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  Ärende nr 2.1.6  Kommunstyrelsen 27 oktober 2021  Yrkande 27 oktober 2021 

Förslag till Budget 2022–2024 

Förslag till beslut 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Demokraternas förslag till budget 2022–2024 fastställs i sin helhet inklusive de mål, riktlinjer och 
uppdrag som anges.  Förslag till flerårsplaner för åren 2023 - 2024 fastställs som underlag för den 
fortsatta planeringen. Skattesatsen uppgår enligt beslutad budget för 2022 till 21:12. 

Väsentliga områden i budgeten 

• Budget 2022–2024 är finansierad och beräknad efter stadens beslutade finansiella
mål för god ekonomisk hushållning enligt specifikation.

• Samtliga uppdrag givna i budget 2022–2024 ska genomföras innan 2022 utgång om
ingen annan tidsrymd är angiven.

• Från och med 2021 påbörjades en förändring i investeringsplaneringen. Det är en
förändring som tar sikte på långsiktighet utifrån ett 10-årigt perspektiv. 10-årsplanen
är indelad i två delar, varav de första 5 åren avser investeringsbudgeten och
resterande 5 åren utgör en utblick där flera större investeringsobjekt återfinns.

• Nämnderna har i uppgift att upprätta årliga investeringsbudgetar i linje med den 5 åriga
investeringsbudgeten. Nämnderna ges mandat att hantera avvikelser mellan åren,
förutsatt att nämnderna håller sig till det totala beloppet över 5 års perioden.

• Enskilda nämnders övriga hemställningar och verksamhetsnomineringar får
prioriteras inom angivna ramar och betraktas som hanterade i och med detta
beslut.

Fastställande av ersättningar enligt LOV (lagen om valfrihet) 
• Grundersättningen från och med 1 april 2022 utgår för utförd brukartid och

fastställs för externa utförare i LOV i hemtjänsten för Göteborgs Stad till 540 kr
per timma inklusive momskompensation med 7 kr per timma.

• Grundersättningen för kommunala utförare i LOV i hemtjänsten för
Göteborgs Stad fastställs till 533 kr per timma att gälla från och med 1 april
2022.

• Ersättningsmodellen för dagligverksamhet enligt LOV uppräknas från och med 1
april 2022 med 1,5%.
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Fastställande av högsta tillåtna låne- och borgensvolym 
Göteborgs Stad finansierar delar av sina investeringar via extern upplåning. Denna externa 
upplåning avser såväl stadens bolag som kommunen och sker via stadens finansfunktion. 

• Göteborgs Stad samlade lånevolym under 2022 får uppgå till maximalt 64,5 
miljarder kronor. 

• Göteborgs Stads koncerns samlade borgensåtaganden under 2022 får uppgå till 
maximalt 9 miljarder kronor. 

 
Idrotts- och föreningsnämndens mandat att bevilja kommunal borgen höjs från 
250 miljoner kronor till 300 miljoner kronor. 

 
I vissa fall kan inte bolagen använda sig av Stadens finansfunktion vid upplåning om 
ränteavdrag ska erhållas. Det gäller för interna förvärv av aktier samt då Göteborgs Stadshus 
AB ska finansiera utdelning till Staden. När sådana lån upptas går Staden i borgen för dessa 
lån. Av totalt borgensåtagande enligt ovan ingår nedanstående borgen till Göteborgs 
Stadshus AB och dess vid var tid underliggande hel- och majoritetsägda bolag. 
 

• Göteborgs Stad (org. Nr 212000–1355) såsom för egen skuld får ingå i borgen för 
Göteborg Stadshus AB:s och dess vid var tid underliggande hel- och 
majoritetsägda bolag externa låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 8,0 miljarder kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 
• Samlad lånevolym under 2022 per bolag/koncern får uppgå till maximalt: 

 
 

Bolag/koncern Lånevolym 
Göteborgs Stadshus AB 5 800 mnkr 
Göteborg Energi koncern 4 400 mnkr 
Liseberg AB 2 500 mnkr 
Got Event AB 60 mnkr 
Älvstranden 2 500 mnkr 
Framtiden koncern 29 000 mnkr 
Göteborgs Hamn AB 2 300 mnkr 
Higab AB 5 300 mnkr 
Göteborgs Stads Leasing AB 1 400 mnkr 
Gryyab AB 1 300 mnkr 
Renova koncernen 1 600 mnkr 
Grefab 12 mnkr 
Spårvägen 100 mnkr 
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Fastställande av Göteborgs Stadshus AB:s bemyndiganden 
att lämna kapitaltillskott till helägda bolag 
Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att lämna kapitaltillskott avseende 2022 till följande 
helägda dotterbolag med nedan angivna belopp 

BRG (Business Region Göteborg)   41 920 tkr 
Göteborgs Stadsteater AB                        158 340 tkr (avrundat) 
Got Event AB                                               189 870 tkr 
 

Hanteringen av kulturinstitutionerna sker i samverkan med Västra Götalandsregionen 
(VGR). Dialog ska fortsatt ske med Västra Götalandsregionen gällande 
medfinansieringen av kulturinstitutionerna. 

 

Fastställande av budgetram för Göteborgs Stadshus AB:s 
koncernledningskostnader och finansiering av Gothenburg 
European Office (GEO) 

Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att ta ut koncernledningsarvode från övriga bolag 
inom stadshuskoncernen för finansiering av koncernbolagets verksamhet, exklusive 
GEO, motsvarande 28 670 tkr under 2022. 

Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att genom finansiell samordning finansiera 
Gothenburg European Office (GEO) med 2 600 tkr under 2022. 
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Fastställande av Fastighetsnämndens bemyndiganden 
vid köp och försäljning av fastigheter 
• Fastighetsnämnden bemyndigas att inom ramen för i budgeten upptagna belopp för 

fastighetsförvärv, dels ansöka om tillstånd till expropriation, dels förvärva fast egendom 
då utgiften för varje förvärv inte överstiger 30 miljoner kronor. 

• Fastighetsnämnden bemyndigas att sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom 
för utbyggnad av antagna detaljplaner. 

• Fastighetsnämnden bemyndigas att för köpeskilling och på villkor i övrigt som 
nämnden äger bestämma till kommunala bolag och andra intressenter sälja 
tomträttsupplåten fast egendom. 

• Fastighetsnämnden bemyndigas att för maximalt 30 miljoner kronor per ärende sälja 
eller med tomträtt upplåta fast egendom som visserligen inte är detaljplanelagd men 
där nämnden, utifrån markägarrollen samt efter hörande med byggnadsnämnden, 
gör bedömningen att den fasta egendomen inte behövs/primärt lämpar sig för 
utbyggnad i kommunal ägo eller där detaljplaneläggning av den fasta egendomen inte 
bedöms behövas innan överlåtelse/tomträttsupplåtelse. Maximalt fast egendom om 
5 000 kvm per ärende. 

• Fastighetsnämnden bemyndigas att för maximalt 30 miljoner kronor per ärende sälja 
eller med tomträtt upplåta fast egendom som i enlighet med av kommunfullmäktige 
beslutade principer och organisatorisk struktur för hantering av kommunens 
fastigheter överförs till fastighetsnämnden från annan kommunal nämnd och som 
inte längre behövs för någon kommunal förvaltnings behov. 

 

Fastställande av ansvarsfördelning avseende försörjningsstöd 
• Det är de fyra nya socialnämnderna som, inom fastställda ekonomiska ramar, har 

ansvar för försörjningsstödet. 
 

Fastställande av resursfördelningsmodell avseende 
socialnämnderna 
• Resursfördelningsmodellen för socialnämnderna fastställs för 2022 enligt bilaga 13. 
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Reglering av över- och underskott för specificerade 
ekonomiska ramar för Fastighetsnämnden och 
Överförmyndarnämnden 

• Om det uppstår överskott eller underskott inom ramen för 
”Fastighetsnämndens transfereringar” och ”Överförmyndarnämndens 
arvoden” nollställs dessa i samband med Stadens årliga bokslut. 

 

Fastställande av prioriteringskriterier vid investeringar i 
verksamhetslokaler 

• Följande kriterier för investering inom grundskola ska gälla: 
1. Nybyggnad och tillbyggnad av skolor för att lösa ”tak över huvudetfrågan”, 
2. Nybyggnad för att ersätta dåliga lokaler (efter Lokalförvaltningens 
tekniska bedömning och grundskolenämndens verksamhetsbedömning), 
3. Ombyggnad för att möta skollagens och styrdokumentens krav där skolor 
i socialt utsatta områden prioriteras. 

 
• Följande kriterier för investering inom förskola ska gälla: 

1. Lokaler för att nå eller bibehålla full behovstäckning, 
2. Lokaler i nya bostadsområden, som saknar tillgång till förskoleplats i 
närområdet, 
3. Gamla/uttjänta förskolor som behöver ersättas med nybyggnad. 
Förskolor i socialt utsatta områden ska prioriteras. 

 

Fastställande av utdelning från Stadshus AB, internränta och 
indexkompensation 

• Utdelning från Göteborgs Stadshus AB fastställs till 610 000 tkr för 2022. 
Utdelningen får ej finansieras genom lån. 

• Internräntan fastställs till 1,00 procent för 2022. 
• Index för uppräkning av ekonomiska ramar fastställs till 2,1 procent för 2022. 
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Kommunstyrelsens befogenheter 
• Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beslutad budget fatta 

beslut om de poster som regleras i budget under kommuncentrala medel 
enligt specifikation i bilaga. 

• Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beslutad budget besluta 
om justeringar av kommunbidrag och ekonomiska ramar under förutsättning 
att ärendena inte är av sådan principiell art att det lämpligen bör 
underställas kommunfullmäktige för beslut. 

• Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beslutad budget besluta om 
uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av genomförandet av 
budget under förutsättning att åtgärden ryms inom nämndens reglemente och 
budget respektive styrelsens bolagsordning och ägardirektiv. Bemyndigandet 
omfattar inte uppdrag rörande nämndernas myndighetsutövning, tillämpning 
av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda och inte heller uppdrag som är av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen enligt 5 kap. 1§ 
kommunallagen. 

• Kommunstyrelsen ska inom ramen för sitt ordinarie ansvar enligt 
kommunallagen särskilt följa och analysera den ekonomiska utvecklingen för 
staden och föreslå åtgärder i de fall då stadens balanskravsresultat avviker 
negativt från den beslutade nivån. 
 

 

Nämnders/styrelsers befogenheter att rekvirera medel från 
kommuncentrala budgetposter 
 

• I specifikation avseende kostnader kommuncentralt anges vilka nämnder som har 
rätt att rekvirera medel inom ramen för det angivna ändamålet under 2022 och upp 
till maximalt angivet belopp. För att rekvirera medel krävs beslut i nämnd och 
därefter sker utbetalning. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (7) 
  

   
 

Fastställande av taxor och avgifter för socialnämnder, nämnden 
för äldre samt vård och omsorg, nämnden för funktionsstöd, 
grundskolenämnd och förskolenämnd 
• Taxor och avgifter inom välfärdsområdet fastställs för år 2022 i enlighet med bilaga 

1-7 till budgeten, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2022. 
 

Bilaga 1 Taxa för förskola, fritidshem och familjedaghem 
(pedagogisk omsorg) 

Bilaga 2 Boendeavgifter, behandlingshem och hem som i huvudsak 
tillhandahåller boende 

Bilaga 3 Avgifter för rådgivningsverksamhet inom social 
resursförvaltning 

Bilaga 4                    Taxa för barn i feriehem och barnkolonier 
Bilaga 5                    Avgifter inom musik- och kulturskolor 
Bilaga 6 Kostnader, förbehållsbelopp mm inom LSS-verksamhet 

(inklusive habiliteringsersättning) 
Bilaga 7 Taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet – 

beslut enligt SoL 
Bilaga 8 Resursfördelningsmodell socialnämnder 2022 

 
  



Budget för Göteborgs Stad 2022

TA HAND OM 
GÖTEBORG. 



Demokraterna 
Budget för Göteborgs Stad 2022 version 1.2 

2 
 

 

Demokraternas vision för Göteborg är en trygg stad där människor kan leva, bo och arbeta – en 
vacker stad att älska och vara stolta över. Här ska finnas bra förskola, skola, högre utbildning, 
arbetstillfällen, vård och omsorg för livets alla skeden. 

Visionen finns kvar trots att vi har en svår tid bakom oss med Covid-19-pandemi och en ökande 
otrygghet i skuggan av kriminella gäng och odemokratiska parallellsamhällen. Vi försöker också 
ta oss fram i en söndergrävd stad där eftertanke och skönhet fått stå tillbaka. Allt detta medför stora 
påfrestningar för invånarna, näringslivet och besökare i Göteborg. 

Demokraterna står för en humanistisk grundsyn där människan och dess kunskap och färdigheter 
står i centrum. Utbildning av hög kvalitet för alla göteborgare kan ge den kraft som utvecklar 
individer och samhället till det bättre. Vi tror på kulturlivet, i bred bemärkelse, som en nödvändig 
vitaliserande och sammanlänkande kraft. 

Vi vill att alla göteborgare ska kunna känna sig trygga och ges förutsättningar för ett gott liv.  

Samhället byggs och utvecklas framförallt av alla medborgares initiativ – i det stora och i det lilla – 
och politikens roll via Göteborgs Stads tjänstemän ska vara att verka för att möjliggöra och bereda 
plats för denna kraft, samtidigt som den grundläggande tryggheten, välfärden och infrastrukturen 
säkras. 

En förbättrad dialog mellan politikerna och medborgarna är nödvändig. Våra invånare är trötta 
på att inte bli lyssnade på, vilket märktes tydligt i den senast SOM-undersökningen. Demokraterna 
vill att staden arbetar med demokratiutveckling och att ge stadens medborgare möjlighet till att göra 
sina röster hörda. För oss är det viktigt att arbeta med delaktighet och medinflytande. 
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Vid senaste mandatperioden skedde ett maktskifte i Göteborg och Demokraterna har i opposition 
kunna göra avgörande skillnad vid beslut som lett till förbättringar. Tyvärr har de styrande partierna 
inte mäktat med att förändra de invanda mönstren i grunden.  

