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§ 22 0069/22 
Delårsrapport mars 2022 
 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

Nya ofördelade skattemedel enligt ny skatteprognos genererar drygt 440 mnkr. Dessa 
medel inte budgeterade och kan därmed användas för att förstärka verksamheten under 
året. Skattemedlen fördelas tillfälligt för 2022 enligt nedanstående: 

1. Socialnämnderna tilldelas förstärkningar för 2022 enligt nedanstående fördelning. 
Eventuell permanent justering sker genom ordinarie budgetprocess. 
a. Socialnämnd Centrum 29 mnkr 
b. Socialnämnd Hisingen 40 mnkr 
c. Socialnämnd Nordost 56 mnkr 
d. Socialnämnd Sydväst 25 mnkr 

2. Socialnämnd Hisingen och socialnämnd Nordost får i uppdrag att se över och stärka 
kompetensutveckling och det psykologiska stöd som ges socialsekreterare så de kan 
känna sig trygga i att fatta beslut. För detta ändamål tillförs 5 mnkr till socialnämnd 
Hisingen och 5 mnkr till socialnämnd Nordost. 

3. Socialnämnd Nordost får i uppdrag att, i samverkan med berörda parter, utveckla 
arbetssättet med Människan Bakom Uniformen (MBU). Eventuell finansiering sker 
genom ovanstående fördelade medel. 

4. Socialnämnderna får i uppdrag att genomföra lovsatsningar för barn och unga. 
Finansiering sker genom ovanstående fördelade medel. 

5. Socialnämnd centrum får i uppdrag att stärka avhopparverksamheten. För detta 
ändamål tillförs 10 mnkr till socialnämnd centrum. 

6. Kommunstyrelsen omprioriterar 10 mnkr från den kommuncentrala potten 
försörjningsstöd extra beredskap för en ny kommuncentral pott som socialnämnderna 
kan avropa utan ytterligare beslut i kommunstyrelsen. Socialnämnderna får i uppdrag 
att stärka arbetet mot våld i nära relationer. Uppdraget ska ske i dialog med idéburna 
organisationer för att gemensamt komma fram med förslag på hur stödet till 
målgruppen kan stärkas. 

7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med socialnämnderna, utreda om 
fler placeringar kan ske i behandlingshem istället för på institution för de ungdomar 
som befinner sig i riskzon för kriminalitet. 

8. Kommunstyrelsen omprioriterar 10 mnkr från den kommuncentrala potten 
försörjningsstöd extra beredskap som reserveras för kommunstyrelsen för att utvidga 
Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet för att även omfatta arbete mot 
släktbaserade kriminella nätverk.  
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§ 22 0069/22 forts. 
 
9. Kommunstyrelsen omprioriterar 40 mnkr från den kommuncentrala potten 

försörjningsstöd extra beredskap till en ny kommuncentral pott för att förstärka 
sociala insatser i skolorna. Socialnämnderna och grundskolenämnden ska gemensamt 
avropa medel för insatserna under 2022. 

10. Nämnden för funktionsstöd tilldelas 85 mnkr för år 2022. 
11. Kulturnämnden tilldelas 10 mnkr i syfte att öka tryggheten på stadens bibliotek 

genom att använda fler väktare i de fall hot om våld förekommer samt som tillskott 
för ofinansierade beslut fattade av kommunfullmäktige. 

12. Byggnadsnämnden får i uppdrag upprätta områdesbestämmelser för delar av 
kuststräckan i sydväst. För detta ändamål tilldelas nämnden 2 mnkr. 

13. Fastighetsnämnden får i uppdrag att säkra mark för kommunala 
välfärdsverksamheter. För detta ändamål tilldelas nämnden 2 mnkr. 

14. Grundskolenämnden får i uppdrag att införskaffa läromedel. För detta ändamål 
tilldelas nämnden 25 mnkr. 

15. Grundskolenämnden får i uppdrag att säkerställa särskilt stöd, tidiga insatser och en 
stärkt elevhälsa. För detta ändamål tilldelas nämnden 50 mnkr. 

16. Grundskolenämnden och utbildningsnämnden får i uppdrag att öka arbetet med 
kompetensutveckling för personal för att stärka lärarnas ledarskap i klassrummet 
vilket främjar trygghet och studiero. För detta ändamål avsätts 10 mnkr för 
grundskolenämnden och 10 mnkr för utbildningsnämnden. 

17. Förskolenämnden får i uppdrag att genomföra fler trygghetsskapande åtgärder i 
förskolan. 10 mnkr avsätts kommuncentralt som socialnämnderna och 
förskolenämnden gemensamt ska avropa utan ytterligare beslut i kommunstyrelsen. 

18. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden tilldelas 40 mnkr för att säkra bemanningen 
under sommarmånaderna som tryggar planerade insatser för de äldre. 
Resursförstärkningen ska även användas till livskvalitetshöjande insatser och 
förstärkning av språkkompetensen inom äldreomsorgen.  

19. Trafiknämnden får i uppdrag att öka arbetet med förstärkt kamerabevakning och 
belysning i syfte att skapa tryggare gatumiljöer. För detta ändamål tilldelas 
trafiknämnden 5 mnkr. 

20. Markupplåtelsetaxa för uteserveringar fastställs till 0 kr från juli fram till och med 
december 2022. För detta ändamål tilldelas trafiknämnden 8 mnkr. 

21. Göteborg & Co tilldelas 10 mnkr i kommunbidrag för att bedriva arbetet med 
”Sommarstad 2022”. 

22. Citysamverkan tilldelas, via Trafiknämnden, 1 mnkr för säsongsbelysning. 
23. Idrott- och föreningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att anlägga ett 

skateboardtorg vid Slottsskogsvallen. Utredningen ska göras tillsammans med 
berörda föreningar. Nämnden tilldelas 2 mnkr för uppdraget. 

24. Delårsrapport mars 2022 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige som ett 
led i uppsikten. 
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