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Yttrande angående – Redovisning av uppdrag 
att bereda initiativärendet avseende de 
ekonomiska förutsättningarna i de nybildade 
välfärdsnämnderna.  
 

Högerstyrets oförmåga att styra över landets näst största stad har visat sig allt mer 
allvarlig i det läget vi befinner oss i. Redan när deras budget presenterades kunde vi 
rödgrönrosa konstatera att det saknades resurser till flera av socialnämnderna och 
nämnden för funktionsstöd. Återigen var det nedskärningar för stora delar av välfärden. 
Enligt nämndernas egna beräkningar i början av året var det över 252 miljoner som 
saknades.  

För oss rödgrönrosa var det inte svårt att lista ut vilka konsekvenser detta enorma 
underskott skulle få för göteborgarna. Sämre stöd till ekonomiskt och socialt utsatta 
människor, barn och personer med funktionsvariationer och ännu mer ökade klyftor i 
samhället. 

Det skulle vara djupt oansvarigt gentemot göteborgarna att skära ned på de sociala 
skyddsnäten på det omfattande sätt som budgeten innebar. De sociala skyddsnäten finns 
till för att fånga upp människor som är i behov av stöd, att skydda de mest utsatta. 
Välfärden bygger samhället starkare. Du ska kunna lita på att samhället finns där och 
stödjer dig när du drabbas av sjukdom, blir arbetslös, eller av annan anledning behöver 
stöd och hjälp. Mot den bakgrunden föreslog vi rödgrönrosa, både kommuncentralt och i 
nämnderna att de välfärdsnämnder som hotades av dramatiska nedskärningar skulle 
tillföras resurserna som högerstyret tagit bort.  

Det är graverande och mycket oroande att högerstyret som svar på vårt yrkande gav 
stadsledningskontoret i uppdrag att ta reda på om deras egen budget innehöll 
ofinansierade satsningar. Att högerstyret själva inte vet vilka satsningar de finansierat 
eller vilka nedskärningar de gjort i sin budget är mycket allvarligt och väcker frågor kring 
deras förmåga att styra staden.  

Men strax därefter verkade det som att högerstyret och övriga partier i kommunstyrelsen 
förstod de varningsklockor vi rödgrönrosa ringt i. Det tog inte många veckor innan de 
presenterades ett förslag från styret om att göra de ekonomiska förstärkningar vi 
rödgrönrosa pekat på behövdes.  

När nu stadsledningskontorets rapport och välfärdsnämndernas ekonomiska 
förutsättningar landat på vårt bord igen så är det tydligt att de tillskott som tillförs 
nämnderna var mer än nödvändiga. Dock hade det inte behövts en rapport för att 
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konstatera detta eftersom det var tydligt redan när budgeten beslutades. Men vi tackar och 
är glada att de andra partierna nu ror den rödgrönrosa politiken i hamn.  
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Yrkande angående – Redovisning av uppdrag att 
bereda initiativärendet avseende de ekonomiska 
förutsättningarna i de nybildade välfärdsnämnderna 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Förvaltningen för funktionsstöd återkopplar till kommunstyrelsen om hur 
arbetet de inlett med att motverka assistansfusk fortskrider och om det gett 
eventuella resultat. 

2. Redovisningen ska innehålla såväl åtgärder för att komma till rätta med 
eventuellt fusk av timmar inom boende med särskild service (BmSS) - där 
personal kan missbruka timmar genom att täcka upp för varandra under 
arbetspass, som vid eventuellt fusk inom personlig assistans i kommunen. 

3. En årlig sammanställning av föregående års besparing av assistansfusk 
redovisas som en informationspunkt i kommunens årsredovisning. 

4. Kommunstyrelsens uppdrag 2021-02-10 §108 till stadsledningskontorets att 
bereda initiativärendet avseende de ekonomiska förutsättningarna i de nybildade 
välfärdsnämnderna, förklaras därefter fullgjort. 

Yrkandet 
Resultatet till och med februari för förvaltningen för funktionsstöd som helhet 
visar ett underskott om 15,4 miljoner kronor (mnkr). Helårsprognosen är ett 
underskott om 150 mnkr. 

Ansvaret för personlig assistans är idag fördelat mellan kommun och staten. En 
persons behov av assistans upp till 20 timmar i veckan tas om hand av 
kommunen. Om en person bedöms behöva mer än 20 timmars personlig 
assistans i veckan är det Försäkringskassans ansvar att utreda och bevilja 
ersättning. 

