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Yrkande angående – Riktade stödåtgärder med anledning
av den nya skatteprognosen.
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Nya ofördelade skattemedel enligt ny skatteprognos genererar drygt 500
miljoner kronor. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fördela dessa enligt
följande:
1a: Business Region Göteborg tilldelas 8 mnkr
1b: Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning tilldelas 30 mnkr för att
samordna arbetet med, och utöka antalet sommarjobb.
1c: En kommuncentral pott på 30 mnkr avsätts för avrop av
Grundskolenämnd och Utbildningsnämnd för att bekosta sommarlovskort
i kollektivtrafiken för stadens skolungdomarför 2021. Detta under
förutsättning att det inte strider mot Folkhälsomyndighetens då rådande
rekommendationer.
1d: Utdelningsnivån från bolagen justeras ner med 200 miljoner kr som
reserveras för att möta eventuella nedskrivningar av Göteborgs Stadshus
AB resultatnivå för år 2021.
2. Resterande del, drygt 232 miljoner, placeras i en kommuncentral buffertpott
för att användas där behovet under året kommer vara som störst samt även
som buffert i det fall hela den prognostiserade förbättringen inte infrias under
året.

Yrkandet

Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som
kom i februari pekar på att ett förbättrat skattemässigt resultat Göteborgs
kommun ut att få en högre skatteprognos än vad som tidigare Resonemanget i
brödtexten ska vara enkelt och begripligt, juridiskt hållbart och det ska logiskt
leda fram till beslutsförslaget.
Den senaste skatteberäkningen över kommunsektorns uppskattade
skatteintäkter kom nu i februari månad. Prognosen pekar för Göteborgs del på ett
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förbättrat skattemässigt resultat på 500 miljoner kronor jämfört med underlaget
som låg till grund för budget 2021-2023. Dessa medel är inte fördelade i den
budget som antogs av Göteborgs kommunfullmäktige i slutet av 2020.
Det finns för närvarande dels ett flertal nämnder och verksamheter i staden som
redovisar större eller mindre överskott dels de som redovisar ett större eller
mindre underskott.
Det är sedan länge ett välkänt faktum att många verksamheter i staden är
beroende av mer resurser. Detsamma kan sägas för bolagen som är i stort
behov av sina egna skapade överskott för att utvecklas samtidigt som
avkastningskraven från ägarna i en del fall kan anses vara nästan orealistiska.
Sverigedemokraterna anser därför att en del av medlen skall användas för att
sänka avkastningskraven på de kommunala bolagen.

Sverigedemokraterna vill samtidigt lyfta ett varningens finger, speciellt i de väldigt
osäkra tider som råder just nu och sen ungefär ett år tillbaka. Det är först och
främst viktigt att påminna sig om att det ännu är ganska tidigt in på året och
SKRs prognos är just som namnet antyder, en prognos. Den är (eftersom året
ännu inte är slut) därför ännu inte infriad fullt ut och mycket kan som bekant
förändras och det ganska snabbt.
Det är därför viktigt att inte omgående rusa ut och spendera/boka upp hela
summan utan även ha beredskap för att prognosen kanske inte infrias fullt ut.
Sverigedemokraterna yrkar därför på att en betydande del placeras i en
kommuncentral pott, reserverad för att användas till framtida behov inom staden
under resterande del av året, samt även för att fungera som ”buffert” i det fall den
prognosen inte till fullo infrias.
Om Göteborgs stad fortsatt i slutet av året däremot visar på betydande
ekonomiska överskott i budgeten är detta skäl för att diskutera och överväga
framtida skattesänkningar. Inte minst mot bakgrund av att Göteborgs stad är
medveten om problematiken med att yrkesverksamma nettoskattebetalare i allt
större grad väljer att flytta till närliggande grannkommuner, lockade av flera saker
däribland även en lägre kommunalskatt.
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(Vänsterpartiet, Miljöpartiet)
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Yrkande avseende kompletterande
budgetbeslut våren 2021
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Budgetramen för Socialnämnd Nordost justeras upp med 60 mkr för 2021 och
framåt.
2. Budgetramen för Socialnämnd Sydväst justeras upp med 70 mkr för 2021 och
framåt.
3. Budgetramen för Socialnämnd Hisingen justeras upp med 25 mkr för 2021 och
framåt.
