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INLEDNING 

 

Ytterligare ett av Vänsterpartiet Göteborgs succéår har nu avslutats och 

en mandatperiod präglad av framgångar kan läggas till handlingarna. Året 

2018 är bitterljuv påminnelse om att även valmässiga framgångar kan leda 

till bakslag i den parlamentariska demokratin. När våra samarbetspartners 

från föregående mandatperiod tappat har vi inte lyckats ta lika mycket. Det 

har gjort att trots att vi tangerade rekordåret 1998 så hamnade vi i 

opposition.  

Det är tydligt att 2018 har präglats av två stora mediala frågor. Valrörelsen 

och det efterföljande debaclet från framförallt Socialdemokraternas sida. 

Om vi ser förbi dessa så är det tydligt i den rapport som ni har på bordet 

idag att det också pågått ett politiskt hantverk som präglats av kamratskap 

och ett kollektiv arbetssätt.  

Vänsterpartiets förtroendevalda har oförtröttligt jobbat på för ett mer jämlikt 

och rättvist Göteborg. Ibland har det inneburit kompromisser med andra 

partier och ibland har det inneburit kamp tillsammans med aktivister. 

Tillsammans med våra partikamrater utanför parlamenten har vi visat att vi 

är den kraft som står upp för välfärden. Ödmjukt och med ett gott omdöme 

har vi visat att vi står klart till vänster och när andra backar så står vi kvar! 

Det bådar gott inför framtiden! 

 

Daniel Bernmar, gruppledare för Vänsterpartiet  
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LÄSANVISNINGAR 

Nedan redovisas verksamhetsberättelserna för i tur och ordning 

stadsdelsnämnderna, facknämnderna och de kommunala bolagen. I de fall 

texter där avsnitten föregås av en siffra har ledamöterna svarat på 

nedanstående frågor: 

 

Vilka har de viktigaste politiska segrarna varit i din nämnd eller styrelse? 

Vilka problem/hinder har du stött på i det politiska arbetet i din nämnd eller 

styrelse? Något annat av vikt du vill förmedla? 

 

  



6 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGEGRUPPEN  

 

Kommfullmäktigegruppen har fram till oktober då den nya 

kommunfullmäktigegruppen tog vid bestått av:  

Ann Karlsson, ordinarie (avsade sig uppdraget i juni) 

Johan Zandin, ordinarie 

Monika Djurner, ordinarie 

Daniel Bernmar, ordinarie och gruppledare 

Bettan Andersson, ordinarie 

Bobbo Malmström, ordinarie 

Jenny Broman, ordinarie, 

Håkan Eriksson, ordinarie 

 

Maria Grundel, ersättare (ordinarie från när Ann avsade sig sitt uppdrag) 

Johanna Eliasson, ersättare 

Gunvor Bergqvist, ersättare 

Sara Lindalen, ersättare   

 

Efter valet utökades partiets mandat från åtta till elva. Sedan oktober 

består alltså fullmäktigegruppen av 11 ledamöter, sex ersättare och ett 

kommunalråd utöver de två på fullmäktigemandat.  

 

Verksamhetsåret 2018 har präglats av ett par specifika frågor. Framförallt 

var det frågan om utförsäljningen av Spårvägen som särskilt oss från 

övriga partier, även om det slutade i en förlust för oss. Under året infördes 

även LOV i daglig verksamhet. Ytterligare en förlust för välfärden och för 

oss. 

 

Efter valet handlade mycket av arbetet om hur vi skulle formera oss utifrån 

valresultatet. Då S valde att inte vilja förhandla med oss, MP och Fi, 

resulterade det i att vi förhandlade fram en egen rödgrönrosa budget utan 

S. Vi hoppades att de i budgetomröstningen hellre röstat på vår budget än 

att släppa fram alliansens, men så blev inte fallet.  

 

Om samarbetet ibland varit svårt mellan oss och S och MP så har det 

kompenserats av ett väldigt bra samarbete i vår egna 

kommunfullmäktigegrupp. Vi har under året haft en kamratlig stämning, 

där vi strukturerat tillsammans planerat inför alla 

fullmäktigesammanträden. Vi har alla bidragit utifrån våra respektive 

kompetenser och på så sätt har vi kunnat representera partiet på ett 

trovärdigt sätt.  
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KOMMUNSTYRELSEN 

Året har präglats av förhållandevis starka motsättningar i kommunstyrelsearbetet, 

både inom det rödgröna samarbetet och mot den borgerliga oppositionen. Detta 

både på grund av tidigare motsättningar men också på grund av det val som 

genomfördes i september.  

S har under året valt en helt egen linje och i princip avvecklat samverkan i 

enlighet med det avtal vi slöt i inledningen av året. De har drivit egna linjer i flera 

principiella frågor. Det största konflikter har varit utförsäljningen och 

omstruktureringen av Spårvägen som nu hamnar under regionens kontroll med 

ett liknande system som järnvägen. Vi har befunnit oss i ensam opposition i 

denna fråga. 

Valrörelsen har präglat en stor del av året och jag har tillsammans med 

stadshusets personal jobbar för att få ut Vänsterpartiets politik så mycket som 

möjligt. En av de saker som vi jobbat mycket med var att komma ut i media med 

vår politik. Något som varit en målsättning för mig under hela mandatperioden. 

Valrörelsen 2018 gav ett betydligt större genomslag med fler artiklar i media än 

valrörelsen 2014. Vi hade 140 (varav 110 positiv/neutrala) artiklar i media i 

valrörelse 2018 mot 60 (varav 40 positiva/neutrala) artiklar i valrörelsen 2014. 

GP, GT, ETC Göteborg och Västnytt rapporterade kontinuerligt om 

Vänsterpartiets valrörelse. SR och Göteborg Direkt rapporterade enstaka 

tillfällen. Vänsterpartiet Göteborg uppmärksammades även i nationell media vid 

ett fåtal tillfällen. Valfrågorna välfärden, sex timmars arbetsdag och 

bostadsfrågan gav stort genomslag i media. Det får bedömas som ett gott 

resultat och ett bra steg på vägen. 

Hösten präglades av de havererade, eller rättare sagt bristen på förhandlingar, 

med Socialdemokraterna. I slutänden fick vi istället förhandla med MP och Fi och 

inta positionen som den största oppositionen. S vägrade helt enkelt förhandla 

och därmed var opposition den enda lösningen. 

Läs mer om mitt arbete i mina rapporter till distriktsstyrelsen eller på 

http://www.facebook.com/DanielBernmarV. 

 

Daniel Bernmar, kommunalråd  
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STADSDELSNÄMNDER  

 

SDN Angered 

 

I SDN Angered blev 2018 ett år då Vänsterpartiet profilerade sig mindre än 

året innan. Finns förklarliga skäl: 2017 innehöll viktiga framgångar som 

införandet av nya arbetsformer inkl. sextimmarsförsök på socialkontoret i 

Lövgärdet, beslut om byggande av ny skola nära Angered Centrum, 

etablerandet av närvaroteam på alla högstadieskolor, de första mötena med 

ett Interreligiöst råd o s v. 

 

Det året började vi och Miljöpartiet också positionera oss tydligare gentemot 

S. Den rödgröna enigheten spräcktes bl.a. i känsliga frågor som de 

ensamkommandes situation och Bostadsbolagets försök att sälja ut 290 

lägenheter i Rannebergen. Klimatet gentemot S var ändå respektfullt och 

bra under 2018 – även om centrala isolerings-påbud från Ann-Sofi 

Hermansson också kom att påverka samarbetet i nämnden. 

En stor utmaning för Angered är att förbättra bostadssituationen. 

Trångboddheten skapar stora problem och trycket på nybyggnation är 

omfattande. Här har Vänsterpartiet tryckt på och fått gehör för stora 

byggsatsningar i flera del-stadsdelar. Infrastrukturfrågor har varit viktiga, ett 

exempel är hur vi i många sammanhang påpekat det olämpliga i att låta 

Skanska placera en stor depå för byggmassor i Olofstorp utefter 

Gråbovägen.   

 

En viktig satsning i Angered handlar om Fältverksamheten. Vi är 

övertygade om att välstrukturerade fältinsatser är värdefulla redskap i det 

förebyggande ungdoms- och trygghetsarbetet. Under 2018 dubblade 

Angered antalet fältare från fem till tio, satsningar som vi försvarat i alla 

budgetsammanhang – och en viktig prioritering när vi ser hur det 

förebyggande ungdomsarbetet monteras ner eller krymps i andra delar av 

staden! 

 

Vi har också ansträngt oss för att försvara föreningslivet. Vi har drivit på för 

utökat samarbete med Idrott & Förening, Social Resurs och Park & Natur, 

många måste hjälpas åt nu när föreningslivet går på knäna i 

ytterområdena.  Angered är stadsdelen som delar ut överlägset mest 

föreningsbidrag i staden, SDN delade ut närmare fem miljoner i 

föreningsbidrag under året, sammanlagt var det drygt 60 av Angereds 

föreningar som fick nytta av bidragen. Här finns just nu en stor oro över 

vilka effekter en kommuncentral fördelningsmodell kommer att få för 

Angereds breda och fortfarande livaktiga föreningsliv. 
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De olika religiösa samfunden spelar stor roll i det sociala livet i Angered. 

Vänsterpartiet var tidigt drivande för att föra samman alla de olika religiösa 

grupperna, en symbolhandling var t ex att på Hammarkullekarnevalen 2017 

dela ut V Angereds hederspris till det Interreligiösa rådet. Nu har det 

initiativet vuxit vidare och formaliserats så att SDN Angered nu arrangerar 

tre-fyra interreligiösa möten varje år (med deltagande av ett 20-tal 

representanter från nästan lika många samfund). 

 

Liksom många andra SDN hamnade Angered i en svår ekonomisk situation 

under våren. Underskotten härrörde fram för allt från socialsektorn – trots 

att kostnaderna för försörjningsstöd minskat med 30% under en 

tvåårsperiod! De stora minussiffrorna handlar om tvingande placeringar och 

köpta vårdplatser. När SDN redan i mars beslutade om anpassningar i 

budgeten kunde V ändå påverka så att nedskärningarna inte drabbade bred 

pågående verksamhet och vi fick också stöd för att ta av nämndens eget 

sparade kapital. 

