner till, som kommer underlätta detta betydligt än vad det har gjort tidigare. När det gäller 
kulturstöden så är det klart att det är så att det är fler som söker än vad det finns pengar till, det är 
ingen hemlighet och det är likadant för er budget, det vet du att vi är många som söker och vi kan 
tyvärr inte göra det, därför är det viktigt att vi har regler för vilka som ska få och att det ska vara en 
kvalité på de projekten som får medel och de handlingarna och de reglerna är framtagna så sent som 
2018 och jag tror att du själv var ordförande då. Jag ser ingen anledning idag att göra det, däremot så 
behöver vi ha en dialog med det fria kulturlivet, det delar jag absolut, men vi har ett antal bra olika 
kulturstöd.  

Grith Fjeldmose (V) 
Tack så mycket! Jag vill bara lägga till, för jag tyckte det var jättebra att Mariya tog upp det här med 
arbetsmiljön och då vill jag läsa ur delårsrapporten, den som vi fick i augusti. 
 
 “Nämnden har de senaste åren fått utökat uppdrag med otillräcklig finansiering, hanterat 
besparingar och [??] prioritet publik verksamhet. Prioriteringar har skett på bekostnad av 
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organisationen och förutsättningar för arbetet kring styr-, stöd- och 
specialistresurser, inom kortsiktiga besparingar inom säkerhet, miljö och personalåtgärder samt ökad 
grad av självfinansiering.” 
 
Sedan kommer ett referat som säger ungefär samma och till slut. 
 
“Även företagshälsovården har uppmärksammat de långvarigt dåliga förutsättningarna för cheferna 
att utföra sitt uppdrag, vilket skapat en bristande arbetsmiljö på en nivå som tydligt avviker från 
övriga verksamheter i Göteborgs stad.” 
 
Jag vet att ni lyfter frågan Mariya, men var är pengarna? Tack! 

Teysir Subhi (Fi) 
Tack för ordet! Men Ann Catrine, du nämnde en väldigt viktig sak, nämligen bibliotekariernas 
arbetsmiljö och jag tror att vi är ganska många som har sett att de faktiskt har en tuff arbetsmiljö. Det 
är otryggt emellanåt och det är vi nog alla medvetna om, men ibland så känns det som att ni i 
Alliansen är lite besatta av piskan. Jag menar, stökiga elever, då har vi något kontrakt, 
övervakningskameror, repressiva åtgärder, repressiva åtgärder, repressiva åtgärder, men har ni 
någonsin frågat bibliotekarierna vad det beror på, att de har en dålig arbetsmiljö? 
 
Jag har i alla fall tittat på en rapport som fackförbundet DIK har sammanställt. De har frågat många av 
deras bibliotekarier hur de upplever sin arbetsmiljö och så här svarar några av dem. Två tredjedelar 
anger att det har förekommit skadegörelse inne på biblioteket där de arbetar. 84% upplever att de har 
upplevt ett aggressivt beteende från besökare, antingen riktade mot dem själva eller mot besökare och 
annan personal. Att det kan handla om allt från utskällning när bibliotekspersonal ska kräva in 
förseningsavgift, till hot om våld. Tre fjärdedelar har upplevt oro och oordning på biblioteket där de 
arbetar. De säger att det handlar om onyktra, drogpåverkade personer, stökiga ungdomsgäng eller 
psykiskt sjuka människor som gör biblioteket otryggt för andra besökare och personal. 
 
Ann Catrine, du säger att det är viktigt me de demokratiska offentliga rummen och folkbibliotek som 
är till för alla och jag kan bara hålla med, men de offentliga rummen, de är också ett symptom på hur 
vårt samhälle ser ut och då är det inte konstigt att om vi har stora klasskillnader, som den senaste 
jämlikhetsrapporten från 2017, som visar på en dyster trend med fortsatta klyftor, socioekonomiska 
klyftor och en ökad segregation i Göteborg, då är det inte konstigt att de offentliga rummen drabbas, 
det är den frågan ni ska ställa till bibliotekarierna och ni ska också svara på hur ni kan förbättra 
samhället och därmed också deras arbetsmiljö. Tack! 

Ann Catrine Fogelgren (L) 
Jag är mycket medveten om arbetsmiljön för bibliotekarierna och vad den beror på, den beror på en 
mängd olika faktorer. Bland annat beror den på att de statliga har tagit sådana här, att när man stängde 
under pandemin, man stängde Arbetsförmedlingen, man stängde Försäkringskassan, då kom dem till 
biblioteken och vi höll öppet nästan hela tiden. Det är jag stolt över och jag måste sända en 
tacksamhet till bibliotekarierna som verkligen tog det ansvaret under den tiden. Då kom man dit för 
att få hjälp med datorerna, med att kopiera och allt som det statliga sade “nej, hit får ni inte komma”. 
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Min tanke är alltså, dels så måste man naturligtvis också ta hänsyn till 
besökarna på museer, det är en offentlig plats även för de som ska komma till museerna och läsa och 
sitta och låna tidningar och så vidare. Men det är klart vi måste ha en samverkan med socialtjänsten 
också i det här fallet och se vad vi kan göra för det här är inte en acceptabel arbetsmiljö för de som 
arbetar på våra bibliotek. 

Teysir Subhi (Fi) 
Jag hör vad du säger Ann Catrine, men jag menar att allting hänger ihop. Jag kritiserade Alliansen 
tidigare när vi stod här och hade skoldebatt, då var det ingen som pratade om trygghet. Vi måste 
kunna se kopplingen och hur allt hänger ihop. Om vi inte satsar på skolan, om vi inte prioriterar de 
unga pojkarna som inte når gymnasiebehörighet, då har vi också stökiga, unga pojkar som kommer 
hänga i folkbiblioteken och skapa en dålig arbetsmiljö för bibliotekarierna. Om vi inte prioriterar 
psykvården, då kommer vi få människor som också hänger där och skapar en dålig arbetsmiljö. Allt 
hänger ihop. Tack! 

Bettan Andersson (V) 
Tack så mycket ordförande och fullmäktige och ni som lyssnar! Jag kan bara tillägga i den 
diskussionen som var alldeles nyss, om arvodering för unga ledare, för att i idrott- och 
föreningsnämnden så har vi tillsammans, väldigt brett i hela nämnden, tittat på ett pilotprojekt för just 
att arvodera unga ledare. Initiativet kommer från Socialdemokraterna och Demokraterna, det ska ni ha 
heder av, och det omformas lite grann och vi hoppas kunna starta en pilot nästa år. Tack! 

Anders Svensson (M) 
Tack herr ordförande, ledamöter, göteborgare! Under Alliansens ledning har det i år skapats över 4 
000 sommarjobb, mitt under brinnande pandemi, det är all time high. Dessutom 750 höstlovsjobb. 
Antalet göteborgares yrkesutbildningar har ökat för varje sedan Alliansen tog makten. Innevarande år 
går över 4 500 göteborgare en yrkesutbildning. Språkstödsutbildningarna som med framgång skapar 
riktiga jobb åt de med annat modersmål än svenska har ökat i antal. Under pandemin har över 4 000 
göteborgare erbjudits en omställningsutbildning i de näringar som påverkades extra av pandemin, som 
till exempel besöksnäringen. 
 
Antalet platser inom vuxenutbildning har ökat och har inte varit så många som nu sedan åtminstone 
2015, det var så långt min statistik fanns tillgänglig. Hantverkshuset har öppnats, med syfte att lyfta 
fram hantverksyrkenas betydelse. Sveriges första International House har invigts, med syfte att 
attrahera den kompetens som Göteborg och stadens näringsliv, forskning och offentliga institutioner 
så väl behöver för att utvecklas. Allt det här arbetet vill vi i Alliansen fortsätta med även kommande 
år, för arbetet bär frukt. Arbetslösheten minskar månad för månad, särskilt bland de utrikes födda, där 
Göteborg nu, i de rykande färska siffrorna för oktober månad i år, ligger 1,5 procentenhet under 
riksgenomsnittet. 
 
Men vi är inte nöjda, ännu återstår mycket arbete, därför satsar vi för kommande år på ett jobbpaket 
med göteborgsjobb som är riktat mot de som varit arbetslösa länge. Första jobbet riktat med de som 
precis gått ut skolan, yrkesutbildningar med språkstöd riktat mot de med annat modersmål än svenska, 
lärlingsutbildningar riktat mot besöksnäringen. Men vi gör även satsningar på att tydliggöra 
entreprenörskap och företagande som väg till självförsörjning, på att SFI-studenter ska få ökad 
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stöttning till arbete. Jobb och förutsättningar för jobb, står i vårt absoluta 
fokus, fler göteborgare i jobb bryter segregationen och skapar en tryggare stad. Jag yrkar bifall till 
Alliansens budget. Tack! 

Camilla J R-M Widman (S) 
Tack så mycket ordförande, ledamöter, göteborgare! Jag vill börja med att yrka bifall till 
Socialdemokraternas budgetförslag. Att bekämpa arbetslösheten, att knäcka den och besegra den, är 
socialdemokratins ständiga huvuduppgift, oavsett om vi styr eller är i opposition. Vi vet att det är 
genom arbete tillsammans med andra som Göteborg blir en stad där barnen känner framtidstro, 
orderböckerna fylls på, välfärden byggs ut och samhället mår bra. 
 
Den socialdemokratiskt ledda regeringen, vars insatser under coronapandemin, räddade göteborgsk 
industri från undergång och 10 000-tals göteborgska arbetstillfällen. De driver löpande igenom politik 
som förbättrar matchning, förstärker arbetsmarknadsinsatserna och ser till att den gröna omställningen 
leder till sysselsättning. Men vad gör de borgerliga styret här i Göteborg i dessa frågor? Vad är det ni 
prioriterar egentligen i er budget? En viktig fråga för oss, är att få utrikes födda i arbete och där är 
språkutbildning extra viktig. Socialdemokraternas hållning är att vägen till integration går genom 
arbete och goda kunskaper i svenska språket. För att förbättra detta tog Socialdemokraterna, i 
nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, under förra året, initiativ till bland annat att 
förstärka tillsynen av språkutbildningarna samt att kartlägga kunskapsnivån för de som genomgått 
utbildningarna. Detta är en mycket viktig åtgärd för att få fler i arbete. 
 
Språkkunskaperna i välfärdssektorn måste också bli bättre. All personal inom förskola, 
äldreomsorgen, måste ha god svenska. Vi vill satsa på vuxenutbildning där Socialdemokraterna anser 
att en stor del ska vara i egen regi. Det finns dessutom många bra andra aktörer, framför allt 
studieförbund och folkhögskolor som kan ta sig an de som har svag studiebakgrund och behöver 
alternativa sätt för kunskapsinhämtning. Dessa aktörer ska upphandlas enligt lagen om offentlig 
upphandling för att minimera risken för oseriösa aktörer. 
 
Ett väldigt viktigt uppdrag för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, är att aktivt möta det 
omställningsbehov som näringslivet har för stadens viktiga branscher. Ni vill jobba med 
motprestation, vilket redan finns och redan görs via det kompetenscenter ni alltid har sagt er stå 
bakom. Hur vill ni kompetensförsörja industrin, bemanna välfärden, höja sysselsättningen bland 
utrikes födda med den korta tiden från avsked till nyanställning? Nu hinner inte jag längre men jag 
återkommer.  