4. Budgetramen för Nämnden för funktionsstöd justeras upp med 150 mkr för
2021 och framåt.
5. Business Region Göteborg tilldelas 8 mkr och Citysamverkan tilldelas 2 mkr för
utökade satsningar på näringslivet.
6. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning tilldelas 20 mkr för att
samordna arbetet med, och utöka antalet sommarjobb.
7. 30 mkr avsätts kommuncentralt för avrop av Grundskolenämnd och
Utbildningsnämnd för att bekosta sommarlovskort i kollektivtrafiken för stadens
skolungdomar för 2021 och framåt.
8. Budgetramen för Äldre samt vård och omsorgsnämnden (ÄVO) justeras upp
med 40 mkr i syfte att stärka stadens hemtjänst.
9. Trafiknämnden tilldelas 15 mkr för cykelfrämjande åtgärder.
10. Socialnämnderna tilldelas 8 mkr för 2021 och framåt i syfte att höja
försörjningsstödet för barnfamiljer under sommarmånaderna. 8 mkr fördelas
som följer:
Socialnämnd Nordost
3,2 mkr
Socialnämnd Centrum
1,6 mkr
Socialnämnd Sydväst
1,1 mkr
Socialnämnd Hisingen
2,1 mk
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11. Socialnämnderna tilldelas 50 mkr för 2021 och framåt i syfte att öka kvaliteten
genom att öka antalet anställda inom myndighetsutövningen mot barn och
unga. 50 mkr fördelas som följer:
Socialnämnd Nordost
20,9 mkr
Socialnämnd Centrum
8,5 mkr
Socialnämnd Sydväst
7,5 mkr
Socialnämnd Hisingen
13,1 mkr
12. Central reservation på 22 mkr görs för avrop av Socialnämnderna för att
ytterligare förstärka och utveckla stadens trygghetsarbete 2021 i enlighet med
inriktningen nedan.

Yrkandet

Stadens budgetsamarbete mellan högerstyret och Socialdemokraterna fortsätter. I
armkrok med högern sitter nu socialdemokratin och försöker styra staden med allt mer
kreativa och ryckiga metoder. Vi i Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ
har ett mer stabilt arbete med vår budget för Göteborgs stad.
Ekonomistyrning och regler har varit en paradgren för högerstyret, i alla fall enligt egen
utsago. Det stämmer också om man läser de beslut och regelverk som de drivit igenom
tillsammans med S. I realiteten har högerstyret tillsammans med Socialdemokraterna
tämligen omgående brutit mot samma regelverk på snart sagt varje styrprincip de själva
beslutat om.
Först skulle inga kompletterande budgetar läggas. En god budget, hette det, skulle hålla
över ett år. Snabbt insåg de att det sker saker under ett år som behövs tas om hand och
övergav principen. Då stadgades det istället att man vid två tillfällen om året, i samband
med den staden gemensamma uppföljningen, skulle kunna fatta kompletterande
budgetbeslut. Även denna självuppfunna ad hoc regel har nu visat sig vara omöjlig att
följa för högerstyret. På något så löst hållet som en ny skatteprognos väljer nu
högerstyret med röststöd av Socialdemokraterna att gå fram och spendera en halv
miljard kronor. Istället för att invänta en balanserad bedömning av kommunens
ekonomiska läge har de letat med ljus och lykta efter något som ger ett enda skäl att
rätta till de misstag de begick när de tog fram budgeten för 2021. I sanning ett mycket
innovativt förhållningssätt till budgetering, särskilt för de borgerliga partierna, vars
budget styr.
Efter att ha läst styrets förslag till beslut kan vi konstatera att de har kopierat ett antal
förslag som vi rödgrönrosa la redan i januari. Det handlade om ökade resurser till
socialnämnderna samt Nämnden för funktionsstöd. Det är bra att högern och S vidgår
att deras respektive budgetförslag var underfinansierat men det är anmärkningsvärt att
inom loppet av fyra månader behöva korrigera sin egen budget.
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2019 hade högerstyret helt glömt av att budgetera för rabatt på kollektivtrafikkort, som
var reglerat i avtal s och som vi rödgrönrosa tidigare infört. Den fadäsen fick de rädda
upp tidigt på vårkanten.