L, KD och D har i nämnden för funktionsstöd inkommit med ett skriftligt yrkande 
daterat den 20 januari 20211, där de gemensamt yrkat på att: 

”förvaltningen får i uppdrag att redovisa för nämnden hur staden arbetar för att 
motverka fusk med assistansersättning, att, i samverkan med 

 
1 
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/FBDA7390BEB
67BFDC125866100478B5D/$File/10.%20Yrkande%20M%20L%20KD%20och%20D.%20Fusk
%20med%20assistansersattning.pdf?OpenElement  
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funktionshinderrörelsen, identifiera situationer där risk för fusk inom 
assistansersättning bedöms vara som störst och redovisar för nämnden, att, i 
samverkan med funktionshinderrörelsen, om nämnden efter ovanstående 
redovisning anser det nödvändigt, återkommer med förslag på ytterligare 
åtgärder för att förhindra missbruket och att årsvis sammanställa och redovisa för 
nämnden antalet ärenden med konstaterade oegentligheter samt kommunens 
kostnader för dessa.” 

SD har under samma möte bifallit yrkandet från M, L, KD och D. Vi har även yrkat 
på att den strategiska rapporten OLLE2 om hur personlig assistans och 
arbetstillstånd otillbörligt och systematiskt utnyttjas av organiserad brottslighet, 
ska tas i beaktning när förvaltningen utreder riskerna med assistansfusk i 
Göteborgs Stad. Detta tilläggsyrkande röstades dock ner av nämnden. 

Sverigedemokraterna är oavsett, tillsammans med M och L i nämnden för 
funktionsstöd övertygade om att det behövs ett aktivt samarbete mellan berörda 
myndigheter för att förhindra och upptäcka denna typ av brottslighet. Även på 
kommunal nivå finns det behov av ytterligare åtgärder för att hantera och 
förhindra denna typ av brottslighet.  

Människor med omfattande funktionsnedsättning ska naturligtvis få det 
berättigade stöd som de behöver och för deras skull är det av största vikt 
att vi på kommunnivå gör vad vi kan för att komma till rätta med systemet. 

Kombinationen av en rättighetslagstiftning (LSS) och en generöst utformad 
arbetskraftslagstiftning där behovsprövning åligger arbetsgivaren möjliggör ett 
grovt systemutnyttjande. Med starkt servicefokus och bristfälliga åtgärder och 
kontroller riskerar myndigheterna att bli möjliggörare för den organiserade 
brottligheten. När utsatta individer exploateras uppnås ekonomisk vinning. 

Funktionshindrade personer används som ”handelsvaror” och 
”intäktsgeneratorer” och det finns inslag av människohandel i branschen 
avseende såväl assistenter som brukare. 

Det är hög tid att Göteborgs Stad tar dessa problem på allvar och följer upp den 
nya välfärdsnämndens arbete runt assistansfusk. 

 

 

 

 
2 https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/f7fe1935-26c5-4ba4-bf18-
f76b501739b4/rapport-olle-nationellt-underrattelsecentrum-2020-09-
23.pdf?MOD=AJPERES&CVID=  

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/f7fe1935-26c5-4ba4-bf18-f76b501739b4/rapport-olle-nationellt-underrattelsecentrum-2020-09-23.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/f7fe1935-26c5-4ba4-bf18-f76b501739b4/rapport-olle-nationellt-underrattelsecentrum-2020-09-23.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/f7fe1935-26c5-4ba4-bf18-f76b501739b4/rapport-olle-nationellt-underrattelsecentrum-2020-09-23.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
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Redovisning av uppdrag att bereda 
initiativärendet avseende de ekonomiska 
förutsättningarna i de nybildade 
välfärdsnämnderna  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsens uppdrag 2021-02-10 § 108 till stadsledningskontorets att bereda 
initiativärendet avseende de ekonomiska förutsättningarna i de nybildade 
välfärdsnämnderna, förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret fick den 10 februari i uppdrag av kommunstyrelsen att inhämta 
information från socialnämnderna och nämnden för funktionsstöd om nämndernas 
ekonomiska förutsättningar. Informationen skulle sammanställas och överlämnas utan 
eget ställningstagande. 

Informationen överlämnas i bilagd rapport. 