 

Den ojämförligt största förändringen 2018 handlade ändå om stadens nya 

organisation då både Grundskola och Förskola drogs bort från SDN till två 

centrala nystartade förvaltningar. Vid halvårsskiftet försvann 52% av 

ekonomin från förvaltningen, beroende på Angereds befolkningsstruktur 

(och större satsning utifrån verkliga behov!) var kostnaderna för 

skola/förskola avsevärt större än i någon annan SDN. Omställningen har 

varit stor men vi kan med glädje konstatera att förberedelsen inför 

förändringen var oerhört mycket bättre i SDN Angered än i övriga SDN. Här 

gjordes stora insatser, från nyckelpersoner i både avlämnande och 

mottagande organisationer. Vi kan dock konstatera att vi har ett stort arbete 

och en lång väg att gå för att nå ett socialistiskt samhälle. Kampen går 

vidare, om än i små steg. 

 

Yvonne Palm, 1:e vice ordförande  

Ante Bränholm, ersättare 

 

SDN Askim-Frölunda-Högsbo 

 

Vilka har de viktigaste politiska segrarna varit i din nämnd eller 

styrelse? 

De ökade betygsnivåerna på vår högstadieskola i stadsdelens 
arbetarområde - Frölundaskolan. Öppnandet av ett boende för flyktingar i 
Askimsviken.  
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Att endast 1% av hemtjänstbrukarna valde privata alternativ och i den 
nationella mätningen över deras nöjdhet placerade vår hemtjänst sig för 
första gången bättre än genomsnittet i Sverige.  
 
Utvecklandet av beställningssystemet Spink, som ska ge hela Göteborgs 
kommun större möjligheter att pressa priser och göra rättvisa 
utvärderingar i samband med att man köper vård av privata aktörer.  
Samverkan med socialdemokrater och miljöpartister var god under stora 
delar av året, relationen till SAP svalnade av lätt insedda skäl något under 
hösten.  
 

 

Christian Larsson, 1:e vice ordförande 

Jennie Wadén, ersättare 

 

SDN Centrum  

 

I början av året tillträdde jag som ordförande i nämnden för konsument 
och medborgarservice, vilket gjorde att jag inte kunde delta på alla 
nämndens sammanträden. Jag var dock fortsatt aktiv i det rödgröna 
samarbetet och vi förde bra dialog i gruppen kring nämndarbetet och våra 
prioriterade mål. Sedan blev jag invald i riksdagen och vi löste det med att 
ersättare fick kliva in för mig men vi fortsatte att föra dialog kring arbetet. 
Vi hade en del utmaningar i början av året, inte minst med att vi inte 
lyckades att tillgodose behovet av förskoleplatser i stadsdelen. Behovet 
var självklart både stort och akut men det dröjde månader innan vi kunde 
avverka kön. Vi har också en del segrar från arbetet i centrum. Vi lyckades 
att starta Verket, en helt ny verksamhet som ger möjlighet för unga och 
seniorer att tillsammans skapa en plats för engagemang, kreativitet och 
sociala möten. En annan seger är arbetet med medborgarbudget på en 
halv miljon som fått väldigt många ansökningar och som vi kunnat se ett 
väldigt stort engagemang kring.  
 

Tony Haddou, ledamot 

 

SDN Lundby 

  
Vilka har de viktigaste politiska segrarna varit i din nämnd eller 

styrelse? 

2018 karaktäriserades av ekonomiska bekymmer och ett högt borgerligt 

tonläge. För att undvika nedskärningar i mesta möjliga mån tillskrev den 

rödgröna majoriteten på vänsterns initiativ KS för att få extra 

medelstilldelning. Den är i skrivande stund ännu inte behandlad. Vi la ett 

gemensamt rödgrönt mål och inriktningsdokument och klubbade det 

samma före valet. 
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Efter valet mötte vi en socialdemokrati som efter centrala dekret inte 

önskade styra tillsammans längre genom mål och inriktningsdokument. 

Den centrala signalen verkar vara att underlätta för borgarna att styra 

genom att inte gå ihop rödgrönt och göra motstånd.   

Monika Djurner, 1:e vice ordförande 

Johan Svensson, ersättare 

 

SDN Majorna-Linné 

 

Under hela mandatperioden och även under 2018 har Majorna-Linné haft 

svårt att få budgeten att gå ihop, främst inom IFO, på grund av att andelen 

med försörjningsstöd är större än vad Majorna-Linné tilldelas resurser för. 

Det har inneburit att det politiska arbetet snarare har handlat om att 

försöka rädda verksamheter från nedläggning än att satsa och förbättra.  

 

Vid det för året andra stora nedläggningsförslaget kände vi 

Vänsterpartister att måttet var rågat och lade ett motförslag om att 

hemställa till KS att ta av eget kapital för att förhindra nedskärningarna, 

som verkligen skulle drabba dem som har det allra tuffast i stadsdelen. 

Tyvärr fick vi inte med oss de övriga partierna, men lyckades i alla fall bl.a. 

rädda de två fältassistenterna i stadsdelen.  

 

För att avsluta någorlunda positivt har stadsdelen haft en del bra 

medborgardialoger under året angående stadsdelsnämndens satsning på 

medborgarbudget på 500 000 kring ”trygghetsskapande åtgärder”. Bl.a. 

mötte vi föreningar, äldrerådet samt ungdomsrådet som hade flera kloka 

tankar kring vad som var trygghet för dem, bl.a. förebyggande arbete mot 

rasism mm.  Utfallet blev bl.a. att Azalea BK fick pengar för att ha 

fotbollsträningar för de barn som inte hade råd eller möjlighet att delta i ett 

lag med flera träningar per vecka, pengar till duschdraperier i skolornas 

omklädningsrum och utbildning i transkompetens för grundskollärare.   
 

Jenny Broman, 1:e vice ordförande 

Ann-Britt Bodin, ersättare 

 

SDN Norra Hisingen 

2018 var ett påfrestande år. Precis som föregående år var det ekonomiska 

läget komplicerat. I början av året framkom det att överflyttningen av skola 

och förskola skulle ytterligare försämra läget. Samarbete med Lundby och 

Västra Hisingen gällande service och övriga funktioner inleddes för att se 

vad för effektiviseringar det kunde ge. Det osäkra läget för stadsdelarnas 

framtid har lett till ökad personalomsättning. Mot slutet av året, efter valet, 

upplevde jag att tjänstemännens lyhördhet för våra politiska 

viljeinriktningar. Samarbetet med S & Mp har varit utmärkt. 
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Mikael Wallgren, 1:e vice ordförande  

 

 

SDN Västra Göteborg 

 

Turerna kring nämndens ordförande Henrik Munck som startade 
mandatperioden som miljöpartist men som i början av 2018 lämnade detta 
parti och snart visade sig vara en av Demokraternas nya medlemmar och 
vägrade lämna sin post har naturligtvis gjort det politiska samarbetet svårt 
och oförutsägbart. Munck har inte deltagit i de rödgröna gruppmötena sen 
han lämnade Miljöpartiet.  
 
Omorganisationen av skola och förskola samt införande av Lov har lett till 
kostnadsökningar vilket medfört åtgärder som bl.a. inköpsstopp.  
Trots dessa svårigheter kan vi vara stolta över en hel del bra 
förebyggande verksamheter inte minst i dom utsatta delarna av centrala 
Tynnered bl.a. den mycket uppskattade kulturverksamheten El sistema, 
samt aktiviteter inom jämlikt Västra Göteborg som t.ex. utökade hembesök 
enligt Rinkebymodellen utifrån BVC på Opaltorget.  
Planeringen för fortsatt samarbete med dom nya centrala förskole och 
skolnämnderna är också god.  
 
Dom stora skillnaderna i levnadsvillkor mellan stadsdelens olika områden 
är naturligtvis en svår nöt att knäcka och det kräver större omfördelande 
åtgärder (skatter och annat) på bl.a. nationell nivå.  
I skolans värld hålls samhällsklasserna åtskilda. Dock har nyanlända 
spridits över hela stadsdelen vilket underlättat integrationen av dessa 
elever.  
 
Kriminalitet såsom drogförsäljning är ett stort problem i centrala Tynnered 
som visar på vikten av fortsatta och utökande förebyggande insatser.  
 

Lena Hammarström, ledamot  

Urban Junevik, ersättare 

 

SDN Västra Hisingen 

 

Vilka har de viktigaste politiska segrarna varit i din nämnd eller 

styrelse? 

Många politiska mål och uppdrag för 2018 har uppnåtts helt eller till viss 

del. Stadsdelen har fortsatt med att finansiera yrkesutbildningar för 

personer som länge varit i behov av försörjningsstöd. Vi har aktivt krävt 

uppföljning gällande arbetsmiljön för äldreomsorgens personal, särskilt 

nattarbetare. 

Vilka problem/hinder har du stött på i det politiska arbetet i din 

nämnd eller styrelse? 
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Vi har haft samarbetsproblem inom den rödgröna gruppen under året. 

Under vintern berodde detta på att det var svårt att veta var man hade S. 

När den socialdemokratiske SDN-ordföranden gick över till det borgerliga 

partiet Demokraterna innebar detta merjobb men också politiska förluster. 

Med ett ändrat majoritetsförhållande kunde rödgröna förslag stoppas och 

en borgerlig budget för 2019 släppas igenom. LOV-omställningen har slitit 

på personalen, även om de äldre fortfarande uppger sig vara relativt nöjda 

med äldreomsorgen.  

 

Patrik Helgeson, 1:e vice ordförande  

Therese Dahlin, ersättare 

 

SDN Örgryte-Härlanda 

 

Vilka har de viktigaste politiska segrarna varit i din nämnd eller 
styrelse? 
På grund av det tuffa ekonomiska läget i Örgryte-Härlandas 
stadsdelsnämnd har segrarna varit få. Vi har inte haft möjlighet att göra 
nya satsningar utan har haft fokus på att skademinimera. Vi är dock glada 
över att vi lyckades undanta kulturskolan och El Sistema ifrån 
nedskärningar. 
 
Vilka problem/hinder har du stött på i det politiska arbetet i din 
nämnd eller styrelse? 
Splittringen mellan rödgrönrosa och S har hindrat oss ifrån att få igenom 
flera viktiga politiska förslag, däribland vårt rödgrönrosa mål och 
inriktningsdokument. S och de borgerliga partierna motsatte sig även vårt 
förslag om att begära mer pengar av kommunstyrelsen, något som ledde 
till ännu fler nedskärningar. 

 

Alice Vernersson,1:e vice ordförande 

Jesper Johansson, ersättare 

 

SDN Östra Göteborg 

 

Vilka har de viktigaste politiska segrarna varit i din nämnd eller styrelse?  

Under året har vi invigt världslitteraturbiblioteket i Gamlestan. Det nya 

biblioteket tänker vi blir positivt för vår stadsdel då det förhoppningsvis 

lockar besökare från hela staden samt även besöks ofta av våra egna 

invånare. 