Vi noterar med förfäran att högern och Socialdemokraterna agerar på gammal
information och även i sin kompletteringsbudget missar att underskottet i Nämnden för
funktionsstöd vuxit med ytterligare 50 miljoner. Vi korrigerar detta och ger nämnden det
fulla beloppet. Vi förutsätter att högerpartierna och Socialdemokraterna kommer inse
sitt misstag och i sitt förslag skjuta till de medel som behövs för att undvika
nedskärningar i levnadsvillkoren för personer med funktionsvariation i staden.
Under 2020 fick Stadsdelsnämnderna, Grundskolenämnden och Förskolenämnden i olika
omgångar tillskott på över 600 mnkr i olika kompletterande budgetar. Inte en enda
krona av dessa tillskott kom eleverna och brukarna till godo, pengarna samlades bara på
hög eftersom nämnderna, naturligt nog, inte vågade anställa permanent personal för
tillfälliga pengar. Tyvärr har högerstyret och socialdemokratin återigen valt att lägga
krokben för några reella effekter av alla de miljoner som de lägger ut i och med att de
understryker kortsiktigheten i pengarna. Istället för att, som vi önskar, de ska gå till fler
tillsvidareanställningar genom att trygga fleråriga satsningar, kommer pengarna att gå
till kortsiktiga lösningar och allra mest troligt bidra till ett överskott i nämnderna då de
inte vet om de får pengarna även 2022.
Ett par rimliga förslag till beslut finns dock yrkandet. BRG bör få de medel som finns
avsatta i budgeten. i BRG:s hemställan som finns på kommunstyrelsens bord 31 mars där
de redogör på vilket sätt pengarna är avsedda att användas. Även Citysamverkan bör få
de två miljoner som tidigare har avsatts. Satsningen på sommarjobb är positiv. Det är
även glädjande att den gamla rödgrönrosa reformen om gratis sommarlovskort återförs
under moderat flagg. Det kommer hjälpa barn och familjer med en begränsad ekonomi
att får ett bättre sommarlov. korten kommer att hjälpa många ungdomar i fattiga
områden att besöka badplatserna runt om i staden. Vi vet dock av erfarenhet att den
här typen av reform är svår att genomföra och utgår från att högern och
Socialdemokraterna säkerställt att den är möjlig att genomföra med den korta ställtid
som ett aprilbeslut innebär. Annars riskerar de att utsätta sig för en svekdebatt från
tiotusentals elever och föräldrar året innan valet.
Stadens hemtjänst har varit hårt ansatt under pandemin och trots att den
kommuncentrala budgeten har tillförd hundratals miljoner till ÄVO-nämnden har antalet
anställda in ökat utan istället minskat. Vi vill därför tillföra medel för att öka kvaliteten
inom hemtjänsten för att skapa en bättre verksamhet för de äldre och en drägligare
arbetsmiljö för personalen.
Under pandemi har cyklingen ökat, vilket har varit ett sätt att minska smittspridningen,
och det har också gynnat folkhälsan och miljön. Nu finns ett mycket bra tillfälle att
fortsätta denna trend och få fler att välja cykeln som transportmedel. Vi föreslår därför
att Trafiknämnden får resurser för att gynna cykeln som transportmedel. Exempelvis kan
pengarna gå till att sänka priserna och öka tillgängligheten till Styr och ställ,
informationsinsatser och stimulanser för att fler kan cykla under hela året.
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Pandemin har drabbat fattiga hårdast och prövningarna för stadens barnfamiljer som är
beroende av socialbidrag har varit många. Vi vill underlätta för barnen i dessa familjer
genom att återställa en gammal rödgrönrosa reform och höja försörjningsstödet under
sommarmånaderna.
Vi föreslår i ett annat ärende att socialnämnderna får i uppdrag att göra en plan för
utökad bemanning enligt förslaget i utredningen att sänka snittet för antal ärenden per
handläggare från dagens 17 till 12,5. En sådan utökning beräknas cirka 50 miljoner
kronor på helåret. Vi finansierar i och med detta förslag det uppdraget.