Otryggheten och kriminaliteten har tillåtits fortsätta öka, skolan har hanterats ovarsamt, problemen 
i det ostyrbara kommunala bolagskonglomeratet finns kvar, avyttring av onödiga kommunala 
fastigheter har inte skett, endast 58 av allmännyttans ca 75 000 lägenheter har beslutats att få 
ombildas, målet för fler småhus har varit för lågt satt och har inte uppfyllts och fastlåsningar i 
politiska prestigeprojekt, inklusive Västlänken, fortsätter.  

Demokraternas budget ska läsas i ljuset av detta konstaterande. 

Demokraterna står för ett tydligt brott med allt det här. Demokraterna står för kunskap, förändring 
och ett mycket bättre Göteborg. Vi vill nu driva fram en kraftfull reformering av hur politiken bedrivs 
och hur Göteborg Stad styrs och levererar. Göteborg är en stad med stora tillgångar som skulle 
kunna ge så mycket mer nytta för göteborgarna. Vi ser problemen men vi är också hoppfulla för 
resurserna och verktygen finns om de används rätt. 

De tre huvudreformerna i vår budget är: 

• En kraftfull trygghetssatsning på 1 miljard kronor under budgetperioden som omfattar både 
mjuka och hårda åtgärder.  

• Omfördelning till fullt finansierad välfärd genom full kompensation för kostnads- och 
löneutvecklingen samtidigt som vi helt tar bort de osakliga löneskillnaderna. 

• Använd stadens tillgångar till trygghet och välfärd genom ombildningar via allmännyttan, 
försäljning av tomter för småhus, friköp av tomträtter och stadutvecklingsprojekt med 
exploateringsöverskott. 

Till dessa huvudreformer ska läggas ytterligare ca 20 reformförslag som syftar till att förbättra 
situationen för nuvarande och blivande göteborgare. Se följande sida för en översikt. 

 

Vi behöver ta hand om Göteborg! 

 

 

Jessica Blixt, 
kommunalråd för Demokraterna  
 
 
 
Martin Wannholt, 
kommunalråd och partiledare för Demokraterna 
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De tre huvudreformerna 
• En kraftfull trygghetssatsning 

o Förstärkt stöd till förskolor och skolor från socialförvaltningarna 
o Fler ordningsvakter och väktare för ökad trygghet för medborgare, kommunalanställda och 

näringsidkare 
o Kameraövervakning och bättre belysning vid alla hållplatser 
o Ökad kartläggning av gängkriminella 
o Tre nya bemannade lokala polisstationer – Tynnered, Biskopsgården och Bergsjön 
o Öka antalet platser i häktet genom ny tillnyktringsenhet i samverkan med polisen. 
o Insatser mot prostitution och trafficking 
o En hel och ren stad genom bättre skötsel 
o Ombildningar i allmännyttans bestånd för att stabilisera utsatta områden 

• Omfördelning till fullt finansierad välfärd  
• Använd stadens tillgångar till trygghet och välfärd 

Välfärden 
• Uthållig satsning på förskola och skola 
• Inga osakliga löneskillnader i välfärdsyrkena 
• Arvoderade ungdomsledare 
• Beredskap för utökad palliativ vård – ASIH  

Ekonomi och styrning 
• Friköp av tomträtter, ombildningar och dämpade hyreshöjningar 
• Uppdrag om möjlig effektivisering i alla nämnder 
• Underhållsplan för staden 

Näringsliv, kultur och klimat 
• Bättre näringslivsklimat 
• Tillgänglig kultur och vacker stad 
• Riktiga klimatåtgärder 

Trafik 
• Stoppa Västlänken 
• Valuta för pengarna i Västsvenska paketet 
• Bättre framkomlighet i trafiken 

Stadsbyggnad, bostad och handel 
• Innerstaden ska vara Göteborgs levande hjärta 
• 1000 nya småhustomter varav minst 700 på kommunal mark 
• Mot årets studentstad! 
• Fler ungdomar ska kunna flytta hemifrån – Stiftelsen Göteborgs Ungdomsbostäder 
• Frigör Hedens potential – starta detaljplan och parallella uppdrag i samverkan med göteborgarna 
• Värna Slottsskogen genom ett kulturreservat 

Södra skärgården ska leva! 
• Glesbygdshänsyn i hantering av förskola och skola 
• Frysta färjeavgifter 
• Lös P-platser på Saltholmen 
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Demokraternas tre huvudreformer är  

• En kraftfull trygghetssatsning, 
• Omfördelning till fullt finansierad välfärd 
• Använd stadens tillgångar till trygghet och välfärd 

 

Demokraterna lägger en kraftfull trygghetssatsning på 1 miljard kronor över budgetperioden. 

Förstärkt stöd till förskolor och skolor från socialförvaltningarna 

Trygga barn börjar med trygga vuxna. Socialnämnderna ska i samverkan med Förskolenämnden 
erbjuda en utbildning för vårdnadshavare i förskolan. Syftet är att vårdnadshavare ska stärkas i 
sin föräldraroll, få kunskap om sina rättigheter och skyldigheter samt bli mindre beroende av 
omgivningens påtryckningar och åsikter. Utbildningen ska innefatta värdegrundsfrågor såsom 
demokrati, jämställdhet och tolerans samt förtydliga förskolans uppdrag och vårdnadshavares 
ansvar. I budget har avsatts centrala medel för detta. 

I många skolor behöver elever, lärare och rektorer lägga mycket tid och resurser på att hantera 
problem som beror på yttre faktorer utanför undervisningssituationen. Skolan är ofta första 
kontakten när en elev har problem. Lärartid läggs på att följa upp frånvaro, lösa konflikter, hantera 
hot och hedersförtryck, ringa föräldrar, ha möte med elev och föräldrar, följa upp och kontakta 
socialtjänsten. 

Särskilt i utsatta områden är det många skolor som idag hanterar problem som har sitt ursprung i 
sociala utmaningar och kriminalitet. 

Demokraterna vill därför inrätta ett kraftfullt stöd via socialförvaltningen som rektorer vid skolor 
med särskilda utmaningar kan använda. Stödfunktionen kan till exempel arbeta förebyggande med 
trygghet och studiero, ge elevstöd och föräldrastöd, ta ansvar för processen när problem ska redas 
ut eller verka stöttande för elever, lärare och rektorer vid incidenter och i individärenden. Stödet 
finansieras av socialförvaltningarna och det är av vikt att stödet består socialpedagoger, 
socionomer och annan utbildad personal som organiseras i team med kritisk massa. För att kunna 
lära känna eleverna och verksamheten behöver teamen få möjlighet att arbeta kontinuerligt med 
placering på skolorna som har behov. 

Socialstödet ska även ses som en tidig insatts för att stoppa droganvändning, för att motverka 
hedersförtryck och för att hindra nyrekrytering till gängkriminalitet.  
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Fler ordningsvakter och väktare för ökad trygghet för medborgare, kommunalanställda och nä-
ringsidkare 

Kriminalitet i form av mord, attentat, rån, misshandel, hot och narkotikahandel har ökat otryggheten 
i de flesta områden i Göteborg, men speciellt i särskilt utsatta områden och i centrala Göteborg. 
För att bryta denna utveckling och öka tryggheten satsar Demokraterna på att öka antalet 
kommunalt finansierade ordningsvakter samt att utöka insatserna. Så fort lagstiftningen tillåter vill 
vi öka antalet ordningsvakter för att i samarbete med polisen.  

Åtgärden dämpar kriminaliteten och skapar större trygghet i områdena, men ger också indirekt 
avlastning för polisen som omfördela fler poliser till de uppgifter som endast polisen kan utföra. 

Kommunala verksamheter behöver hantera kriminalitet, otillåten påverkan, våld och hot eller att 
affärer och bruk av narkotika sker på verksamhetens område (till exempel på förskole- och 
skolgårdar). Personal, till exempel inom hemtjänsten, upplever otrygghet vid resor och vid besök i 
vissa områden eller fastigheter. 

Vi satsar därför på en trygghetsgaranti för kommunal verksamhet där fler väktare finns att anropa 
för att till exempel bevaka byggnader och gårdar eller erbjuda tryggare resor för anställda. 

Tyvärr har Göteborg idag på grund av otryggheten och kriminaliteten idag dåligt rykte inom 
näringslivet vilket gör att företag, stora som små, ibland tvekar inför att utöka eller etablera sin 
verksamhet i Göteborg – på grund av både den generella otryggheten för boende i Göteborg och 
direkta brott och hot riktade mot verksamheter. 

Vi satsar även på fler väktare för att stötta näringsidkare som utsätts för hot och utpressning. Vi vill 
också tillsamman med näringslivet utveckla ett helhetsstöd för de näringsidkare som är utsatt för 
beskyddarverksamhet. En del av detta kan vara lokala trygghetsöverenskommelser där staden 
tillsammans med näringslivet tar ansvar för att öka tryggheten och minska näringsidkarnas utsatthet 
i ett område. 

Kameraövervakning och bättre belysning vid alla hållplatser 

Resande i kollektivtrafiken upplever många hållplatser som otrygga och undviker därför 
kollektivtrafikresor – resan sker med annat fordon eller genomförs inte. Kameror har länge använts 
i kollektivtrafikens fordon som ett sätt att minska brott och öka tryggheten. Vi vill utöka den 
trygghetsskapande åtgärden till att även omfatta alla hållplatser inom kommunen, med 
kameraövervakning och bättre belysning. Åtgärden kan också ge en efterlängtad minskning av 
vandalisering. 

Ökad kartläggning av de kriminella nätverken 

De kriminella nätverken, ofta släktbaserade, som terroriserar Göteborg måste tryckas tillbaka med 
alla medel inom lagens ramar och Göteborgs Stad behöver bidra till detta. Kunskapscentrum mot 
organiserad brottslighet vid Stadsledningskontoret ska därför tillsammans med socialnämnderna 
och i samverkan med polisen kraftigt öka kartläggningen av de kriminella gängen. 
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Tre nya bemannade lokala polisstationer – Tynnered, Biskopsgården och Bergsjön 

Demokraterna vill se fler kvarterspoliser som arbetar nära och förbyggande med lokalsamhället 
och medborgarna. Polisen i Göteborg har begränsade resurser och saknar många poliser, inte 
minst vad gäller tillgängliga poliser i yttre tjänst. Idag är Hjällbo/Angered det enda utsatta området 
med en egen polisstation.  

Staden kan genom sitt fastighetsbestånd upplåta lämpliga lokaler i Tynnered, Biskopsgården och 
Bergsjön till polisens verksamhet. För varje lokal områdespolis Polismyndigheten tillsätter till en ny 
polisstation, ställer staden upp med tre ordningsvakter eller annan lämplig personal under 
polismans befäl. Då kan Polismyndigheten i samarbete med Göteborgs Stad snabbt bemanna upp 
Polismyndighetens nya polisstationer och verka i samverkan med lokalsamhället. 

Öka antalet platser i häktet genom ny tillnyktringsenhet i samverkan med polisen. 

Häktet i Göteborg har platsbrist bland annat på grund av att även personer som behöver 
omhändertas av helt andra skäl än att vara brottsmisstänkt, till exempel vid hög berusning, måste 
placeras där. Göteborg behöver därför öppna upp en ny tillnyktringsenhet som avlastar häktet så 
att alla brottsmisstänkta kan hållas kvar. En ny tillnyktringsenhet är planerad vid Exportgatan och i 
väntan på byggnation kan ett samarbete med Stadsmissionen lösa frågan.  

Göteborgs Stad bör stötta polisen med bemanning vid tillnyktringsenheten. Arbetet behöver ske i 
nära samarbete med polisen eftersom omhändertagande av individer, vilket är en polisiär uppgift, 
vid och efter förvaringen ofta övergår till att falla under kommunens befolkningsansvar via 
socialtjänsten. 

Insatser mot prostitution och trafficking 

Göteborg har idag problem med prostitution och trafficking. Vi vill att Göteborgs Stad utökar 
samarbete med civilsamhället och polisen för att motverka detta. Samarbete bör ske med de som 
har stor kunskap om att motverka prostitution och trafficking, till exempel ideella organisationer 
som RealStars. 

En hel och ren stad genom bättre skötsel 

Klotter, nedskräpning och ogräs förfular staden och bidrar till otrygghet. En stad där det ser ut som 
att ingen är närvarande och bryr sig ökar benägenheten för brott. Därför inför vi nolltolerans och 
högre servicenivå för att skapa ett rent och välkomnande Göteborg. En 24-timmarsgaranti för 
klottersanering av kommunala fastigheter införs med en enkel anmälningsfunktion där 
medborgarna kan rapportera. Vi vill ge fler boende, verksamheter och föreningar möjlighet att ta 
hand om och sköta allmänna ytor i sitt närområde. Ansvaret för skötsel och vinterväghållning 
koncentreras till en förvaltning. 

Ombildningar i allmännyttans bestånd för att stabilisera utsatta områden 

Allmännyttans roll i förändringsarbetet i de utsatta områdena är central. Den ska arbeta med att 
stabilisera områdena genom att stoppa utflyttning av de som etablerar sig på arbetsmarknaden.  
För att lyckas med detta ska allmännyttan ha full inriktning på att öka mångfalden av ägandeformer 
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i de områden som är hyresrättsdominerade. För de resurser som frigörs ska arbetet med att rusta 
de existerande husen och utemiljöerna ha hög prioritet. Se vidare under ”Friköp av tomträtter, 
ombildningar och dämpade hyreshöjningar”. 

Uppdrag från kommunfullmäktige:  

• Socialnämnderna får i uppdrag, i samverkan med Förskolenämnden, att erbjuda en utbild-
ning för vårdnadshavare i förskolan. 

