David Legas inledningsanförande i budgetdebatten 2011-06-20

Ordförande, fullmäktige, göteborgare!
Som ny i denna församling har det varit intressant att se och följa de andra gruppledarnas
anföranden. Det var intressant att se hur vänstermajoriteten valde att fokusera på
omvärlden och Alliansen, än på sitt eget budgetförslag. Jag skall istället prata om hur vi i
Kristdemokraterna vill göra Göteborg till en bättre stad.
Göteborg är i många avseenden en fantastisk plats på jorden. Vi lever i en fredlig
demokrati på en plats som så här i juni dessutom är fantastisk vacker. Ekonomin
utvecklas starkt och de flesta konjunkturbedömningarna är i dagsläget positiva.
Sysselsättningen stiger, arbetslösheten sjunker och kostnadsökningen av försörjningsstöd
dämpas. Regeringspolitiken har skyddat och utvecklat den svenska ekonomin på ett för
göteborgs del positivt sätt. Staden har därför fortsatt goda ekonomiska förutsättningar
med visst reformutrymme, även om de ekonomiska marginalerna minskar. Framtiden ter
sig ur ett ekonomiskt perspektiv således relativt ljus.
Men, det finns stora orosmoln på göteborgshimlen. Media rapporterar dagligen om
korruption, segregation, brinnande bilar, gängkriminalitet, barnfattigdom, och
bostadsbrist. Detta är mycket allvarliga problem. Problem som kräver ett
handlingskraftigt ledarskap som bygger på öppenhet och transparens, mod och fantasi.
För det är lätt att bli hemmablind. Det är lätt att glömma att Göteborg skulle kunna vara
en bättre stad att bo i. Det krävs handlingskraft, mod och fantasi för att föreställa sig
Göteborg på ett nytt sätt. Dessvärre har vi vant oss vid att det är kö till förskolan och att
barngrupperna är knökfulla, att äldre inte har inflytande över sin vardag, att segregationen
ökar, samt att skottlossning och bilbränder tillhör vardagen. Det är farligt lätt att förledas
tro att så som det är, är så som det måste vara. Tack och lov är inte detta sant. Göteborg
kan bättre!
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Kristdemokraternas vision är att Göteborg ska vara världens bästa stad för barn att växa
upp i. Vårt unika bidrag i svensk politik är insikten om att politik inte kan skiljas från
värderingar. Politiken får inte begränsa sig till att bara tala om välfärdssystem och skatter,
utan måste också tala om hur tillit och gemenskap kan främjas i samhället. Ju bättre
förutsättningar vi kan skapa för uppväxande göteborgare, desto bättre stad kommer
Göteborg att bli, både på kort och lång sikt. Det är därför vi kristdemokrater talar så
mycket om barnen, om föräldraskapet, om familjen. Kort sagt sätter vi barnperspektivet
främst. Detta innebär bland annat en rejäl kvalitetshöjning inom barnomsorgen,
satsningar på familjecentraler och föräldrastöd. Detta är satsningar som måste få kosta!
Vi stärker med vårt budgetförslag även upp elevhälsovården i syfte att tidigt kunna
identifiera och stödja barn och ungdomar, samt satsningar på familjestöd. Vi skapar
förutsättningar för förskolor skall präglas av hemmets trivsel snarare än industrins
effektivitet. Vi överlåter valet av skola helt till de enskilda familjerna, till barnen och
deras föräldrar. Men oberoende av valet behöver varje barn en skola som tillgodoser det
enskilda barnets behov av kärlek och krav, stöd och beröm.

Den stora och grundläggande skillnaden mellan Alliansen och majoritetens budgetförslag
är inte en fråga om pengar. Nej, det handlar om värden och värderingar som inte kan
mätas i pengar. Skillnaden handlar om synen på göteborgaren. Tydligast visar sig detta i
hur stort inflytande man som enskild göteborgare ska ha respektive hur stort inflytande
politiker och kommunala tjänstemän ska ha över vår vardag. De styrande vänsterpartierna
medger till exempel inte de äldre att själva få bestämma vem de vill anlita för att utföra
hemtjänst i sina egna hem. Det är därför vi vill se Lagen om Valfrihet tillämpad i
Göteborg. Vi vill att Göteborg skall organiseras efter människors rätt att själva få utforma
sina liv, istället för att som nu rätta sig efter vad som är praktiskt för den kommunala
förvaltningen. I Kristdemokraternas budget öronmärks därför samtliga Skol- och
äldreomsorgsresurser. Stadsdelsnämnderna ska enbart bli kompenserade för den
verksamhet som de facto kommer elever och äldre till del. Det ska inte vara möjligt för
en stadsdel att exempelvis använda tilldelade äldreomsorgspengar till något annat. Detta
kallar somliga för ”pengsystem”. Jag kallar det för sunt förnuft och god ekonomisk
hushållning.
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Kristdemokraterna menar tillsammans med Alliansen att alla människor bör ges makt att
själva få utforma sitt liv och sin vardag. Göteborgarna är kapabla att göra kloka val, neka
dem inte den rättigheten och förringa inte deras val. Vi kristdemokrater anser att
kommunen är till för människorna – inte tvärtom. Därför ska kommunen underlätta
göteborgarnas valmöjligheter, inte tvärtom.
Ordförande, fullmäktige! Vi prioriterar barnen, familjen och de äldre. Så bygger vi ett
Göteborg för framtiden. Då blir Göteborg en ännu bättre stad att leva i – ett mänskligare
Göteborg. Bifall till Kristdemokraternas förslag till budget för 2012!
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