
  
 

Socialdemokraterna  

Frågor Svar 

Personal kan inte följa med oss på evenemang 
där inte ledsagare går gratis, gemensamma 
middagar vid högtider som vi tidigare bjudits 
på skärs ner på, det är svårt för personal att få 
ersättning för att följa med oss ut och äta, 
många gånger kan inte personal följa med oss 
på aktiviteter pga att det inte finns tid nog etc. 
Samtidigt får man oftast inte ha kontaktperson 
när man bor på boende, en person som annars 
hade kunnat vara ett extra stöd, sällskap och 
trygghet för oss. Hur kommer det sig?  

Vi ser att det har skett stora besparingar på 
nämnden för funktionsstöd under denna 
mandatperiod, då Alliansen har styrt i 
Göteborg. Detta är absolut inte är bra och vi har 
uppmärksammat den svåra ekonomiska 
situationen flera gånger under de senaste 
månaderna, vilket vi menar är grunden för att 
det sker åtstramningar.  

Ni pratar om att göra livet bra för personer 
med funktionsvariation och att vi ska ha 
möjlighet att leva som andra. Hur kommer det 
sig att ni ändå ofta drar ner på pengar inom 
funktionsstöd? 

Vi socialdemokrater tycker att det har lagts för 
lite pengar på att göra livet bra för personer 
med funktionsvariation. Vi hade velat se en 
annan budget än den som högern lagt för att 
styra Göteborg de senaste fyra åren.  

Vad tycker ni om möjligheten att lättare få till 
bygglov(tillstånd) för att sätta upp 
elproduktion såsom egna solceller på 
fastigheten eller kringliggande tomt och 
dessutom få tillstånd att sälja överbliven 
elproduktion på det allmänna elnätet. 

Frågan undrar för både privatpersoner men 
även företag då t.ex. Biltema har planer på att 
installera solceller på flera av sina fastigheter. 

Vi vill ställa krav på att installera solceller på 
byggnader som ägs av t.ex. kommuner och 
myndigheter, men även på byggnader som ägs 
av privata företag. 

För privatpersoner vill vi förenkla reglerna för 
att sätta upp solpaneler, så att det ska gå 
fortare och bli lättare att få tillstånd. 

Hur ser ni på möjligheten att ge mer eller 
lättare bygglov och eller skattelättnader för 
företag som vill bygga nya vind eller 
solkraftverk eller andra sorts kraftverk såsom 
olja, gas, kol? 

Socialdemokraterna vill satsa stort på att hjälpa 
kommuner att bygga ut havsbaserad vindkraft 
som kommer ge oss mycket billig el. 
Kommunerna som hjälper till att bygga ut 
vindkraften ska få ekonomiskt stöd. Vi vill också 
halvera tiden det tar för att få tillstånd. 

Det har diskuterats att byggas kärnkraftverk 
inom göteborgsregionen. 

Kärnkraftverk ska hanteras på ett seriöst sätt.  
Vi har inga planer på att bygga kärnkraftverk i 
Göteborgsregionen. Efter valet hoppas vi att vi 



  
Har partiet några kommentarer om vad ni 
anser om detta? 

kan komma överens brett med alla partier kring 
hur vi ska hantera dagens och framtidens 
kärnkraft och var den ska ligga. 

Regeringen har planer på att göra om 
elnätzonerna för landet vilket ju både kan 
sänka eller höja el och eller 
elöverföringsavgiften. 

Har ni någon kommentar kring detta förslag  

Då med anledning att ni inte kommer stödja 
ett förslag som innebär högre priser för oss 
inom storgöteborg. 

Vi vill se över elprisområdena för att se till att 
priserna blir rimliga oavsett var man bor i 
landet. EU håller just nu på att titta på den här 
frågan. 

Det viktigaste vi kan göra för att se till att 
elpriserna blir låga är att öka elproduktionen. 
Då behöver vi bygga ut den havsbaserade 
vindkraften snabbare. Företagen står på rad för 
att bygga ut den så snart som möjligt. 

Vad gör ni när en enhetschef på t.ex ett 
boende vägrar inse att personalen stjäl samt 
att maten inte är ätbar? 