• Socialnämnderna får i uppdrag att inrätta ett socialstöd som rektorer vid skolor med sär-
skilda utmaningar kan använda. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att öka antalet kommunalt finansierade ordningsvakter samt 
att utöka insatserna. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att upphandla fler väktare som kan anropas av kommunal 
verksamhet och näringsidkare som utsätts för hot och skadegörelse. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsamman med näringslivet utveckla ett helhetsstöd för 
de näringsidkare som är utsatta för beskyddarverksamhet. 

• Trafiknämnden får i uppdrag att utrusta alla hållplatser med kameraövervakning och för-
stärkt belysning. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet 
tillsammans med socialnämnderna och i samverkan med polisen kraftigt öka kartlägg-
ningen av de kriminella nätverken. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Förvaltnings AB Framtiden och social-
nämnderna upplåta lämpliga lokaler till lokala polisstationer i utsatta områden och kopplat 
till dessa bidra med ordningsvakter. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med socialnämnderna stötta polisen med 
social bemanning vid den nya tillnyktringsenheten vid Exportgatan. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med civilsamhället och polisen motverka 
prostitution och trafficking. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta nolltolerans och högre servicenivå för att skapa 
ett rent och välkomnande Göteborg samt att införa en 24-timmarsgaranti för klottersanering 
genom Trafiknämnden. 
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Välfärden för livets alla skeden, dvs förskola, skola, social omsorg och äldreomsorg, är ett 
grundläggande kommunalt ansvar. Demokraterna vill se en välfärd av hög kvalitet som inte tyngs 
av generella och ospecifika sparkrav. Välfärden kompenseras därför fullt ut för kostnads- och 
löneutvecklingen under budgetperioden. 

Utöver detta ingår en mängd viktiga extra satsningar, vilket ligger med i kommunbidragen och 
redovisas under respektive nämnd. 

 

 

Göteborg har vuxit kraftigt sedan 1990-talet och inte minst under det senaste decenniet. 
Prognoserna ger en något mer dämpad befolkningsutveckling, främst på grund av minskad 
invandring och barnfamiljernas utflytt till kranskommunerna, men likväl en ökande befolkning. Lägg 
därtill att vi vill vända barnfamiljernas utflytt till inflyttning genom att upplåta mer mark för fler 
småhus. 

På grund av en kombination av både eftersatt underhåll på befintliga kommunala anläggningar 
och eftersläpning i ersättning och utbyggnad av kommunala anläggningar så har Göteborg Stad 
ett omfattande investeringsbehov under de kommande åren. Förskolor, skolor och äldreboenden 
behöver renoveras och nybyggas, kulturinrättningar behöver underhållas och byggas ut, föråldrade 
arenor behöver ersättas, simhallar och idrottsanläggningar behöver tillföras över hela staden, 
utbyggnad av parker, torg, gator och kommunal service behöver följa bostadsbyggandet, 
kommunal trafikinfrastruktur för alla trafikslag behöver byggas ut, med mera, med mera. 

Samtidigt har vi som tidigare beskrivit stora otrygghetsproblem och behöver under en tid investera 
kraftfullt i olika trygghetsskapande åtgärder. För att få utrymme till detta vill vi frigöra de stora 
tillgångar som Göteborgs Stad förfogar över och som till stor del lämnats vind för våg på grund av 
inaktivitet. 

Demokraterna vill i hög grad nyttja den mark och andra tillgångar som Göteborgs Stad förfogar 
över för att finansiera investeringar och göra satsningar på trygghet och välfärd. De huvudsakliga 
åtgärderna för ökade intäkter är friköp av tomträtter, försäljning av tomter för småhus, 
ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt inom allmännyttan samt stadsutvecklingsprojekt ett 
positivt exploateringsresultat samt besparingsprogram i bolagssektorn och onödig kommunal 
verksamhet. 

Fastighetsnämnden ska erbjuda ett rimligt pris för friköp av tomträtter för både bostäder och 
verksamheter och kraftigt öka antalet tomter som säljs för småhus. Fastighetsnämnden ska verka 
för en större andel bostadsrätter vid projekt med flerbostadshus på kommunal mark eftersom mark 
för bostadsrätter ger en betydligt högre intäkt än för hyresrätter. Allmännyttan ska verka för att fler 
ombildningar kommer till stånd. De fastighetsägande förvaltningarna och bolagen ska kontinuerligt 
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utvärdera och identifiera fastigheter som inte är strategiskt viktiga för kommunalt ändamål för 
möjlig avyttring. 

Uppdrag från kommunfullmäktige:  

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att öka självfinansieringsgraden genom avyttring av lågav-
kastande och/eller icke-strategiska tillgångar. 

• Fastighetsnämnden får i uppdrag att ta fram en ny modell för pris vid friköp av tomträtter 
som medger att många friköp kommer till stånd. 

• Fastighetsnämnden får i uppdrag att öka antalet kommunala tomter som säljs för småhus. 
• Fastighetsnämnden får i uppdrag att öka andelen bostadsrätter i mark som upplåts för 

flerbostadshus. 
• Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att intensifiera genomförandet av ombildningar 

till bostadsrätter där hyresgästerna så önskar enligt gällande lagstiftning. 
• Göteborgs Stadshus AB och dess fastighetsägande underbolag får, tillsammans med fas-

tighetsnämnden, i uppdrag att genomlysa stadens samlade mark- och fastighetsbestånd 
med mål om samordnad styrning för att säkerställa de lokaler/fastigheter som behövs för 
det kommunala uppdraget eller som är av kulturhistoriskt värde. 
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Inom välfärden vill vi särskilt lyfta fram följande reformer: 

• Uthållig satsning på förskola och skola 
• Inga osakliga löneskillnader i välfärdsyrkena 
• Arvoderade ungdomsledare 
• Beredskap för utökad palliativ vård – ASIH. 

I tillägg till detta ligger två reformer som berör välfärden under de tidigare presenterade 
huvudreformerna: 

• Omfördelning till fullt finansierad välfärd 
• Använd stadens tillgångar till trygghet och välfärd. 

Ytterligare satsningar finns redovisade i de nämnder som hanterar välfärden. 

 

En välfungerande förskola och skola är avgörande för Göteborgs utveckling och framtid. 
Demokraterna har tidigare visat vägen till att få igenom stora och nödvändiga satsningar på 
förskolan och skolan. För 2022 föreslås ytterligare nödvändiga förstärkningar för att lägga en bra 
grund i förskolan och ge en trygg skolgång med studiero och höjda kunskapsresultat.  

Utöver vad som redovisas här finns en stor satsning på stöd från socialförvaltningen till förskolor 
och skolor med särskilda utmaningar beskrivet i trygghetssatsningen. 

Många barn i Göteborgs förskolor har ett annat modersmål än svenska. Det är därför nödvändigt 
att det ställs stärkta språkkrav på personal inom förskola och pedagogisk omsorg, då barnens 
språkutveckling i svenska är avgörande för att klara av den fortsatta skolgången.  

Inom förskolan vill Demokraterna inrätta ett nödvändigt rektorsstöd som kan stödja och avlasta 
rektorsteamen i vissa arbetsuppgifter under den period som en eller flera rektorer genomför den 
obligatoriska utbildningen för rektorer.  

Inom skolan vill Demokraterna börja införa tvålärarsystem på skolor med låg måluppfyllelse och 
stora utmaningar. Det skapar trygghet och studiero samt ökar elevers måluppfyllelse och bidrar till 
bättre arbetsmiljö. Införande sker stegvis där svenska, matematik och engelska prioriteras. 
Förstärkta resurser avsätts för att motverka hot, våld och kränkningar mot rektor, personal och 
elever. Satsningar görs för att ge trygga och förutsägbara skolplaceringar för elever ska kunna gå 
i skolor i sina närområden och inte ryckas ut från sina sociala sammanhang. 

Uppdrag från kommunfullmäktige:  

• Förskolenämnden får i uppdrag att införa språkkrav vid nyanställning och på bemannings-
personal samt behovsstyrd fortbildning i svenska för redan anställd personal. 
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• Förskolenämnden får i uppdrag att tillsätta ledningsresurser till rektorsteamen samt utveckla 
en organisation kring kollegialt lärande för rektorer. 

• Grundskolenämnden får i uppdrag att börja införa tvålärarsystem i skolor med låg målupp-
fyllelse och stora utmaningar. 

 

Stadsledningskontoret har redovisat vilka osakliga löneskillnader som finns för anställda inom 
välfärdsyrkena i Göteborgs Stads regi, framförallt inom förskola och vård/omsorg. 
Undersköterska, stödassistent och barnskötare är exempel på tre stora grupper, alla 
kvinnodominerade, där det vid jämförelse med andra likvärdiga arbeten förekommer osakliga 
löneskillnader. Andra grupper inom välfärdssektorn där osakliga löner mellan likvärdiga arbeten i 
staden behöver åtgärdas är bland annat vissa socialsekreterargrupper och behandlingsassistenter. 
Göteborgs Stad har bland de lägsta lönenivåerna inom Göteborgsregionen.  

Demokraterna gör en satsning för att de osakliga löneskillnaderna för anställda i välfärdsyrkena 
åtgärdas till 100% under 2022. Det är principiellt viktigt ur normbildande synpunkt att staden 
tillämpar jämställd lönesättning. En lönesättning som speglar ansvar och kvalifikationer är också 
nödvändig för att staden som arbetsgivare ska kunna attrahera och behålla nödvändig kompetens. 
Medel har därför avsatts för utjämning med niomånaderseffekt för 2022 och full effekt från och 
med 2023 

Uppdrag från kommunfullmäktige:  

• Förskolenämnden, Socialnämnderna, Nämnden för funktionsstöd och Äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden får i uppdrag att åtgärda de osakliga löneskillnaderna inom välfärdsyr-
kena till 100% från april 2022. 

 

Idrottsklubbar har en viktig uppgift i att ge barn och unga en meningsfull och aktiv fritid. 
Demokraterna föreslår införandet av tränararvode till certifierade unga tränare för att ge 
kontinuitet, kvalitet och goda förebilder inom ungdomsidrotten.  

På samma sätt kan musik, konst och teater skapa integration mellan olika kulturer och även här kan 
ungdomsledare ha en central roll.  

Uppdrag från kommunfullmäktige:  

• Idrott- och föreningsnämnden och Kulturnämnden får i uppdrag att införa arvode för certi-
fierade unga tränare respektive ungdomsledare. 
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I dag finns ett väl fungerande samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad 
som ger avancerade sjukvårdsinsatser i hemmet för svårt sjuka i livets slutskede. Denna vårdform 
är nu hotad av nedläggning genom ett icke politiskt förankrat tjänstemannaförslag.  

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) ges i Göteborg till en grupp mycket sjuka patienter med behov 
av specialiserad palliativ vård för att ge dem möjlighet att få tillbringa den sista tiden i livet i det 
egna hemmet. Patienterna är till stor del cancersjuka men där vårdas också patienter med andra 
svåra sjukdomar som hjärtsvikt, lungsvikt eller neurologiska sjukdomar som ALS. Det är patienter 
med behov av komplicerad smärtbehandling, avancerad apparatur, men också de med 
komplicerad social situation, till exempel unga cancerpatienter med småbarn, eller ungdomar. 

Förslaget att lägga ner ASIH-teamen innebär att man från Sahlgrenska Universitetssjukhuset bistår 
med ett palliativt konsultteam under kontorstid, men under veckans övriga 128 timmar vårdas 
patienterna av hemsjukvårdens sjuksköterskor. Alternativet vid nedläggning av ASIH-teamen för 
patientgruppen i Göteborg är sjukhusvård. Vi vill behålla vårdformen antingen genom nuvarande 
organisation eller genom övergång till Västra Götalandsregionen med bibehållen ambitionsnivå 
och kvalitet. 

Frågan är i grunden helt opolitisk och rör endast ett berättigat önskemål från en mycket svag 
patientgrupp att få avsluta sitt liv på ett värdigt sätt i hemmet. 

Vi vill att Göteborgs stad har en beredskap för utökad palliativ vård om Västra Götalandsregionen 
lägger ner de gemensamma ASIH-teamen och avsätter centrala medel för utökad palliativ vård i 
kommunal regi. 

Uppdrag från kommunfullmäktige:  

• Äldre samt vård‐ och omsorgsnämnd får i uppdrag att ha en beredskap för behov av utö-
kad palliativ vård om ASIH-teamen läggs ner. 
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Under ekonomi och styrning vill vi lyfta fram följande reformer: 

• Friköp av tomträtter, ombildningar och dämpade hyreshöjningar 
• Uppdrag om möjlig effektivisering i alla nämnder 
• Underhållsplan för staden 

 

Demokraterna ser flera strukturella problem på bostadsmarknaden som går att åtgärda på 
kommunal nivå. Friköp av tomträtter och ombildningar i allmännyttan ska även ses som en 
frihetsreform där fler människor får makt över sitt eget boende och får del i den allmänna 
värdestegringen. 

För det första har tomträttsinstrumentet har övertid utvecklats från en social tanke om att underlätta 
för mindre bemedlade att få åtkomst till mark för bostäder till att via skenande tomträttsavgälder bli 
en inkomstkälla för staden ¬– en sorts extra beskattning av vissa medborgare. Avgälderna har 
skenat på grund av att markvärdena ökat samtidigt som staden vidhåller en hög ränta när avgälden 
ska bestämmas. Fastighetsägare har överklagat räntan till domstol och Göteborgs Stad har förlorat 
i de lägre instanserna men driver fallen vidare i högre instanser. Vi ser inte detta som en rimlig 
hantering av våra medborgare eller en rimlig prioritering av fastighetskontorets resurser. 