Martin Wannholt (D) 
Tack så mycket! Jag kan börja på där föregående talare tog vid, för där tycker jag ändå att jag vill 
berömma Alliansen. Vi har kört över er, höll jag på att säga, med hjälp av den här sidan, när det gäller 
auktorisation, vi har fått den här risken för att få in ännu fler infiltratörer, som vi redan har gott om i 
välfärdssektorn och det har ni accepterat, det fullmäktigebeslutet, det är bra. Sedan har ni accepterat 
de kvalitetskrav som har varit vår ledstjärna och vi har vänt oss till den sidan när det gäller SFI. Om 
det är någon utbildning som är oerhört viktig för att människor ska komma vidare här i Göteborg, nya 
göteborgare, det är att man får lära sig svenska. Det driver många av oss i olika sammanhang, men på 
SFI-undervisningen nu så vill jag tacka Alliansen att ni tog emot vår önskan och nu fick vi igenom ett 
gemensamt yrkande om att nu är det kvalitetskraven och det ska vara centrala, rättade prov i både 
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skriftliga och muntliga, innan det betalas ut pengar till någon leverantör. Så 
nu ska det bli slut på att man sitta och dra igenom elever, stämpla godkänt i pannan och sedan 
kommer de inte vidare i livet för de har inte fått adekvat utbildning. De kraven ska in nu och då kan vi 
få ordning på det och kan få ett mycket snabbare genomflöde av människor kan komma vidare i livet. 
Så tack för det. 
 
Sedan, personalfrågor, jag har kort tid där. Det jag vill ta upp, jag tycker det är jättetråkigt att ni i 
Alliansen, ni har haft chansen nu eftersom de rödgröna har styrt i 24 år, att åtgärda skamfläcken, en av 
dem, osakliga löneskillnader. Det slår, som ni alla vet, i förskolan, i socialnämnderna, inom 
äldreomsorgen, det är undersköterskor, det är barnskötare och så vidare. Det är nästan alltid kvinnor 
och det är nästan alltid de med låga löner, en femhundring, eller en åttahundring eller en tusenlapp 
mer i månaden skulle göra en enorm skillnad, de skulle till och med orka med skattehöjningen från 
vänstern. Det skulle göra enorm skillnad för de här grupperna, men ni lägger inte ut det, ni bryr er inte 
om detta. Jag tycker det är skandal. Det är 145 miljoner kronor på årsbasis i den här staden och det 
tycker ni inte är värt för att rikta till de med lägst inkomster och få bort detta. Ni vet alla, de med lägst 
inkomster, det är lokal konsumtion skapar mer jobb i Göteborg och välfärd för de här människorna. 
 
Sedan, kort på näringslivssidan, det absolut viktigaste vi får till oss från vår tunga industri, oavsett om 
det är Martin Lundstedt eller Håkan Samuelsson, det är sköt ert jobb. Satsa och fixa välfärden, skolan, 
förskolan och så vidare. Där har vi debatterat idag att er budget tyvärr brister och sedan det viktigaste, 
vi ska ha en trygg stad, de trygghetssatsningar ni har, de räcker inte, de räcker inte och ni måste följa 
med oss upp här nu. Axel, jag vet att du brinner för de här frågorna, du måste driva det hårdare i 
Alliansen så vi återskapar tryggheten i Göteborg så man vill investera i vår stad. Tack! 

Mikael Wallgren (V) 
Fullmäktigeledamöter, presidium! Det trötta högerstyrets förslag till budget imponerar inte. Fina ord 
om vad som ska uträttas, men inga pengar, förutom till ordningsvakter då. Ni har hört många floskler 
här idag om vår fantastiska personal och om de storartade insatser de utför, men det är tomma tunnor 
som skramlar för högern här inne satsar inte ens tillräckligt för att kompensera för de allt för låga 
löneökningar som kommer. Att då ens ta ord som satsningar, förstärkningar eller kamp mot 
utanförskapet i sina munnar, det är inget annat än floskler. 
 
När det gäller det här området, så stoppade vi katastrofen med auktorisation inom sfi:n i gott 
samarbete. Men kampen mot den naiva idén om kvalitétsupphandling, den kvarstår. Upphandling är 
ett sätt för staden att smita från sitt ansvar, det är en del av det trötta högerstyrets inställning till 
politikens möjligheter. Istället för aktivt styra och leda, lägger man ut ansvaret på andra. Detta gör det 
otydligt för vår personal men också för våra göteborgare, när läraren uteblir från SFI-lektionen för 
fjärde gången den månaden, var ska eleven vända sig? Till företaget som säger att “de har fått för lite 
pengar från kommunen” eller till kommunen som säger att “de själva har lämnat anbud”. Idag har vi 
en dubbel bokföring inom vuxenutbildningen, det är privata företagare och chefer och rektorer, 
samtidigt har vi studierektorer som ska utföra kontroll. Självklart är detta trams, det måste finnas en 
rak ansvarsgång, vi vill ha ansvarstagande politiker, politiker som är tillgängliga, har insyn och med 
mandat att göra korrigeringar. 
 
Vi i Vänsterpartiet tror på vår personal, våra elever och på göteborgarna. Vi tror också på politikens 
möjlighet att ge alla göteborgare en möjlighet att växa. En stor och avgörande skillnad mellan oss och 
högern är att vi ser arbetslöshet som ett strukturellt problem, inte som ett individuellt problem. I stället 
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för att lägga fokus på att disciplinera arbetslösa, sjuka eller nyanlända, så 
menar vi att politikens uppgift är att möta dessa människor, därför vill vi ha fler studievägledare och 
lärare inom vuxenutbildningen och färre upphandlingskonsulter och vinster till privata företag. 
Individens behov ska stå i centrum. Ibland undrar jag om vi rödgrönrosa är de sanna Liberalerna här 
inne. Vi ser individen och vi sätter dennes behov i fokus, inte företagens möjligheter till enkla vinster 
på det gemensamma. Jag återkommer.  

Jörgen Fogelklou (SD) 
Tack för ordet herr ordförande! Jag ska börja vid där Martin avslutade lite grann, om schysta 
lönevillkor och låglönesatsningar, vi har också med det i vår budget och det verkar finnas en majoritet 
här för att höja de lägsta lönerna så att vi får schysta villkor i staden. Jonas och Martin, då säger jag 
till er, finns det en majoritet här så sätter vi oss ner och pratar, kan vi hitta finansiering för det, så kör 
vi igenom det. 
 
Näringslivet är motorn i staden och kommunen ska vara dess smörjmedel. En god tillgång till 
arbetstillfällen skänker naturligtvis människor såväl trygghet som valfrihet. Två centrala delar i en 
socialkonservativ mittenpolitik. Tillväxtskapande, åtgärder som främjar en sådan utveckling, måste 
därför vara central i en löntagarvänlig politik. Arbetsmiljön har också en stor betydelse för 
arbetstagares psykiska och fysiska hälsa. Våra medarbetares välmående ska inte få äventyras av 
kortsiktiga vinstintressen. Att kunna försörja sig själv, genom eget arbete, borde vara en självklarhet 
för alla som kan, i en välfärdsstat som Sverige. Det borde räknas som det finaste man kan göra. 
Genom hederligt arbete, sätta mat på bordet, till sig själv, sin familj och sina barn. Att först göra sin 
plikt, sedan kräva sin rätt. Tyvärr har vi allt för många, fullt arbetsföra, friska, vuxna människor i 
Göteborg, som inte har ett jobb idag. Det är en ganska allvarlig situation i både vårt land och vår stad, 
med allt för många människor som inte behärskar svenska. Nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning har på sitt ansvar att utbilda dessa individer i det svenska språket. När det saknas 
grundläggande kunskaper eller adekvata yrkesutbildningar är det därför viktigt att nämnden får de 
resurser de behöver för att hjälpa människor att komma närmare en anställning och i förlängningen, 
en egen försörjning. 
 
Vi sverigedemokrater om allokerar mest resurser av alla. Vi anser inte att det ska bekosta, till 
exempel, socialnämnderna eller ens skattebetalarna, att vuxna män sitter och fikar på kafé. Dessa 
skattemedel satsar vi i stället på kulturnämnden, idrott- och föreningsnämnden samt nämnden för 
vuxenutbildning. Är man frisk och mitt i livet ska man bidra och göra sig anställningsbar. Har man 
efter det, ändå ingenting att göra på dagarna, då får man söka sig till kulturutbudet eller idrott och 
förening, där pengarna faktiskt gör mest nytta. Med det sagt så yrkar jag återigen bifall till 
Sverigedemokraternas budget 2022. Ett tryggt Göteborg genom hela livet. 

Eva Flyborg (L) 
Tack så mycket herr ordförande! Göteborg har, genom Business Region Göteborg, BRG, samlat 
insatser och mål i ett näringslivsstrategiskt program som är mycket bra. Det kommer nu att gå ut på 
remiss, till egentligen samtliga nämnder och bolag, tror jag, så var uppmärksamma och så kommer ni 
få en bra dragning av detta. Här vill vi skapa goda förutsättningar för företagande och ambitionen är 
minst 120 000 nya jobb till 2035 inom regionen. Här är förstås Göteborg den starka motorn och 
många av jobben kommer att skapas just här i Göteborg.  
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En stor del av tillväxten tror vi kommer att ske inom den innovativa sektorn, 
inte minst high-tech. Göteborg har, som bekant, ett fordonskluster med hög spetskompetens och 
innovationskraft. Båda våra Volvo-bolag går nu i spetsen för en omställning till en elektrifiering av 
fordonsflottan, det ska vi stötta på alla sätt som vi kan. Då är det särskilt glädjande att Göteborg & Co 
tillsammans med BRG och regionen, akademin med flera, har rott hem det stora, stora värdssymposiet 
2025 som heter “Electric Vehikel Symposium” och som sätter världens strålkastarljus just på 
elektrifieringen av fordon och samhället, där Göteborg kommer stå värd för detta evenemang, vilket är 
väldigt roligt. 
 
Jag vill också slå ett litet slag för hamnens betydelse. Vi har världens vackraste hamn, det vet vi 
redan. Den håller på att bli den mest effektiva och faktiskt snart den grönaste hamnen av dem alla. 
Men det är inte bara en trygg och säker hamn för våra företag här i Göteborg eller i 
Göteborgsregionen, nej, vår hamn är Sveriges största hamn och faktiskt Nordens viktigaste hamn, inte 
att förglömma. I dagsläget arbetar hamnen, som ni vet, mycket målmedvetet med den här 
farledsfördjupningen för att vi ska kunna få ännu fler direktanlöp till Göteborg och Sverige. 
 
Dessutom har man satsat på gröna åtgärder, som jag talade om tidigare, i form av vadarhav och 
nyplantering av det viktiga ålgräset. Så, herr ordförande, vinnarna är inte bara vårt viktiga näringsliv 
och staden utan också brushanen, myrspoven, kärrsnäppan och strandpiparen. Tack! 

Martin Nilsson (MP) 
Tack för ordet! Jag tänkte tala lite om två viktiga mål ur vår rödgrönrosa budget. Först ut, 
sysselsättningen för grupper långt från arbetsmarknaden ska öka. Det absolut bästa är självklart att 
man aldrig kommer långt från arbetsmarknaden utan blir en del av den redan som ung. För att 
förebygga behöver vi satsa på de unga som har svårast att få ett första jobb. Många unga i våra 
förorter har extra svårt, faktiskt, att skaffa sig sitt första jobb och sitt första feriejobb. Mycket görs 
idag i staden för att ungdomar ska få in en fot, att få känna att jag bidrar och att få sin första lön, men 
mer måste göras och fler behöver få gå till sitt första feriejobb. I vår budget avsätter vi 20 miljoner, så 
att antalet feriejobb kan utökas från 4 000 till 6 000 i Göteborgs stad, detta ska ske både på 
kommunala arbetsplatser och i samverkan med privata aktörer. 
 
Det behövs fler platser i stadens olika arbetsmarknadslag också. De lagen arbetar ofta i våra parker, 
grönområden och andra offentliga rum, med så kalla “kvalitetshöjande åtgärder”, det gör, helt enkelt, 
Göteborg lite bättre och lite tryggare. Rekryteringen till de här lagen sker i samverkan med 
socialtjänsten och för varje ny plats som skapas där ökar antalet personer som kommer närmare 
arbetsmarknaden. För att utveckla dessa insatser behövs ytterligare 5 miljoner kronor. 
 
Sjukfrånvaron måste minska i Göteborgs stad. Vi ska skapa friska och sunda arbetsplatser. På alla 
nivåer behöver vi jobba med tillitsbaserat ledarskap där alla känner att min organisation och min chef 
litar på mig, min förmåga och min kompetens, det är högt i tak och jag vågar framföra mina åsikter 
som blir väl omhändertagna, det är roligt att gå till jobbet. Lättare sagt än gjort, det tar tid och det 
krävs spridning av kunskap. Vi satsar 5 miljoner extra i kompetensutveckling för att införa det 
tillitsbaserade ledarskapet. 
 
