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Yrkande att ge nämnden för funktionsstöd ekonomiska förutsättningar för 2021 

 

Förslag till beslut: Att nämnden för funktionsstöd hemställer till kommunfullmäktige om 

utökad ram för 2021 med 50 miljoner.  

 

 

Yrkandet  

 

Det ekonomiska underskottet för vår nybildade nämnd har fortsatt öka. Nu är helårsprognosen 

på -150 miljoner kronor istället för -100 miljoner. 

 

Redan tidigt i år uppmärksammade vi rödgrönrosa nedskärningarna den borgerliga budgeten 

skulle innebära för nämnden för funktionsstöd. Vi gav förslag både i nämnden och i 

kommunstyrelsen om att tillföra mer resurser för att undvika nedskärningar som skulle drabba 

både personal och de som är i behov av våra insatser.  

 

Vi noterar nu att borgarna och Socialdemokraterna antagit en mer rödgrönrosa politik genom 

att ge som förslag i Kommunstyrelsen och fullmäktige att skjuta till 100 miljoner till nämnden 

för funktionsstöd. Sannolikt kommer förslaget att gå igenom då det finns en majoritet för att 

avsätta minst 100 miljoner. Dock är vi oroade över att pengarna endast ska avsättas tillfälligt 

under 2021 och att det fortfarande kommer att saknas 50 miljoner för att upprätthålla den 

verksamhet som redan finns.  

 

Att starta Sveriges största nämnd för funktionsstöd borde handla om att utveckla BmSS, 

daglig verksamhet och LSS. Det är tydligt att borgarna saknar ambition när det gäller 

nämnden för funktionsstöd och funktionsrättsfrågor i Göteborgs stad. 

Istället verkar nämligen ambitionen vara att skära ner på viktig verksamhet och skapa stress 

bland medarbetare vilket i slutändan påverkar verksamheter för brukare och invånare. 

 

Pandemin har satt de människonära yrkena under lupp och välfärdarbetarnas villkor har lyfts 

till ytan. Det är inte nu vi ska skära ner på verksamhet, det är nu vi kan utveckla och 

tillgodose de behov som finns. 

 

Vår oro står fast, välfärdsarbetare såväl som brukare kommer att drabbas av de nedskärningar 

den här budgeten innebär. Vi rödgrönrosa vill satsa på välfärden. Det är en byggsten för ett 

mer jämlikt, hållbart och jämställt Göteborg. Det handlar om mänskliga rättigheter att alla 

invånare oavsett funktionalitet ska ha likvärdiga livsvillkor. Göteborgs stad behöver mena 

allvar med dessa frågor och ta riktning för att nå dit. 

 

Borgarnas budget kommer försämra välfärden och ökar de klyftor som redan finns.  

Rödgrönrosa menar att en stark välfärd behövs. De som ska utföra arbetet ska ha goda 

arbetsvillkor och tillräckligt många kollegor. Kompetent personal ska vilja stanna i våra 

verksamheter. Borgarnas förslag innebär sämre arbetsvillkor och färre kollegor. Inte heller ger 
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den nya budgeten rimliga förutsättningar att bedriva den verksamhet nämnden har fått ansvar 

för.  

 

Därför yrkar rödgrönrosa att nämnden för funktionsstöd hemställer till Kommunfullmäktige 

om att utöka budgetramen med 50 miljoner. 