De fastighetsägare som sitter fast i kommunala tomträttsavtal måste ges en rimlig möjlighet att 
frigöra sig från den kommunala ”extraskatten” genom friköp. Genom banklån för friköp får de 
boende avbetalningsplaner som följer den generella ekonomiska utvecklingen i samhället istället för 
teoretiska modeller, politiska nycker och juridiska processer.  

Demokraterna vill därför ge Fastighetsnämnden i uppdrag att ta fram en ny modell för pris vid 
friköp av tomträtter som medger att många friköp kommer till stånd. Vi vill på sikt se att tomträtten 
som instrument helt avvecklas i Göteborg. 

Vi ser ombildningar till bostadsrätter i allmännyttas bestånd som en nyckel för att stabilisera 
områden med en långtgående problembild och kontinuerlig utflyttning av de som etablerar sig på 
arbetsmarknaden. Dessutom öppnar en sådan utveckling för att enorma dolda värden i 
Framtidskoncernen öppnas. Det frigör stora belopp för bland annat trygghetsskapande satsningar 
och underhåll av fastigheter i de utsatta områdena. De boendes ekonomiska såväl som sociala 
situation skulle med det kunna förbättras avsevärt. 

Samtidigt ska de interna överföringar som skett i Framtiden-koncernen med mål att producera ännu 
fler hyresrätter i redan utsatta områden fasas ut. Dessa överföringar kan uppskattas till mellan 5–
10 procent av varje befintlig hyresgästs hyresinbetalningar (för ett hushåll i genomsnitt ca 800 
kronor per månad eller nästan 10 000 kronor per år). Om dessa överföringar avbryts kan 
underhållet i det befintliga beståndet förbättras.  
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Eftersom AB Framtiden också sedan länge gynnats av fallande räntor skulle denna mer 
affärsmässiga inriktning av bolaget kunna leda till att de hyreshöjningar som nu regelmässigt skett 
varje år kunde begränsas. Förutsatt att lönsamhet i traditionell mening kunde uppnås genom de 
mål vi satt upp om ombildningar, frigjorda värden, stopp för interna värdeöverföringar och 
inriktning på underhåll istället för nyproduktion så bör ett mål om dämpade hyresökningar vara 
möjligt så länge ränteläget fortsätter att vara gynnsamt. 

Uppdrag från kommunfullmäktige:  

• Fastighetsnämnden får i uppdrag att fram en ny modell för pris vid friköp av tomträtter som 
medger att många friköp kommer till stånd. 

• Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att starta och intensifiera genomförandet av om-
bildningar till bostadsrätter. 

• Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att öka affärsmässigheten genom att fasa ut ny-
produktion som kräver interna överföringar för att istället prioritera underhåll och skapa 
utrymme för att dämpa framtida hyreshöjningar. 

 

Göteborgs Stads verksamheter behöver, precis som all verksamhet, med jämna mellanrum utvär-
deras och justeras för att effektiv leverera mot kärnuppdragen som ska ge nytta för göteborgarna. 
Generella ospecificerade sparkrav över alla nämnder riskerar leda till neddragningar av personal 
inom fel delar av verksamheterna. 

Demokraterna vill istället arbeta systematiskt med effektiviseringarna genom att ge alla nämnder ett 
uppdrag att systematiskt redovisa vilka effektiviseringsåtgärder som kan vidtas för att minska kost-
naderna vid olika nivåer av sparbehov. 

Uppdrag från kommunfullmäktige:  

• Kommunstyrelsen och alla nämnder får i uppdrag att systematiskt redovisa vilka 
effektiviseringsåtgärder som kan vidtas för att minska kostnaderna vid olika nivåer av 
sparbehov.  

• Kommunstyrelsen och alla nämnder får i uppdrag att inkludera effektiviseringsförslagen i 
den årliga verksamhetsnomineringen. 
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Som nämnts tidigare under ”Använd stadens tillgångar till trygghet och välfärd” har Göteborg Stad 
ett omfattande investeringsbehov på grund av eftersatt underhåll på befintliga kommunala 
anläggningar och eftersläpning i ersättning och utbyggnad av kommunala anläggningar. 

Det behövs en underhållsplan för stadens fastighetsägande nämnder och bolag som skapar en 
förutsägbarhet i behovet av investeringar i tid och rum samt en bra balans mellan underhåll av det 
befintliga och nyinvesteringar. Detta innebär ett behov av en systematisk inventering och planering 
av underhåll av stadens anläggningar (förskolor, skolor, äldreboenden, arenor, kajer, parker, 
teknisk infrastruktur och andra nyttobyggnader) samt en bedömning om när funktioner kan 
avvecklas alternativt när nyinvesteringar behövs för att ersätta.  

Finns denna underhållsplan kan investeringar göras väl planerat när de väl behövs (utan 
överraskning och efterföljande långbänkar) och med en minimerad negativ påverkan för de 
medborgare som nyttjar anläggningen. Underhåll av det befintligt nödvändiga behöver generellt 
gå före investering i nya projekt. 

De fastighetsägande bolagens resultat- och balansräkningar ska genomlysas och tydliga riktlinjer 
för dessa formuleras. Rimliga avkastningskrav ska sättas genom att förhålla sig till motsvarande 
avkastningskrav inom motsvarande verksamheter. Ansvar och kostnader ska förtydligas till exempel 
genom standardiserade genomförandekalkyler. Stadens sammantagna investerings, intäkts- och 
lånebehov för renovering av byggnader och anläggningar behöver utvärderas. 

Uppdrag från kommunfullmäktige:  

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta en ”Underhållsplan för staden”. 
• Göteborgs Stadshus AB och dess fastighetsägande underbolag får, tillsammans med fas-

tighetsnämnden, i uppdrag att genomlysa stadens samlade mark- och fastighetsbestånd 
med mål om samordnad styrning för att säkerställa de lokaler/fastigheter som behövs för 
det kommunala uppdraget eller som är av kulturhistoriskt värde. 
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Inom näringsliv, kultur och klimat vill vi särskilt lyfta fram: 

• Bättre näringslivsklimat 
• Tillgänglig kultur och vacker stad 
• Riktiga klimatåtgärder 

 

Med sin geografiska placering, med sina invånare, universitet, industrier, sin starka 
handelstradition och Skandinaviens största hamn har Göteborg alla förutsättningar för att bli den 
bästa staden i Sverige att leva, arbeta och driva företag i. 

För ett bra företagsklimat krävs att de kommunala kärnverksamheterna fungerar bra. Kvaliteten på 
skola, vård, omsorg och trygghet, är avgörande för att företag ska vilja etablera sig och att fortsätta 
verka i staden. De kommunala resurserna måste därför prioriteras för att skapa en god välfärd 
tillsammans med en ökad trygghet i hela staden.  

Kommunen måste även kunna erbjuda ett brett utbud av attraktiva bostäder samt mark för 
verksamheter att expandera. Trafiksituationen i Göteborg måste också förbättras och 
stadsplaneringen måste anpassas till framtida behov. I de centrala delarna har näringslivet nu stora 
problem med lönsamheten.  

Näringslivsklimatet mäts i två undersökningar årligen. I insiktsmätningen (NKI), och Svenskt 
Näringslivs undersökning om företagsklimatet i landets kommuner. De senaste 20 åren har 
Göteborg rasat i dessa förtroendemätningar. En trend som under den sista mandatperioden har 
vänt. Målet är att Göteborg ska ligga i topp bland storstäder i landet.  

Demokraterna vill att staten och kommuner kontinuerligt ska jobba för att förenkla regelverk och 
förbättrade förutsättningar för företagande. Processtider måste kortas ned och kontakter med 
kommunala institutioner måste förenklas genom att använda lotsar och ”en väg in”. Förståelsen för 
näringslivets utmaningar måste förbättras bland politiker genom att kontinuerligt låta företagare 
komma till tals i kommunens nämnder och styrelser. 

Idag bedriver Göteborgs Stad kommersiell verksamhet i aktiebolagsform och hamnar ofta i 
konkurrens med privata företag. Den kommunala verksamheten måste minskas där den bedrivs 
bättre av enskilda ägda aktörer. Alla beslut måste baseras på fakta och kommersiella grunder, i 
det fall man bedriver kommersiell verksamhet för att undvika osund konkurrens och risktagande i 
kommunal sektor. 

Företagandet i Göteborg har traditionellt dominerats av större aktörer. I dag är en allt större del 
SME (Small and Medium-sized Enterprises), Startup- och Scaleup-bolag. Göteborgs Stad behöver 
arbeta mer aktivt för att locka till sig fler mindre aktörer och kluster, samtidigt som nya initiativ till 
entreprenörskap och nya verksamheter uppmuntras. Näringslivsstödjande verksamhet i kommunen 
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bör i större omfattning anpassas för stora, mellan respektive små företagare. Göteborgs Stad ska 
stödja testbäddar och interaktivitet mellan de olika storleksklustren. 

I Göteborg finns Chalmers, Göteborgs universitet och forskningsinstitut som alla tangerar kunskap 
i världsklass. Vi är innovativa och har en stark akademi som tillsammans med näringslivet håller 
på att bli ledande i Europa på fler områden: Elektrifiering, Mobilitet, AI, Medtech och grön 
omställning. Vi har operationaliserat agenda 2030 och skall leda omställningen till fossilfritt. Med 
hjälp av en väl fungerande högskola kan Göteborgs Stad hjälpa till att stödja start av många nya 
företag och därmed skapa arbetstillfällen.  

Göteborg ska vara ledande på detta område och i större utsträckning attrahera entreprenörer och 
kapital för att stödja entreprenörernas utveckling till Scale up- och SME-bolag. 
Näringslivsutvecklingen går fort och vi är beroende inte bara av en omfattande 
inkubatorsverksamhet utan även att nya bolag väljer att etablera sig i regionen, detta kräver ”Scale 
up”-stöd och vi behöver attrahera en kraftfull ”scaleupfond” till Göteborg och se till att den snabbt 
kommer på plats. 

För att klara allt detta ska politikerna hållas informerade om kommunala initiativ som varit 
framgångsrika i Göteborg och på andra håll och lära av framgångar och misstag. Aktiv utveckling 
av instrument för benchmarking ska kontinuerligt ske för att uppnå detta syfte. 

Särskild vikt ska läggas vid förbättrad dialog med näringsliv och akademin, samt införande av 
servicegarantier vid myndighetsutövning och tillståndsärenden. En positiv attityd till företag och 
företagare ska genomsyra kommunens arbete.  

Som stöd till handeln och restaurangnäringen ska tillgänglighet till innerstaden och trygghet i hela 
staden prioriteras upp. I vår trygghetssatsning vill vi erbjuda ett bättre skydd till näringsidkare som 
utsätt för hot, skadegörelse och/eller beskyddarverksamhet. (Se ”Innerstaden ska vara Göteborgs 
levande hjärta” och ”En kraftfull trygghetssatsning”.) 

I det följande listas några av de specifika uppdrag för BRG AB som direkt riktar sig mot näringslivet. 
I tillägg till detta är många av de övriga uppdragen redovisade under reformerna, nämnderna och 
bolagen som bidrar till näringslivets förutsättningar. 

Uppdrag från kommunfullmäktige:  

• BRG AB får i uppdrag att arbeta aktivt för att locka till sig fler mindre aktörer och mindre 
kluster, samtidigt som nya initiativ till entreprenörskap och nya verksamheter uppmuntras. 

• BRG AB får i uppdrag att verka för att Göteborg Stad i större utsträckning attraherar ent-
reprenörer och kapital för att stödja entreprenörernas utveckling till Scale up- och SME-
bolag. 

• BRG AB får i uppdrag att säkerställa ”en väg in” i kontakter med de kommunala institution-
erna. 
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Av de uppdrag vi ger till Kulturnämnden vill vi särskilt betona och beskriva tre.    

En särskild tonvikt behöver läggas på verksamheter riktade mot barn och unga. De behöver tidigt 
i livet få kontakt med kultur i olika former. Skolan som Arena är ett koncept som finns i Göteborg. 
Efter skoltid kan skolorna vara en plats för olika aktiviteter.  

En ny plattform utformas som vi kallar ”Kultur möter Kultur”. Detta kan göras i ett samarbete mellan 
Kulturförvaltningen och Grundskoleförvaltningen. Barn och unga med olika bakgrund och ursprung 
bjuder varandra på sin kultur genom musik, dans, film, teater, måleri, eget skapande och mycket, 
mycket mer. På så sätt delar de upplevelser och kulturer med varandra. Så kan respekten för 
varandra öka och rädslan för olikheter minska. 

Vi vill också låta våra äldre på olika former av boenden som inte enkelt kan besöka kulturinrätt-
ningar få ta del av levande kultur. Offentligt finansierad kultur kommer generellt bara de till del 
som kan besöka verksamheten. Vi vill att offentligt finansierad kultur även tillgängliggörs för äldre 
på vara boenden. 

För att få en sammanhållen, ändamålsenlig och vackert utformad stad behövs ett brett samarbete 
mellan kommunens olika förvaltningar när staden utvecklas och det byggs nytt.  Kulturnämnden är 
en viktig remissinstans i arbetet med stadsplaneringen och behöver tidigt involveras i detta arbete. 
Som en del i att åstadkomma en vacker stad behövs också ett Skönhetsråd i Göteborg, likande det 
som inrättats i Stockholm. Ett Skönhetsråd att konsultera vore ett värdefullt tillskott i arbetet för ett 
vackert Göteborg. 

Uppdrag från kommunfullmäktige:  

• Kulturnämnden får i uppdrag att tillsammans med Grundskoleförvaltningen utreda och 
starta verksamheten ”Kultur möter Kultur”. 

• Kulturnämnden får i uppdrag, i samverkan med Äldre samt vård- och omsorgsnämnden, 
att tillse att äldre i olika former av boende får ökade möjligheter att ta del av kultur. 

• Kulturnämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur ett Skönhetsråd kan utformas och 
vara ett stöd så att den stad vi bygger blir vacker. 
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Ett stopp för byggandet av Västlänken, som ersätts av klimateffektiv kollektivtrafik, i kombination 
med snabb omställning av fjärrvärmen och fjärrkyla till fossilfrihet är de viktigaste klimatåtgärderna. 
Kostnadsdrivande symbolåtgärder med låg effekt ska helt undvikas. 

Viktiga delmål i detta arbete är att följande verksamheter skall vara fossilfria angivna år: 

• fjärrvärme och fjärrkyla till 2025, 
• kommunal fordonsflotta till 2023 samt 
• kollektivtrafik till 2023. 

Demokraterna övergripande mål är att klimatpåverkan ska minska med 80 procent inom de 
verksamhet där kommunen har rådighet mellan 2010 och 2030. De byggande förvaltningarna 
behöver utveckla ett program med fokus på klimatåtgärder. Behovet av fjärrvärme ska genom 
effektivisering minskas med 15 procent till år 2030. 

Ett program behöver utvecklas för laddningsinfrastruktur för lätta- och tunga fordon. 

Uppdrag från kommunfullmäktige:  

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att i första hand verka för att projekt Västlänken stoppas i 
sin helhet och att i andra hand verka för att delarna att Station Haga och Station Korsvägen 
stoppas. 

• Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att energieffektivisera fastighetsbeståndet vilket 
ger en minskning av Göteborg Energi AB:s investeringsbehov i produktion och system för i 
el- och värme. 

• Göteborg Energi AB får i uppdrag att optimera Rya kraftvärmeverk för värmeproduktion 
samt uppföra en ny anläggning för värmeproduktion med biobränslen. 

• Göteborg Energi AB får i uppdrag att avveckla Rosenlunds värmeverk senast år 2026. 
• Göteborg Hamn AB får i uppdrag att stärka sin miljöprofil genom att satsa på långsiktig 

hållbarhet. 
• Göteborg Energi AB får i uppdrag att utveckla laddningsinfrastruktur för vägfordon och 

sjöfart för att möta marknadens behov. 

 

  



Demokraterna 
Budget för Göteborgs Stad 2022 version 1.2 

23 
 

 

Inom trafikområdet lyfter vi fram: 

• Stoppa Västlänken 
• Valuta för pengarna i Västsvenska paketet 
• Bättre framkomlighet i trafiken 

 

Demokraterna vill i första hand stoppa den onödiga och miljö- och klimatskadliga Västlänken. Det 
finns fortfarande många miljarder att rädda som skulle kunna användas till infrastrukturprojekt med 
positiv samhälls-, miljö- och klimatnytta.   

Det framgår nu tydligt att projektbudgeten förbrukas i en snabbare takt än projektets framdrift. 
Trafikverket rapporterar om ”osäkerheter kring tidplanerna” för deletapperna Haga och 
Korsvägen. I dessa tidskritiska etapper har schakterna för stationerna knappt påbörjats och endast 
en mindre del av bergtunnlarna har sprängts ut, när halva den aviserade byggtiden gått. Till detta 
kommer problemen med förstärkningen av Götatunneln, ett arbete som skulle varit färdigt i 
december 2018.  

Samtidigt prognostiserar Trafikverket att nästan 2/3 av budgeten har förbrukats vid utgången av 
2021. Det vore således synnerligen klokt att omgående stoppa projektet, men för det saknas idag 
politiskt stöd. 

I andra hand ser vi att en möjlig kompromiss skulle kunna vara att få gehör för att avbryta arbetet 
med Station Haga och Station Korsvägen samt tunneln dit och bara tillåta en tunnel fram till Station 
Centralen – inte minst med tanke på att projektet kommit relativt långt i just Gullbergsvass. På detta 
sätt begränsas de fortsatta skadorna för centrala Göteborg, de tunga lastbilstransporterna upphör, 
avspärrningarna tas bort och innerstaden kan leva upp igen.  

En kompromisslösning skulle kunna vara att bygga tunneln fram till Centralen och avsluta resterande 
etapper, då Centralen är den etapp som kommit längst – förutsatt att budgeten håller. 

Oavsett politisk inställning till och utgång av projektet, måste Göteborgs Stad säkerställa att staden 
inte behöver tillskjuta ytterligare medel för det fall den avtalade projektbudgeten om 20 mdkr i 
2009 års värde överskrids. 

Uppdrag från kommunfullmäktige:  

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att i första hand verka för att projekt Västlänken stoppas i 
sin helhet och att i andra hand verka för att delarna att Station Haga och Station Korsvägen 
stoppas. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att för medborgarna öppet och lättförståeligt redovisa kost-
nadsutveckling och framdrift av Västlänken och omgående redovisa eventuella problem. 
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• Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att Göteborgs Stad inte behöver bära några 
ökade kostnader för Västlänken 

 

Göteborgs Stad ska också aktivt arbeta för att säkerställa de delar av investeringar i Västsvenska 
paketet som ger göteborgarna nyttor. Hittills har projektmedel inom Västsvenska Paketet, 
exempelvis 397 mnkr från projekt Korsvägen, förhandlats bort från projekt inom staden, för att 
istället allokeras till fördyringar i Trafikverkets projekt som Brunnsbo station och andra planerade 
åtgärder i det statliga järnvägssystemet. Göteborgs Stad har fått alldeles för dålig valuta sett till 
graden av medfinansiering. 

Vid tecknandet av medfinansieringsavtalet för Västsvenska paketet år 2009/2010 beräknades 
Göteborgs Stad komma att erhålla tillkommande marknytttor till följd av Västlänken, motsvarande 
461 mnkr i 2021 års kostnadsnivå. Utbetalning av dessa medel planeras preliminärt ske under 
2022.  

När nu alla etapper är projekterade framkommer att byggrätterna snarare får lägre värde på 
grund av de särskilda tekniska utmaningarna med att bygga på och jämte Västlänken. 
Förutsättningen som gällde år 2009, att Västlänken skulle frigöra mark genom halvering av 
säckstationen gäller inte längre, då hela säckstationen blir kvar. Byggelement från tunneln påverkar 
höjdsättning och byggbarheten ovan mark i Gullbergsvass  

De förespeglade marknyttorna i avtalet kommer därmed inte kunna realiseras. Göteborgs Stad bör 
därför omförhandla denna del av avtalet och att de 461 mnkr istället används till delfinansiering 
av restidsförbättrande åtgärder för många människor, till exempel Operalänken-
Gullbergsvasslänken eller Gropegårdslänken. 

Uppdrag från kommunfullmäktige:  

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att omförhandla avtalet i den del som avser marknyttor med 
mål om att Göteborgs Stad inte ska behöva betala för dessa. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att de delar av Västsvenska paketet som ger 
nyttor för göteborgarna också genomförs. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse att alla partier är representerade i styrgruppen för 
Västsvenska paketet. 
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I Göteborg finns många trafiklösningar som fungerar långt ifrån optimalt, där köer bildas, trafikslag 
trängs ihop och där trafiksäkerheten brister. Stillastående fordon orsakar mer utsläpp än fordon i 
rörelse och luftkvalitén i flera delar av staden är redan undermålig. 

Demokraterna vill se ett mer aktivt arbete med trafikoptimeringar där enkla trimningsåtgärder och 
mindre ombyggnationer förbättrar situationen på ett betydande sätt. Ett exempel är rondellen vid 
Nya Hovås där köbildningen skulle kunna minska och säkerheten för både bilist och cyklist 
förbättras. Ett annat exempel är sträckan från Vasabron till Allén där långa köer uppstår, köer som 
ibland inkräktar på intilliggande cykelbana. 

Göteborg har under en länge tid satsat på utbyggnad av cykelinfrastruktur. Tyvärr har mycket av 
denna utbyggnad, åtminstone i centrala Göteborg, skett genom cykelbanor anlagts på trottoarer 
med ingen eller minimal separering. Detta har lett till mindre yta för gångtrafiken och på många 
ställen kan man inte längre mötas med barnvagn utan att behöva gå ut i cykelbanan. 
Trafiksäkerheten blir bristande då cyklister, inte minst med elassistans, i upp mot 30 km/h passerar 
några få decimeter från gångtrafikanter.  

Demokraterna vill att befintliga och nya cykelbanor ska separeras tydligare från gångtrafiken. 
Utbyggnad av cykelinfrastruktur ska inte ske på bekostnad av gångtrafikens ytor och säkerhet. Om 
ytan inte räcker till ska cykeltrafiken snarare blandas med biltrafik på cykelfartsgator än att tränga 
bort yta från gångtrafikanter. Vidare behövs tydligare skyltning, hänvisning och målning av gång- 
och cykelbanor för att tydliggöra vilket trafikslag respektive yta är avsedd för. 

Idag pågår många byggprojekt i centrala Göteborg och framkomligheten för alla trafikslag, men 
framförallt för bil, har begränsats när staden grävs upp. För att värna tillgängligheten till bostäder 
och verksamheter (inkl. handeln) vill vi ge Trafiknämnden ett särskilt uppdrag att öka 
framkomligheten genom att koordinera och optimera byggprojektens trafikomläggningar för att 
minska de negativa effekterna för staden på både lokal nivå och systemnivå. 

Särskilda medel avsätts för att genomföra samtliga uppdrag. 

Uppdrag från kommunfullmäktige:  

• Trafiknämnden får i uppdrag att bedriva ett aktivt arbete med att genomföra optimerings 
och trimningsåtgärder där köer bildas eller trafiksäkerheten brister. 

• Trafiknämnden får i uppdrag att tydligare separera cykeltrafik från gångtrafik och att värna 
gångtrafikanternas ytor vid anläggning av cykelbanor. 

• Trafiknämnder får i uppdrag att förbättra skyltning och målning av gång- och cykelbanor. 
• Trafiknämnden får i uppdrag att öka framkomligheten vid byggprojektens trafikomlägg-

ningar för att minska de negativa effekterna på både lokal nivå och systemnivå. 
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Inom stadsbyggnad, bostad och handel vill vi särskilt lyfta fram: 

• Innerstaden ska vara Göteborgs levande hjärta 
• 1000 nya småhustomter varav minst 700 på kommunal mark 
• Mot årets studentstad! 
• Fler ungdomar ska kunna flytta hemifrån – Stiftelsen Göteborgs Ungdomsbostäder 
• Frigör Hedens potential  

– starta detaljplan och parallella uppdrag i samverkan med göteborgarna 
• Värna Slottsskogen genom ett kulturreservat 

 

Göteborg genomgår ett skifte med strukturomvandlingar i handeln i digitaliseringens fotspår, stora 
byggprojekt i flera stadsdelar med störningar i tillgängligheten som påföljd. Covid-19-pandemin 
har påskyndat e-handelns erövring och påskyndat transportbehoven av varor. Vi ser att det är ett 
sviktande besöksunderlag med svårigheter med parkering, kollektivtrafiken in till innerstaden samt 
en oenighet om hur vi skall få staden levande. 

Vi vill satsa på Göteborgs hjärta. Demokraterna vill göra innerstaden mer levande! 

Göteborg & Co AB ska sätta ett särskilt fokus på att marknadsföra Göteborgs hjärta – innerstaden 
med sin historiska 1600-talsplan, miljöer och byggnader från olika epoker och nutida utbud av 
handel, restaurang, aktiviteter och folkliv. Det är viktigt att staden erbjuder attraktiva och trygga 
besöksboenden, stadsmiljöer och evenemang. 

Tillgänglighet till innerstaden behöver säkerställas för alla trafikslag (se om "Bättre framkomlighet i 
trafiken"). I detta arbete behöver Göteborgs stad vara särskilt lyhörda mot handeln och dess 
intresseföreningar.  

Skapa förutsättningar för att butikshandel och e-handeln hittar synergieffekter då många handlare 
i staden även är e-handlare. Våra fastighetsägare har många tomma lokaler och här kan staden 
hjälpa till med att fylla dessa med ungföretagsamhet, lokalproducerade varor och butiker som 
jobbar med cirkulärekonomi och återbruk. Vi kan också medverka för att skapa hubbar där 
småföretag kan dela på lokaler och tjänster med varandra i en central miljö. 

Göteborg Citysamverkan är ett verktyg för att skapa en sammanhållen och ändamålsenlig hantering 
av strategiska frågor som är gemensamma för kommunorganisationen, fastighetsägare och 
handlarna.  

För att öka tryggheten under kvällar och nätter och skapa ett stabilare lokalt kundunderlag behöver 
innerstaden även återbefolkas. Detta kräver att Göteborgs Stad släpper det gamla tänket om att 
innerstaden framför allt skall vara ett "Central Business District" som ska husera arbetsplatser för 
arbetande som pendlar in från hela regionen. En sådan innerstad blir relativt öde när de arbetade 
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åkt hem för dagen. Innerstaden bör därför vara en mer blandad miljö med arbetsplatser, handel, 
tjänster och inte minst boende. 

I takt med att nya moderna kontorskomplex uppförs vid innerstadens rand (till exempel Lindholmen, 
Gårda och Masthuggskajen) minskar efterfrågan på kontorsytorna i innerstaden. Många av de 
gamla vackra före detta bostadshus som konverterats till kontor kan nu bli möjliga att åter 
konvertera till bostäder. Samtidigt behöver den nya bebyggelsen som planläggs i direkt anslutning 
till innerstaden (till exempel i Centralenområdet) få ett betydande bostadsinnehåll. 

I tillägg till detta kommer de trygghetsskapande åtgärderna i trygghetssatsningen innerstaden till 
del. Satsningarna på stöd till polisen, fler ordningsvakter, fler väktare, samarbete mot 
beskyddarverksamhet samt kameraövervakning och bättre belysning vid hållplatser är exempel på 
direkta åtgärder i trygghetssatsningen. 

Uppdrag från kommunfullmäktige:  

• Göteborg & Co AB får uppdrag att aktivt marknadsföra Göteborgs hjärta – innerstaden. 
• Byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi och fördjupad översiktsplan som 

stödjer en återbefolkning av innerstaden samt att prioritera detaljplaner och bygglov för 
konvertering av kontor till bostäder i innerstaden. 