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Stadsledningskontoret ska enligt uppdraget inte göra någon egen beredning. Nämndernas 
bedömning framgår av bilagd rapport. 

 

Bilagor 
1. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-02-10 § 108 
2. Rapport – Ekonomiska förutsättningar 2021 välfärdsnämnder 
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Ärendet  
Kommunstyrelsens uppdrag 2021-02-10 § 108 till stadsledningskontorets att bereda 
initiativärendet avseende de ekonomiska förutsättningarna i de nybildade 
välfärdsnämnderna, redovisas i detta tjänsteutlåtande. 

Beskrivning av ärendet 
Stadsledningskontoret fick i uppdrag att bereda initiativärendet genom att inhämta 
nedanstående information från socialnämnderna och nämnden för funktionsstöd. 
Stadsledningskontoret behövde inte bereda informationen utan enbart inhämta, 
sammanställa och lämna underlaget till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

a) Sammanställning av underskottet på basis av antagna budgetar och januaris 
resultatrapport samt årsprognos för nämnderna.  

b) Konsekvensbeskrivningar av föreslagna åtgärder för att nå ekonomi i balans.  
c) Sammanställning av huruvida nya uppdrag från kommunfullmäktiges budget för år 

2021 är kostnadsdrivande och/eller saknar direkt finansiering i nämnder med 
underskott. 

d) Sammanställningen ska specificera vilka kostnader som har föranletts av pandemin 
eller som på annat sätt skulle kunna beaktas som engångskostnader. 

Stadsledningskontoret har inhämtat ovanstående uppgifter från de berörda nämnderna och 
överlämnar det till kommunstyrelsen i bilagda rapport. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret överlämnar underlaget till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande. 

 

 

Magnus Andersson 

Ekonomidirektör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Yrkande från V och MP avseende de 
ekonomiska förutsättningarna i de nybildade 
välfärdsnämnderna 

§ 108, 0350/21  

Beslut 
Enligt beslutssatserna i yrkande från M, L och C samt yrkande från S och D: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att bereda initiativärendet genom att inhämta 

nedanstående information från socialnämnderna och nämnden för funktionsstöd. 

Stadsledningskontoret behöver inte bereda informationen utan ska enbart inhämta, 

sammanställa och lämna underlaget till kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

a) Sammanställning av underskottet på basis av antagna budgetar och januaris 

resultatrapport samt årsprognos för nämnderna.  

b) Konsekvensbeskrivningar av föreslagna åtgärder för att nå ekonomi i balans.  

c) Sammanställning av huruvida nya uppdrag från kommunfullmäktiges budget för 

år 2021 är kostnadsdrivande och/eller saknar direkt finansiering i nämnder med 

underskott.  

d) Sammanställningen ska specificera vilka kostnader som har föranletts av 

pandemin eller som på annat sätt skulle kunna beaktas som engångskostnader. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att fortsätta sammanställningen av den 

ekonomiska utvecklingen för alla nämnder och även utvecklingen för 

försörjningsstöd såsom tidigare gjorts månatligen under 2020. Redovisning för 

januari 2021 inkluderas i återredovisningen av detta ärende.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 27 januari 2021, § 65. 

Handlingar 
Yrkande från V och MP den 20 januari 2021. 

Yrkande från SD den 4 februari 2021. 

Yrkande från S och D den 5 februari 2021. 

Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 10 februari 2021. 

Tilläggsyrkande från SD den 4 februari 2021. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 4 februari 2021 och 

tilläggsyrkande från SD den 4 februari 2021. 

Kommunstyrelsen 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-02-10 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP  

den 20 januari 2021 och avslag på yrkande från SD den 4 februari 2021, yrkande från  

S och D den 5 februari 2021, yrkande från M, L och C den 10 februari 2021 samt 

tilläggsyrkande från SD den 4 februari 2021. 

Jonas Attenius (S) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från S och D  

den 5 februari 2021. Vidare yrkar Jonas Attenius (S) avslag på yrkande från V och MP 

den 20 januari 2021, yrkande från SD den 4 februari 2021, yrkande från M, L och C  

den 10 februari 2021 samt tilläggsyrkande från SD den 4 februari 2021. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L och C  

den 10 februari 2021 och avslag på yrkande från V och MP den 20 januari 2021, yrkande 

från SD den 4 februari 2021, yrkande från S och D den 5 februari 2021 samt 

tilläggsyrkande från SD den 4 februari 2021. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag att yrkandet från M, L och C samt 

yrkandet från S och D behandlas som ett yrkande då de har likalydande beslutssatser. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandet från 

SD och finner att beslutssatserna i yrkandet från M, L och C samt yrkandet från S och D 

bifallits. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 

från SD och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till tilläggsyrkandet  

från SD.” 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Karin 

Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), 

Jessica Blixt (D), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel 

Josefson (M) röstar Ja (12). 