 

Vi har bevakat hur det gått med de mål vi satte upp för året i vårt mål och 

inriktningsdokument. Inför sommaren bad vi specifikt om en redovisning 

av hur nämnden arbetar med att förebygga könsstympning. 
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När vi gick in i 2018 hade stadsdelen ett stort underskott i budgeten. 

Under året har vi sett en positiv utveckling och numera är vår budget mer i 

balans. 

 

Vilka problem/hinder har du stött på i det politiska arbetet i din nämnd eller 

styrelse?  

Det har på grund av budgetunderskottet skett verksamhetsanpassningar 

som stött på mycket frustration bland våra invånare och som såklart 

påverkar invånarna på lång och kort sikt. 

 

Vi har under året kommit i kontakt med frustrerade invånare som 

protesterat mot nedskärningarna på Kortedala bibliotek. Det har varit en 

utmaning att hantera och förklara hur det ligger till. 

 

Det politiska läget har varit en stor utmaning och mot slutet av året var det 

oppositionens mål och inriktningsdokument som gick igenom i nämnden. I 

vår nämnd har vi haft en politisk vilde som ordförande och som också 

under en kort period var medlem i Demokraterna. Samarbetet med 

Socialdemokraterna har försvårats allt mer under årets gång, även om vi 

haft en god ton mot varandra på det personliga planet. 

 

Helen Edenryd, ledamot 

José Arévalo, ersättare 
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FACKNÄMNDER  

 

Arkivnämnden  

 

I arkivnämnden har mycket av arbetet handlat om system för bevarande för 

att digitalt kunna lagra alla handlingar i evig tid med sökbar och hanterbar 

metadata. I det arbetet har vi legat på för öppna standarder och källkod. 

Arkivnämnden är dock inte en nämnd där partiskiljaktigheterna är särskilt 

markanta. 

 

Jesper Berglund, ledamot 

 

Byggnadsnämnden 

 

Under mandatperioden har nämnden fördubblat planeringen av nya 

bostäder till ca 5000 per år, plus genomfört en engångssatsning på 

ytterligare 7000 bostäder.  

Vi har fått till fler slutna kvarter och fler verksamhetslokaler i 

bottenvåningarna. Mot slutet av mandatperioden har nämnden också tagit 

på sig ett större ansvar för långsiktig planering av bl.a. skolor och 

förskolor. 

Försök med tillfälliga bostäder har genomförts. Men med nuvarande 

lagstiftning blir de inte mycket snabbare än permanenta, samtidigt som 

onödigt korta avskrivningstider ger höga hyror. 

Nämnden har också antagit nya parkeringstal, prioriterat upp allmännyttan 

i detaljplaneprocessen och hållit ett extra öga på förvaltningens pressade 

arbetsmiljö. 

Johan Zandin, ledamot 

Johanna Eliasson, ersättare 

 

Fastighetsnämnden  

 

Vilka har de viktigaste politiska segrarna varit i din nämnd eller 

styrelse? 

Byggtakten fortsätter öka.  

 

Minst 50 % av de bostäder som byggs på kommunens mark ska vara 

hyresrätter. 58 % 2018. Trots det har andelen hyresrätter av totalt antal 

nybyggda inte ökat mycket jämfört med snittet 2008-2017 (vanliga 
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hyresrätter 31 %, studentbostäder 9 %). Prognos 2018-2019: vanliga 

hyresrätter 34 %, studentbostäder 8 %.  

 

Klarat boendesituationen för de som anvisats kommunen genom 

bosättningslagen. 

 

Maxhyra på 1100 kr/kvm och år på 10 % av de markanvisade. Dock 

väldigt få bostäder det handlar om. 

 

Vilka problem/hinder har du stött på i det politiska arbetet i din 

nämnd eller styrelse? 

 

Höga hyror ses som ett problem bara för de fattigaste. En del av detta är 

att nivån på maxhyran som kommunen kräver är mycket låg (se ovan). 

Hyran är så låg att det i praktiken är omöjligt att bygga i större omfattning 

(det krävs att andra lägenheter i projektet har höga hyror eller är 

bostadsrätter). Bättre att kräva en högre maxhyra på högre andel av 

lägenheterna. Jag tror även att man behöver titta på hur SBK kan 

möjliggöra byggnation av t.ex. SABOs kombohus eller Bokloks hyresrätter. 

 

Målet med blandade upplåtelseformer.  I många delar av staden bedöms 

andelen hyresrätter som hög, det är t.ex. bara 5 stadsdelar där andelen 

hyresrätter understiger 50 % (Västra Göteborg, singen, Västra Hisingen, 

Askim-Frölunda-Högsbo och Lundby). Därför många gånger svårt att driva 

på för fler hyresrätter i områden där det redan finns många hyresrätter. 

Utbyggnadsstrategi och markägande gör att vi sällan markanvisar i 

villaghetton. Staden behöver prioritera sina resurser främst på att få till 

byggande av hyresrätter och kommunal service, snarare än att fokusera 

på HUR staden ska byggas. Att bygga inifrån och ut, förtätning, levande 

bottenvåningar osv. är bra mål att sträva mot EFTER att man först sett hur 

man ska prioritera hyresrättsbyggnation. 

 

Nämndordföranden lämnade under året S och gick med i Demokraterna 

och har sedan dess röstat med Alliansen i så gott som varje votering.  

 

Något annat av vikt du vill förmedla? 

 

Det byggs fler bostäder, det är positivt. Men bostadsbristen har inte 

minskat under mandatperioden. Snittkötid på Boplats har ökat med ca 2 år 

under mandatperioden. Detta hänger delvis ihop med att väldigt många 

fler bostäder förmedlas av kommunen till människor som bedöms ha 

särskilda förtursskäl – fler bostäder fördelas till de med störst behov, men 

antalet lägenheter på Boplats minskar.  

 

I och med att vi inte lyckats ändra inriktning på bostadspolitiken till ett 

byggande för vanliga göteborgare så är min bedömning att stadens 
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bostadspolitik bidragit till att göra Göteborg mer ojämlikt under 

mandatperioden. 

 

Bobbo Malmström, ledamot 

 

Idrott- och föreningsnämnden 

 

Det har varit en period med många uppdrag från budgeten och där V har 

haft möjlighet att få igenom bra politik. 

 

Allt från Gratis simskola och gratis entré för barn/ungdomar samt 

pensionärer på våra badhus. Beslut om plats för att bygga nytt badhus vid 

Kortedalavallen. 

 

Vi har fått igenom resurser till nybyggnationer och renoveringar 

innevarande period i som är mer än tidigare. Hammarbadet kommer att 

återinvigas i Maj 19. Vi har årliga dialoger från politiken med alla våra 

föreningar via ordförandekonferenser. En lokalförmedling har startat. Extra 

bidrag utifrån socioekonomi har införts. 

 

En föreningspool har startat upp för att till att börja med serva Angered 

och Östra GBG. Projekteringen för att bygga ett gym/friskvårdsanläggning 

i Angered, Lövgärdet har startat.  

 

Material till föreningarna håller på att tas fram med fokus på jämställdhet 

och inkludering. I våra nybyggnationer och renoveringar kommer behovet 

av enskild omklädning och olika omklädning och toaletter utifrån andra 

normer än män och kvinnor att finnas.  Vi har beslutat att minst ett av våra 

badhus ska vara möjligt att ta med sig ledarhund till. Utredning om våra 

bidrag har påbörjats utifrån ett jämställdhet- och jämlikhetsperspektiv. 

Vi har fått nämnden att ställa sig bakom att bygga en idrottshall på Kviberg 

med större publikkapacitet. 

 

Bra samarbete i rödgröna gruppen men tydligt att stadens olika nämnder 

och bolag inte går i takt då våra uppdrag många gånger blir 

nedprioriterade hos andra 

 

Bettan Andersson, ordförande 

Luis Tortosa, ersättare 

 

Kretslopp och vattennämnden  

 

Den största politiska segern har varit 20 nya vattenposter på stan. De 

första rullades ut förra sommaren och de sista denna sommar så att vi fick 

en vältajmad debatt i sommarhettan inför valet. På avfallssidan har vi haft 
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stora politiska strider och segrar kring det avfallsförebyggande arbetet. De 

kommunala verksamheterna har kunnat spara stora pengar och utsläpp. 

Dråpslaget var när Socialdemokraterna på order från den nytillträdda 

ordföranden i kommunstyrelsen bakade från den uppgörelse vi hade om 

att direkttilldela all avfallsinsamling till det regionala bolaget Renova. I en 

uppgörelse med Moderaterna, som sträcker sig till 2022, lovade 

Socialdemokraterna i stället att Renova skulle förbjudas att lägga anbud 

på halva insamlingen. De har inte gjort en uppgörelse som sträcker sin 

över flera mandatperioder med oss i någon fråga, men med M gick det 

tydligen bra. De borgerliga har också blockerat en satsning som skulle 

kunna öka mängden biogas ur matavfallet med 80 procent. 

Nämnden har också tagit många viktiga beslut i enighet vilket gör att de 

kanske inte kan beskrivas som segrar: ultrafilter på Alelyckans vattenverk, 

ny samlad lokalisering för hela verksamheten, inriktning på ökat underhåll 

för att nämna några.  

 

Jöran Fagerlund, ordförande 

Frida Tånghag, ersättare 

 

Kulturnämnden 

 

Genomgående är det ett problem att förvaltningens ekonomi successivt 

urholkas genom att nya uppdrag läggs på nämnden utan att resurser följer 

med. Om inte resurser skjuts till kommer nämnden under kommande 

budgetarbete behöva ställa verksamheter mot varandra 

Nämnden har tydligt uttalat att konstnärer som anlitas i 

kulturförvaltningens regi ska arvoderas enligt gällande ersättningsnivåer.  

 

Det ekonomiska utrymmet är dock så litet att förvaltningen tvingas avvika 

från riktlinjerna eller välja bort inslag med levande konstnärer.  

KN försvarade yttrandefriheten i samband med debatten om Burka Songs 

2.0. 

 

Förvaltningen genomförde en översyn av stödformer i syfte att göra dem 

mera rättvisa. En utvärdering av filmsatsningen genomfördes också och 

resulterade i beslutet att föra över pengar som tidigare gått till Film i Väst 

till Lindholmen Science Park. Efter starka reaktioner från FiVs VD beslöt 

Kommunstyrelsen att stödet ska kvarstå under 2019 och att filmsatsningen 

ytterligare ska utredas.  