Starten för att Göteborgs stad ska bli en attraktiv arbetsgivare i toppklass måste öka, åtgärder krävs 
nu. Bättre lön för de med de absolut lägsta lönerna, färre medarbetare per chef och ökade breda 
förmåner till alla våra anställda. En förmån som vi enkelt kan höja är cykelförmånen, fördubbla den 
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från 500 kronor per år och anställ till 1 000 kronor per år och medarbetare. 
Det blir inte bara en förmån utan även ett litet steg mot ökad hållbarhet. Tack för ordet! 

Anna Sara Hansson Perslow (C) 
Tack herr ordförande och hej göteborgare, hej igen! Det här är en debatt som i allra högsta grad 
präglats av nånannanismen, den röda tråden är genom dagen att det är någon annans fel, någon annan 
som ska göra det. Det var inte vi, men det är vi, det är vårt ansvar, oavsett mandatperiod. När 
Centerpartiet och Alliansen tog över styret för tre år sedan så möttes vi av ett stuprörstänk och som 
Emmyly var lite inne på här i sitt inledningsanförande i morse, så saknade vi en gemensam kurs, för 
vi satt i olika båtar. Det är tydligt nu att det är riktigt segt att vända ett skepp som har seglat lite långt 
åt vänster, men sakta, sakta går det. Men nu krävs alle man ombord. Jobb kommer från jobbskapare 
och för att få till ett arbete så behövs en jobbskapare. Fyra av fem jobb skapas av små och medelstora 
företag och människors uppdämda behov av att mötas, det visar sig just nu väldigt tydligt i 
restaurangernas ökade omsättning och som befarats så har besöksnäringen problem med att hitta 
arbetskraft. De har enormt mycket att göra. Dessa jobbskapare är svårt sargade efter över 19 månader 
av restriktioner, personalbrist, likviditetsproblem och en hög skuldsättning är några av de problem 
som just nu håller återstarten tillbaka. 
 
Några av oss här inne var med och drog i gång mötesforumet fredagar på Farellis, mitt under 
brinnande pandemi i januari i år och då blev det väldigt tydligt på vad synen om vem som skapar 
jobben är. För vi saknade och saknar ännu idag de partier som oftast är de som ryter högst då det 
handlar om just arbeten. Nu har vi setts på Farellis 23 gånger, nästa fredag är det den 24:e gången vi 
ses och det blir sista gången för i år, för julborden tar för mycket kraft från våra restauranger att 
träffas. 
 
Vi har skapat ett forum som inte bara har haft företagen och jobben i fokus utan även ett forum där vi 
alla har en part. Alla kan göra något och alla vill bidra, oberoende var vi kommer från. Varför har vi 
inte träffats förut? Det är en fråga som många ställde sig där inne på Farellis. Tack vare kris och 
pandemi så känner vi nu varandra och har en gemensam agenda där jobb och utbildning står på 
dagordningen tillsammans med frågor om trygghet och ledarskap, ett forum där vi är redo att ta i där 
det behövs. För vettig sysselsättning och jobb är den absolut bästa vägen till trygghet. Men människor 
är olika, vi lär oss olika, vi fungerar olika och det är det som är själva charmen, därför måste också 
vägarna till sysselsättning vara olika. Jag yrkar bifall till Alliansens budget 2022. Tack! 

Kalle Bäck (KD) 
Tack så mycket för det ordförande, fullmäktige, göteborgare! Göteborg har ett fantastiskt näringsliv. 
Varje dag gör företagare, stora som små, ett oerhört arbete genom att skapa innovationer som i sin tur 
leder till jobb och gör samhället bättre, det är ytterst grunden i ett välfärdssamhälle. Ingen av 
satsningarna på välfärden eller trygghet i Göteborg kommer att vara möjlig utan de resurser som 
näringslivet skapar, men vi får inte glömma att näringslivet inte bara finns för att skapa skatteintäkter 
utan det finns i första hand till för sig självt. Det är när människor möts, idéer uppstår och kapital sätts 
i omlopp som mänskligheten utvecklas och fler får det bättre. Ingen omfördelningspolitik i världen 
kan ersätta detta faktum. 
 
Under alla restriktioner som har slagit undan benen för många företag, har också människor i allt 
större utsträckning upplever jag, blivit varse hur viktiga företag är av alla storlekar, inte minst de små. 
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Man saknar inte kon förrän båset är tomt, så att säga. Visst har det funnits 
stöd att söka på nationell nivå, men det har ofta varit krångligt utformat och betalats ut sent och 
särskilt svårt har det varit, återigen, för de små företagen. Staden har därför vidtagit flera stödåtgärder 
som, i första hand, riktat sig till små och medelstora företag i de branscher som är mest drabbade. Som 
Anna Sara nämnde här innan, vi är ett gäng politiker, som under många fredagar det gångna året, 
träffat restaurang- och besöksnäringen på Farellis på Avenyn, för att få inspel om vad som kan göras 
för att stötta dem. Det finns många andra bra restauranger i staden också ska jag nämna. Men mycket 
av det som har diskuterats är internationell politik men även lokala frågor. Ett exempel, under 2021 så 
tog staden tillfälligt bort avgifterna för serveringstillstånd och alkoholsyn som en viktig stödåtgärd 
och för att restaurangnäringen nu ska kunna återhämta sig så avsätts medel i Alliansens budget för att 
de här avgifterna ska kunna slopas även 2022. Göteborgs restauranger är en viktig pulsåder för en 
levande stad och en växande besöksnäring, de förtjänar en ärlig chans att komma tillbaka. 
 
Krisen är långt ifrån över, men när vi nu blickar framåt så är det viktigt att ta fasta på hur viktigt 
företagande är och att vi måste jobba på att förbättra företagsklimatet i Göteborg. Vi har stigit i 
Svenskt Näringslivs rankning, nu föll vi lite det här året, det visar att här jobbet är inte på något sätt 
avslutat utan att det måste fortgå hela tiden, naturligtvis. Jag brinner själv lite extra för näringar 
kopplade till evenemangen, som ordförande i Got Event, och jag är glad över de uppdrag som vi får i 
budgeten för att säkra att vår stad även framöver är en stad som drar till sig arrangörer och 
evenemang. Vi har kommit i gång med publika evenemang igen, både vad det gäller idrott och 
konsert och jag hoppas att vi kan slippa restriktioner framöver, så vi kan stå där på Ullevi nästa 
sommar och se Iron Maiden live. Tack för ordet! 

Stina Svensson (Fi) 
Tack för ordet! Arbetsmarknaden är idag uppdelad i de som har jobb och de som inte har. Varför ska 
vi ha det så? Tyvärr så finns det patriarkala, funkofobiska och rasistiska strukturer som utesluter 
många, ett sådant samhälle vill inte vi ha. Vi rödgrönrosa, vi skapar mer jämlika och mer jämställda 
livsvillkor, för det krävs att vi ger goda förutsättningar för arbete. Att ha ett arbete är inte bara viktigt 
för den egna försörjningen och för att ha ett sammanhang utan även viktigt för människors livsvillkor. 
Vi menar att de arbetsmarknadsinsatser som görs ska inrikta sig på åtgärder för unga, utrikes födda 
och personer med normbrytande funktionalitet. Den rödgrönrosa budgeten ger tydliga satsningar för 
en jämställd stad, där kvinnor och män har likvärdiga villkor. Vi höjer lönerna för de med lägst löner, 
vi vill att arbetsmarknadsinsatserna som görs får personer med normbrytande funktionalitet, att det 
ska utökas och utvecklas. Många nyanlända kvinnor har barn i ung ålder och står långt från 
arbetsmarknaden idag. Vi rödgrönrosa menar att vi behöver skapa åtgärder som är skräddarsydda för 
den här gruppen. 
 
Det görs insatser över staden idag, men mycket mer behöver göras. Därför så satsar vi på den reform 
som jag har lyft i varje budget, Stadsdelsmammor. Det är en reform som handlar om att anställa 
relativt nyanlända kvinnor som ska utbildas till att agera guider för andra kvinnor i liknande situation. 
Stadsdelsmammorna kan sedan agera uppsökande och stödjande för att hjälpa andra kvinnor både i 
samhällskontakter, i arbetssökande och med stöd i föräldrarollen. Sysselsättningseffekterna är dubbla 
då personer utan arbete anställs för att underlätta andras inträde på arbetsmarknaden. En insats som 
Stadsdelsmammor bidrar till att minska klyftan mellan kvinnor och män, mellan inrikes och utrikes 
födda i vårt samhälle och det är en aktiv åtgärd för att bryta segregationen och uppnå jämställdhet 
mellan kvinnor och män. Tack för ordet! 
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Jonas Attenius (S) 
Tack för det ordförande, fullmäktigeledamöter och göteborgare! Högerstyret vill fortfarande att de 
som jobbar i välfärden ska bli färre, trots att vi har en global pandemi som slagit undan varje 
mytbildning om att välfärden skulle fungera under effektiviserings minutschema. Man planerar för en 
skattesänkning, trots att vi har ett skriande behov av utbildning för duktig personal som saknar rätt 
behörighet eller tillräckliga kunskaper i svenska. Man vill trycka in vinstkoncernerna i alla delar av 
välfärden, trots att varje skattekrona behöver gå till höjda löner för de som drar det tyngsta lasset, den 
första linjens välfärdspersonal. 
 
Styret har hotat kämpande rektorer med repressalier, angripit anställningstryggheten, konsekvent 
vägrat att kompensera välfärd för något så basalt som kostnadsutveckling. Personalvolymerna, som ni 
formulerar er och har formulerat er förr i budgeten, de ska fortsatt minska. Där får man säga att ni har 
lyckats. Under det här styret så har skolpersonalen minskat medan administrationen fortsatt öka och 
det här måste ni naturligtvis ta ansvar för. 
 
Socialdemokraterna föreslår i stället full uppräkning enligt index, höjda löner för välfärdspersonalen 
och ett låglönelyft för de som tjänar allra, allra minst. Färre konsulter och färre 
kommunikationstjänster, bekämpa otrygga anställningar och inleda en omfördelning från byråkrati ut 
till välfärdspersonal. Om valet går mellan en ytterligare ny kommunikatör och en ytterligare 
barnskötare, så faller valet på den senare och där går skiljelinjen mellan Socialdemokraterna och 
Moderaterna. Bifall till höjda löner, bättre villkor och fler kollegor. Tack! 

Jörgen Fogelklou (SD) 
Tack för ordet herr ordförande! Jonas, det låter jätteintressant det här, du pratar om att höja 
lägstalönerna, fixa schyssta villkor och så nämner du kommunikatör, det är roligt, det har vi varit 
emot i många, många år. Är du beredd att sätta dig ned med ett antal partier här och diskutera om vi 
kan hitta finansiering så att vi får upp lägstalönerna bland, bland annat, kommunal? Tack! 

Frida Tånghag (V) 
Tack så mycket ordförande, fullmäktige! Utan personal skulle välfärden stanna. Händer som behöver 
hållas för att ge tröst, händer som behöver hållas för att känna trygghet och händer som stadigt guidar 
den som behöver stöd i livet. Utan personal i förskola, äldreomsorgen, skola och socialtjänst, skulle 
välfärden stanna. Det ska vara möjligt att jobba ett helt yrkesliv i Göteborgs stad, här ska också 
människor vilja arbeta. För oss är vår personal i staden den viktigaste resursen för att kunna leverera 
en välfärd till göteborgarna. Tyvärr ser vi att de arbetsplatsrelaterade sjukskrivningstalen ökar över 
tid. Arbetsbelastningen har varit alldeles för hög och arbetsvillkoren för pressad, vi behöver därför 
fortsätta jobba mer aktivt med att fortsätta förbättra förutsättningar för personal att göra ett bra jobb. 
Vi står för en annan politik och satsar på välfärden i sin helhet. En underfinansierad välfärd drabbar 
all personal. 
 