Att personalen stjäl är helt oacceptabelt som 
beteende och skall polisanmälas. Om man inte 
gillar maten är det bra om enhetschefen får 
reda på detta, det är viktigt att dessa åsikter blir 
kända. Ibland kan det leda till att maten ändras.  

När höjs pensionerna? Den socialdemokratiska regeringen har sett till 
att garantipension och bostadstillägg höjs från 
och med augusti 2022. Höjningen av 
garantipensionen är mellan 0 kronor och upp till 
1 000 kronor i månaden före skatteavdrag. 
Bostadstillägget höjs med minst 300 kronor per 
månad för ogifta och minst 150 kronor per 

månad för gifta.  

Varför är rampen till spårvagnen sönder så 
ofta? 

Det är bara att erkänna att spårvägen har haft 
stora problem med underhållet på befintliga 
spårvagnar som tagit mycket tid och energi. Det 
är negativt inte bara för rampen som slutar 
fungera utan även för att vi då har tvingats att 
ha äldre, sämre tillgängliga, spårvagnar i drift 
under längre tid än vad vi velat ha.  

Vi hoppas nu att regionen prioriterar Göteborgs 
kollektivtrafik och särskilt spårvagnarna, så att 
vi får fler och bättre spårvagnar så snart som 
möjligt till Göteborg. Vi socialdemokrater vill ta 
ett handslag med regionen där vi kan tänka oss 
att bidra med skattemedel för att sänka priset 
på kollektivtrafiken, som egentligen inte är vårt 
ansvar. Mot att regionen då satsar mer pengar 
på kollektivtrafiken i Göteborg. 



  

Vad vill ni göra för personer som har en insats 
från Funktionsstöd? 

Vi vill att fler ska få det stödet de behöver i 
form av personlig assistans och vistelse på 
korttidsboende. Mer pengar behöver skjutas till 
för detta. Vi socialdemokrater har vid flera 
tillfällen det senaste året påtalat att de 
besparingar som det nuvarande styret 
genomfört är oacceptabla. Detta kommer vi 
fortsätta arbeta emot.  

Personal har för dåligt betalt. Kan de inte få 
högra löner, ge förmåner istället såna som ni 
politiker får. Vad tycker ni om det? 

Vi håller med om att många personalgrupper 
har för dåligt betalt. Vi vill spara in på bland 
annat högre chefer för att kunna lägga mer 
pengar på att förbättra villkoren för de som 
arbetar i välfärden. Vi vill genomföra en 
låglönesatsning för att höja lönerna för den 
personal som har sämst betalt. 

Vad kommer ni göra för att personer med 
funktionsvariation ska kunna få ett vanligt 
jobb?  

Det är helt klart så att i ett inkluderande och 
hållbart samhälle arbetar alla som kan och vi 
tycker att möjligheten för personer med 
funktionsnedsättning att få jobb i staden måste 
förbättras.  

Det behövs ett bättre samarbete mellan 
funktionsstödsförvaltningen och 
arbetsmarknadsförvaltningen för att verkligen 
hitta fler arbetstillfällen för personer med 
funktionsnedsättning. Det behöver vara 
arbetsplatser med god arbetsmiljö och där 
arbetet sker på de villkor som passar den 
anställde.  

Vi tycker generellt att funktionsstödsområdet 
inte ska reduceras till att handla om endast 
insatser och stöd. Vi behöver arbeta med att 
skifta fokus från att funktionsrättsfrågan enbart 
uppfattas som en omsorgsfråga till att frågan 
ska vidgas till att handla om samtliga 
politikområden.  

Mer personal till boenden. Det räcker inte med 
3 personal till 6 brukare. Det räcker framförallt 
inte med 1 nattpersonal på 6 brukare. Jag kan 
inte ens bli vänd utan hjälp. Är det meningen 
att det ska vara såhär? Vad ska ni göra åt 
detta? 

Som nämnt ovan vill vi omfördela pengar från 
administration och byråkrati, bland annat 
genom anställningsstopp för högre chefer, för 
att kunna satsa på mer personal och bättre 
villkor för de som arbetar i välfärden. 

Varför är det så höga trottoarkanter? 
Bra fråga. Att vi har trottoarkanter är för att 
avskilja olika trafikslag och framför allt 
oskyddade trafikanter såsom gående och 
cyklister. Sannolikt är äldre trottoarer högre än 



  
nyare. Det skulle vara väldigt svårt att sänka alla 
befintliga trottoarer.  