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 

hade jag röstat Ja. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 10 februari 2021. 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

Dag för justering 

2021-03-03 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Mathias Sköld 

 

 

Ordförande 

Axel Josefson 

 

Justerande 

Daniel Bernmar 
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1 Ekonomiskt resultat - budget, 
utfall och prognos 

1.1 Nämnden för funktionsstöd 
Resultat, tkr 

Februari Utfall/prognos Budget Avvikelse 

Januari 1 315 7 610 - 6 295 

T o m februari -20 924 -13 111 -15 423 

Helår -150 000 0 -150 000 

Resultatet till och med februari för förvaltningen som helhet visar ett underskott 
om 15,4 miljoner kronor (mnkr). Helårsprognosen är ett underskott om 150 mnkr. 

Nedan anges de viktigaste avvikelser i utfall och prognos: 

• obalans i budgeten som ännu inte åtgärdats: -23 mnkr (prognos -140 mnkr) 
• högre kostnader än budgeterat för bland annat köpt vård och boende inom 

avdelningen myndighet och socialpsykiatri: -3,9 mnkr (prognos -100 
mnkr) 

• merkostnader för personal till följd av covid-19 inom boende med särskilt 
service (BmSS) samt DV och stöd: -6,1 mnkr (prognos -20 mnkr) 

• omställningskostnader i samband med omorganisationen, projektkostnader 
från Intraservice samt kostnader som inte går att härleda till specifik 
verksamhet: -5,2 mnkr ( prognos -7,5 mnkr)  

• tomställda lokaler: -0,6 mnkr (prognos -3,5 mnkr) 
• lägre kostnader för kommungemensamma tjänster (IT-kostnaden från 

Intraservice): 2,4 mnkr (prognos 14,7 mnkr) 
• statsbidrag för merkostnader i samband med covid-19: 0 kr (prognos 23 

mnkr)  
• ersättning för sjuklönekostnader: 9 mnkr (prognos 18 mnkr).  

Det råder osäkerhet kring de ekonomiska konsekvenserna till följd av covid-19. I 
förvaltningens prognos finns därför fortsatt höga personalkostnader och lägre 
intäkter för bland annat sålda korttidsplatser medräknade. Samtidigt bedömer 
förvaltningen att de tillfälliga ekonomiska lättnader avseende utökad statlig 
ersättning för sjuklönekostnader och statsbidrag för merkostnader kopplade till 
covid-19 som välfärdssektorn har kunnat ta del av under 2020 fortsätter tom april 
2021. 

I samband med budgetarbete genomförde förvaltningen nulägesanalys av det 
ekonomiska läget per avdelning och totalt för förvaltningen. Även de 
administrativa kostnaderna analyseras för att identifiera möjliga effektiviseringar 
på grund av omorganisationen. Med avstamp i denna analys pågår ett arbete med 
att identifiera välavvägda åtgärder med fokus på likvärdighet över staden samt 
effektivt resursutnyttjandet och beräknad effekt under andra halvåret 2021. 
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1.2 Socialnämnden Centrum 
Resultat, tkr 

  Utfall/prognos Budget Avvikelse 

Januari 6 300 3 200 +3 100 

T o m februari 14 600 8 000 +6 600 

Helår 15 000 0 +15 000 

Utfall jmf Budget Januari +3 100 tkr; 

Ekonomiskt bistånd +400 tkr jämfört med budget (inkl etableringsenheten) 

Fler LVM inom Vuxen ger högre kostnader jmf budget 

Lägre kostnader för Kommungemensamma tjänster  

Periodisering av centralt reserverade medel, bland annat trygghetsarbetet, bidrar till 
överskottet 

Effekter av omorganisationen – resultatet något osäkert i januari, arbete pågår med 
att säkerställa ingående balansposter samt att fånga samtliga kostnader. 