Min uppfattning är att de största åtgärderna som krävs för att förbättra arbetsmiljön är att det behövs 
mer personal och fler kollegor, det duger inte att säga att “vi behöver bli mer effektiva eller hitta på 
nya arbetssätt att lösa problemen” med det höga sjuktalet och det enda som duger är att finansiera 
välfärden så att de ger fler anställda. Jag stannar där och kommer tillbaka. 
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Karin Lindberg (D) 
Tack för ordet! Varje dag går hundratals människor till jobbet i Göteborgs stadskärna. Jag pratar 
givetvis om handeln och restauranger, tillsammans skapar dem de arbetstillfällen och upplevelserna 
som vi alla möter i vår stadskärna. På så vis är, lite klurigt nog, lokaler och hela kvarter, faktiskt 
bemannade och omskötta sju dagar i veckan. De företagarna och deras anställda, det är också de som 
skapar förutsättningarna för en väl finansierad välfärd, som vi hörde här innan. Verksamheterna sköter 
de givetvis bäst själva, men vår uppgift är att sköta allt runt omkring. Ingen här har väl missat alla de 
utmaningar som stadskärnor står inför och särskilt vår, men vi har förutsättningar för att ändra detta 
om vi vill.  
 
Demokraterna vill göra allt för att göra innerstaden mer levande och det innebär att vi också måste 
lyckas behålla näringslivet. Jag tänkte nämna några saker. Verksamheter är beroende av att alla 
kommuninvånare och besökare faktiskt kan komma in till staden, därför är tillgängligheten avgörande 
och det är idag svårt att komma in till staden med bil, cykel, till och med lite svårt att gå och 
kollektivtrafik som inte fungerar. Allt är en utmaning, till och med otillgänglighet för transporter som 
in- och utleveranser. Göteborgs stad måste öka tillgängligheten för samtliga trafikslag. Vi vill även att 
Göteborg & Co ska sätta ett särskilt fokus på att marknadsföra vår stad för att öka tryggheten under 
kvällar och nätter och skapa ett stabilare, lokalt kundunderlag, så behöver innerstaden återbefolkas. 
 
Alla vi som är här har lämnat de här mötena vid 22-tiden och kommit ut till ett hyfsat öde Göteborg, 
det vill vi ändra. Vi vill att fokus inte ska ligga på Central Business District utan snarare att folk ska 
bo i staden. Vi vill ha en blandad miljö med arbetsplatser, handel, tjänster och inte minst boende, det 
här var bara några av de kraven [??].  

Alfred Johansson (S) 
Tack ordförande, göteborgare och kommunfullmäktige! Vi socialdemokrater går fram med konkreta 
förslag i pandemins spår, för att fler ska hamna i arbete, att fler familjer ska kunna försörja sin familj, 
att fler unga män kan gå till sitt jobb och underlätta för fler att byta bana mitt i livet. Men vad ser vi då 
i högerpartiernas förslag till budget? Otaliga uppdrag, fyllda med ord, såsom “utredningar” och 
“samordningar”. Det ska klargöras om organisatoriska tillhörigheter och som grädde på moset så ska 
saker och ting även kartläggas. 
 
Som ni förstår så är det inte många sådana arbeten med sådana ord, men när det gäller ideologiska 
skygglappar, då smäller det till på riktigt. Det återvunna uppdraget om 25% egen regi slog till som en 
slägga i stadens vuxenutbildning, mitt under pandemin, när lärare och personal kämpade som mest. 
När staden ville gasa och expandera för att möta det skriande behovet av utbildning, då tvärnitade 
borgarna den planerade expansionen. Kostnaden, den blev på 200 000 kronor för avbruten förstudie. 
 
Men kom ihåg var ni hörde det här först, prislappen för borgarnas ideologiska högerplog inom 
vuxenutbildningen kommer inte att stanna här. Mer kommer det att kosta med ökad byråkrati för att 
granska och följa upp de privata utbildarna. Ni kommer alltså fortsätta stapla 300 fler administratörer 
på bekostnad av 600 [??] lärare, vilket är ert facit sedan 2019. Konkret kan det innebära, alltså att vi 
får en stycken mindre SFI-lärare och istället så får vi två stycken nya kontrollanter på förvaltningen. 
Dessutom ökar detta godtyckliga mått till mål om max i egen regi, chansen för mer brottslighet att ta 
sig in på låtsasmarknaden som ni skapar på göteborgarnas bekostnad. Det är just göteborgarna, våra 
skattepengar som försvinner bort i vinstjakt till fjärran öar eller göder kriminella gäng. Ert fokus på 
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organisation, byråkrati och förvaltning dryper av ideologisk blindhet och är 
inte det den arbetslöse behöver, därför för mig är det alldeles uppenbart vad den arbetslöse behöver, 
den behöver handlingskraftig, socialdemokratisk politik, där flera hamnar i arbete genom utbildning. 
Tack! 

Stina Svensson (Fi) 
Tack ordförande! Jag skulle gärna bara vilja ha ett förtydligande, för jag hoppas att jag hörde fel, men 
du sade att “Socialdemokraterna vill att fler unga män ska komma i arbete”. Vad betyder det?  

Alfred Johansson (S) 
Tack för repliken där då! Jag berättar gärna mer om sossarnas budget som hade varit till gagn för 
göteborgarna. Det är ett av vårt uppdrag, bland annat, men självklart ska vi jobba för att hela staden 
hamnar i arbete genom utbildning. Tack! 

Stina Svensson (Fi) 
Tack så jättemycket! Jag ber om ursäkt. Då menas det med att Socialdemokraterna vill att fler ska 
komma in på arbetsmarknaden, inte bara unga män då? Tack! 

Ann Catrine Fogelgren (L) 
Tack så mycket ordförande, ledamöter och eventuella åhörare! Jag håller med dig om att i pandemin 
såg vi skillnader på de som kunde arbeta hemifrån och de som fanns ute bland göteborgarna och de 
har burit ett tungt och stort lass under det, så vi är dem tack skyldiga. Tiden är kort, jag skulle bara 
vilja nämna några saker här. Vi behöver ta tillvara bättre digitaliseringens möjligheter och det 
förenklar [??] och skapar utrymme för stadens anställda att fokusera på sina huvuduppgifter. Det är 
också så att vi vill att andelen av våra anställda som arbetar i direkt kontakt med invånarna i relation 
till den totala personalstyrkan, faktiskt ska öka och vi avsätter 45 miljoner för personal och 
kompetensförsörjning. 
 
Men jag kan inte ändå undvika att ta upp det som skedde i gruppledardebatten, där vi hörde S prata 
om att “ta makten över personalen”, med det här med anställningsstoppet och så vidare. Jag skulle 
vilja säga att vi har makten, det är det som vi ordföranden har, vi har den makten och att man inte har 
tilltro till att direktören tillsammans med sin ledningsgrupp tar ansvar och följer budget och arbetar 
med stadens bästa, är en förtroendefråga. Har inte nämnden förtroende för direktören, då får 
direktören lämna, det är det sättet som vi faktiskt arbetar på. 
 
S skriver också att man har ett tillitsbaserat ledarskap men samtidigt har man noll tillit till våra 
ledande tjänstepersoner bedömer vilka behov verksamheten har utan det ska en nämnd som ska agera 
som en HR-avdelning göra. Vidare skriver man att stadens chefer ska kunna utöva sitt ledarskap på 
bästa sätt och att de ska ges de bästa organisatoriska förutsättningarna med färre chefer, det ska ni ha, 
resonemanget håller inte ihop. 

Jonas Attenius (S) 
Tack för det ordförande, fullmäktigeledamöter! Det var bra att du citerade där, det stämmer, precis, vi 
vill att cheferna ska få bra förutsättningar och kan, så att säga, leda utifrån det mandat de har och så 
vidare, men vad vi pratar om, det handlar om hur styr du över överbyggnaden som växer. Hur vill du 
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styra det Ann Catrine? Vi har siffror på att överbyggnaden växer och vi blir 
allt färre i välfärdens yttersta led. Hur vill du styra det? Tack! 

Ann Catrine Fogelgren (L) 
Jag vill styra genom nämnden, genom de uppdrag som nämnden har och det som naturligtvis är vårt 
ansvar att göra. Sedan är det så också att man ska fundera över om man inte kan använda de 
styrfunktioner som finns, att avlasta de personerna som är längst ut till det. Vi vet att det finns en 
brist, det finns en kompetensbrist på personal i omsorgen och då kan man fundera över hur man kan 
använda annan personal för att underlätta för den personalen som är längst ut. Sedan har vi 
digitaliseringen och digitaliseringen har inneburit att medborgarna vill ha snabb kommunikation, man 
vill ha information, det är inte längre att skicka ett brev utan man vill ha det redan med vändande post 
och det är också en uppgift som vi inom kommunen har, att ge medborgarna den informationen. Det 
tror jag också underlättar, både för de ute i verksamheterna, att man har medborgare som förstår och 
kan få svar på de frågor man har. 

Jonas Attenius (S) 
Tack ordförande, fullmäktigeledamöter! Ni vill styra det genom nämnden säger du Ann Catrine. Jag 
tittar i er budget här, ni har ett uppdrag som att ni vill genomföra ett effektiviseringsarbete för att 
frigöra resurser, ett väldigt svepande uppdrag som, jag försöker leta inriktningen och jag har sökt på 
det i datorn och jag kan inte hitta något mer, det finns bara ett rent uppdrag där ni vill göra detta. Lägg 
ihop det också med att personalvolymen ska minska, hur styr du det? Du säger att du styr det genom 
nämnden, på vilket sätt styr du det? Vi är 800 färre inom vård, omsorg och skola, vi har 300 fler 
mellan 2018 och 2020, hur styr du det? 

Ann Catrine Fogelgren (L) 
Jag nämnde det också att vi anser att vi behöver digitalisera vår verksamhet bättre för att det kommer 
också att underlätta för personalen och där finns det effektiviseringsdelar att göra, tydliga sådana. Men 
jag tror inte att det är meningen att politiker ska bli någon förlängd personalavdelning eller HR-
avdelning som ska bestämma om man behöver en chef eller om man behöver anställa ytterligare 
personal, det är inte politikens roll på det viset. Vi har en verksamhet, vi har en ledning som styr, vi 
har en nämnd, vi har en ledningsgrupp och det är via dem, då får vi lägga uppdrag till nämnden i 
sådant fall, men att vi nämnderna ska sitta och avgöra personalfrågor, det är helt förkastligt. 

Mikael Wallgren (V) 
Det är viktigt att vi litar och tror på vår personal, det är viktigt att vi ger dem utrymme, men det är 
också viktigt att vi är aktiva, inte minst vi som sitter i presidier och ser till att det kommer både 
yrkanden med informell styrning. Så jag tycker ni har en poäng bägge två här. Titta, jag kan vara 
riktigt nyanserad. Men, Ann Catrine, förklara då för mig, du pratar mycket om att vi inte ska lägga 
oss, politiken ska inte stämpla in, kan du då förklara hur det kommer sig att din gruppledare i stort sett 
hotar rektorer med sparken om de inte håller budget, i media? Är det personalpolitik? Tack! 

Ann Catrine Fogelgren (L) 
Jag tänker inte svara på den frågan, men däremot så tillitsbaserat ledarskap, det tror jag vi alla vill ha i 
det här rummet, det är det vi strävar emot och då gäller det naturligtvis vår nämnd också. Det är 
genom ett aktivt deltagande i nämndarbetet, genom presidiearbetet, där du har en dialog med 
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direktören som ansvarig för nämnden, det är så vi styr och det är den linjen vi 
måste upprätthålla. Så det tycker jag i alla fall är det som vi på denna sida ser på den här frågan, vi 
kan inte tänka oss att man ska ifrågasätta den verksamheten, när man ska följa sin budget också som 
är. 