 

Enligt Alliansbudgeten ska Stora Teaterns hyresavtal med Higab sägas 

upp. V, Mp, Fi, S och D yrkade på en utredning av verksamheten som gick 

igenom februari.  
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En annan konsekvens av budgeten är att KNs utvecklingsstödet till 

kulturskolan halverades.  

 

Samarbetet under det gångna året har varit mycket bra, även över 

blockgränsen. Den nya nämnden är splittrad.  

 

Grith Fjeldmose, 1:e vice ordförande 

 

Lokalnämnden 

 

Segrar har varit förbättra den politiska styrningen av nyinvesteringar 

genom att införa tydligare uppföljning och flytta över beslut om nya 

investeringar från direktör till nämnd - jag har drivit på för att gå längre i att 

ta saker på nämndnivå. På sista nä nd  tet   r  andatperi den  i k  ag 

igen   en ändring så att idr ttshallar   r gr ndsk la   r äldre åldrar n  

ska  yggas i s.k.   ll åttsst rlek - istället för den tidigare mer begränsade 

storleken. Det innebär bättre förutsättningar för idrott- och föreningslivet i 

våra närområden och bättre förutsättningar för föräldrar och barn. Andra 

saker jag drivit är plan för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder, fokus på 

arbetsrättsliga villkor i upphandling, kompetensutveckling gällande HBTQ 

och normkritik, samt en revidering av underhållsstrategin utifrån ett 

jämlikhetsperspektiv. Uppdrag vi drivit/stöttat via budgetarbetet är 

byggande av solpaneler på kommunens tak, energieffektivisering med 

mera. De hinder som finns är de strukturella problem i staden kring att 

klara av uppdraget att kraftigt öka byggandet och att frågor kring förskolor, 

skolor, äldreboenden och BmSS är för sent och för dåligt med i 

stadsplaneringarbetet. Fler byggprojekt, en överhettad marknad och 

rekryteringssvårigheter gör det också svårt att driva på ytterligare kring 

vissa frågor som innebär expansion av verksamheten och nya uppdrag. Vi 

hade enklare kunnat driva exempelvis att överta mer av tillsyn och skötsel, 

reparationer och underhåll i egen regi om det sett annorlunda ut. 
 

Håkan Eriksson, ledamot 

 

Miljö- och klimatnämnden 

 

I Miljö- och Klimatnämndens styrelse innehar Vänsterpartiet posten som 1:e 
vice ordförande, och där har jag representerat partiet nästan hela 
mandatperioden (fram till juni 2018). 
 
Under hela mandatperioden har ett av våra mål varit att försöka 
konkretisera miljöarbetet och få fram resultat istället för att skapa rapporter 
om sakernas tillstånd. Det arbetet har gått långsamt framåt, där de rödgröna 
börjat landa i samma linje kring detta. Detta får ses som en mindre seger. 
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En av de större händelserna som landade på vår nämnd var frågan om 
fossilgasterminalen, där vi var remissinstans. Ett pedagogiskt arbete var att 
i dialogen med allmänheten att förklara Miljö- och Klimatnämndens roll, 
vilket inte var en helt lätt uppgift. 
 

Ann Karlsson, ledamot 

 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 

 

Samarbetet i nämnden, mellan S och MP, har varit gott under 

mandatperioden. Undantaget det allra sista mötet för mandatperioden, då 

S markerade sitt missnöje med vår uppgörelse i fullmäktige. Det finns 

dock ingenting som tyder på att detta kommer att bli bestående, vi har gott 

hopp om ett fortsatt samarbete i NAV. 

 

Hela detta verksamhetsår har nämnden ägnat åt upphandling av de 

kommande 2+2 årens verksamhet. Tillsammans med S och MP har vi 

prövat möjligheten att få en upphandling där enbart företag/föreningar som 

driver verksamheten ungefär efter Reepalus förslag. Enligt förvaltningen är 

det stor risk för att vi får överklaganden som kommer att bifallas, med 

stora kostnader som följd. Vi kommer ändå att prova denna 

upphandlingsform inom ett avtalsområde där det inte kan bli så stora 

konsekvenser vid ett överklagande. Ett alternativ som egentligen är bättre 

är att återta verksamheten i egen regi. Hittills har egenregin legat runt 20-

25%, något som V nu har fått ökat till 35 % under upphandlingsperioden. 

 

Under vårt sista verksamhetsår under mandatperioden har vi till slut fått 

vårt sista Kompetens Centra på plats av totalt fyra stycken. Hittills har 

resultatet av verksamheten varit mycket bra då vi har fått ut många 

tidigare arbetslösa göteborgare i arbete eller utbildning. Ett mycket stort 

problem är att gruppen utlandsfödda har svårt att komma in på 

arbetsmarknaden. Här behövs därför kraftfulla insatser från NAV under 

kommande år för att underlätta för denna grupp att komma vidare in till 

jobb 

 

NAV har även detta verksa hetsår  ått  edel  rån   ll äktige till ”Ett 

håll art ar etsliv”. Vi har   rdelat dessa  edel till de ans kande 

nämnderna för att få en så verksamhetsutveckling som möjligt. Även detta 

år lyckades vi få pengar till försök med arbetstidsförkortning. Denna gång 

var det SDN Lundby som fick medel till försök med 7 timmars arbetsdag 

för medarbetare inom socialtjänsten 

 

I februari utsåg nämnden en ny förvaltningschef 

 

Mats Pilhem, 1:e vice ordförande 
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Nämnden för inköp och upphandling 

  

Fokus under mandatperioden har varit på att lyfta upphandlingsfrågorna 

och öka den politiska styrningen och insynen på området. Bland annat 

genom övergången från bolagsform till nämndform, bättre analyser av 

stadens inköp och bättre uppföljning. Kravställning och uppföljning vad 

gäller miljökrav och arbetet social hänsyn är andra delar. Från 

Vänsterpartiets sida har arbetet med schyssta arbetsrättsliga villkor i 

upphandling, så som kollektivavtalsliknande villkor, varit särskilt prioriterat. 

Under mandatperioden arbetet gått från noll till flera genomförda 

upphandlingar, uppföljningar och påverkan på enskilda leverantörer. Det 

är mycket kvar att göra, men arbetet har kommit långt och det hade inte 

skett utan att vi legat på. Hindren inom upphandlingsområdet är ofta dels 

lagstiftningen och dels marknadsmisslyckanden. Ibland är det ett faktum 

att för skarpt ställda krav på en viss produkt eller tjänst kan innebära att 

det inte finns någon på marknaden som kan eller vill sälja till oss. I 

styrningen av förvaltningen så är hindren att mycket energi gått åt till 

organisationsförändringar, arbetsmiljöfrågor och rekryteringssvårigheter. 

 

Håkan Eriksson, 1:e vice ordförande 

 Maria Lopez Forsström, ersättare 

 

Nämnden för Intraservice  

 

 Året som gick var fortsatt präglat av de händelser som inträffade 2017. I 

början av 2018 lämnade större delen av nämndens ledamöter nämnden 

då de inte beviljades ansvarsfrihet. Stadsrevisionen har i en rapport riktat 

stor kritik mot nämnden. Det rör flera olika delar, bland annat att det inte 

funnits riktlinjer för upphandling av konsulter, resor som gjorts på 

tvivelaktiga sätt, och ytterligare några områden. Det gjorde att den nya 

nämnden vidtog en hel del åtgärder för att komma tillrätta med den kultur 

som funnits på förvaltningen, där vi bland annat skärpte upp 

delegationsordningen, och gjorde ytterligare kartläggningar över brister. I 

slutet av året kunde vi dock bocka av en hel del uppdrag som var klara 

och det märktes stor skillnad i förvaltningen mot slutet av året. Då stor del 

av nämndens arbete gått åt till detta har det varit få övriga politiska frågor.  

 Marie Brynolfsson, ledamot 
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Nämnden för konsument och medborgarservice 

 

Nämndens arbete fortlöpte under året utan några större politiska 
kontroverser. Starkt fokus på valstärkande aktiviteter med bland annat 
demokratiambassadörer och utåtriktade aktiviteter i prioriterade områden. 
Svårt att utvärdera om just våra valstärkande aktiviteter varit en 
bidragande faktor, men valdeltagandet ökade i områden vi prioriterat, inte 
minst bland förstagångsväljare. Ett annat fokus vi prioriterade under året 
har varit Romano Center, vars syfte är att skapa bättre livschanser för 
romer. Förvaltningen har under lång period letat egna lokaler för 
verksamheten och hittade det under början av hösten så att verksamheten 
kunde flytta in. Sista månaderna blev jag invald i riksdagen och inte 
kunnat delta aktivt i nämndens arbete som ordförande utan överlåtit till 
vice ordförande som i dialog med mig fört nämndarbetet framåt.  
 

Tony Haddou, ordförande  

 

 

Park- och naturnämnden 

 

Park och Naturnämnden är numer en av de fyra planerade nämnderna. 
Förvaltningen deltar i planering och genomförande av bostadsbyggande 
och infrastrukturprojekt, och får också fler ytor att sköta.  
 
Kompetensförsörjning och hög arbetsbelastning är fortsatt viktiga 
utmaningar, liksom att bevara och utveckla arbetet i egen regi. Rödgröna 
gruppen har fungerat väl och jag ser inga direkta egna segrar för V, men 
upplever att jag haft utrymme och kunnat driva på för ökad jämlikhet. 
Barnperspektiv och klimat har lyfts fram och arbetet med tillgänglighet har 
utvecklats, men behöver drivas på i samverkan, bl.a. utifrån 
Friluftsprogrammet som antogs 2018. Andra viktiga frågor nu och 
framöver: bygga hållbara livsmiljöer som fungerar socialt och ekologiskt 
och är robusta i ett förändrat klimat. Värna havsmiljö, strandskydd och 
nära natur för ökade möjligheter att semestra hemma och minska flyg och 
bilresor.  
 

Gunvor Bergquist, ledamot 

 

Social resursnämnd 

  

Jämlikt Göteborg har fortsatt under året. Arbetet för att få till ett mer jämlikt 

val verkar ha gett resultat då fler människor från områden där 

valdeltagandet har varit lägre i tidigare val deltog i valet. 

 

Arbetet med kartläggning av våldsbejakande extremism i staden har 

fortsatt under året. 



23 
 

 

Vi har fortsatt samarbetet med civilsamhället genom att teckna fler 

Idéburna Offentliga Partnerskap, IOP. Samarbetet fortsätter bland annat 

med utsatta EU-medborgare och papperslösa. 

 

Vi har även fortsatt arbetet med att förbättra arbetsmiljön för de anställda i 

vår förvaltning. Vi har följt upp arbetsmiljöarbetet bland annat genom flera 

arbetsplatsbesök och uppföljning av planerade insatser från föregående 

års arbetsplatsbesök. 