Vi rödgrönrosa föreslog redan i augusti 2020 att ytterligare medel skulle satsas på att
förhindra rekrytering till kriminella gäng, vilket tyvärr röstades ner av en majoritet i
Kommunstyrelsen trots att staden redan då hade ett ekonomiskt överskott. Glädjande
nog finns det nu fler partier som ställer sig bakom vår politik. Övriga partier ställde sig
också under hösten bakom vårt rödgrönrosa förslag att Göteborg ska inleda arbete
enligt den framgångsrika modellen Sluta skjut.
Vi ser inte att staden ska ta över Polismyndighetens arbete kring att kartlägga kriminella
nätverk och bygga upp en parallellstruktur. Gällande samlokalisering av polisstationer
och socialkontor är denna administrativa flyttåtgärd något som riskerar ta kraft från det
viktiga arbetet i sakfrågorna, som båda dessa instanser utför.
Vi ser att det krävs kraftfulla förstärkningar av stadens avhopparverksamhet och av
eftervård för frigivna. Vi vill också se ett utökad stöd och skydd till de anhöriga till
kriminella individer som utsätts för hot och brott. Vi föreslår också satsningar för att
stärka både föräldrar och vår personals kunskap kring kriminella nätverk och deras
rekrytering och otillbörlig påverkan. Slutligen vill vi se kraftfullt utökade insatser inom
ramen för den numera etablerade och framgångsrika Trygg i-modellen som infördes
under rödgrönrosa styre.
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Yrkande angående – Riktade stödåtgärder
med anledning av den nya skatteprognosen
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Nya ofördelade skattemedel enligt ny skatteprognos genererar drygt 500 mnkr.
Dessa medel inte budgeterade och kan därmed användas för att förstärka
verksamheten under året. Skattemedlen fördelas tillfälligt för 2021 för att
förstärka kommunbidraget enligt nedanstående för år 2021. Eventuell permanent
justering sker genom ordinarie budgetprocess med hänvisning till bland annat
budgetuppdrag om resursfördelningsmodellen.
a. Socialnämnd Nordost 60 mnkr
b. Socialnämnd Sydväst 70 mnkr
c. Socialnämnd Hisingen 25 mnkr
d. Nämnden för Funktionsstöd 150 mnkr
e. Business Region Göteborg tilldelas 8 mnkr, Göteborg & Co tilldelas 10
mnkr och Citysamverkan tilldelas 2 mnkr för utökade satsningar på
näringslivet.
f. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning tilldelas 20 mnkr för
att samordna arbetet med, och utöka antalet sommarjobb.
2. Central avsättning på 35 mnkr görs för avrop av Socialnämnderna för att
ytterligare förstärka och utveckla stadens trygghetsarbete 2021.
3. En kommuncentral pott på 30 mnkr avsätts för avrop av Grundskolenämnd och
Utbildningsnämnd för att bekosta sommarlovskort i kollektivtrafiken för stadens
skolungdomar för 2021.
4. Utdelningsnivån från bolagen justeras ner med 90 mnkr som reserveras för att
möta eventuella nedskrivningar av Göteborgs Stadshus AB resultatnivå för år
2021.
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, utreda
vilka lärdomar som kan dras av det omställningsarbete och de digitaliserade
arbetssätt som har skett med anledning av pandemin. Utredningen ska föreslå
vilka delar som eventuellt kan implementeras i ordinarie arbetsprocesser.
Uppdraget ska främst ske inom social- och funktionshinderområdet.

Yrkande

Sveriges kommuner och regioner (SKR) publicerade i februari ett nytt prognosunderlag
för beräkning av kommunsektorns skatteintäkter. För Göteborgs stad förbättrades
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prognosen med drygt 500 mnkr innevarande år i jämförelse med skatteberäkningen som
låg till grund för stadens budget 2021–2023. Dessa medel är därmed inte utfördelade av
kommunfullmäktige utan åtgärd förstärks därmed enbart stadens beräknade överskott
vilket i normalfallet är sedvanligt. Under rådande omständigheter såsom en kvarvarande
pandemi med hård ansträngning för både stadens verksamheter och invånare samt för den
hårt drabbade näringslivssektorn behöver i hög grad dessa prioriteras framför stadens
resultatnivå. Vi ser inte den här utfördelningen som en ombudgetering utan ny
utfördelning av tillkommande medel och därmed följer vi fastställda regelverk för stadens
hantering av uppföljning och prognos. Utdelningsnivån justeras ner med 140 mnkr till
400 mnkr från 540 mnkr för år 2021. Med anledning av pandemin ser vi att
besöksnäringen fortsatt är i en besvärlig situation, och med anledning av det justerar vi
ner utdelningsnivån för 2021. De 140 mnkr som justeras reserveras i avvaktan på
Göteborgs Stadshus resultatnivå för 2021.