Mikael Wallgren (V) 
Nej, jag håller helt med, så länge förvaltningen når de målen vi sätter upp och så länge vi ser att det 
går framåt, så ska vi självklart inte lägga oss i detaljerna, men däremot så kan vi sätta mål och också 
följa upp och lägga konkreta yrkanden när vi inte tycker att det går tillräckligt fort och så vidare. Så 
jag tror att det är viktigt att vi håller den rågången och fokuserar på vart vi vill hän och litar på både 
chefer, medarbetare och andra i vårt hägn, gör sitt jobb. Tack! 

Anders Sundberg (M) 
Tack så mycket ordförande, ledamöter! Jag kan bara säga så här, för min del då som ordförande i 
BRG, så har vi en fantastiskt bra personal som, med stor skicklighet, också leder näringslivet i 
Göteborg genom, inte minst den här pandemin som vi har haft nu. Näringslivet har stått inför stora 
utmaningar under den här tiden och vi hoppas naturligtvis att det här klingar av. Men däremot kan 
man konstatera, med hjälp av de insatser som faktiskt kommunen har gjort tillsammans med statliga 
åtgärder, inneburit att vi har ett mycket starkt näringsliv och också ett konjunkturläge som är starkare 
nu än innan pandemin. Ett starkt näringsliv som bidrar till att skapa arbete och sysselsättning till våra 
medborgare i Göteborg och regionen och tack vare detta har vi också en hög grad av sysselsättning 
som gör att vi också får fortsatt höga skatteintäkter i Göteborg, avgörande för vår välfärd. 
 
Jag skulle också kort vilja belysa den stora förändring som näringslivet faktiskt genomgår just nu och 
det är så här att idag så, när det gäller IT och företagstjänster så har det tagit över yrkesroller idag och 
var femte privatanställd i Göteborgsregionen sysslar då med det här. Den delen är väsentligt högre än 
i övriga landet och till och med jämfört med Stockholm och Malmö. Allra starkast har den här 
ökningen varit inom tjänstesektorn och de här kunskapsintensiva tjänsterna. 2019 sysselsatte de drygt 
30 000 fler än 12 år tidigare och det här är en stor förändring, speciellt för Göteborg som har varit en 
gammal tung industristad, där vi idag går mot mer och mer krävande arbete inom då, framför allt, IT 
och där är vi bland de platser i Sverige som är mest attraktiva att verka på. Jag vill med detta då yrka 
bifall för Alliansens budget och också för de särskilda yrkandena till BRG och de uppdrag man ska få. 
Tack! 

Nina Miskovsky (M) 
Tack ordförande! Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare som motverkar tystnadskultur och ger goda 
karriärmöjligheter. Cheferna ska vara lyhörda och ha en tydligare roll där fokus ska ligga på ledning 
och styrning, inte tidskrävande administration. Det hälsofrämjande och förebyggande 
arbetsmiljöarbetet ska stärkas och utvecklas och stadens hälsoutvecklare ska bidra till det och arbetet 
med att radera osakliga löneskillnader behöver fortsätta. En ökad digitalisering kräver att stadens IT-
system förbättras och ett sätt att göra det här är genom digitala arbetsmiljöronder med syftet att ta reda 
på hur systemen fungerar för medarbetarna som använder det, hur de kan förbättras och hur det 
dagliga arbetet i IT-systemen kan underlättas. Detta är främst efterfrågat av socialsekreterare och 
inom vård och omsorg. 
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Vi ska kraftfullt motverka tystnadskultur och otillåten påverkan. Det finns nu 
med extra frågor gällande tystnadskultur och otillåten påverkan i årets medarbetarenkät. På så vis får 
vi en tydligare bild av hur det ser ut i staden för att kunna vidta lämpliga åtgärder. Stadens 
medarbetare ska kunna känna sig säkra på jobbet. Var fjärde socialsekreterare har känt sig utsatt för 
hot och våld av händelser relaterat till deras tjänsteutövning de senaste åren, det är oacceptabelt och 
vårt mål är att socialsekreterarnas arbetsmiljö ska vara både trygga och säkra. Tack! 

Frida Tånghag (V) 
Tack så mycket! Jag kan inte låta bli att fråga Nina ändå, vad det innebär att vara en attraktiv 
arbetsgivare när ni skär rakt över hela linjen, 0,6% bort, det är 216 miljoner kronor som direkt 
kommer drabba all personal? Personalen får betala sin egen löneökning med färre kollegor utan 
uppräkningen av SKR. Eller varifrån i verksamheten hade ni tänkt hitta 216 miljoner kronor eftersom 
personalen är det enda vi har som är en disponibel kostnad? Jag stannar där. Tack! 

Jonas Attenius (S) 
Tack för det ordförande, fullmäktigeledamöter! Nina, jag fick inte så bra svar i förra eller vi hade 
väldigt olika mening kan vi konstatera i förra replikskiftet, jag och Ann Catrine här. Men när vi nu 
pratar byråkratin, ser du ett problem att byråkratin växer i staden eller behöver vi inte ta tag i det över 
huvud taget? Jag nämnde siffran innan, att vi var 800 färre inom vård, omsorg och skolan och 300 fler 
inom administration, tycker du att det är ett problem? Uppenbarligen så tycker ni någonstans att det är 
ett problem, för ni vill att personalvolymerna ska minska, det säger ni, det säger Alliansen, ni vill det. 
Men hur vill ni styra det? Det är egentligen det jag är på jakt efter, hur vill ni styra det? Tack! 

Nina Miskovsky (M) 
Jag vill svara på det och jag tycker att man ska se över olika poster, det kan vara kommunikatörer som 
ni nämner, men jag tycker att man ska göra en helhetsöversyn och se var det görs på bäst sätt, inte 
peka ut, till exempel, chefer. Jag skulle vilja ställa en motfråga också, om S vill ha färre medarbetare 
per chef, men man vill också samtidigt ha ett anställningsstopp av chefer, hur går det ihop Jonas? 
Tack! 

Jonas Attenius (S) 
Tack för det ordförande! Om du tittar lite närmare i vår budget så ser du just att yttersta linjens chef 
och tillhörande admin, avlastande stöd, där gör vi en liten öppning för det är undantag, men när det 
gäller hela överbyggnaden i stort, då lägger vi ett anställningsstopp, det gör vi. Men jag vill ändå 
förklara, det verkar som att det inte går fram här, vi ger mandaten till nämnden att fatta beslut kring de 
här frågorna och man kan göra motiverade undantag, men då är det nämnden som fattar beslut. Det är 
sant, precis som vi just sade i replikskiftet innan, vi gör ryck i delegationsordningen, det är det vi gör 
under en tid. Tack! 

Helena Norin (MP) 
Tack! Jag tänkte prata om rödgrönrosas näringslivsbudget och vi vill jobba med att stärka 
näringslivets engagemang för att minska skillnaderna i livsvillkor och hälsa, samt bidra till en hållbar 
utveckling och allt det här är i linje med Agenda 2030-målen. Vi ser positivt på samverkan mellan 
staden, akademin och näringslivet och vill utveckla stadens roll som testbädd, det gynnar framtida 
innovationer, ett område där Göteborg är framgångsrikt och vill fortsätta vara så. Göteborgs stad ska 
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ha en god beredskap för att stötta och samordna initiativ i den cirkulära 
ekonomin och inom delningsekonomi och där finns en strategi i miljö- och klimatprogrammet, inom 
det området, och leasingbolaget har samordningsansvaret. 
 
Här vill jag särskilt lyfta fram byggsektorn. Det finns otroligt mycket att göra vad gäller återbruk av 
byggmaterial. Idag jag staden alldeles för lite när det gäller ökat återbruk, nästan allt rivningsmaterial 
går till deponi och varken byggnadsnämnden eller miljö- och klimatnämndens tillsyn driver att det ska 
ändras, det måste vi förändra. BRG har ett nu avslutat projekt, Återbruk Väst, som visat potential vid 
vad det gäller detta och det kan Göteborg omsätta till reguljär verksamhet samt kräva användning av 
återbrukat material vid byggnation. Vi vill därför stärka BRG:s arbete med Göteborg Climate 
Partnership för ökad samverkan och bygga upp kontinuerliga plattformar för samarbete. Tack!  

Helene Odenjung (L) 
Tack så mycket ordförande, fullmäktige! Anders Svensson tyckte jag inledde den här debatten väldigt 
bra med att beskriva vad vi gör tillsammans för att försöka skapa mycket bättre förutsättningar, både 
för den som står långt utanför arbetsmarknaden, den som är på arbetsmarknaden och behöver växla 
om och hela det samarbete som vi inte bara gör i staden utan faktiskt också i Göteborgsregionen. Det 
hade jag tänkt att trycka lite grann på, allt det arbete som görs gemensamt i GR, i branschråd, för att 
se till att de som har ett arbete men kanske inte den relevanta utbildningen faktiskt får den kompetens 
och papper på det, men också den stora grupp som vi nu tillsammans med BGR och faktiskt ESF-
medel, kan se till att de kan kompetensväxla, därför att vi har en hel industri som ställer om hela sitt 
bränslesystem, kan man förenklat säga, det vill säga, alla står inför ett riktigt rejält kompetenslyft. 
 
Det nämndes tidigare här under debatten idag att vi behöver se till att fler faktiskt tar en 
yrkesskoleexamen, det är det fler som gör, som skaffar sig en behörighet för att gå vidare på 
yrkeshögskola. Yrkesvux växer mer än någonsin, sedan är det lite otur Alfred, den här prislappen på 
200 000 för en avbruten utredning kring vuxenutbildningen i Göteborg tänker jag att du kanske ska gå 
hem och fundera över de 400 miljoner det kostade när ni bolagiserade vuxenutbildningen en gång i 
tiden. 
 
Sedan var det det där med SFI och hur man får lov att ta betalt eller inte för SFI. Sverigedemokraterna 
har varit väldigt tydliga med att de vill ta bort pengar som går till skolor i utsatta områden, man vill att 
SFI ska kosta, man vill att modersmålsundervisningen ska diskuteras och man ska ta fram en ny 
policy, men uppenbarligen vill man inte att studiehandledningen på modersmål ska göra att fler klarar 
studierna eftersom man faktiskt behöver kunna rätt mycket svenska för att klara matten. 

Yvonne Stafrén (SD) 
Tack herr ordförande och ledamöter och åhörare, om det eventuellt sitter några kvar än! Som 
företagare i drygt 30 år vill jag belysa företagandet i Göteborgs kommun. Av Svenskt Näringslivs 
årliga ranking av företagens inställning till att driva företag i vår kommun ligger Göteborg på 191: a 
plats, 2020 låg vi på 189:e plats, så det går bakåt och det tycker jag är skrämmande. Jämförande 
siffror för vår grannkommun Härryda är nummer 2 och då kan man fråga sig varför det ser ut så. 
Förmodligen för att vi är för dåliga på att ta hand om våra företag, attityden [avbrott] företagande och 
kommunens service och bemötande eller hur upphandlingar sköts. 
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Det handlar om tillstånd och tillsyn, en tillförlitlig och snabb ärendehantering. 
Inte minst attityder till företagandet hos kommunpolitiker, tjänstepersoner och samhället i stort. Vi har 
ett flertal stora, fina företag som vi är stolta över, men vi måste arbeta bättre för små och medelstora 
företag och ge dem bättre villkor och underlätta deras byråkratiska vardag. Entreprenörer ska ha tid 
för att engagera sig i sina livsverk och därmed skapa trygghet för sina anställda. Det Göteborg kan 
göra för att underlätta för företagen att växa och bidra till högre skatteintäkter som i sin tur leder till 
högre välstånd och välfärd, det ska vi också göra. Vårt arbete för ett företagsklimat är en viktig 
pusselbit om vi ska få fler företag att vilja etablera sig i vår kommun. Vi sverigedemokrater vill bland 
annat att upphandlingar ska utformas så såväl mindre som större företag har möjlighet att konkurrera 
om stadens uppdrag. Vi ska jobba affärsmässigt och mer effektivt och vi ska minska byråkratin vid 
avtalshantering. Därmed yrkar jag bifall till Sverigedemokraternas budget. Tack! 