 

Maria Grunde, 1:e vice ordförande 

Christian Forman, ersättare 

 

Stadsrevisionen 

   

Stadsrevisionen är den sammanfattande beteckningen på 
Revisorsgruppen, som är de förtroendevalda revisorerna, och 
Revisionskontoret, som är de anställda yrkesrevisorerna. Vänsterpartiet 
innehar två platser av de förtroendevalda. 
 
Revisorerna ska årligen granska i princip all verksamhet som 
kommunstyrelsen och kommunens nämnder bedriver. Granskningen av 
kommunstyrelsen och varje nämnd redovisas i en revisionsberättelse och i 
en mer omfattande 
revisionsredogörelse, där granskningen redovisas i detalj. 
 
Ur kretsen av de förtroendevalda revisorerna ska fullmäktige utse 
lekmannarevisorer i de kommunala bolagen. Där verkar 
lekmannarevisorerna jämsides med de utsedda auktoriserade revisorerna. 
 
De förtroendevaldas uppdrag i såväl nämnder som bolag ska 
sammanfattningsvis bestå i att granska att verksamheten bedrivs 
ändamålsenligt och effektivt. Dessutom ska bedömas om den interna 
kontrollen är tillräcklig. 
 
Revisorernas rapporter möter ofta stort intresse i media. Under 2018 har 
bland annat granskningar inom det sociala området väckt en del 
uppmärksamhet. 
 
Revisorernas arbete kan inte jämföras med övriga kommunala uppdrag. 
Partipolitiska utgångspunkter eller hänsynstaganden är inte tillåtna. 
 

Bengt Bivall  

Gun Cederborg 
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Trafiknämnden  

 

Det har varit en komplicerad situation där samarbetet med S oftast 

fungerat bra, men ibland har vi haft olika syn på parkering och bilvägar. 

Otroligt mycket ärenden. Trafiknämnden trängd av beslut från Trafikverket, 

Västtrafik och de många beslutade projekten som Västlänk, Hisingsbro 

och av all byggnation vilket begränsar handlingsutrymmet. Det viktigaste 

var nog att jag fick in, i Mål och Inriktning, att kollektivtrafikens 

framkomlighet skulle prioriteras. Fokus har varit på kollektivtrafik och cykel 

och minskad miljö- och klimatpåverkan från trafiken. Mars 2018 blev Mp:s 

ledamot politisk vilde och bytte åsikt och började oftast rösta med de 

borgerliga och då förlorade rödgröna majoriteten. Har jobbat för att inte 

Färdtjänsten skulle behöva skära ned utan begära utökad budgetram för 

färdtjänsten. (Rödgröna fick igenom det i KS januari-19). 

 

Gertrud Ingelman, ledamot  

 

Utbildningsnämnden  

 

Jag tillträdde som ledamot i utbildningsnämnden i januari 2018 så den här 

rapporten handlar främst om det senaste året. En viktig fråga har varit hur 

de elever som stängs av från gymnasieskolorna under längre tid (mellan 6 

månader och 2 år) kan få bättre tillgång till stöd. I november la vi rödgröna 

ett yrkande om det och bättre rutiner har kommit på plats. En annan viktig 

fråga, som på mitt initiativ har följts upp på varje nämndmöte, har varit 

gymnasielagen och hur vi bäst kan hjälpa de som omfattas av den. Andra 

frågor som vi arbetat med har varit den ökande psykiska ohälsan hos 

elever, förändringar av de individuella programmen och så klart, ökad 

måluppfyllelse.  

 

Det största hindret har definitivt varit sossarnas distansering från 

samarbetet, de ville mot slutet av 2018 inte ha gemensamma förmöten 

och röstade inte heller på vårt gemensamma mål- och 

inriktningsdokument. Eftersom vi rödgrönrosa tillsammans med S har 

majoritet i nämnden så är det extra viktigt med fungerande samarbete där, 

vilket det nu verkar finnas goda möjligheter till. Är glad för att ha fått 

förtroendet att fortsätta representera Vänsterpartiet i utbildningsnämnden, 

nu tillsammans med Susanna Arolin. Vi kommer fortsätta kämpa för allas 

rätt till en bra utbildning.  

Anna-Klara Behlin, ledamot 
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Valnämnden  

 

I Valnämnden har vi genomfört ett val. I samband med det 

uppmärksammade nämnden problem med tillgängligheten varför vi, på 

initiativ av oss och mp, särskilt markerat kring det inför EUP-valet och ska 

ges avvikelserapport för att ytterligare kunna förbättra arbetet inför nästa 

allmänna val. Strax innan valet fick vi påbud uppifrån att inrätta fler 

förröstningslokaler. Något som inte föll väl ut på grund av kort tid. Utöver 

det har vi under mandatperioden, delvis på grund av förändrad vallag, 

infört en valkrets för hela staden istället för fyra olika likt tidigare val. Under 

kommande period kommer vi utreda om valnämnden kan ordna med 

logistiken kring namnvalsedlar. 

 

Jesper Berglund, ledamot 
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KOMMUNALA BOLAG 

 

Boplats Göteborg AB 

 

Den viktigaste segern blev en slutgiltig kommunalisering av bolaget och 
principen om att lägenheter ska fördelas efter kötid och inte godtyckligt. 
Det har varit en fyraårig strid men det senaste året mötte utvecklingen 
föga motstånd. Motståndet har istället flyttat ut från Bolaget och de privata 
värdarna har organiserat sig på en ny privat plattform. 
 
Förändringen av ägandet kommer sannolikt medföra att de 
bostadssökande får bära hela kostnaden för administrationen. Avgiften 
torde bli upp emot 300 kr per år.  
 

Christian Larsson, ordförande 

 

Bostadsbolaget  

 

Den gångna mandatperioden har varit oväntat händelserik, tack vare en 

väldigt ambitiös och drivande VD. 

 

Bolaget har köpt 890 lägenheter i Hammarkullen och bytt till sig samtliga 

lägenheter kring Friskväderstorget i Biskopsgården. Där pågår nu 

planering för bl.a. förtätad bebyggelse och en riktig livsmedelsbutik på 

Hammarkulletorget. 

 

I början av 2018 lyckades bl.a. V, Hyresgästföreningen och de boende i 

området stoppa S och Alliansens försäljning av fastigheter i Rannebergen. 

Just nu pågår ett pilotprojekt i Hammarkullen för att renovera vatten- och 

avloppsstammar utan omfattande hyreshöjningar. 

 

Bolaget har också förberett ett pilotprojekt om andelsägarlägenheter (INTE 

samma sak som ägarlägenheter), som lite förenklat kan beskrivas som en 

blandning av bostadsrätter och hyresrätter i samma trappuppgång, där 

Bostadsbolaget fortsätter äga och sköta gemensamma utrymmen. 

 

Johan Zandin, ordförande 

 

Egnahemsbolaget 

 

I vårt KPP från 2014 står följande. ”En blandad stad är en bättre stad för 
alla. Det innebär en blandning av bostäder, verksamheter och service, 
blandade upplåtelseformer, nya byggnader och äldre byggnader vägg i 
vägg.” Det har varit vår utgångspunkt när vi startade vårt arbete som 
ordförande och ersättare i bolaget. Starten blev tuff då bolaget var kraftigt 
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ifrågasatt och nedläggningshotat. Efter VD-byte och en helt ny inriktning 
lyckades vi rädda kvar bolaget som – med tanke på sin helt unika roll i 
Sverige som kommunalt bolag som enkom bygger ägande- och 
bostadsrätter – vi menar har en viktig uppgift. Bolaget har haft huvudfokus 
att producera bostäder i socialt utsatta områden som dominerats av 
hyresrätt till förhållandevis, med tanken på nyproduktion och 
marknadsläget, låga kostnader. Syftet är att bygga bort bostadsbrist men 
också att bryta segregation och hjälpa till att lyfta utsatta stadsdelar. Vid 
tillträdet var målet att färdigställa 150 bostäder per år. Under perioden har 
vi höjt det målet att från år 2020 färdigställa 300 bostäder och därefter 350 
bostäder per år. Processen från ax till limpa tar upp till sex år, men vi ser 
nu att vi i produktion har 350 bostäder per år från 2021, vilket är en viktig 
framgång. I slutfasen av vår period plockades, som första område 
någonsin, Gårdsten bort från polisens lista över särskilt utsatta områden. 
Egnahemsbolaget har under mycket lång tid varit engagerat i Gårdsten 
och byggt i omgångar, vilket skapat förutsättning för många andra aktörer 
att komma till Gårdsten och vara med och utveckla stadsdelen. Det är 
självfallet inte enkom vårt arbete som resulterat i detta, men vi har varit en 
av många som bidragit och det måste ses som den främsta framgången 
under den här perioden.  
 

Roger Höög, ordförande 

Susanne Wold, suppleant 

  

Familjebostäder i Göteborg AB  

   

Under mandatperioden har politiskt fokus på att hålla ner hyreshöjningar 

vid renovering fått genomslag. Det blir fortfarande för höga höjningar, men 

det är stor skillnad på vilka prioriteringar som görs nu jämfört med för fyra 

år sen.  

  

Det har varit mycket svårt att få igenom en övergång till mer personal i 

egen regi istället för att anlita utomstående firmor. Även andra former av 

strukturella personalfrågor såsom att se över vilka anställningsformer som 

används har mött motstånd. Motståndet kommer mer från tjänstemännen i 

bolaget än från andra partier, men det har varit svårt att få med de andra 

på skarpa yrkanden.  

  

Den ökade samordningen inom Framtiden AB kan ha mycket gott med sig, 

men i vissa fall riskerar det att ge dotterbolagen utrymme att frånsäga sig 

ansvar eller initiativ när det blir obekvämt för att istället hänvisa till 

"processer i koncernen". Jag tänker närmast på frågor om 

hyresgästinflytande, men även andra viktiga områden.  

 

Amanda Kappelmark, 1:e vice ordförande  
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Framtiden AB 

 

Efterdyningarna till utförsäljningsskandalen i Rannebergen hade knappast 

lagt sig förrän bolaget med socialdemokratin i spetsen valde att rikta 

utförsäljningsljuset mot ett nytt område. Denna gång var det Marconigatan 

i Frölunda som de ville sälja ut och som lök på laxen även riva 30-talet 

lägenheter för att expandera Frölunda torg. Vänsterpartiet gjorde det 

motstånd som gick genom att sätta press på övriga styrelsen i valrörelsen. 

Frågan ligger nu vilande i styrelsen i väntan på att bolaget ska förhandla 

klart med Skandia som äger torget.  

