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Yttrande angående Yrkande angående 
yrkande om bemannade lekplatser i Göteborg 
Yttrandet 
Vi socialdemokrater prioriterade bemannade lekplatser i vår budget. En jämlikhetsreform 
som vi tillsammans med de rödgrönrosa partierna instiftade. I park- och naturnämndens 
budget var denna finansierad genom vårt anställningsstopp på tjänster inom 
administration och överbyggnad. Men vår budget vann inte fullmäktiges stöd.  

Socialdemokraterna är djupt kritiska mot den borgerliga budgeten för 2020. Tyvärr vann 
inte vårt budgetförslag stöd i slutvoteringen. Kommunfullmäktiges budget står i direkt 
motsats till det socialdemokratiska förslaget. I kommunfullmäktige reserverade vi oss 
mot budgeten i dess helhet, till förmån för det socialdemokratiska förslaget till budget för 
2020. 

I det socialdemokratiska budgetförslaget för Göteborgs Stad ville vi inleda en unik 
omfördelning från byråkrati och interna processer, till välfärden och välfärdspersonalen. 
Den borgerliga budgeten innebär istället nedskärningar i så gott som alla verksamheter. 
Det innebär att behovet finns överallt inom välfärden. 

2020 innebär stora utmaningar ekonomiskt. Ett överskott på 2 procent i genomsnitt under 
10 år håller vi socialdemokrater med om. Det är viktigt för våra framtida investeringar i 
skolor, äldreboenden, idrottshallar och andra välfärdslokaler Men exakt hur stort det ska 
vara under 2020 beror på konjunktur, tidigare års överskott och vilka konsekvenserna det 
får på välfärden. En omställning måste ske i en takt som välfärden klarar av. Så gör ett 
parti som sätter välfärden först. 

Regeringens nyligen aviserade satsning innebär att Sveriges kommuner och regioner får 
ett välbehövligt tillskott redan under våren. Dessutom är prognosen för 2019 års resultat 
högre än väntat. Det finns alltså ett visst utrymme, om än inte tillräckligt, för att fylla 
vissa av de hål som den borgerliga budgeten innebär för välfärden – och detta samtidigt 
som man kan hålla överskottsmålet och finansiera stadens investeringar. Detta är ny 
information som fullmäktige då inte hade till sitt förfogande när man fattade beslut om 
budgeten i november. 

Trots det nödvändiga statliga resurstillskottet är budgeten så stram och snål att 
prioriteringar fortfarande kommer fortfarande att krävas. Vi socialdemokrater anser 
därför att revideringar av ramar och tillskott av resurser, med få undantag, först kan ske 
vid uppföljningsrapporten i vår. Först då vet vi mot vilken del av välfärden som den 
borgerliga budgeten har slagit som hårdast och var behoven är som störst. Det anser vi 
vara vägen för ett ansvarsfullt parti som vill sätta välfärden först.  
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Med anledningen av att borgarnas budget vann så väljer vi att avstå i voteringen i 
tilläggsyrkandet gällande finansieringen med hänvisning till den socialdemokratiska 
gruppreservationen på budgetfullmäktige. Själva verksamheten är vi som parti för och 
anser att uppdraget om dess aktiva nedläggning ska strykas från budgeten. Nämnden bör 
kunna hitta annan finansiering för att behålla denna viktiga verksamhet. Om inte kan man 
hemställa om extra medel av kommunstyrelsen i samband med uppföljningsrapporten 
varvid en sådan hemställan får då prioriteras utifrån en samlad bedömning av stadens och 
nämndernas ekonomiska läge.  
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Yrkande – yrkande angående bemannade 
lekplatser i Göteborg  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Park- och naturnämnden får i uppdrag att avveckla bemanningen vid lekplatser i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslutade budget 2020. 

Yrkandet 
I dag har staden fem bemannade lekplatser med olika inriktningar där personal inspirerar 
till lek och aktiviteter. Alliansen ifrågasätter inte att denna verksamhet som sådan är bra, 
men anser att det inte är kommunens uppgift att driva den. 

Staden ska och kan inte göra allt. För att skapa ett inkluderande samhälle där människor 
får möjlighet att bidra till ett tryggare och trevligare lokalsamhälle måste staden 
uppmuntra, inte trycka ner ideella och frivilliga insatser. Exempel på aktiviteter som idag 
genomförs i kommunal regi vid de bemannade lekplatserna är bland annat korvgrillning, 
skejtskola och caféverksamhet. Alliansen ser positivt på att andra aktörer i samhället, 
föreningar, bolag eller exempelvis föräldragrupper arrangerar aktiviteter på stadens mark.  

I tilläggsyrkandet från Vänsterpartiet och Miljöpartiet visar man på en finansiering genom 
att ta fem miljoner från de 25 miljoner avsatta för projektet 
Valhallagatan/evenemangsområdet till bemanning av parklek. De menar att projektet går 
att genomföra mer effektivt. Men i Stadsledningskontorets budgetunderlag från 2019 
gjordes bedömningen att genomförandet beräknas kosta 30 miljoner kronor. Alliansen har 
redan i sin budget för 2020 effektiviserat denna post med fem miljoner kronor. Ytterligare 
avdrag från posten skulle innebära en effektivisering motsvarande 33 procent. 

Alliansen vill ha trygga lekmiljöer över hela staden så att fler barn kan leka, utvecklas 
och umgås. Därför väljer vi att rikta in oss på fler säkra lekplatser istället för att bemanna 
några få. 
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Yrkande angående yrkande om bemannade 
lekplatser i Göteborg  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

1. 5 mnkr överförs från de kommuncentralt avsatta medlen för stadsutveckling 
Valhallagatan/evenemangsområdet för år 2020 till Park-och naturnämnden för att 
täcka kostnader för bemanning av lekplatser.  
 

Yrkandet 
I Alliansens budget avsätts 25 miljoner för projektledning av utvecklingen av 
evenemangsområdet, detta projekt är anser vi kan genomföras mer kostnadseffektivt. 
Alliansen har också valt att helt ta bort centrala reserver ur sin budget, därför föreslår vi 
att 5 miljoner kronor förs över från projektledning av evenemangsområdet till Park- och 
naturnämnden för fortsatt drift av de bemannade lekplatserna. 
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(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
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Yrkande angående bemannade lekplatser i 
Göteborg  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

1. Avvecklingen av bemanningen vid lekplatser genomförs ej. 

Yrkandet 
I kommunfullmäktiges budget för år 2020 får Park- och naturnämnden i uppdrag att 
avveckla bemanningen vid lekplatser. De bemannade lekplatserna fyller en viktig 
funktion för stadens barn, inte minst i de utsatta områdena men också som mötesplats för 
barn och familjer från olika delar av staden. Att avveckla de bemannade lekplatserna ser 
vi som en mycket dålig politik, därför förslår vi rödgrönrosa att detta uppdrag tas bort.    
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