Utfall jmf Budget till och med Februari +6 600 tkr; 

Ekonomiskt bistånd +600 tkr jämfört med budget (inkl etableringsenheten) 

Fler LVM inom Vuxen ger högre kostnader jmf budget 

Lägre kostnader för Kommungemensamma tjänster (+4 mkr på helår) 

Periodisering av centralt reserverade medel, bland annat trygghetsarbetet, bidrar till 
överskottet 

Arbete pågår fortfarande med att fånga alla kostnader med anledning av 
omorganisationen, 

Prognos Februari +15 000 tkr 

Förvaltningen prognostiserar ett resultat på +15 mkr. Det är tidigt på året och 
mycket är osäkert. Det finns risker bland annat inom myndighetsutövning och 
försörjningsstöd. Förvaltningens bedömning är att cirka hälften av nämndreserven 
på 29 mkr ej kommer att behövas. 

Förvaltningen har identifierat ej budgeterade poster inom bland annat folkhälsa och 
stadsområdesutveckling samt avtal med Västra Götalandsregionen gällande en 
ungdomsmottagning. Förvaltningen kommer föreslå budgetjusteringar för nämnden 
i samband med delårsrapporten för mars. 

1.3 Socialnämnden Hisingen 
Resultat, tkr 

Tkr Utfall/prognos Budget Avvikelse 
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Januari -2 905 -336 -2 570 

T o m februari -1 409 -699 -710 

Helår 0 0 0 

Största avvikelsen perioden är försörjningsstöd (-4,5 mkr) samt 
myndighetsutövning barn och ungdomar samt vuxna (-3,9 mkr). 

Prognosen är budget i balans. I budgeten har det inte varit möjligt att budgetera för 
den trygghetssatsning som fullmäktige gjort (15 mkr). 

Prognosen bygger på att försörjningsstödet inte ökar från nuvarande nivå. När det 
gäller köpt vård/myndighetsutövning bygger prognosen på en viss minskning.  
Konsekvenserna av bosättningslagen och barnfamiljer som ska lämna sina 
lägenheter under året ingår inte. 

1.4 Socialnämnden Nordost 
Resultat, tkr 

  Utfall/prognos Budget Avvikelse 

Januari 1 630 -1 128 2 758 

T o m februari -1 539 -3 431 1 892 

Helår 0 0 0 

Antagandena för att nå ett nollresultat på helår återfinns i resonemanget kring 
konsekvenser nedan. 

1.5 Socialnämnden Sydväst 
Resultat, tkr 

  Utfall/prognos Budget Avvikelse 

Januari -2 756 -282 -2 475 

T o m februari -8 716 -912 -7 804 

Helår -56 000 0 -56 000 

I det lokala budgetarbetet under hösten 2020 identifierades en obalans mellan 
tilldelat kommunbidrag och befintlig kostnadsnivå i socialnämnd Sydvästs 
verksamheter. I det påföljande detaljbudgetarbetet som utgick från befintliga 
budgetramar från 2020 visade det sig innebära anpassningar inför 2021 med totalt 
68,8 mnkr. Utifrån dessa ramberäkningar fastställdes en generell effektivisering på 
en procent och av resterande 62 mnkr fördelades merparten till avdelning Barn och 
unga (15 mnkr) respektive Vuxen och försörjningsstöd (45 mnkr). 

Utfallet per februari är -7,8 mnkr och helårsprognosen är ett underskott på -56 
mnkr. Nedan anges de större avvikelserna: 

• Barn och unga (köpt vård): -3,6 mnkr (prognos -17 mnkr) 
• Barn och unga (statsbidrag avseende 2020): +2,4 mnkr (prognos +2,4 



 

Ekonomiska förutsättningar 2021 välfärdsnämnder  6 (17) 
  
 2021-03-18 

08:25:00 

mnkr) 
• Försörjningsstöd: -1,7 mnkr (prognos -9 mnkr) 
• Vuxen (sociala boenden och LVM): -7,4 mnkr (prognos -36 mnkr) 
• Boende (kostnader maa covid och vinterkyla): -0,9 mnkr (prognos -2,6 

mnkr) 
• Boende (överskott för perioden pga låga verksamhetskostnader, förväntat 

underskott pga tomställda lokaler och lägre beläggning): +1,6 mnkr 
(prognos -4 mnkr) 

• Nämndreserv: +1,9 mnkr (prognos +11,2 mnkr) 

Jämfört med det ingående kostnadsläget avviker framförallt försörjningsstödet 
negativt och i prognosen finns inte utrymme för ytterligare ökning. 