 

För att möta medborgarnas behov och önskemål och för att vända nettoutflyttningen från Göteborg 
är det viktigt att småhus prioriteras högre. Småhus genererar också ett välkommet nettotillskott till 
stadens ekonomi som åtminstone delvis kan väga upp de stora centrala projekten som för tillfället 
drivs med miljardunderskott. 

Stadsbyggnadskontoret har arbetat ikapp och ökat produktionen av detaljplaner under en lång 
följd av år och det finns många bostäder, framförallt hyresrätter i flerbostadshus, i antagna planer 
som ännu inte färdigställts. Pågående detaljplaner och planering för åren framåt ligger också högt 
med stort fokus på flerbostadshus.  

Även om efterfrågan på bostäder är fortsatt stor och antalet färdiga detaljplaner medger kraftigt 
ökad produktion, så är betalningsviljan för denna nyproduktion bedömd till endast ca 3700 
bostäder per år. Exploatörerna kan komma att avvakta med byggstart och kommunens 
genomförandekapacitet (till exempel gata och allmän platsmark) begränsar också nyproduktionen. 
Efterfrågan bedöms kunna öka om större boyta i marknära boende kan erbjudas till lägre kostnad 
– i klarspråk trädgårdsstad med fristående villor, radhus och stadsradhus som kan konkurrera med 
kranskommunernas utbud. 

Staden har nu en god möjlighet att kraftsamla plankapaciteten än mer till kommunal service, 
studentbostäder och inte minst till att möta efterfrågan på småhustomter. Fastighetsnämnden 
behöver ta fram förslag på kommunal mark och begära detaljplaner som medger minst 700 
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småhustomter per år. Byggnadsnämnden behöver omprioritera i startplanen för att starta 
detaljplaner om minst 1000 småhus under 2022. 

Uppdrag från kommunfullmäktige:  

• Byggnadsnämnden får i uppdrag att starta detaljplaner innehållande minst 1000 småhus 
per år från och med år 2022. 

• Fastighetsnämnden får i uppdrag att ansöka om planbesked för minst 700 småhustomter 
per år från och med år 2022. 

 

Göteborg har en stor efterfrågan på saknade kompetenser inom både offentlig och privat 
verksamhet. Det behövs många fler välutbildade medarbetare såväl inom välfärden som inom de 
utvecklingsintensiva teknikbranscherna. Lyckligtvis har vi både unga som vill utbilda sig och 
attraktiva lärosäten som Göteborgs Universitet och Chalmers.  

Tyvärr saknas bostäder för alla studenter, vilket får till följd att lärosäten är försiktiga med att öka 
antalet utbildningsplatser och att studenter tackar nej till utbildningsplatser just på grund av 
svårigheten att ordna bostad i Göteborg. Samtidigt ser vi att så väl nationella som internationella 
studenter som tar examen från stadens lärosäten i hög grad blir kvar och bidrar till Göteborgs 
tillväxt och välfärd. 

Vi vill underlätta för studenter att utbilda sig i Göteborg.  

För att sätta en tydlig riktning de kommande åren vill vi sätta som mål att Göteborg ska tilldelas 
Sveriges förenade studentkårers utmärkelse Årets Studentstad inom 5 år. För att nå målet ska en 
studentstadsstrategi tas fram och en studentstadskoordinator inrättas. Studentstadskoordinator 
placeras vid stadsledningskontoret för att koordinera studentrelaterade frågor i samverkan med 
studentkårer, lärosäten och näringsliv. Koordinatorn har även ansvar för att idéer från Göteborgs 
Stads Studentforum fångas upp och hanteras eller förs till rätt förvaltning och nämnd inom staden. 

För att lösa studentbostadsbristen vill vi att Göteborgs stad fortsatt och förstärkt levererar mot målet 
i Gbg7000+ (7000 nya studentbostäder under åren 2016–2026). De fastighetsägande 
förvaltningarna ska även bidra genom att identifiera lämpliga tomställda och lågt nyttjade 
fastigheter som inte behövs för kommunal service för överlåtelse till fastighetsaktörer för 
konvertering till studentbostäder. I områden och på platser (t.ex. i centrala Göteborg) där det är 
svårt att finna yta för kommunal service, som förskola och skola, ska kommunal mark användas 
och detaljplaner prövas för studentbostäder.  

Uppdrag från kommunfullmäktige:  

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med stadens studentkårer, lärosäten och 
näringsliv att ta fram en studentstadsstrategi för Göteborg. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att Göteborg ska kunna bli Årets Studentstad 
inom 5 år. 
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• Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta en studentstadskoordinator. 
• Lokalnämnden, Fastighetsnämnden, Higab och Älvstranden får i uppdrag identifiera tom-

ställda och lågt nyttjade fastigheter som inte behövs för kommunal service för överlåtelse till 
fastighetsaktörer för konvertering till studentbostäder. 

• Fastighetsnämnden och Byggnadsnämnden får i uppdrag att i områden och på platser där 
det är svårt att finna tillräcklig yta för kommunal service ta fram mark och detaljplaner för 
studentbostäder. 

 

Göteborgs bostadsproduktion går fortsatt starkt med över 10 000 bostäder i pågående 
nyproduktion. Prognosen för färdigställda bostäder är drygt 5 000 under 2021 och drygt 6 000 
under 2022. Men nyproduktion är dyr och kön till de äldre bostäderna med lägre hyra är fortsatt 
lång. Unga vuxna har generellt inte yrkesarbetat tillräckligt länge för att ha hunnit spara ihop till 
kontantinsatsen för en bostadsrätt. Många ungdomar har därför svårt att komma in på 
bostadsmarknaden.  

Demokraterna vill ge fler ungdomar möjlighet att tidigt flytta hemifrån och få tillgång till en hyrd 
bostad under en period, inte minst för att ge tid till sparande till ett eget ägt boende. 

För att kunna reservera bostäder för unga vuxna, till exempel 18–28 år, behöver fastigheter med 
bostäder inordnas i en stiftelse. Demokraterna har kontakt med flera personer som visat intresse för 
att genom större donationer vara medstiftare till Stiftelsen Göteborgs Ungdomsbostäder. 

Göteborgs Stads bidrag som medstiftare kan vara fastigheter som inte längre är lämpliga att 
använda för dess verksamhet, till exempel tidigare servicehus och äldreboende. En transparent 
stiftelse med startresurser i form av donationer och fastigheter, utan vinstintresse och med 
professionell styrelse kan utveckla och förvalta ungdomsbostäder med lägre hyror.  

Uppdrag från kommunfullmäktige:  

• Kommunstyrelsen och Fastighetsnämnden får i uppdrag att tillsammans med privata dona-
torer bilda en stiftelse för ungdomsbostäder i Göteborg. 

• Lokalnämnden, Fastighetsnämnden, Higab och Älvstranden får i uppdrag att identifiera 
tomställda och lågt nyttjade fastigheter som inte behövs för kommunal service för överlåtelse 
till fastighetsaktörer för konvertering till ungdomsbostäder i stiftelsens regi. 
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Återkommande görs politiska utspel om hur fantastiskt Heden är eller hur fantastiskt Heden skulle 
kunna bli, men det märks tyvärr inte av i de konkreta besluten. Eftersom någon tydlig plan aldrig 
har funnits så har Heden kommit att användas på ett slumpmässigt sätt för att hantera temporära 
problem som sedan blir permanenta; hotell Heden, stora asfalterade ytor för busshållplats och 
bilparkering, förskolepaviljonger och nu senast ett beslut om ett parkeringsdäck. 

Delar av Heden är fantastisk livfullt de sommardagar när det är full aktivitet, inte minst under 
ungdomscuperna, men beskrivs samtidigt av många som något ödsligt och otryggt att passera över 
eller att behöva gå runt under vinterdygnens många mörka timmar. 

Vi ger byggnadsnämnden omgående ett uppdrag att starta ett detaljplanearbete och anlita 
arkitektkontor i parallella uppdrag för Heden så att den potential som finns kan frigöras, och den 
bristande omsorgen genom de temporära lösningarna upphör.  

Heden ska utvecklas med fokus på idrott och rekreation, bli grönare, innefatta mer kultur, skulptur 
och konst, kopplas bättre till omgivningen och få fler funktioner och aktiviteter för att ge fler 
göteborgare anledning att besöka Heden. Ungdomscuperna ska ha fortsatt möjlighet att nyttja 
Hedens ytor, planer och anläggningar. 

Markparkeringarna läggs under mark eller samlas i ett parkeringshus. Visst byggande av 
sportfaciliteter, idrottsanläggningar, bostäder och verksamhetslokaler kan tillåtas för att skapa 
folklivet och tryggheten över dygnets alla timmar och för att bidra till finansieringen av den 
omfattande investeringen. Eventuell byggnation ska bestå av vackra byggnader som är anpassade 
efter den äldre strukturen och arkitekturen i den omgivande stenstaden. Ytan för idrott och 
rekreation ska öka. 

Processen ska drivas genom att arkitektkontoren som anlitats i parallella uppdrag tar fram 
ekonomiskt realistiska förslag samt i dialog med göteborgarna. 

Uppdrag från kommunfullmäktige:  

• Byggnadsnämnden får i uppdrag, tillsammans med övriga planerade nämnder, att starta 
en detaljplaneprocess och parallella uppdrag för Heden. 
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Slottsskogen är Göteborgs största, äldsta och mest populära park och naturområde. De vackra 
miljöerna inbjuder till picknick, aktiviteter, promenader, utsikter samt natur- och djurupplevelser för 
alla åldrar. 

Slottsskogen saknar idag formellt skydd och kommunfullmäktige har därför givit Byggnadsnämnden 
i uppdrag att ta fram ett långsiktigt skydd genom att inrätta Kulturreservatet Slottsskogen. 
Demokraterna säger ja till kulturreservatet och arbetet med att ta fram föreskrifter, skötselplan och 
byggnadsvårdsplan. 

Lindholmsförbindelsens tunnel är planerad att mynna vid Slottsskogens entré vid Linnéplatsen. 
Demokraterna har varit kritiska till att Lindholmsförbindelsen har beslutats utan att en lösning på 
denna fråga har redovisats. I det fortsatta arbetet kommer Demokraterna att verka för att 
spårvagnstunneln inte ska förstöra Slottsskogens entré. Tunneln måste fortsätta under mark vid entré 
eller flyttas till en helt annan plats. 

Uppdrag från kommunfullmäktige:  

• Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans med övriga planerade nämnder, tillse att 
Lindholmsförbindelsens spårvagnstunneln inte förstör Slottsskogens entré. 
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Demokraterna verkar för en levande skärgård som möjliggör åretruntboende. Det ställer inte bara 
krav på generell service utan också på att det finns ett utbud av förskolor och skolor. Det ställer 
också krav på färjetrafik med rimliga och rättvisa avgifter. Södra skärgården är en glesbygd i en 
storstadskommun. Det gör att gemensamma principer, modeller och förhållningssätt inom staden 
riskerar att förbise skärgårdens särskilda förutsättningar.  

För att bidra till en långsiktig gynnsam befolkningsutveckling är det viktigt att Göteborg är en 
attraktiv stad för barnfamiljer. Om barnfamiljer ska kunna bosätta sig på öarna, arbeta och få ihop 
livspusslet måste förskolor och skolor finnas. 

Att bedriva skolverksamhet i Södra skärgården innebär utmaningar utifrån demografi och 
elevunderlag. Årskullar kan skilja sig kraftigt åt i storlek från år till år vilket gör det svårt att 
budgetera. Det geografiska läget med tillhörande kommunikationer kan göra det extra svårt att 
rekrytera rektor och personal. För att möjliggöra en likvärdig förskola och skola av hög kvalitet i 
Södra skärgården behövs extra resurser. 

Demokraterna vill att Förskolenämnden tar fram en tilldelningsmodell för förskolan som fullt ut tar 
hänsyn till skärgårdens förhållanden och vi avsätter en öronmärkt tilldelning för att möjliggöra 
detta. För skolan görs samtidigt en satsning på höjt glesbyggdstillägg för Södra skärgården. 

Trafikkontoret arbetar med en ny modell för avgifter för godstransporter med färja till Södra 
skärgården. Förslaget ger kraftiga prisökningar för vissa öar och vissa typer av transporter. I 
samband med detta har trafikkontoret även lyft frågan om att retroaktivt göra en kraftig 
indexuppräkning avgifterna. Detta arbete behöver pauseras för att först landa den principiella 
frågan om hur skärgårdens färjetransporter ska kunna hanteras på ett sätt likvärdigt med 
transporter över land.  

Göteborgs stad har beviljat detaljplaner och bygglov för bostäder i skärgården och har därmed 
ansvar att tillhandahålla övergripande infrastruktur för avsett ändamål. För jämförbara 
bebyggelseområden på land finns generellt inga vägavgifter på de vägar som behövs för att 
transportera sig till och från området – oavsett hur avlägset beläget det utbyggda området ligger.  

Det finns en risk att de som transporterar gods till och från Södra skärgården utan rimliga skäl 
avgiftsbeläggs för nyttjandet av den typ av samhällsgemensam trafikinfrastruktur för alla andra är 
skattefinansierad. ”Väg över vatten” bör hanteras utifrån samma principer som ”väg över land”. 
Transporter till och från skärgården ska inte ha oskäliga krav på avgifter. 

Demokraterna avsätter medel för den händelse att slutsatsen blir att avgiften godstransporter 
behöver kraftigt reduceras eller helt tas bort. 