Camilla J R-M Widman (S) 
Tack så mycket ordförande, fullmäktige! Genom kvalitetssäkrad vuxenutbildning, kommunal och 
kontrollerad svenskundervisning, företagsnära matchning och livslång kompetenshöjning, tar vi 
tillvara på den gröna omställningen inom industrin, knäcker den ojämlikt fördelade arbetslösheten, 
tryggar vanliga göteborgares rätt till en meningsfull sysselsättning och ger människor den frihet som 
en egen lön innebär. Det tjänar de arbetslösa, löntagarna, näringslivet, barnen och hela samhället på. 
Jag vill också prata lite grann om våra välfärdsarbetare, de som är anställda i vår stad. De är bland det 
viktigaste som vi har och det är de som får betala priset när ni med den borgerliga budgeten vill dra 
ner på antalet anställda i staden och effektivisera. Vi vill skära i byråkratin för att de anställda ute på 
golvet ska få fler arbetskamrater, fler arbetskamrater som kan ta hand om alla de utmaningar som de 
står inför i vardagen. För oss socialdemokrater är arbetsmiljön och om vi satsar på den så kommer 
personalen inte behöva stressa lika mycket som de gör idag, detta tror vi också leder till att 
sjukskrivningarna minskar och minskar sjukskrivningarna så blir det också bättre kontinuitet och det 
är det som våra verksamheter behöver.  

Mikael Wallgren (V) 
Tack ordförande, fullmäktige! Mycket viktigt och bra är sagt här idag, men jag vill återkomma till 
människosynen där jag avslutade. Det är så här att i högern, i sin budget, föreslår att man ska införa en 
typ av straffarbete där den som är olycklig nog att inte ha dragit vinstlotten på det kapitalistiska 
systemets arbetsmarknad, tvingas utföra hårt arbete för en spottstyver i form av försörjningsstöd. Det 
är glädjande att högern förstår att arbetslösa kan utföra arbeten, rensa diken, sortera avfall, med mera, 
som vi har fått exempel på. Frågan är dock varför de ska behöva arbeta utan riktig lön. Ser högerstyret 
ett behov av bättre renhållning, låt oss då anställa fler, hör bara av er, vi kan säkert enas. Men att 
tvinga folk till straffarbete är uppenbart en del av det nakna klassförakt som florerar bland de som 
själva aldrig har behövt sitta och redovisa kvitton på ett socialkontor. Vad som däremot faktiskt 
stärker arbetslösa göteborgares framtidstro är kompetenslyft som utgår från individens behov och 
förutsättningar. För vissa kan det handla om en uppdatering av yrkeskunskaper, för andra omskolning 
till en helt ny bransch, för att den gamla inte fungerar längre. För ytterligare en stor grupp så handlar 
det om att få hjälp med att få till sina svenska för att kunna förverkliga sina drömmar. Det måste vara 
vårt perspektiv, hur vi kan lyfta människor genom möjligheter, inte sitta och säga att “de är arbetslösa 
för att de inte vill jobba”. Nej, de är arbetslösa för att det inte finns arbeten, jag trodde det var 
grundläggande, hur företaganden och arbetsmarknaden fungerar. Därför yrkar jag bifall till den 
rödgrönrosa budgeten. Tack! 
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Anna Sara Hansson Perslow (C) 
Tack så mycket! Mikael, jag vet inte riktigt var jag ska börja någonstans. Du har nog kanske inte 
träffat de här personerna det handlar om. Vi har idag 24 000 personer i totalt utanförskap i Göteborg. 
De personer som vi har i arbete, nu talar jag för park och natur, är människor som inte kommer att 
kunna sitta i arbetsmarknaden av någon anledning. Jag kommer inte gå in på anledning varför, men 
det handlar om psykisk ohälsa, det handlar om krigsskador, det handlar om det ena med det tredje. Du 
menar alltså att människosynen är att sitta hemma och plocka ut bidrag är bättre än att tillhöra ett 
sammanhang att lära sig någonting mer. För övrigt så kan jag säga att det utbildas för fulla muggar, vi 
har utbildningar när det gäller både det ena och det andra. Du får jättegärna hänga med ut och hälsa på 
dem någon gång, varmt välkommen. 

Mikael Wallgren (V) 
Jag sitter i NAV, jag vet att vi har gott om utbildningar och jag har också varit på besök hos en del 
frivilliga organisationer som tar emot folk i det här. Det är det jag säger, om det bara vore så att de 
arbeten som finns i park och natur och det som finns inom NAV och de utbildningar vi har i staden, vi 
har det, men varför skriver ni då in i budgeten och pekar ut för vad ni gör med den texten, det är att ni 
säger att de här människorna inte vill jobba, det är det ni säger. Att ni sitter på era höga hästar och 
säger att det här, “ni vill inte”. Det är klart vi behöver arbetsmarknadsåtgärder, men det ska utgå från 
individen, inte svepande och säga att “går du på försörjningsstöd så gör du det för att du är lat”. Tack! 

Anna Sara Hansson Perslow (C) 
Det är så här, att vi tror, och det har vi sagt hela kvällen här, att vägen till trygghet är sysselsättning 
och det tror jag vi är överens om. Vi har inte hävdat att någon är lat, vi hävdar att man mår bättre om 
man gör saker, att man tillhör något och lär sig någonting. Så du behöver inte prata om höga hästar, 
för det finns inga på högersidan eller vänstersidan, vi är alla människor här. Tack! 

Mikael Wallgren (V) 
Jag tar mig friheten att prata om höga hästar för ert block, som pratar om att, på riksplanet går ni ut 
och pratar om hur oerhört höga bidragen är, att vi minsann ska ha ett bidragstak så att 
barnfattigdomen ska öka, för att den ensamstående mamman med många barn ska få ännu lägre 
bidrag. Det går ert block ut med på riksplanet och det är precis samma tankemönster här. Jag sade 
tidigare idag, vi måstes se individen, vi måste hitta verksamheter som passar just dig och dig. Vad 
behöver just den enskilda personen för att kunna komma in på arbetsmarknaden, inte att säga 
“sysselsättning, det är väl bra”. Men det ska väl vara meningsfull sysselsättning och det ska allra helst 
vara sysselsättning som ger lön eller som åtminstone leder till lön. Tack!  

Helene Odenjung (L) 
Mikael, du sade förut att du nästan var lite liberal, jag vet inte var den ådran tog vägen för den 
försvann nog där lite tror jag. Men om jag tänker så här, att det vet du, att det finns en grupp som står 
väldigt långt från arbetsmarknaden och som, trots att de söker väldigt många jobb, så får de inga. 
Precis som du påpekade och som jag sade också i mitt anförande, så handlar det om att vi behöver 
matcha så att de kan bli anställningsbara. Men under tiden så finns det väldigt många som tyvärr har 
hamnat i ett bidragsberoende, de kommer inte ur det. Hur ska man göra då? För några handlar det om 
att faktiskt få lite högre förväntningar på att kunna pröva ett jobb, en del klarar inte det och det är de 
Anna Sara pratar om, de behöver någonting annat, men att man får lov att tillhöra och tillföra, det är 
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bara bra. Då tycker jag, om du ska vara så kritisk, då ska du vända dig till de 
andra också, för Magdalena Andersson stod i sin talarstol som ny partiledare och trodde att det här var 
någonting man uppfunnit nu, så är det inte. 

Mikael Wallgren (V) 
Jag ber om ursäkt, det är klart att när sossarna försöker tävla med högern om att låta tuffast mot de 
utsatta, då förtjänar de också kritik, det får jag ge dig Helene. Vi behöver sammanhang, vi behöver 
göra saker, men jag tror på människan, jag tror att alla människor, även de som står långt från 
arbetsmarknaden, vill någonting annat. Det är ingen som vill gå på försörjningsstöd en dag längre än 
nödvändigt, en månad längre än nödvändigt, att gå på ner kontoret och visa sina kvitton. Jag har 
provat det, det är inte så att folk vill göra det. 
 
Men, den symbolpolitiken man ägnar sig åt, när man i stället för att låta socialsekreterare och andra av 
vår personal jobba med de här människorna, så vill man skriva in minsann att nu ska vi ta hårda tag 
mot de som är utsatta, det är det jag vänder mig emot. Tack! 

Helene Odenjung (L) 
Jag tycker vi ska ha hårda tag mot de som fuskar. Mot de som faktiskt går till ett annat jobb och 
kvitterar ut ett bidrag och det tror jag vi är helt överens om. Så din retorik handlar om några andra 
egentligen än oss här, därför att det finns alldeles för många som inte har fått chansen, som alldeles 
för lätt har hamnat i en fälla, därför att det finns det här skyddsnätet som jag tycker är så enormt 
viktigt att det finns, det har snärjt in dem så att de är ofria, de har fastnat i bidragsberoende. Då ska 
kompetenscentrum och andra insatser se till att de hamnar ut i det fria igen. Men det finns andra här 
som tycker “nej, men vi ska låta folk betala sin sfi själva”. Jag har fortfarande inte fått svar från 
Jörgen Fogelklou hur det ska gå till, därför man får nämligen inte ta betalt för SFI. Man får möjligtvis 
ta betalt för böckerna, men deras budget är olaglig på många sätt, så det är väl delvis en annan debatt. 

Mikael Wallgren (V) 
Den tankevurpan gör Sverigedemokraterna rätt ofta. Det handlar inte om att förbättra integration, det 
handlar om att man vill sätta åt folk som inte nödvändigtvis ser ut och beter sig precis som dem själva. 
För vill man ha en stark integration, då vill man satsa på utbildningen, då vill man göra det lätt för 
människor att utbilda sig och komma in i samhället, inte försvåra för dem, där är vi helt överens. 
Tack! 

Anders Svensson (M) 
Tack för det herr ordförande, ledamöter! Det sades tidigare att vi var otydliga, luddiga i våra uppdrag, 
från någon från S, tror jag, som sade detta. Låt mig då ge två exempel på vad vi skriver våra uppdrag. 
Ett exempel är detta, om man läser SFI med försörjningsstöd, då skrivs man in på kompetenscentrum. 
Varför då? För att få tillgång till coachning, matchning, hjälp och stöttning, komma ut i eget arbete, 
det tycker jag är rätt konkret. Ett annat exempel, det är att människor långt från arbetsmarknaden, det 
är dem vi pratar om nu, vi ska låta dem ge arbete, möjlighet att få praktik, arbete, inom park och natur, 
[??]. Det är ett sätt att bryta en vana, för precis som sades nyss, så tror också vi inom Alliansen, hör 
och häpna, att alla vill arbeta och alla kan, de flesta i alla fall, kan arbeta. Men man behöver hjälp att 
bryta en vana, vanans makt är stor, plus att man visade också att jag har gjort någonting, jag har inte 
bara suttit, jag har gjort någonting konkret arbete. Det är ett annat konkret exempel.  
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Miljöpartiet vill satsa på sommarjobb, jättebra, det är bara det att Miljöpartiet, 
när ni för tre år sedan sist hade makten, så hade ni 2 000 sommarjobb, nu har vi 4 000. Det är bra att 
ni vill det, det vill vi också. 
 
Till sist, det här med anställningsstopp. Jag kan förklara varför det är svårt att förstå 
Socialdemokraterna, Attenius. Låt säga att en rektor slutar, det händer att rektorer slutar, då vill inte ni 
anställa en ny. Det är det som innebär anställningsstopp. Det blir ganska svårt, vilken skola ska inte ha 
en rektor? Är det någon i Angered? Frölunda? Nu verkar det som att ni kryper till korset där och säger 
“men, förresten, nämnderna får ge undantag”. Bra, så ni menar anställningsstopp men ändå inte 
kanske riktigt? Tack! 

Frida Tånghag (V) 
Tack så mycket! Jag får väl hålla med om att det ändå är lite luddigt, för när ni skriver om nämnden 
för arbetsmarknads och vuxenutbildning så skriver ni på övergripande verksamhetsmål, “Göteborg 
har en förskola och skola som skapar goda och jämlika uppväxtvillkor”. Vad har det på nämnden av 
arbetsmarknads och vuxenutbildning att göra? 