Under våren ville även bolaget att utförsäljningar av tusentals lägenheter 

skulle ingå i strategin för att finansiera nybyggnation. Detta fick 

vänsterpartiet struket i förhandlingar med sossarna och kunde efter den 

kompromissen ställa sig bakom policyn som fortsatt innehåller en del 

svårsmält materia. 

 

Johan Svensson, ledamot 

 

Got Event AB 

 

Att vi fått till ett beslut om att ta fram förslag på ersättning för 

Lisebergshallen. Varit aktiv i arenafrågor med fokus på kommunalt ägande 

och drift vilket gynnar göteborgarna bäst.  

 

Aktivt jobbat med att fler ska kunna besöka våra arenor både utifrån 

intresse och ekonomi. Öppnat upp arenor för olika gratis aktiviteter ex 

löpning på stora Ullevi.  

 

Utbildning i normkritik för personalen.  Att vi fått igång ett mer 

systematiserat samarbete med andra nämnder och bolag som berör 

verksamheten. Att bolaget fått i uppdrag att ta fram underlag för alla 

arenor utifrån långsiktiga investeringar och beräknad livslängd på 

arenorna. Prioriterat tillgängligheten på arenorna. 

 

Gjort investeringar i Scandinavium som gjort den mer funktionell. 

Att vi aktivt trots motstånd drivit frågan som gäller nya arenaområdet 

utifrån vem som ska drifta och betala till att se konsekvenser för hela 

arenaområdet och arenorna och inte bara de ev. nya som ska byggas. 

Aktivt drivit att ett nytt centralbad inte sa ligga i arenaområdet. 

 

Bettan Andersson, ordförande 
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Grefab  

 

Jag har fortsatt representera Vänsterpartiet under 2018 i GREFABs 7-

persons styrelse, som ordförande i styrelsen.  

 

Bolagets ägare är kommunerna Göteborg, Mölndal, Partille och Ale. 

Göteborgs kommun äger 80 % av bolaget. GREFAB förfogar över ca 7500 

båtplatser i 11 hamnar för fritidsbåtar, och är därmed störst aktör på 

småbåtshamnar i Sverige. Det finns drygt 4000 personer som står i kö för 

en båtplats. Varje år fram till 2021 ökar arrendekostnaderna för hamnarna 

till Göteborgs kommun/Fastighetskontoret med ca 1 M kr. Denna årliga 

arrendekostnadshöjning + en ambitiös och nödvändig underhållsplan + 

kostnader för miljöarbetet, medför en årlig kostnadsökning för en båtplats 

med ca 5 %. 

 

Tillkommer också att Grefab har ambitioner att leva upp till alla miljökrav 

som ställs av Miljöförvaltningen och miljölagstiftningen, och att vara ett 

föredöme för liknande hamnverksamheter. Bättre hamn- och havsmiljö 

kostar och till detta måste detta bolag bidra! 

 

Om Göteborgs kommun via Kommunfullmäktige skulle fatta lokalt beslut 

om hårdare krav  angående vilka båtbottenfärger som är tillåtna att 

använda, så hade detta varit ett stort stöd för Grefab och dess 

miljöambitioner. Enskilda kommuner på ostkusten har tagit beslut i den 

riktningen, vilket ställt krav på lokala småbåtshamnar, privata som 

kommunala. Grefab försöker informera och påverka småbåtsägarna att 

övergå till miljövänligare metoder. I styrelsen har jag själv drivit frågan att 

Grefab ska erbjuda båtägarna s.k. Båtbottentvättar under säsongen som 

alternativ till att bottenmåla med de kopparhaltiga giftfärgerna. 

 

I presidiet ingår förutom jag själv,en miljöpartist som 1.e v.ordf och en 

moderat som 2. v.ordf. Samtliga utsedda av Göteborgs kommun, den 

största delägaren i Grefab. Vi har ett bra samarbete. Grefabs VD sedan 

2013 är ambitiös och mycket noga med att följa Göteborgs regelverk och 

lagstiftningen när det gäller t.ex. upphandlingar. Hon omger sig också med 

erfarna och kompetenta rådgivare. 

 

Under 2017 och framåt har Grefab skapat möjlighet för en handfull 

praktikplatser/feriejobb för ungdomar vår-sommar på mitt förslag. Önskvärt 

är att praktikplatser också ska kunna erbjudas under vinterhalvåret. 

Trots att den kommunala bolagsutredningen blev klar under hösten 2016, 

så kvarstod ett uppdrag i Ägarrådet för Grefab. Nämligen att det skulle 

utredas om det fanns intresse från någon av de ideella hamnföreningarna i 

resp. småbåtshamnar att ta ett större ansvar för driften av en hamn. Något 

större sådant intresse har inte visat sig. I ägarrådet sitter representanter 
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för de kommuner som tillsammans äger Grefab. Vid Grefabs styrelsemöte 

med ägarrådet i slutet av 2017 var denna fråga uppe. Då konstaterades 1) 

att intresset från hamnföreningarna var obefintligt 2) om intresse ändå 

hade funnits, så hade det krävts en omfattande utredning av de juridiska 

och praktiska konsekvenserna av en hamnförening skulle ta ett sådant 

driftsansvar. 

 

Grefab har under året fortsatt utveckla sina e-tjänster via Göteborgs stads 

hemsida. Målet är bl.a. att folk som står i båtplatskö enkelt ska kunna kolla 

hur de avancerar i köerna, kunder ska kunna boka sjösättning och 

upptagning snabbt och enkelt. 

 

För några år sedan fick Grefab diverse anmärkningar från 

Stadsrevisionen. Men sedan både bolagsledningen och styrelsen jobbat 

med att förbättra på de kritiserade områdena så verkar Stadsrevisionen 

numera ganska nöjd med Grefab. 

 

Parkering Saltholmen: Våren 2018 tog KF efter ett dåligt eller icke-utrett s-

förslag, beslut om ytterligare p-platser på Saltholmen till skärgårdsbor på 

småbåtsägarnas bekostnad. Jag har i den frågan haft ett gott samarbete 

med vår vice ordf i Parkeringsbolaget Gertrud Ingelman. 

 

Arne Lindström, ledamot 

 

Gryaab AB 

 

GRYAB är ett kommunalt bolag för avloppsvattenrening, och ägs av flera 

kommuner, Göteborg, Partille, Mölndal, Härryda, Lerum, Kungälv, Ale, och 

snart även Bollebygd. Göteborg är största ägare, och utser presidiet i 

styrelsen. Och stadens budget och redovisningsrutiner gäller.  

 

Vänsterpartiet är inte representerat från någon av de andra ägarna, men 

jag har bra samarbete med de rödgröna. 

 

2018 var året då vi bröt vallen och tillsatte en kvinna som VD i bolaget, 

och jag jobbar mycket tillsammans med fack och VD för att bryta 

könsrollerna och se till att kvinnor kan göra karriär i det som annars kan 

upplevas vara mansdominerade yrkesroller.  

 

Bolaget har även skapat möjligheter för asylsökande med lämplig teknisk 

utbildning/erfarenhet att få visa vad de kan, och skapa färska referenser 

som hjälpt dem vidare mot anställningar.   

 

När styrelsen förra våren arbetade med inriktningsdokumentet för budget 

2019 försökte moderaterna få bort alla skrivningar som handlade om 

arbetsmarknadsinsatser och jämställdhet, vilket orsakade årets gräl, 
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annars brukar det inte vara så stora frågor som skapar politiska konflikter. 

Miljöpartiet har haft en vice ordförande från Göteborg och en ledamot från 

Lerum, och ibland lyfter de frågor som jag bedömer att ägarkommunerna 

skall ta ansvar för, som exempel att undersöka hur mycket microplast det 

finns i havet där Gryaab släpper ut vatten. Läkemedelsrester i 

avloppsvatten är en annan viktig fråga som vi jobbar med, men även den 

frågan behöver ägarna ta ett större ansvar för, då vatten och avlopp 

finansieras genom vattentaxan och lagstiftningen begränsar vad den får 

användas till. 

 

Peter Rundström, ordförande 

 

Göteborg & Co 

 

Vilka har de viktigaste politiska segrarna varit i din nämnd eller 

styrelse? 

Att få att alla evenemang i staden att vara inkluderade för alla, både 

besökare som göteborgare. Det kan handla om att anpassa stadens 

evenemang och kulturutbud till alla människor oberoende av plånbokens 

storlek eller funktionsvariationer. Så en av dom viktigast politiska vinsterna 

under det gångs året är att styrelsen för Göteborg & Co nu beaktar detta 

perspektiv när vi fattar beslut om vilka evenemang som kommer till vår 

stad. 

 

Vilka problem/hinder har du stött på i det politiska arbetet i din 

nämnd eller styrelse? 

Vd och flera ur ledningsgruppen har sagt upp sig under året vilket har 

försvårat det politiska arbetet då flera beslut som styrelsen har tagit har 

blivit liggande på is, vilket känns frustrerade. Det politiska läget innan och 

efter valet har även påverkat samarbetet i styrelsen, så sammantaget har 

det politiska arbetat inte haft samma styrfart som tidigare år. 

 

Monika Djurner, 1:e vice ordförande 

 

Göteborg Stads Parkerings AB 

 

Har jobbat för är minskad miljö- och klimatpåverkan. Femårig plan för 

utbyggnad av solceller på P-anläggningar, energieffektivisering, digitala 

lösningar som P-App, vilket ger minskad söktrafik och minskar behov av 

P-platser. Prioritering av bilpooler. Samnyttjande av befintliga P-platser 

minskar behov av dyra nya anläggningar. Slagit larm om att kostnaderna 

skenar för Skeppsbron med underjordiskt P-garage i nykonstruerad kaj i 

älven.  

 

Gertrud Ingelman, 1:e vice ordförande 
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Göteborg Energi AB  

 

Under mandatperioden har jag som V ledamot fått försvara att alltid ha ett 

miljö- och klimatperspektiv. Att förklara att vi inte enbart kan ha ett 

kortsiktigt ekonomiskt synsätt på miljöfrågor. Detta gäller även för 

personalen och outsourcing. Det har varit viktigt för mig vilka GE har sålt 

verksamheter till, när verksamheten utanför Göteborg avyttrats. Segrar är 

solcellsparken Nya Solevi, att gobigas ska kunna startas upp igen när det 

är lämpligt och att en stor andel av personalen inte blev outsourcad vid 

stor omorganisation.  