Parkeringssituationen vid Saltholmen har inte lösts på ett rimligt sätt trots politisk majoritet för detta. 
Demokraterna anser att det är självklart att parkering för de boende i Södra skärgården ska 
prioriteras och lösas på Saltholmen. Vi kommer lyfta frågan i kommunstyrelsen då de berörda 
nämnderna och bolagen uppenbart misslyckats med att verkställa beslutet. 
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Uppdrag från kommunfullmäktige:  

• Förskolenämnden får i uppdrag att säkerställa en resursfördelningsmodell för Södra skär-
gården där hänsyn tas fullt ut till skärgårdens särskilda förutsättningar.  

• Trafiknämnden får i uppdrag att frysa avgifterna för godstransporter med färja till Södra 
skärgården i väntan på principiella klargöranden och ställningstaganden. 

• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att redovisa förslag på hur ”väg över vatten” ska hanteras 
för att hanteras utifrån samma principer som ”väg över land”. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse att fullmäktiges majoritetsbeslut om att lösa parke-
ringen på Saltholmen verkställs. 
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Mål, inriktningar och uppdrag för nämnderna bifogas senare. 
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Mål, inriktningar och uppdrag för den kommunala bolagskoncernen bifogas senare. 

 

 



EKONOMISK 
SAMMANSTÄLLNING 
2022 - 2024 



RESULTATRÄKNING 

 
 

BALANSKRAVSUTREDNING 

 
  

Resultaträkning 2022 2023 2024
Verksamhetens intäkter exklusive realisationsvinster 9 949 100 10 173 900 10 397 600

Realisationsvinster 600 000 650 000 825 000

Återföring ej realiserbara markvärden VP inkl indexering 467 000 0 0

Verksamhetens kostnader -44 628 680 -45 519 220 -46 934 220 

Avskrivningar -2 050 000 -2 250 000 -2 450 000 

Verksamhetens nettokostnader -35 662 580 -36 945 320 -38 161 620 

Skatteintäkter 32 147 000 33 411 000 34 606 000

Generella statsbidrag och utjämning 4 330 000 4 048 000 4 142 000

Finansiellt netto exklusive utdelning 16 000 10 000 -34 000 

Utdelning 610 000 250 000 250 000

Årets resultat 1 440 420 773 680 802 380

Tvåprocentsmålet enligt God ekonomisk hushållning 730 000          750 000          775 000          

Balanskravsutredning 2022 2023 2024
Årets resultat (ovan) 1 440 420 773 680 802 380

Avgår samtliga realisationsvinster -600 000 -650 000 -825 000 

Avgår effekt fullfondering pensionsskuld -365 000 -335 000 -360 000 

Årets balanskravsresultat före ianspråktagande/avsättning 
till resultatutjämningsreserv 475 420 -211 320 -382 620 

Medel ti l l  resultatutjämningsreserv -467 000 

Medel från resultatutjämningsreserv 211 320 382 620

Årets balanskravsresultat 8 420 0 0



RESULTATUTJÄMNINGSRESERV 

 
 

BALANSRÄKNING 
 

 

 

 

 

Resultatutjämningsreserv 2022 2023 2024
Ingående balans 4 530 000 4 997 000 4 785 680

Medel ti l l  RUR 467 000 0 0

Medel från RUR 0 -211 320 -382 620 

Utgående balans 4 997 000 4 785 680 4 403 061

Möjlig användning 524 000            542 000            

Balansräkning 2022 2023 2024
Tillgångar

Anläggningstil lgångar 96 300 600       105 596 500    115 382 900    

varav materiella 47 243 600       52 798 500       58 561 900      

varav finansiella 49 057 000       52 798 000       56 821 000      

Omsättningstil lgångar 12 500 000       12 500 000       12 500 000      

Summa tillgångar 108 800 600     118 096 500    127 882 900    

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 22 011 420       22 785 101       23 587 481      

varav årets resultat 1 440 420         773 680            802 380            

varav resultatutjämningsreserv 4 997 000         4 785 680         4 403 061        

Avsättningar         15 360 000         15 525 000        15 665 000 

Långfristiga skulder 50 429 180    57 786 399    65 630 419   

Kortfristiga skulder 21 000 000    22 000 000    23 000 000   

Summa skulder 71 429 180       79 786 399       88 630 419      

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 108 800 600     118 096 500    127 882 900    



VERKSAMHETENS KOSTNADER, NÄMNDER 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunbidrag nämnder 2022 2023 2024
Byggnadsnämnden 162 600        151 400        146 000        
Fastighetsnämnden 38 500          31 300          27 100          
Förskolenämnden 4 636 300    4 749 800    4 845 000    
Grundskolenämnden 8 936 800    9 168 800    9 361 700    
Idrotts - och föreningsnämnden 586 500        603 600        652 700        
Kommunledningen 355 400        345 200        334 000        
Kul turnämnden 637 300        649 500        661 300        
Loka lnämnden -                     -                     -                     
Mi l jö- och kl imatnämnden 101 200        97 500          95 900          
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbi ldning 743 900        734 600        736 000        
Nämnden för funktionsstöd 4 753 700    5 014 400    5 220 800    
Nämnden för inköp och upphandl ing 13 000          10 100          8 400            
Nämnden för Intraservice 18 900          10 400          -                     
Nämnden för demokrati  och medborgarservice 85 000          82 500          80 200          
Park- och naturnämnden 334 200        338 400        342 900        
Socia lnämnd Nordost 1 601 200    1 629 200    1 672 000    
Socia lnämnd Centrum 1 191 800    1 203 200    1 231 900    
Socia lnämnd Sydväst 726 800        730 600        748 500        
Socia lnämnd His ingen 1 130 900    1 147 000    1 177 300    
Trafiknämnden 1 307 500    1 290 400    1 304 300    
Utbi ldningsnämnden 2 239 100    2 342 900    2 462 200    
Va lnämnden 31 600          11 000          11 000          
Äldre samt vård- och omsorgsnämnd 5 891 100    6 042 400    6 286 800    
Ekonomiska ramar för särskilda budgetposter
Arkivnämnden 23 700          24 200          24 700          
Business Region Göteborg AB 30 600          28 000          26 000          
Fastighetsnämnden transfereringar 68 000          68 000          68 000          
Göteborg & Co AB 120 800        120 800        115 000        
Socialnämnd Centrum studieförbunden -                     
Överförmyndarnämnden arvoden 25 800          26 400          27 000          
Summa kommunbidrag nämnder 35 792 200 36 654 200 37 671 300 



INVESTERINGAR NÄMNDER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringar, nämnder 2021 2022 2023 2024 2025  2021-2025

Fastighetsnämnden 510          415          332          350          322          1 930               
Varav reinvestering 67            48            56            51            64            286                   

Idrotts- och föreningsnämnden 552          416          700          798          768          3 234               
Varav reinvestering 187          132          191          236          155          901                   

Investeringar netto Kretslopp och vatten 969          946          857          912          1 202       4 886               

Lokalnämnden 2 585      2 865       3 555       3 830       3 625       16 460             
Varav reinvestering 885          865          1 255       1 530       1 525       6 060               

Park- och naturnämnden 213          115          105          105          109          647                   
Varav reinvestering            15 15         16         16         77                  

   
Trafiknämnden 1 456      1 356       1 856       1 818       1 770       8 257               
Varav reinvestering 525          568       553       727       638       3 010            

Totalt kommunen, investeringar netto 6 285      6 114    7 405    7 813    7 796    35 413          
Varav reinvestering 1 859      1 804    2 266    2 708    2 567    11 203          



KOMMUNCENTRALA POSTER 
 

 
 

 

Kommuncentrala kostnader 2022

Beredskap för särskilda ändamål
Beredskap för nämndernas användning av eget kapital 180 000             
Beredskap ökade kostnader justeringar enligt finansieringsprincipen 20 600               
Försörjningsstöd extra beredskap 50 000               
Budgeterade kostnader för särskilda ändamål
Revisorskollegiet (OBS! budgetberedning görs av KF presidie) 37 060               
Ti l lköp kollektivtrafiken (VGR) 187 200             
Indexering infrastrukturella avsättningar 6 700                  
Bidrag politiska partier 25 730               
Lindholmen science park grundfinansiering (aktieägartil lskott) 3 000                  
Lindholmen science park Visual Arena 3 200                  
Johanneberg science park (aktieägartil lskott) 2 000                  
Göteborgs Symfoniker bidrag 2 500                  
Kommunövergripande avgifter 61 100               
Nordic Safe Cities 110                     
Räddningstjänsten brandvatten 3 980                  
Borgerliga vigslar 2 100                  
Extern visselblåsarfunktion 900                     
Medlemsavgift Räddningstjänsten 373 100             
Pensioner räddningstjänsten 71 000               
Samordningsförbundet 15 700               
Pensionskostnader (efter fullfondering) 1 785 000          
Finansiering via intern pensionsavgift (nämnder) 1 410 000-          
Sommarlovskort 27 000               
Trygghetspaket (trygghetsfrämjande åtgärder) 300 000             
Evakuerings- och omställningskostnader 130 000             
Personal-/kompetensförsörjning 45 000               
Batterifabrik 2 500                  
Stadsutveckling Valhallagatan/evenmangsområdet 10 000               
Klimatkontrakt 700                     
Jubileumsparken 4 800                  
Göteborg Filmstudios 1 000                  
Uppstart ny organisation stadsutveckling 30 000               
Beredskap för ökad pall iativ vård genom ASIH 10 000               
Osakliga löneskil lnader - Socialnämnderna pott 25 000               



KOMMUNCENTRALA POSTER, forts 
 

 
 

 

 

 

 

 

Poster som hanteras genom beslut av andra nämnder/styrelse 

Medel som hanteras genom beslut av Göteborg & Co
Jubileumsplanen Göteborg 400 år (GBG & Co) 10 000               
Medel som hanteras genom beslut av Kretslopp och vattennämnden
Dagvatten och skyfall  5 000                  
Utökad skattefinansiering för kretslopp och vattennämndens skyfallsarbete 5 500                  
Kretslopp och vatten västsvenska paketet 2 000                  
Skattekollektivets eventuella övertagande av ekonomiskt ansvar för nedlagda 
deponier 1 000                  
Medel som hanteras genom beslut av Fastighetsnämnden som fördelar medel mellan 
berörda nämnder
Enkelt avhjälpta hinder 20 000               

Medel som hanteras genom beslut av Socialnämnd centrum
Beredskap för ökade kostnader för temporära bostäder 3 000                  

Medel som hanteras genom beslut av Fastighetsnämnden 
Beredskap för ökade kostnader för temporära bostäder 18 000               

Medel som hanteras genom beslut av Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Park- 
och naturnämnden samt Trafiknämnden 
Jubileumssatsningen bostäder, BoStad 2021 (Byggnadsnämnden, 
Fastighetsnämnden, Park- och naturnämnden samt Trafiknämnden beslutar 
gemensamt om fördelningen mellan dessa nämnder.) -                           
Näringslivsfrämjande åtgärder (BRG 8 mnkr, Gbg Co 10 mnkr Citysamv 2 mnkr)  15 000               

Summa kommuncentrala kostnader för särskilda ändamål 2 086 480         



SÄRSKILDA SATSNINGAR 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Särskilda satsningar 2022
Trygghetspaket (flera nämnder) 300 000       
Ordningsvakter LOV 3-områden 75 000         
Förstärkt stöd ti l l  skolor från socialnämnder 90 000         
Förstärkt stöd ti l l  förskolor från socialnämnder 20 000         
Kameraövervaktning och bättre belysning vid alla hållplatser 36 000         
Förebyggande trygghetsarbete 28 000         
Ökad kartläggning av gängkriminella 10 000         
Väktare för utsatta kommunala verksamheter 18 000         
Väktare för utsatta näringsidkare 15 000         
Uppsökarverksamhet genom socialnämnderna 5 000           
Insatser mot prostitution och trafficing 3 000           

Byggnadsnämnden
Utökad ti l l syn              4 000 

Detal jplaneläggning bebyggda områden som saknar deta l jplan              6 000 

Förskolenämnden
Språklyft 10 000           

Södra  Skärgården - glesbygdsti l lägg 4 000             

Lokalkostnad 58+22 mkr 78 000           

Uppbyggnad utökat rektorsstöd 22 000           

Osakl iga  löneski l lnader 25 000           

Grundskolenämnden
Glesbygdsti l lägg 2 500             

Slottsskogsobservatoriet 500                

Generel l  kva l i tetssatsning 52 000           

Idrotts- och föreningsnämnden
Bidrag ti l l  idrottsutbi ldarna SISU              2 000 

Arvoderade ungdomsledare              6 000 

Stöd ti l l  ridsporten            20 000 

Intens i fiering av arbete med planering av nya  s imhal lar              2 000 

Motions lyft:  Löparspår, hä lsostigar och utegym i  samarbete med PoN              3 000 

Riktade idrottssatsningar              5 000 

Kulturnämnden
Kultur möter Kul tur              2 000 

Förlängd satsning på  bibl iotek och skolbibl iotek i  utsatta  områden            12 000 



SÄRSKILDA SATSNINGAR 2022, forts 
 

 

 

 

 

 

Miljö- och klimatnämnden
Stöd närings l iv - Ti l l syn servering och a lkoholti l l s tånd 8 000             

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning
Kompetensförsörjning mot pandemidrabbade branscher 10 000           

SFI för förä ldra lediga 5 000             

Arbetsmarknads inriktad rehabi l i tering 10 000           

Nämnden för inköp och upphandling
Kategoris tyrningsarbete 5 000             

Nämnden för demokrati och medborgarservice
Regnbågshus 1 500             

Park- och naturnämnden
Vinterbete Vä lens  kor 700                

Dri ft och utveckl ing utegym 500                

Smart teknik 1 400             

Dri ft och skötsel  naturreservat Stora  Amundön 1 200             

Städning, s tadsuveckl ing parker samt bad 12 000           

Socialnämnderna
Osakl iga  löneski l lnader - kommuncentra l  pott 25 000           

Trafiknämnden
Separation av gång och cykel trafik 8 000             

Trimningsåtgärder bättre framkoml ighet och trafiksäkerhet 8 000             

Slopad frakttaxa  Södra  Skärgården 3 000             

Utbildningsnämnden
Kval i tetsökning i  undervisningen 40 000           

Äldre samt vård- och omsorgsnämnd
Ökad måltidskva l i tet 10 000           

Ökad l ivskva l i tet, utevis telse mm 20 000           

Osakl iga  löneski l lnader 55 000           

Digi ta l  utveckl ing; mobi l t arbetssätt, s treamingtjänster mm 27 000           



Bilaga 1. 
Taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
(familjedaghem) från och med 2022-01-01 

% av bruttoinkomst 
Information om högsta 
månadsavgift 2021* 
(kr) 

Barn i förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg (familjedaghem) 
Barn 0-2 år 
Barn 1, yngsta barnet 3,0 1 510 kr 

Syskonavgift barn 2 2,0 1 007 kr 

Syskonavgift barn 3 1,0 503 kr 

Barn 3-5 år 
Gäller fr.o.m. augusti det år barnet fyller tre år 
Barn 1, yngsta barnet 2,0 1007 kr 

Syskonavgift barn 2 1,0 503 kr 

Syskonavgift barn 3 1,0 503 kr 

Barn 6-9 år 
Gäller fr.o.m. augusti det år barnet fyller sex år 
Barn 1, yngsta barnet 2,0 1107 kr 

Syskonavgift barn 2 1,0 503 kr 

Syskonavgift barn 3 1,0 503 kr 

Från och med barn 4 debiteras ingen avgift 
Barn 10 – 13 år 
Gäller fr.o.m. augusti det år barnet fyller tio år 
Barn 1, yngsta barnet 1,0 503 kr 
Syskonavgift barn 2 1,0 200 kr 
Syskonavgift barn 3 1,0 200 kr 
Från och med barn 4 debiteras ingen avgift 

Skolbarn med morgon- och/eller 
lovomsorg 

1,0 200:- 

* Beloppen avser 2021 års nivå. Högsta månadsavgift är beräknad på den högsta avgiftsgrundande bruttoinkomsten 
som revideras av skolverket senast den 1 december inför kommande år.