Nivåskillnader i trottoarkanter får folk att välja 
rätt när var de ska gå eller cykla över gatan. 
Vilket är positivt ur en trafiksäkerhetssynpunkt. 
Men exakt hur höga de bör vara, det är svårt att 
säga. 

Detta är en fråga som handlar om tillgänglighet 
för alla, därför måste staden bli bättre på att 
”fasa av” trottoarkanter så att personer med till 
exempel rullstol, rullator och barnvagn kan ta 
sig fram utan hinder. 

Varför strular färdtjänsten så ofta? 
På senare tid har vi haft problem med en 
leverantör som tillhandahåller rätt mycket 
fordon i högtrafik till Göteborgs förtjänst. Det är 
dispyt om kontraktet som vi har och det innebär 
att vi har färre fordon att använda oss av. 
Framför allt i högtrafik. Det är något som 
verkligen inte ska inträffa!  

Vi måste se till att färdtjänsten för den 
uppmärksamhet den förtjänar även i den nya 
organisationen i staden. Men man ska inte som 
leverantör till staden kunna ställa vilka krav som 
helst och ställa staden mot dess invånare. 
Göteborgarna förtjänar politiker som ser till att 
varje skattekrona används korrekt och effektivt, 
annars kan vi lika gärna göra det i egen regi. 

Vad gör ni för att underlätta för föräldrar när 
barnen i skolan har en autismdiagnos och 
skolan inte hjälper till? 

Vi vill att pengarna som är avsedda för skolan 
också ska gå till skolan för att anställa fler 
lärare, specialpedagoger och elevassistenter. De 
ska inte gå till vinster till de som äger privata 
skolor. De barn som har behov av mer stöd ska 
få det tidigt och de som har behov att vara i 
mindre i klasser med färre elever ska få den 
möjligheten.  

 

Hur långt har ni kommit med krispaket och vad 
innehåller det? Vad skulle det kosta med 
vattenrenare på varje kran?  

Vi vill införa ett högkostnadsskydd mot höga 
elpriser, för hushåll och företag. 
Högkostnadsskyddet kommer att ge minst 60 
miljarder, men troligen upp emot 90 miljarder 
kronor som kommer att betalas ut till svenska 
hushåll och företag. 



  

Det finns inte personal så att man kan leva 
som en vanlig människa. Det finns inte bil för 
att kunna åka på utflykter, finns inte tid för att 
odla och ha hönshus. Saknas jordkällare, 
växthus, brunn och solceller.  

Som nämnt ovan vill vi omfördela pengar från 
administration och byråkrati, bland annat 
genom anställningsstopp för högre chefer, för 
att kunna satsa på mer personal och bättre 
villkor för de som arbetar i välfärden. När det 
gäller del två i frågan så är det nog så att det 
inte passar att ha till exempel jordkällare och 
brunnar i alla fastigheter.  

Upphandling av blöjor kostar mer än det 
smakar och gör oss brukare oroliga. Sluta 
upphandla och låt oss välja själva. Varför ska 
man inte få välja när andra får det? 

Det är viktigt i en upphandling att få veta vad 
brukarna tycker om produkten. Om det är något 
som inte fungerar så behöver det bli känt inför 
nästa upphandling. 

Mår ni bra nu när ni ser chemtrails på himlen 
med alla gifter som förstör allt. Luften, marken 
och vattnet. Till och med när man duschar blir 
man klibbig för att inte tala om allt regn. Alla 
vet ju om det. Varför tror ni att vi är så 
dumma? Varför har ni valt att  

Klimathotet är på fullaste allvar. Vi behöver 
skapa fler gröna jobb genom att ställa om 
industrin. Först då kan vi vända utvecklingen åt 
rätt håll.  

Ta bort munskydden, sätt dit vanligt tyg. 
Hjärnan behöver syre. Ni dödar personalen 
med munskydd! Vem ska man lita på? Jag 
känner mig lurad.  

Munskydden ger ett visst skydd för bäraren och 
har varit en del i att bekämpa smitta från 
coronaviruset. Förhoppningsvis håller sig 
smittan på låga nivåer och personalen behöver 
då inte bära skydden.  

 