Boendeverksamheten hade ett underskott på -19 mnkr under 2020 och de första 
månaderna indikerar ett förbättrat ekonomiskt läge beroende på vidtagna åtgärder i 
verksamheten och utökad finansiering. Beläggningsgraden är en osäkerhetsfaktor i 
den intäktsfinansierade verksamheten där det finns små marginaler för att hantera 
sjunkande behov. 

Inom myndighetssidan har åtgärder satts igång för att genomlysa ärendeprocessen 
och förändra arbetssätt för att skapa enhetlighet och effektivt resursutnyttjande. 
Detta förväntas sänka kostnaderna, men på kort sikt bedöms det inte vara 
tillräckligt för en ekonomi i balans. Ökade kostnader pga bosättningslagen är inte 
beräknade i prognos. 
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2 Konsekvensbeskrivningar av 
föreslagna åtgärder för att nå 
ekonomi i balans 

2.1 Nämnden för funktionsstöd 
I samband med budgetarbete har förvaltningen identifierat en obalans på cirka 100 
mnkr. Budgeten utgick ifrån en indexuppräkning med 1,5 procent enligt 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut, medan Sveriges kommuner och regioners 
(SKR) prisindex för personalkostnader är 2,0 procent och stadens interna 
hyreskostnader ökar med 2,5 procent. Dessutom har förvaltningen tilldelats 75 
procent av stadsdelsnämndernas fördelade overheadkostnader 2019. Vidare har det 
visat sig att budget saknats på några enheter med anledning av fel i översättning 
från den gamla till den nya organisationen i ekonomisystemet. Detta innebär att 
obalansen ökar till 140 mnkr och motsvarar 3,1 procent av den totala budgetramen 
för 2021. 

Förvaltningen har hanterat den befarade obalansen centralt och genomfört en 
nulägesanalys av det ekonomiska läget per avdelning under januari-februari 2021. 
Detta för att kunna identifiera och ta fram välavvägda åtgärder med fokus på 
likvärdighet över staden samt effektivt resursutnyttjandet och beräknad effekt 
under andra halvåret 2021. Nulägesanalysen har syftat till att kartlägga den 
ekonomiska situationen utifrån risk och väsentlighet samt avdelningars ekonomiska 
möjligheter och utmaningar. Fokus har legat på att hitta effektiviseringar i 
förvaltningens verksamheter för att nå budget i balans. 

Nämnden har ännu inte föreslagits eller beslutat om några konkreta åtgärder utan 
förvaltningen återkommer med dessa i samband med delårsrapport per mars. 

Inom avdelning bostad med särskild service genomlyser verksamheten 
bemanningsplanering med syfte att minska behovet av övertid genom att bättre 
planera och samordna personalresurser. Det finns stora skillnader mellan och inom 
stadsområden i hur planering av bemanning har genomförts. Utöver positiva 
ekonomiska konsekvenser kan minskad övertid leda till jämnare arbetsbelastning 
och därmed bättre arbetsmiljö. Vidare undersöks möjligheter till förtätning av 
bostäder med särskilt service. Genom att ansluta fler lägenheter till befintliga 
bestånd skulle bättre förutsättningar att optimera bemanningen kunna skapas. 
Förtätning kan till exempel ske genom utbyggnad eller genom att omvandla 
personal- eller gemensamhetslägenheter till hyreslägenheter. 

I samarbete mellan avdelningarna ser förvaltningen även möjligheter till en 
effektivare nattorganisation som kan leda till en lägre kostnad, bättre arbetsmiljö 
för personalen och högre kvalitet för brukarna. 

Inom myndighet och socialpsykiatri bedömer förvaltningen att ett fortsatt 
analysarbete behövs för att uppnå likvärdighet och effektiv resursanvändning. 
Kostnadsutvecklingen för köpt vård och boende inom funktionshinderområde 
behöver genomlysas för att kunna rikta åtgärderna rätt. Förvaltningen genomlyser 
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även om och i så fall i vilken omfattning förekommer det dubbla beslut inom 
funktionsstödsområde. 