Anvisningar 
Avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg tas ut 12 månader per år. 

Så här beräknas avgiften i taxan 
Avgiften beräknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad 
(inkomst före skatt). 

Högsta avgiftsgrundande bruttoinkomst regleras av förordning 2001:160 och är, fr o m 
1 januari 2020, 50 340 kr per månad. 

Antal barn i hushållet som är inskrivna i förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg 
påverkar avgiften oavsett om placeringarna är i kommunal eller fristående verksamhet. 
Yngsta barnet räknas alltid som ”barn 1”. 

I de fall barnet bor växelvis hos vårdnadshavare som inte sammanbor, ska faktura sändas 
till båda hushållen om båda vårdnadshavarna utnyttjar platsen. Båda vårdnadshavarna är 
då platsinnehavare och därmed betalningsansvariga. Respektive hushåll betalar halv avgift 
utifrån hushållets bruttoinkomst. 



Hushåll med beräknad barnomsorgsavgift understigande 100 kr per månad betalar ingen 
avgift. 

Hushåll som erhåller försörjningsstöd betalar ingen avgift. 

För barn i familjehem betalas 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 200 kr per månad. 
Barn i familjehem räknas inte som syskon i familjen. Avgift för egna barn betalas enligt 
ordinarie taxa. Familjehemsföräldrarna är platsinnehavare och därmed betalningsansvariga. 

För förskolebarn som anvisas plats enligt skollagen 8 kap. 7 § betalas halv avgift. För 
placering 15 timmar per vecka eller mindre betalas ingen avgift. 

Avgift betalas från den dag platsen står till förfogande. 

Allmän förskola 
Allmän förskola, 525 timmar per år, för barn i ålder 3-5 år och språkförskola är avgiftsfria. 

När vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetslös 
För barn i ålder 1-2 år som har plats 15 timmar per vecka på grund av att vårdnadshavare är 
föräldraledig eller arbetslös betalas halv avgift. 

För barn i ålder 3-5 år som har plats 15 timmar per vecka på grund av att vårdnadshavare är 
föräldraledig eller arbetslös betalas ingen avgift under perioden 1 september - 31 maj. 
Under juni och augusti månad betalas halv avgift. 

För barn i ålder 1-2 år som har plats 25 timmar per vecka på grund av att vårdnadshavare är 
arbetslös betalas hel avgift. 

För barn i ålder 3-5 år som har plats 25 timmar per vecka på grund av att vårdnadshavare är 
arbetslös betalas ingen avgift under perioden 1 september - 31 maj. Under juni och augusti 
månad betalas hel avgift. 

Vid längre tids sjukdom 
Vid barns obrutna frånvaro på grund av sjukdom betalas ingen avgift från och med 22:a 
kalenderdagen till och med sjukperiodens slut. Läkarintyg skall uppvisas. 

Om kommunen inte erbjuder plats inom fyra månader 
Om kommunen inte kan erbjuda plats inom fyra månader har vårdnadshavare rätt till 
avgiftsbefrielse för de dagar väntetiden överstigit fyramånadersgränsen. Avgiftsbefrielsen 
innebär att avgiften, när barnet fått en placering, minskas för de antal dagar förseningen 
varat. Någon ersättning i annan form utgår inte. Juli månad medräknas ej vid 
avgiftsbefrielse. Avgiftsbefrielsen gäller under förutsättning att barnet varit anmält till 
samtliga kommunala förskolor och familjedaghem (pedagogisk omsorg) i Göteborg. 



Bilaga 2. Taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet – beslut enligt SoL fr o m 2022-01-01  

Område Avgift 

axtaxa för hemtjänst, trygghetslarm och 
hemsjukvård 

Belopp enligt 8 kap 5 § 1 p oL 

imtaxa inom hemtjänst ) 10  av belopp enligt 8 kap 5 § 1 p oL 
(maxtaxan) 

Leverans av hemlevererad mat 5  av belopp enligt 8 kap 5 § 1 p oL 
(maxtaxan) 

Boendestöd Avgiftsfritt 

Ledsagning Avgiftsfritt 

Avlösning i hemmet Avgiftsfritt 

eltagande i dagvård dagverksamhet Avgiftsfritt 
rygghetstelefon månad 5  av belopp enligt 8 kap 5 § 1 p oL 

(maxtaxan) 
Hemtjänstavgift månad vid äldreboende och bostad 
med särskild service för omsorg och omvårdnad. 

Belopp enligt 8 kap 5 § 1 p oL (maxtaxan) 

Hemtjänstavgift vid korttidsboende för omsorg och 
omvårdnad 

1 30-del av belopp enligt 8 kap 5 § 1 p oL 
(maxtaxan) 

Boendeavgift, boende som inte omfattas av 
hyreslagen 

Belopp enligt 8 kap 5 § 2 p oL 

Avgifter för kost 

Helpension i äldreboende och bostad med särskild service 
umman av: 
åvarudel: 0  av den av ocialstyrelsen meddelade 

livsmedelskostnaden per månad för åldersklassen 75 
år och äldre.    illagningsdel: Fastställd andel 201 , 
årligen uppräknad enligt B: omsorgsprisindex 
(O ) 

orttidsboende, matkostnad per dag 1 30-del av helpensionen per månad 

åltider för dagvård dagverksamhet 5  av 1 30-del av helpension per månad 

Hemlevererad mat, pris per portion 50  av 1 30-del av helpension per månad 

örbehåll 
inimibelopp (schablonbelopp), ensamboende personer 

5 år och äldre  
Belopp enligt 8 kap 7 § andra stycket p 1 oL 

inimibelopp (schablonbelopp), ensamboende personer 
 år eller yngre 

10  utöver belopp enligt 8 kap 7 § andra stycket p 
1 oL 

inimibelopp (schablonbelopp), sammanboende makar 
(för var och en) personer 5 år och äldre  

Belopp enligt 8 kap 7 § andra stycket p 2 oL 

inimibelopp (schablonbelopp), sammanboende makar 
(för var och en) personer  år eller yngre 

10  utöver belopp enligt 8 kap 7 § andra stycket 
p 2 oL 

Garantibelopp i Bostad med särskild service (personer 
 år och yngre) 

3  av prisbasbeloppet per månad 

Garantibelopp i särskilt boende för äldre 8  av prisbasbeloppet per månad 
) immar  utförd tid hos brukaren 



Bilaga .  
Taxa för kostnader  förbeh llsbelo  mm inom LSS-verksamhet fr o m 2022-01-01 

verksamhet elopp 
Garantibelopp i bostad med särskild service, 
personer 5 år och äldre 8  av prisbasbeloppet per månad 
Garantibelopp i bostad med särskild service, 
personer under 5 år 3  av prisbasbeloppet per månad 
Habiliteringsersättning vid deltagande i daglig 
verksamhet enligt L  

Heldag - 0,2   av prisbasbeloppet per dag 
Halvdag - 0,1 8  av prisbasbeloppet per dag 

ostnad för måltid i korttidsvistelse agskostnad enligt riksnormen för den del 
som avser personliga kostnader i olika 
åldersgrupper 

Lunch middag utan dessert vid daglig 
verksamhet 

55  av 1 30-del av helpension per månad i 
boende enl oL 

ostnad för egen mat och gemensamt 
förbrukningsmaterial i bostad med särskild service 

en verkliga kostnaden. nga 
kommungemensamma normer för 
hyresgästernas matstandard och kostnader. Om 
gemensamma inköp görs vid bostäder med 
service förutsätts att detta sker i samråd mellan 
de boende och de anställda. 

Föräldrars bidrag till kommunens kostnader för 
barn och ungdomar under 18 år och som bor i 
annat hem än det egna. 

Beräkning sker enligt socialtjänstförordningen 
§§ 3- 5

ostnad för personlig assistans, som tillhandahålls av 
kommunen, i de fall den enskilde erhåller 
assistansersättning enligt LA  

nligt statens beslut om assistansersättning. 

Bilaga  
Taxa för boendeavgifter  hem som i huvudsak tillhandah ller boende fr o m 2022-01-01 

oendeavgifter  hem som i huvudsak 
tillhandahåller boende 

ostnad 

Boende som inte omfattas av hyreslagen 15  kr dygn per biståndsbeslut ) 

ost - alla måltider (kr dygn) 85  av 1 30-del av helpension i särskilt 
boende per månad 

ost- frukost (kr dygn) 30  av 1 30-del av helpension i särskilt 
boende per månad 

För lägenheter, inom skyddat boende fastställs 
hyra i särskild ordning enligt självkostnad 

) Beloppet avser 2021 års nivå. etta kommer att räknas om då förändringen i prisbasbeloppet är klar. 



Bilaga  

Taxa för r dgivningsverksamhet inom socialnämnd entrum fr o m 
2022-01-01 
Avgifterna revideras årligen med hänsyn till förändringar i L:s Omsorgsprisindex (O ) och avrundas till 
närmast hela 5 kronor.  

Verksamhet nformation om avgift tillfälle i  års 
prisnivå  

amiljerådgivning 

ndividuella samtal 2 0 kr 

arsamtal 385 kr 

Gruppsamtal (per individ) 2 0 kr 

Gruppsamtal (per par) 385 kr 

espons 

ndividuella samtal 2 0 kr 

arsamtal 385 kr 

Gruppsamtal (per individ) 2 0 kr 

Gruppsamtal (per par) 385 kr 

amverkansavtal 5 kr 

ris entrum för män 

ndividuella samtal 250 kr 

ndividuella samtal i ärenden som primärt rör 
våld i nära relation 

Avgiftsfritt 

ris entrum för kvinnor 

ndividuella samtal 250 kr 

ndividuella samtal i ärenden som primärt rör 
våld i nära relation 

Avgiftsfritt 

A  öpare av se uella tjänster  

ndividuella samtal 250 kr 

) Beloppen avser 2020 års nivå. essa kommer att räknas om med förändring i O .. 



Bilaga  
vgift för barn i feriehem och barnkolonier fr o m 2022-01-01 

ruttoinkomst kr månad  Avgift kronor per barn o h dag 

1 barn 2 barn 3 barn 
 7 000 33 28 2  

7 001  - 12 000 3 35 30 
12 001  - 17 000  51 3 
17 001 - 70 0  

Bilaga  
vgifter inom kulturskolan fr o m 2022-01-01 

    300:- per elev och termin. ock max 500 kr per familj och termin. 



Bilaga 8 

Resursfördelningsmodell socialnämnder 

 
SN Barn och 

unga 
Vuxna Försörjnings-

stöd 
Övrig IFO Fritid och 

kultur 
Nordost 40,4% 32,9% 40,6% 39,1% 33,3% 
Centrum 16,1% 25,0% 19,2% 20,4% 20,5% 
Sydväst 16,4% 15,6% 13,4% 13,8% 19,1% 
Hisingen 27,1% 26,4% 26,8% 26,7% 27,1% 
Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 

 

SN Barn och 
unga 

Vuxna Försörjnings
-stöd 

Övrig IFO Fritid 
och 
kultur 

Basnivå 
och 
särskilda 
satsningar 

Staden-
övergrip
ande 
uppdrag 

Totalt 

Nordost 691 435 315 550 364 190 134 034 74 959 21 031             0 1 601 200 
Centrum 275 958 239 721 172 452   69 933 46 069 24 500 363 124 1 191 760 
Sydväst 280 186 149 713 119 918   47 413 43 052 21 500   65 077    726 860 

Hisingen 463 835 252 986 239 933   91 532 61 036 21 600             0 1 130 920 
Totalt 1 711 415 957 970 896 492 342 912 225 116 88 631 428 202 4 650 740 

 

Summa före 
avrundning 

Justering för 
avrundning 

Ange nivå för avrundning 
(antal nollor) 

1 601 199 1 1 
1 191 758 2 

 

   726 859 1 
 

1 130 923 -3 
 

4 650 738 2 
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