Jonas Attenius (S) 
Tack herr ordförande, fullmäktigeledamöter! Anders, det står i vår budget, det är inget hittepå, det har 
stått där i tre år, så det har stått där hela tiden, så det är inget nytt. Men jag har en fråga tillbaka där, 
angående era försörjningsjobb som ni gjorde en stor sak av. Till slut tycker jag ändå ni hyfsat har 
landat in, men vi har suttit i samma nämnd du och jag, vi har motprestationer i Göteborgs stad idag. 
Om socialtjänsten bedömer att en individ står till arbetsmarknadens förfogande, vad händer då? Då 
blir man inskriven, hos oss höll jag på att säga, nu sitter inte jag i den nämnden längre, men i 
kompetenscenter. Varför gör man det? För att man får vidareutbildning, förhoppningsvis är då så att 
man kan matcha direkt och det är jättebra, men oftast är det utbildning mot ett bristyrke och som 
någon lyfte, Perslow, som lyfte förut också kring inte minst besöksnäringen nu, som är så viktigt. 
Bristyrken, det är jättebra, jag ville bara säga, så vi har det redan. Tack! 

Martin Nilsson (MP) 
Tack! Anders, du sade att vi hade skapat de 2 000 första sommarjobben, jättebra. Sedan sade du att 
det hade ökat till 4 000 tack vare er, jag skulle nog vilja säga att vi har gjort det tillsammans. En stor 
del dem tror jag har tillkommit inom Framtiden och du kan fundera på vilka som är majoritet där. 
Men vi ville höja det här till 6 000 och jag tänker att det kanske ni vill vara med på också, så då ökar 
vi helt enkelt, för det är väl lagom att gå i 2000-etapper med jämna mellanrum. Tack! 

Anna Karin Hammarstrand (D) 
Tack för ordet ordförande, fullmäktigeledamöter och göteborgare! Jag kommer också här som 
företagare med över 35 års erfarenhet att återknyta till Yvonnes anförande här om vikten av våra 
företagare för vår välfärd. I Sverige finns det över en miljonföretag som har skapats av våra, cirka 500 
000 företagare. Småföretagen som avser företag med färre än 50 anställda utgör cirka 99,4% av dessa 
och står för hela 4 av 5 jobb. Den stora majoriteten av småföretagen är ägarledda och nästan alla 
företagare vill växa och därmed skapa fler jobbtillfällen som i sin tur behöver servicefunktioner från 
andra småföretag. Jobben som skapas i småföretagen genererar inte bara inkomster till de anställda 
utan också till vår välfärd. Alla dessa företag och anställda betalar kommunal inkomstskatt. I 
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genomsnitt ligger den kommunala skattesatsen på 32%, varav 21 
procentenheter går till kommunen och 11 procentenheter går till landstinget. Småföretagen står för de 
klart största skatteintäkterna på kommunal nivå. Totalt står de små företagen med mindre än 50 
anställda för 29% av de kommunala skatteintäkterna i Sveriges kommuner, jämfört med 21% för de 
större företagen, 50+ anställda. Ändå prioriteras fortfarande storföretagen framför småföretagen i de 
politiska rummen, trots att det, exempelvis, är 208 av Sveriges 290 kommuner är småföretagaren som 
är den största skattebetalaren. Exempelvis är småföretagens andel i kommunala skatteintäkter i Åre 
hela 43%. Det finns mycket att göra. Dessa skatteintäkter från våra småföretagare går bland annat till 
att bygga och underhålla gator, vägar, parkering, parker, idrotts- och fritidsanläggningar, till skolor, 
bibliotek, räddningstjänst, ekonomiskt bistånd. Jag får komma tillbaka.  

Mikael Wallgren (V) 
Det är intressant, jag kan glädja dig Anna Karin, att i NAV så har det diskuterats två stora områden 
väldigt, väldigt mycket, nu senast. Det har dels diskuterats fordonsindustrin och de spännande, nya 
projekt som är på gång där, men vi har ägnat väldigt stor tid och diskussion, i såväl presidium som 
nämnd, kring besöksnäringen och den utmaning de står för och hur olika utmaningarna är. Säkert 
Anders kan hålla med om här, att vi först trodde att det var en typ av utbildning som de efterfrågade, 
men de visade sig väldigt olika. Där är också glädjande att se att delar av, framför allt inom 
hotellbranschen, att det finns ett intresse för att utveckla de anställda och bredda det, vilket är väldigt 
lovande.  

Frida Tånghag (V) 
Tack så mycket! Vår tids största arbetsmiljöproblem är att all välfärdspersonal hela tiden tvingas att 
bli mer effektiva, när de ekonomiska ramarna blir mindre. Men människor är inte maskiner och det 
går inte att effektivisera mänskliga möten utan att stress uppstår. Nu börjar det precis bli det som blir 
konsekvenserna av den borgerliga budgeten eftersom att ni inte ens räknar upp. Vad innebär högerns 
politik? Är resonemanget att snabba skor och ett leende inte kostar någonting? Nu blir minus gånger 
minus förvisso plus och det kanske är det som högern har räknat på när ni skär ner. Nu är det här lite 
annan matematik och för stadens anställda blir resultat bara minus på alla punkter. Vi hade hellre sett 
satsningar på vår personal, vår budget kompenserar för hela uppräkningen och vi är beredda att satsa 
ytterligare 74 miljoner där vi lägger majoriteten av pengarna på äldreomsorgen och vi vill också se 
rena låglönesatsningar och mer jämställda löner. 
 
Vi vill se satsningar där vår personal får möjlighet till utbildning parallellt med arbete, en investering 
som skulle öka både jämställdhet och jämlikhet. Nu ser jag att Nina inte är här, men det hade 
fortfarande varit trevligt att veta var ni hittar 216 miljoner utan att det drabbar personalen. Tack så 
mycket!  

Bettan Andersson (V) 
Tack så mycket ordförande, fullmäktige, ni som lyssnar! Jag blev lite konfunderad förut här när vi 
pratade om personalen, för att stor del av personalen i kommunen är kvinnor, kvinnor inom 
äldreomsorgen, kvinnor inom socialtjänsten och en del andra yrken. Det är skittufft för de flesta idag 
att jobba i kommunen i de här och det är kvinnor som jobbar och det är välfärdens arbetare. Jag kan 
tala om att det finns en stor oro i de här leden inför att er budget ska gå igenom här idag, för man vet 
att det kommer att komma nedskärningar.  
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Vi pratade om det här med tillitsbaserat ledarskap. Jag tror att det är många 
här som tycker att det är någonting vi ska ha, men vi har inte det i staden, det är inte tillitsbaserat 
ledarskap ute i stadsdelarna, på skolorna och på andra ställen utan det finns en oro för att man som 
chef inte kan hålla budgeten, för budgeten är överordnat allt annat. Budgeten bör faktiskt inte vara 
överordnat socialtjänstlagen. När en av då företrädarna i staden går ut och säger att “han ska följa 
rektorerna så att de håller budget, annars blir de inte långvariga”. Är det tillitsbaserat ledarskap Axel 
Darvik? Jag kallar inte det tillitsbaserat ledarskap och jag tycker också att när man sitter i en nämnd, 
precis som du sade Ann Catrine, så ska man naturligtvis hålla den rågången man har, men man ska 
också, tycker jag, som politiker prata med både medarbetare och med de fackliga representanterna, för 
där får man en helt annan information som man faktiskt inte alltid får från förvaltningsledningen. 
 
Så var det någon som pratade om att “plocka ut bidrag”. Jag blir ganska provocerad. Plocka ut bidrag, 
det är inte det man gör när man går på försörjningsstöd, det är helt andra fenomen. Tack! 

Karin Alfredsson (D) 
Ordförande, ledamöter, göteborgare! En av orsakerna som fick mig som handlare att gå in i politiken, 
var att jag kände att det inte fanns en plan för innerstaden. På den tiden så var Västlänken bara ett hot 
och e-handeln och digitaliseringen formade framtiden. Politiken pratade inte någonting om hur 
innerstaden och Göteborgs hjärta skulle se ut i framtiden och det gällde även då näringslivet kände 
jag. Nu har vi ett jättefint hjärta här ute på Gustav Adolfs Torg och det är jättebra, men jag kan känna 
att det fortfarande saknas lite vision hur näringslivet ska fungera inne i innerstaden. Det har vi några 
idéer på då, hur vi tycker, för nu så har vi haft en pandemi och den fortgår fortfarande och det kommer 
leda till ännu fler tomma lokaler inne i staden. Vad kan vi då göra, vad kan vi göra för att inspirera 
göteborgarna att vara i innerstaden och starta nya företag inne i innerstaden, som vi tycker är viktigt? 
 
Vi i Demokraterna ser att vi kan hjälpa till med att inspirera, att fylla dessa tomma lokaler med till 
exempel ung företagsamhet, lokalproducerade varor, med mera. Det behövs skapas mer 
förutsättningar för att butikshandeln och e-handeln ska hitta synergieffekter, för många av stadens 
handlare är också e-handlare. Hur ska vi göra för transporter in och ut ur staden? Många sitter ute i 
olika orter och handlar eller i staden och handlar sådant som finns i innerstaden. Vi kan skapa hubbar 
där småföretagare delar på lokaler och tjänster i en central miljö, för att staden ska bli mer levande. 
För det är nämligen intresset för staden som gör helheten. Vi vill inte bli en död innerstad, för när 
staden dör, då dör intresset för Göteborg. Så jag vill skapa en levande innerstad. Tack! 

Mikael Wallgren (V) 
Mer av en personlig reflektion som inte såhär, det är så att samhället förändras, olika branscher stiger, 
olika branscher minskar, vi hade varvsstöden, vi hade tekokrisen och så vidare. Som en tidigare talare 
sade, vi kanske behöver våga tänka nytt, kanske det är dags att återbefolka innerstaden, mer 
lägenheter, mer restauranger och så, för om det är så att folk inte efterfrågar att åka in i innerstaden, 
enligt den marknadsideologi som råder på den här sidan, så kanske vi ska fråga oss, vad är? Jag tillhör 
dem, jag åker oerhört sällan över älven, det mesta finns på Backaplan, varför ska jag åka in till 
staden? Vi har olika behov, det är jättesmidigt att handla på nätet, jag tror att vi behöver vara 
medvetna om att saker och ting förändras. Tack! 
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Martin Nilsson (MP) 
Tack! Karin Alfredsson, jag blev lite nyfiken faktiskt här på Demokraternas hållning i ett par frågor 
när du talade. Så det är öppen och nyfiken fråga bara. Du sade att “vi behöver få folk till innerstaden”. 
Jag håller med, vi behöver få in folk till staden, jag tycker nog till och med att vi behöver befolka 
staden mer så vi får en större intern marknad där. Men då började jag tänka så här, men om vi då, nu 
efter pandemitider, har lärt folk att handla lokalt och gå på lokala restauranger, då kommer våra lokala 
torg få sämre förutsättningar när vi lockar in folk till staden. Men då blev min nästa tanke, att det är 
köpcentrumen, det är de externa köpcentrumen som är problemet och det kan man se när man åker 
runt i landet och åker till mindre städer. Mindre städer som blomstrar har inget köpcentrum utanför sig 
och tvärtom, så jag undrar hur Demokraterna ställer sig till externa köpcentrum?  

Karin Alfredsson (D) 
Lite snabbt. Ett så står det då i vår budget att vi vill återbefolka innerstaden, så där. Sedan, vad tycker 
vi om shoppingcenter? Personligen så gillar jag shoppingcenter och jag tror att man måste, nej, 
shoppingcenter gillar jag faktiskt inte så jättemycket för jag tycker de är alldeles för likriktade. 
Däremot så tycker jag att man ska kunna ha många olika typer av butiker, både i shoppingcenter och i 
innerstaden och att de ska kunna samarbeta med varandra, då tror jag att det kommer att fungera. Men 
det är min personliga åsikt. Tack! 