 

Ellinor Karlsson, ledamot 

  

Göteborgs Hamn AB 

 

Någon politisk seger i vår styrelse kan jag inte redovisa. En ideologisk 

fråga för mig har varit Hamnarbetarförbundets Konflikter. Denna fråga har 

tagit stort utrymme i styrelsen. Frågan om jag är jävig återkommer vid 

varje diskussion om konflikten i hamnen. GHAB har ingen konflikt med 

Hamnarbetareförbundet det är våra Hyresgäster som har konflikt med 

hamnarbetarna. När det gäller infrastrukturfrågor har styrelsen varit eniga i 

alla stora projekt. Som Farledsfördjupningen, muddring vid 

Älvsborgshamnen, Arkens kombiterminal, Halvorsäng och Arendal 2. Jag 

har lyft frågan om Torsvikens naturreservat, där har GHAB åtagit sig att 

utföra vissa åtgärder som inte genomförts. Frågan om att byta ut VD 

Magnus Kårestedt har varit på gång under andra halvan av 

mandatperioden. Nu blir detta av, vi har som mål att göra detta under 

mandatperioden. Problem i styrelsearbetet får jag som ensam 

representant från vårt parti. Det är svårt att få till en saklig diskussion när 

du är ensam och övriga partier har minst 2 representanter. 

 

Jan Annerback, ledamot 

 

Göteborgslokaler 

Göteborgslokaler ansvarar för ett 25-tal mindre och medelstora torg.  

Det är en viktig uppgift i en tid när näthandeln ökar och när staden inte  

verkar ha någon politik för handelsområden och gallerior. De tillåts fritt 

breda ut sig. Det är också en viktig uppgift när ensamheten i samhället 

ökar och många mötesplatser blir farligare. 

 

Göteborgslokaler fick i början av den gångna mandatperioden ett extra 

bidrag på 50 Mkr från staden för att satsa på torgen för handelns skull och 
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för attraktivitetens skull. Detta är nu genomfört. Satsningar skedde på olika 

sätt på alla våra torg och bedöms så långt vi i styrelsen förstår mycket 

positivt av kunder och affärsinnehavare. Detta är en framgång för oss 

rödgröna. 

Tack till Stadshusvänstern. 

 

Året 2018 är ett i raden av många framgångsrika år verksamhetsmässigt 

och ekonomiskt. Det orostecken som dykt upp är att det planeras någon 

slags fusion mellan HIGAB och Göteborgslokaler. Alla vi i styrelsen och i 

företagsledningen är litet undrande till såväl process som förslag. Det 

verkar s   att   rgarnas  nske ål     ärre   lag har drivits ” ända in i 

kaklet” utan att någon röd-grön politiker opponerat sig. Vi får se vart det tar 

vägen. 

 

Anders Meuller, ersättare 

 

Göteborgs Spårvägar AB  

 

I Göteborgs Spårvägars (GS) styrelse har Vänsterpartiet innehaft posten 
som 1:e vice ordförande, där jag hade förtroendet att representera partiet. 
 
Detta har varit ett minst sagt turbulent år för Spårvägen (och tillhörande 
dotterbolag GS Buss och GS Trafikantservice). Från att ha räddat kvar 
Spårvägen i kommunens regi gick detta till att vi skulle avyttra 15 % till 
Västtrafik i regionen (inklusive anläggningarna) tack vare Socialdemokratins 
urusla uppgörelse med den Alliansstyrda regionen. Som en konsekvens av 
detta var vi tvungna att dela upp bolaget i tre delar, då Västtrafik inte kan 
äga bussbolaget då det är konkurrensutsatt. 
 
Arbetet i styrelsen har i stort handlat om detta då det länge var ovisst hur 
uppdelningen av de olika bolagen skulle se ut, och ingen gav oss några 
besked om vad som skulle hända. På det absolut sista mötet vi hade fick vi 
reda på att de bolag jag satt i styrelsen blivit tömt på tillgångar och upphört 
att existera. I framtiden kommer istället tre olika styrelser att styra 
Spårvägen, Bussbolaget och Trafikantservice. 
 
Arbetet med de nya spårvagnarna flyter dock på enligt plan, och kommer 
under nästa år att börja köra i staden. Datum är ännu inte spikat för detta. 
 
Jag kommer nog alltid känna lite sorg över att Spårvägen styckades upp 
och såldes. 
 

Ann Karlsson, 1:e vice ordförande 
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Göteborgs Stadsteater 

 

Till Stadsteatern hör både teatern vid Götaplatsen samt Backa teater som 

är inriktad på teater till ungdomar.  

 

Stadsteatern är behov av renovering och i samband med renoveringen 

kommer en större ombyggnad göras vilket beslutades om i KF under 

hösten 2018. 

 

I ritningarna för den ombyggnad som planeras kommer tillgängligheten bli 

ännu bättre då dessa aspekter har varit viktiga i planeringsarbetet, vilket V 

har varit med och drivit på. Bl.a. därför är det glädjande att ombyggnaden 

blir av, men även för att den konstnärliga verksamheten kommer kunna 

utvecklas och nå nya målgrupper på den tredje mindre scenen som 

kommer att byggas.  

 

E terspelet av ”Me t  ” har Stadsteatern tagit på allvar och har haft 

enkäter för att undersöka omfattning av trakasserier samt träffar med all 

personal kring sexuella trakasserier med utbildning och information om hur 

teatern följer upp om de sker.  

 

Teaterstyrelsen har också efter förfrågan fått en noggrann genomgång hur 

teaterns olika yrkesgrupper är fördelade efter kön samt vilken lön de har. I 

stort sett ser jämställdheten bra ut vad det gäller löner. Vad det gäller olika 

yrkesgrupper är vissa dominerade av män, som ex musiker och 

scenbyggare medan kostym-makare enbart är kvinnor.  

 

Jenny Broman, 1:e vice ordförande 

 

Higab  

 

 Den största framgången var att stoppa försäljningen av flera viktiga 

fastigheter som Valand och HDK. Den andra stora framgången var att få 

fram ett förslag till hyresmodell som gör att lokalerna utnyttjas bättre och 

det blir större rättvisa mellan olika föreningar i och med att det inte blir 

Higab som avgör vilka som ska få bidrag utan de instanser som är bäst på 

att bedöma detta: Kulturnämnden samt Idrott och föreningsnämnden. 

Motgångar har främst bestått i att övriga styrelsen insisterade på att skriva 

ett felaktigt Mål- och inriktningsdokument, i strid med fullmäktiges 

instruktioner, under halva mandatperioden fram till dess att revisorerna 

påpekade detta. 
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När det gäller koncernen är den största framgången att jag har drivit fram 

en utredning som förespråkar en fusion mellan Göteborgslokaler och 

Higab till ett nytt lokalbolag och att Älvstranden AB och P-bolaget får 

annan placering i koncernen Stadshus AB. Utredningen förespråkar ingen 

specifik placering bara att de två bolagen inte platsar i lokalkoncernen. Min 

bedömning är att det vore önskvärt att koppla Älvstranden närmare 

Fastighetsnämnden och P-bolaget närmare Trafiknämnden. En möjlig väg 

är att de båda bolagens styrelser består av respektive nämnds ledamöter. 

På sikt kan även delar av bolagets ledning få personunion med 

förvaltningarna.  

Jöran Fagerlund, 1:e vice ordförande 

 

Leasingbolaget 

 

Verksamheten i bolaget är har under de senaste 4 åren präglats av 

växande volymer.  

 

En stor de av bilparken i kommunen (ca 2500 bilar) ägs av bolaget och 

leasas ut till stadens olika verksamheter. 

 

Spårvagnarna i kommunen har också ägts av bolaget. Genom beslut i 

fullmäktige och Västra Götaland tas ägandet av spårvagnar och 

tillhörande fastigheter m.m. över av Västra Götaland. 

 

Den politiska risken med ett sådant övertagande är att det kan finnas 

intressen som vill privatisera verksamheten på sikt. 

 

I början av mandatperioden förekom också från några borgerliga 

ledamöter i fullmäktige och kommunstyrelsen att bolagets bilverkstad 

skulle privatiseras. Men det förslaget avslogs. Sedan dess har bolaget 

fortsatt att utveckla sin verksamhet med satsning på miljövänliga fordon 

och olika arbetsredskap som finns i t.ex. i Park och Naturförvaltningen 

m.fl. 

 

Bolaget drabbades av missförhållanden i verkstaden som medförde en 

fördjupad granskning av verksamheten där. Resultatet av detta blev att 

VD:n fick avgå och 5 personer i verkstaden fick sluta. Vissa regler 

ändrades och numera fungerar verksamheten igen.  

 

Arbetet i styrelsen har inte haft några politiska motsättningar. Beslut om 

budgetar, verksamhetsplaner m.m. har fattats i enighet i styrelsen. Arbetet 

i presidiet har präglats av samarbetsvilja och i stor enighet. 

 

Kjell Blomqvist, 1:e vice ordförande 
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Liseberg AB 

 

Liksom tidigare år har huvudfrågorna för Lisebergs styrelse under 2018 

varit hanteringen av jubileumsprojektet (byggandet av en 

inomhusvattenpark och ett hotell söder om nöjesparken) samt byggandet 

av Västlänken. Under våren och sommaren var även förseningen av årets 

huvudattraktion, Valkyria, en fråga som ägnades stor uppmärksamhet från 

styrelsen. 

 

Det är få frågor som rör Liseberg som är politiskt kontroversiella, den fråga 

som under 2018 var mest politiskt laddad under 2018 var kanske bytet av 

arbetsgivarorganisation från Arbetsgivaralliansen till Visita. Visita har ju vid 

flera tillfällen aktivt tagit ställning mot arbetarrörelsen och bytet 

ifrågasattes av både S och V i styrelsen. Men då Kommunal inte hade 

några konkreta invändningar och HRF förordade ett byte till Visita fanns 

det inte så mycket att ta fasta på och styrelsen beslutade om att byta 

arbetsgivarorganisation.  

 

Erik Norén, 1:e vice ordförande 

 

 

Poseidon 

 

Styrelsearbetet i Poseidon har fortfarande inte inneburit några politiska 
genombrott. Diplomatiskt uttryckt kan man konstatera att varken 
bolagsledningen eller styrelsen präglas av någon stark förändringsvilja 
avseende prioriterade förändringsmål i kommunfullmäktiges budget.  
 
Poseidon är Göteborgs största allmännyttiga bostadsbolag, men gör inte 
anspråk på någon tätposition i övrigt. Ekonomisk måluppfyllelse är fortsatt 
överordnad och ambitionerna gällande exempelvis sociala mål för såväl 
bolaget som staden som helhet är minst sagt blygsamma. 