Omorganisationen av stadsdelsnämnderna är en av de största omorganiseringarna som
gjorts. Resursfördelningsmodellen som användes utgick från stadsdelsnämnderna och
socialnämnderna och nämnden för funktionsstöd har tidigare meddelat om problem när de
enskilda budgetarna fastställdes i nämnderna. Skapandet av de nya nämnderna ställer
dessa inför en rad ekonomiska barnsjukdomar, då verksamheterna inte har varit uppdelad
på detta sätt tidigare. I och med omorganiseringen och den rådande pandemin som
drabbat de mest störst behov mest, ser vi ett behov av att förstärka ramarna tillfälligt, dels
i avvaktan på utredningen av den nya resursfördelningsmodellen, men även för att det i
den rådande situationen kan uppstå engångskostnader som nu i och med detta yrkande
kan hanteras av nämnderna. Den tillfälliga ramförstärkningen ser vi även kan bidra till att
underlätta socialsekreterarnas arbetssituation i form av kompetensutveckling, stöd och
verkningsfulla insatser. Under pandemin har även ett stort omställningsarbete gjorts i
digitaliseringen. Pandemin har påskyndat omställningsarbetet och digitaliseringsarbetet i
många verksamheter. Staden behöver se över om man kan dra nytta av den omställning
som har gjorts, i syfte att säkerställa ökad brukarkvalitet, förbättrade arbets- och
uppföljningsprocesser, samt en förbättrad arbetssituation i stadens verksamheter.
Under våren 2020 tillkom stadsbidrag för sommarjobb till ungdomar. Om en liknande
satsning från regeringen görs under våren, ser vi att dessa medel kan användas till att
skapa en höstjobbsinsats, likt vinterinsatsen som gjordes förra året. Under hösten 2020
skapades 228 jobb i en vinterjobbsinsats av nämnden för arbetsmarknad- och
vuxenutbildning för att skapa fler jobb som en förlängning av sommarjobben.
Sommarlovsjobben har stor betydelse för unga, utgör mångas första inträde på
arbetsmarknaden och spelar även en viktig roll rent privatekonomiskt för ungdomar från
socioekonomiskt utsatta hem.
Skolungdomar har drabbats särskilt hårt av pandemin. Inte minst på grund av den
isolering som distansundervisningen innebär. Därför tillförs medel för finansiering av
sommarlovskort för 2021. Under föregående år var smittspridningen under sommaren låg,
det finns även en förhoppning att vaccinering har nått de breda lagren av befolkningen
och att smittspridningen även denna gång går ner, vilket i så fall möjliggör utökat
kollektivtrafikresande. Under denna exceptionellt svåra tid är det särskilt viktigt att
sommarlovet för stadens ungdomar inte ska begränsas av huruvida familjen har råd att
bekosta ett sommarlovskort eller inte. Alternativet kan bli att unga göteborgare,
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hemmasittande under en stor del av året, blir fast i sina hemstadsdelar ännu en årstid.
En central avsättning på 35 mnkr görs för avrop av socialnämnderna för att förstärka och
utveckla stadens kort- och långsiktiga trygghetsarbete. Anvisningar och inriktning för
denna trygghetsavsättning finns formulerade i separat yrkande.
Business Region Göteborg, Göteborg & Co och Citysamverkan tilldelas sammanlagt 20
mnkr för utökade satsningar på näringslivet. Pandemin har slagit hårt mot näringslivet
och besöksnäringen och vi ser ett ytterligare behov att stärka upp arbetet. Vaccineringen
har påbörjat men ännu går det inte att förutspå när samhället återgår till det normala.
Konsekvenserna av pandemin kommer att pågå under en längre tid likaväl som
samhällets återhämtning.
På kommunstyrelsens sammanträde till den 17 mars ligger fyra ärenden som påverkas av
detta förslag och som därmed till stor del kan anses omhändertagna.
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