Martin Nilsson (MP) 
Tack! Då vet jag din personliga åsikt kring detta. Jag undrar då om någon annan i Demokraterna 
skulle kunna prata om de externa, stora shoppingcentren och om ni tror att de påverkar avfolkningen i 
staden, så att säga. Tack!  

Helena Norin (MP) 
Jag tänkte också beröra besöksnäringen lite grann. Göteborg är en attraktiv stad att turista i, både för 
nära och långväga besökare och bara i år så har Göteborg hamnat på Time Magazines lista över 
World’s greatest places 2021 och Best sustainable city state 2021 av Lonely Planet. Det är fantastiskt 
och det förpliktigar och vi vill därför satsa mer på ekoturism i staden och både vi som bor här och 
besökare uppskattar, det är närheten till vattnet, det är skärgården och det är omgivande natur och 
parker. Under pandemin är vi många som har besökt stadens naturreservat, även om det inte alltid är 
så lätt att ta sig till dem med kollektivtrafik och när man väl stiger av från busshållplatsen så är de inte 
allt helt lätta att hitta. Så här finns utrymme för förbättring och kanske nya guide-företag. 
 
Ekoturism har små ekologiska fotavtryck och det är ofta små, innovativa företag som vi vill värna. 
Andra företag inom besöksnäring, som andra också har varit inne på, det är hotell och stadens 
nöjespark som ofta ger ungdomar sina första jobb, vilket är ett bra steg in på arbetsmarknaden. Vi vill 
också väldigt gärna arbeta för att de som besöker oss tar sig hit med minsta möjliga miljöpåverkan 
och det innebär mer närturism och fler som väljer tåget framför långväga flyg. För oss som bor här 
och ska semestra någon annanstans så kan det vara attraktivt att försöka boka internationella tågresor, 
inte alltid det enklaste, men gör som Helsingborg och låt energi- och klimatrådgivarna komma med 
sådana tips, det skulle vi också kunna. Tack! 
 



Kommunfullmäktige 
 
 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige 
156 

Björn Tidland (SD) 
Tack för ordet herr ordförande! Jag tänkte prata lite om hamnen och näringslivet. Det kom upp en 
fördjupad översiktsplan om hamnen och även en joint venture med hamnen och börsnoterade företag 
och det är väldigt viktigt att vår, Nordens största hamn, fungerar även i framtiden men då måste 
kommunen ta ett antal beslut för att stödja allt detta, bland annat Hamnbanan och Lundbyleden, när de 
har varit uppe på detaljplaner och det ifrågasätts. Givetvis måste både Hamnbanan och Lundbyleden 
fungera och det ska inte bli någon boulevard och så vidare. Även när de bygger ut hamnen, 
energihamnen och så vidare, är det efterfrågan på en energihamn och man måste se långsiktigt och se 
vilka regler det är och så vidare och har, för att det här ska fungera. Nu är jag inne lite på kanske 
statliga grejer, om man ska ha transporter i näringslivet och det ska fungera från hamnen för att 
supportera bilindustrin, då kan man inte skatta sönder bränslet innan vi har nya elbilar utan det måste 
ske en övergång så att inte man slår sönder näringslivet genom höga skatter. 
 
Batterifabriken, Volvo, det måste stödjas när den detaljplanen kommer upp, om de kommer hit och 
givetvis måste det fungera och gå smidigt till så att det inte sätter käppar i hjulet. Fabriker och den här 
omställningen kräver mycket el, det är en debatt nu, det är elbrist i södra Sverige, hur löser vi det? Det 
är också frågor som har stor inverkan på näringslivet eftersom elen är en stor kostnad för viss 
industriproduktion, så vi måste ha det med oss, så att allting hänger ihop. Om vi samverkar, då kan det 
väl lösa sig. Tack! 

Anna Karin Hammarstrand (D) 
Ordförande, göteborgare och åhörare, förtroendevalda! Jag undrar ofta, är vi alla göteborgare och vi 
som verkar som politiker verkligen fullt medvetna om hur viktiga småföretagen är för de kommunala 
inkomsterna och därmed i slutändan, resurserna, till välfärd och kommunal service? Detta vill vi 
Demokrater sätt ljus på. Småföretagen är också viktiga underleverantörer till större bolag som ofta är 
aktiva på den globala marknaden och därför är även småföretagen så viktiga även för de mer 
respekterade storföretagen. Småföretagen står också upp med nya arbetstillfällen när storföretagen 
måste läggas ner. Men vad behövs då för att attrahera alla dessa för vår välfärd i vår kommun? 
Livsnödvändiga småföretagare. 
 
Våra småföretagare har behov av goda och stabila politiska förutsättningar och vänligt inställda 
attityder till företagande från både allmänhet och oss politiker. Vi politiker, på nationell, regional och 
lokal nivå, måste hjälpa till att åstadkomma det. Grundförutsättningarna är att vi politiker verkligen är 
fullt medvetna om vem som finansierar välfärden. Företagare är en oerhört viktig motor i såväl 
Sveriges som Göteborgs ekonomi, som förväntar sig att vi politiker tar väl hand om skattepengarna 
samt fördelar och investerar dessa på ett klokt sätt så att välfärden kan garanteras även i framtiden. 
Företagare lägger i snitt ner cirka 10 timmar i veckan på administration. Mycket av denna tid utgörs 
av tvingande administration och regler från våra myndigheter. Det kan gälla statistiskt underlag, 
företagets redovisning, ansökningar för tillstånd, med mera. I stort sett alla politiker och partier säger 
sig prioritera regelförenkling och minskad administration men trots detta tycks regelbördan för företag 
öka, här behövs en samordnad, tydlig politik för att minska på det administrativa och kostnaderna på 
företaget. Det behöver sättas upp mätbara och [??] mål, det vill vi demokrater jobba för.  

Frida Tånghag (V) 
Nu har jag varit och läst budget igen, det har jag inte gjort, jag har läst ett protokoll från 
kommunstyrelsen. Senast igår, skrev ni på högersidan ett yttrande på kommunstyrelsen om att ni 
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satsar på jämställda löner, men jag har faktiskt inte hittat det på ett enda ställe 
i er budget, var satsningarna på att höja lönerna för kvinnodominerade yrken finns. Så är Nina 
tillbaka, så då kanske du kan svara på det här och sedan kanske du kan svara på var det finns 216 
miljoner. Tack så mycket! 

Bettan Andersson (V) 
Tack så mycket ordförande och ni som lyssnar och orkar vara kvar ute någonstans i cyberrymden! Jag 
tänker såhär, att jag tycker det är jätteviktigt att vi som politiker kan svara på frågor. Jag tycker vi är 
skyldiga varandra det och jag tycker också vi är skyldiga våra väljare det, göteborgarna. Jag ställde 
faktiskt en fråga förut till Axel Darvik och nu har han gått och jag får väl ställa den igen, han kanske 
hör den i fikarummet, om han tycker att det är tillitsbaserat ledarskap att säga “jag kommer att följa 
rektorerna väldigt noga och se till att man inte driver sina verksamheter med underskott, då kommer 
man inte bli långvarig som rektor”. Tack! 

Martin Wannholt (D) 
Jag tänkte bara vara artig och svara Martin, namne, i Miljöpartiet. Det var så att det fanns en hel del 
partier, dock inte ditt parti i den här församlingen, som för några år sedan, det kom 2018 när vi hade 
kommit igång med arenadiskussioner och ville bygga ett nytt, gigantiskt shoppingcenter i 
arenaområdet, om du kommer ihåg. Förlåt, hörs jag inte, det fanns en stor mängd majoritet i den här 
församlingen som ville ha ett nytt, stort shoppingcenter i arenafrågan i arenaområdet för några år 
sedan, om du kommer ihåg. Ni var inte med över huvud taget i de samtalen och jag var den som 
protesterade mest högljutt och den linjen. Tack än en gång Jonas Attenius för det! 

Martin Nilsson (MP) 
Tack! Då tar Martin den yngre över här en liten stund. Jag tror det skiljer en och halv månad på oss, 
jag kollade upp det förut. Men tack för svar, men jag känner att jag ändå inte fick ett klart och tydligt 
svar, men det låter som att ni är emot köpcentrum och det är positivt. 

Anna Karin Hammarstrand (D) 
Ett stort tillväxthinder för Sveriges företagare är att hitta personal med rätt kompetens. Denna 
utbredda kompetensbrist finns bland annat på företag i alla kommuner, i alla branscher, oavsett storlek 
på företag. Speciellt nu efter coronaepidemin så är besöksnäringen väldigt hårt drabbad och behöver 
fortsatt hjälp då mer än en tredjedel av branschens anställda på alla nivåer helt har lämnat branschen 
och det måste läras upp nya personer som kostar dubbel lön. Här behövs det fortsatt stöd och 
utbildningsinsatser för dessa, cirka 17% av Göteborgsföretag, så att vi kan komma på grön kvist igen 
och fortsätta kunna bidra till vår välfärd. 
 
Under de senaste åren så har också frågorna om förebyggande av brott och otrygghet blivit allt 
viktigare för företagen och 6 av 10 företag uppger att de är drabbade av brott under de senaste 2 åren 
och kostnaderna för kriminaliteten som drabbar näringslivet i hela Sverige överskrider cirka 42 
miljarder kronor. Här måste vi politiker agera mycket kraftfullt, både på förebyggande åtgärder, som 
börjar redan i förskolan och följer mer vidare i grundskolan i sedan egentligen genomsyrar alla 
områden en kommun arbetar inom för att stävja brott och otrygghet. Ett av våra medel är att bidra för 
bidrag. Här ser vi i Demokraterna att våra åtgärder med bland annat föräldrautbildning, bidra för 
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bidrag och kvarterspoliser kan göra en enorm skillnad på väldigt många olika 
plan där, till exempel kvarterspoliserna och även bidra för bidrag, snabbt kommer att börja spara mer 
pengar än det kostar. 
 
Sveriges välstånd är resultatet av framgångsrika, konkurrenskraftiga företag och det är företagen som 
är nyckeln till jobb och välfärd. Utan konkurrenskraftiga företag som växer och ger skatteintäkter, 
finns det heller inga några resurser för skolor, vägar, sjukhus och annan välfärd. Vi i Demokraterna 
vill göra allt för att vi ska se till att, med rätt åtgärder, attrahera dessa att leva och bo i Sverige eller i 
Göteborg 

Mikael Wallgren (V) 
Sveriges välstånd har byggts av driftiga och arbetsamma människor i en mängd olika situationer. Det 
har byggts av folk som har sett till att vi, väldigt tidigt, hade en högutbildad arbetskraft. Det har setts 
till av alla inom vård, skola, omsorg, som ger den grunden att stå på och det har byggts av 
entreprenörer och [??], men någonstans så är det arbete som skapar välståndet. När vi pratar om 
näringslivsklimat och stötta vårt näringsliv, så måste vi vara lite försiktiga och hålla tungan rätt i mun. 
En ren och fin stad, service i världsklass, däremot när man börjar tassa in på direkt stöd och man ska 
hitta sätt att gynna och stötta mer specifikt, då måste man ha en viss fingertoppskänsla och det tycker 
jag vi har här i staden och vi har haft det, för det handlar om att vi inte ska undergräva konkurrens, vi 
ska inte gynna oseriösa företag och då krävs det att man har kontakt med branschorganisationer, man 
har kontakt med fackliga organisationer och myndigheter. När det gäller, specifikt då, 
restaurangbranschen, så ja, det har gått igenom ett stålbad och den sundheten har jag fått signaler om 
att den börjar finnas. Någonstans får de också ställa sig frågan varför har så många lämnat. I alla andra 
branscher kommer anställda tillbaka när det vänder, jo, man har inte gjort sitt jobb som en god 
arbetsgivare helt enkelt, då kommer folk inte tillbaka. Sedan tycker jag bara att det här med att svara, 
jag vet att timmen är sen, men tre gånger har Frida Tånghag ställt konkret fråga utan att få svar. Jag 
tycker inte det är så vi ska agera här inne.  
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