Jag har under mandatperioden en ambition att försöka prioritera att bidra 
till förändring avseende tre områden:  
 
1. Arbetsförhållanden och arbetsmiljö för de som arbetar i bolagets regi 
(där Poseidon sedan ett antal år medvetet valt att ha ett begränsat direkt 
arbetsgivaransvar eftersom stora delar av verksamheten - exempelvis 
städ, målning osv. - köps in istället för att utföras i egen regi) 
2. Nyproduktion, där bolaget sedan en längre tid byggt en mängd områden 
med mycket höga hyror som utestänger en stor del av Göteborgs 
befolkning. 

3. Ombyggnation, där stambyten och andra upprustningar finansieras som 
delar i renoveringspaket som kraftigt driver upp hyrorna. 
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Avseende punkt 1 har jag kontinuerligt upplevt att intresset är helt 
obefintligt inom såväl styrelsen som bland de fackliga representanterna.  

Avseende punkt 2, har bolagsledningen starkt gehör i styrelsen för att 
målet att bygga relativt "billiga" lägenheter dels är politiskt tveksamt och 
dels av en mängd anledningar ouppnåeligt. Det enda som haft 
(begränsad) effekt på detta är tydliga markeringar avseende nybyggen 
med höga hyror från moderbolaget Framtiden. Efter projektet med Elins 
Gård innan jag tillträdde har Poseidon dragit sig för att åta sig nya sådana 
projekt. 
 
Krasst sagt har jag i praktiken tvingats fokuserat alla ansträngningar och 
strider till ombyggnationspunkten 3 för att kunna åstadkomma någon form 
av kursändring. Här har jag fortfarande förhoppningen att ett ökat socialt 
ansvarstagande från Poseidons sida kan vara möjligt. Jag har arbetat med 
att försöka bryta med den trångsynta synen på det bolagsövergripande 
avkastningsmålet, som hittills tillämpats i samtliga enskilda 
renoveringsprojekt med hyrespåslag på uppåt +40% som följd. 
 
I ett försök att manövrera inom befintliga ramar (både för bolaget och i 
förhållande till sittande styrelse) har jag drivit linjen att Poseidon alltid ska 
driva ombyggnadsprojekten med möjlighet för kvarboende för åtminstone 
de allra flesta. Eftersom de ekonomiska målen i Poseidon är helt 
överordnade, har jag föreslagit lösningar där sammantagna 
avkastningskalkyler görs för större områden och flera projekt, där man 
utnyttjar den ibland förekommande diskrepansen mellan bruksvärdes- och 
lönsamhetskalkylerna för att hålla nere lägsta hyresnivån, bl.a. genom att 
låta de övre nivåerna i en flervalsmodell finansiera lägre hyreshöjningar för 
de som väljer minimialternativet (utan att frångå bruksvärdessystemet - 
det handlar alltså inte om några subventioner). I ett fåtal projekt har jag fått 
gehör för detta, men de flesta projekt har följt tidigare mönster. 
 
Min roll i styrelsen har med tiden känts mest som 'den jobbige' som ensam 
invänder mot orimligt hyresdrivande insatser i olika hus och försöker 
plocka upp tidigare avgivna löften om socialt ansvarstagande och 
kvarboendemål. Det har mest resulterat i att ett fåtal ärenden bordlagts 
och i några fall inte blivit av, vilket jag tror varit till hyresgästernas fördel 
åtminstone i det korta perspektivet. Vid några tillfällen har jag lyckats 
plocka upp frågor om nya förhållningssätt mot Hyresgästföreningen samt 
idéer om utförsäljningar av fastigheter i ett tidigt skede och kunnat flagga 
upp dem till partiet i Stadshuset och moderbolaget. 2018 reserverade jag 
mig också mot föreslagna utförsäljningar av hus på Marconigatan, vilket 
uppfattades som besvärligt av övriga styrelsen. 
 
Jag har skickat samtliga årsarvoden från Poseidon till olika civila projekt i 
Kobane och övriga Rojava i Syrien. Jag kommer att göra likadant med det 
sista när det kommer. 
 

Erik Helgeson, ledamot 
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Stadshus AB  

Göteborg Stadshus AB är i första hand ett ägarbolag som sköter 

skattemässiga och organisatoriska frågor för hela bolagskoncernen inom 

Göteborgs stad. Mycket av arbetet präglas av vad som brukar kallas 

” rdning   h reda- råg r”. Ar etet har där  r  å tydliga p litiska k n liktyt r. 

Under året har dock en del konflikter kring styrningskultur kunnat skönjas 

eftersom Socialdemokraterna i högre utsträckning än vi har andra partier 

velat styra informellt. Det har lett till att vid några tillfällen har alla andra 

partier gått ihop mot just S. Samtliga av dessa frågor har handlat om 

insyn, transparens och om olika analys på skuldbördan inom bolagssfären 

i sammanhang med att misstag begåtts.  

Bland annat drev S en linje i frågan om underskottet avseende Ridsports-

EM som inget annat parti ställde upp på. Deras linje gick mest ut på att 

skydda vissa bolag och vissa personer medan vi andra såg att alla på ett 

likvärdigt sätt bar ansvaret för det inträffade.  

Bolagskoncernen är i alla väsentliga delar mycket välskött och står på 

mycket god ekonomisk grund.  

Daniel Bernmar, 1:e vice ordförande 

 

 

 

Älvstranden Utveckling AB 

 

Fokus har under 2018 och hela mandatperioden legat på att framdriften i 

bostadsbyggandet samt utveckling av de områden som ägs av Bolaget. 

Kortfattat kan följande facit i bostadsbyggande för 2018 lämnas: 2477 

bostäder påbörjades, varav 580 färdigställdes.  

 

Bolaget har som dotterbolag i Higab-koncernen haft delvis svårt att utföra 

sitt uppdrag då beslutsvägarna har varit långa samt att bolagets uppdrag 

som utvecklingsbolag inte passat in i koncernen som innehåller främst 

bolag av förvaltningskaraktär. Under 2018 har Älvstranden dock fått en 

mer central roll som huvudman i diverse utvecklingsprojekt och det pågår 

diskussioner om huruvida bolaget ska lyftas ur Higab-koncernen för att 

korta beslutsvägarna. Samarbetet i styrelsen har generellt varit bra även 

om vi i enstaka fall har haft diskussioner ärenden där långsiktiga 

stadsplaneringen stått emot marknadsintressen. Det återstår att se hur 

den nya styrelsen och dess sammansättning väljer att driva bolaget. Det 

finns en risk att man väljer att avyttra fastigheter i snabbare takt för att 

leverera snabbare pengar till ägarna. 

 

Babak Khosravi, ersättare 
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STIFTELSER  

 

Carlanderska Stiftelsen  

 

Den viktigaste politiska segern anser jag var beslutet om att bygga ut Nya 

Carlanderska. 

När Hudkliniken var på väg att säljas till företag som inte arbetar med 

vård/hud men det löste sig och såldes tillslut till ett företag som heter Skin. 

Utöver det, som tillslut ändå löste sig, upplever jag inte att jag stött på 

några större politiska hinder. 

-Man pratar siffror, omsättning och diagram i styrelsen eftersom man går 

igenom budget, intäkter och utgifter. 

Jag vill också tillägga att det inte är så mycket diskussion och debatt i 

denna styrelse. 

Nadia Mousa, ledamot 

 

   

Robert Dicksons stiftelse 

 

Vilka har de viktigaste politiska segrarna varit i din nämnd eller 
styrelse? 
Att som vänsterpartistisk ledamot fungera som (enda) ifrågasättare, t.ex. 
av den pågående permutationen av stadgarna och dess negativa 
konsekvenser, att bjuda motstånd mot införandet av inkomstgolv samt höjt 
inkomsttak, att ge förslag på alternativa lösningar såsom 
möjligheten för allmännyttan att överta vissa fastigheter. 
 
Vilka problem/hinder har du stött på i det politiska arbetet i din 
nämnd eller styrelse? 
Liksom tidigare är jag som enda vänsterpartist allt som oftast ensam om 
min ståndpunkt i flera frågor. Partipolitik är officiellt bannlyst i styrelsen. 
 
Något annat av vikt du vill förmedla? 
Det saknas en tydlig strategi från distriktets sida rörande stiftelsearbetet 
och principiella ställningstaganden - vilka frågor ska prioriteras, vilka frågor 
är odiskuterbara och i vilka kan det gå att hitta en kompromiss? 
 

Moa Lindh, ledamot 
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Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder  

 

Under hela mandatperioden har det varit positivt att se hur SGS arbetar för 

att bygga fler studentbostäder. Procentuellt sett ökar antalet bostäder 

kraftigt och efter initiativ från mig har vi börjat fokusera på att öka beståndet 

genom nybyggnation och ombyggnation, inte genom att köpa eller 

blockhyra andras fastigheter. Målet är ju fler bostäder i Göteborg totalt. 

 

Hyrorna har varit ett problem, då det är stora svårigheter att få ner hyror vid 

nybyggnationer. Jag fick med samtliga i styrelsen (inkl moderaten) på att 

kritisera att M/KD-budgeten tog bort investeringsstödet, vilket enligt 

tjänstemännen ökade hyran med ca 5-600 kronor på en studentetta. Vid 

renovering kan vi dock hålla hyrorna på rimliga nivåer genom att undvika 

onödigt flådiga renoveringar, samt trappvisa hyreshöjningar. 

 

Mats Berglund, ledamot  

 

 

 

Utdelningsstyrelsen  

 

Utdelningsstyrelsens funktion är att besluta om donationer ur stiftelser 

med anknuten förvaltning samt att vara styrelse för en donationsfond med 

egen förvaltning. Inkommande ansökningar för ekonomiska bidrag ur de 

sociala stiftelserna bereds av tjänstepersoner innan ansökningarna når 

oss i Utdelningsstyrelsen för beslut. Det är sällan några politiska konflikter 

då utdelningsförslagen som når oss är noggrant beredda för att uppfylla 

kraven i enlighet med de respektive stiftelsernas ändamål. Förutom att ta 

beslut om utdelningar till enskilda och föreningar har mycket av arbetet 

under de dryga två år jag representerat Vänsterpartiet i 

Utdelningsstyrelsen kretsat kring i) hur ansökningsprocessen för att söka 

medel ur stiftelserna ska underlättas för att minska problemet med 

ofullständiga ansökningar vilket riskerar utestänga behövande från att få 

ekonomiskt bidrag. ii) övergången till digitala ansökningar och 

diskussioner om utformningen av nya formulär och blanketter iii) höja de 

standardiserade utdelningsbeloppen för ekonomiskt behövande vuxen och 

ekonomiskt behövande familj.   

 

Louise Jeppsson, ledamot 
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