2.2 Socialnämnden Centrum 
Det finns inga föreslagna åtgärder då nämnden har en ekonomi i balans. 

2.3 Socialnämnden Hisingen 
Personal och overheadkostnader 

Minskningen av budget för förvaltningsoverhead med 25 procent (15 mkr) innebär 
att om detta skulle läggas på förvaltningsgemensam administration innebär detta 
cirka 30 procent av personalkostnaderna. Detta har inte varit möjligt men 6 mkr har 
lagts som krav på anpassning. Cirka 9 mkr har därför lagts som krav inom 
kärnverksamheten. En förvaltning kräver en grundbemanning för att kunna hantera 
de processer som följer med uppdraget och svårt att få stordriftsfördelar. I 
overheadsumman ligger också IT-relaterade fast kostnader som inte bedömts 
påverkningsbara på kort sikt. 

Arkivskuld: 

Bedömning att kostnader om 2,5 mkr är nödvändiga för att hantera den arkivskuld 
som är överförd till socialförvaltning Hisingen. Denna kostnad ingår inte i lämnad 
prognos. Om nyanställning görs för detta ändamål behöver förvaltningen ta fram 
åtgärder i kärnverksamheten. 

Lokaler: 

Socialförvaltningen Hisingen har överkapacitet av lokaler som är överförda från 
tidigare organisationer till en kostnad av 8 mkr. Denna kostnad ingår i prognosen. 
En del lokaler är tomställda och har tidigare legat i den så kallade lokalbanken. 

Trygghetssatsning; 

I budget för 2021 ingick fördelning av budget för trygghetssatsning. Förvaltningen 
har inte kunnat avsätta denna budgetförstärkning till trygghetssatsning. 

Försörjningsstödet: 

Försörjningsstödet utfall är inte i balans med budget. Med en rak framskrivning av 
nettokostnad februari och samma året ut pekar detta på en obalans på 18,5 mkr. Om 
försörjningsstödet fortsätter att öka kommer denna obalans också att öka. 

 Anpassning och effektivisering: 

Socialförvaltning Hisingen arbetar inom ramen för organisationsmålet med att 
utföra rätt insatser på rätt sätt, i rätt tid, till rätt kostnad och kvalitet och av rätt 
huvudman.  Att utvärdera insatser och att förändra arbetssätt tar oftast längre tid då 
organisationens kultur och struktur ska förändras. I väntan på resultat och effekt 
kan besparingar bli aktuella såsom att vakans hålla tjänster, inköpsstopp, 
avvaktande med vissa investeringar och andra kortsiktiga lösningar som endast 
innebär att problemet skjuts på framtiden eftersom behovet kvarstår. Generella 
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besparingar kan bli aktuella. 

2.4 Socialnämnden Nordost 
Med anledning av omorganisationen var det många frågetecken inför budgetarbetet 
i socialnämnd Nordost. Två stadsdelars IFO samt fritidsverksamhet skulle bli en 
förvaltning. Verksamheter delades, kostnader tillkom, ansvar tillfördes samt chefer 
och medarbetar som besatt historiken bytte förvaltning. 

Instruktionen i organisationsförändringen var tydlig. Verksamheter och 
medarbetare som finns i de gamla stadsdelarna ska föras över till de nya 
förvaltningarna. Ett "vanligt" budgetår hade eventuella åtgärder eller 
effektiviseringar startat så snart den nya budgeten var känd. Det var inte möjligt 
inför 2021. På det fanns pandemin med en stor påverkan på hela 
samhällsekonomin. 

För att ha någon form av utgångspunkt i budgetarbetet räknade förvaltningen fram 
en "teknisk budget". Vad verksamheten skulle kosta 2021 om samma verksamhet 
bedrevs som under 2020. Den kostnaden jämfördes sedan med tilldelat 
kommunbidrag och det fanns en differens på dryga 50 mkr. 

För att kunna lägga fram ett budgetförslag till nämnden var förvaltningen tvungen 
att anpassa de tekniska kostnaderna till den tilldelade ramen. Det gjordes med 
antaganden, då organisationen eller medarbetarna inte ens var på plats för att kunna 
räkna fram exakt var avvikelserna uppstod. Förvaltningen räknar med att det såväl 
finns stordriftsfördelar i den nya organisationen som att förvaltningen kan utnyttja 
att gamla Angered varit framgångsrika inom några områden och gamla Östra 
Göteborg inom andra. Det kommer att ta tid att få effekt av den nya organisationen. 

Budget 2021 för socialnämnd Nordost är knapp. Kostnader behöver minska och 
försörjningsstödet behöver hålla sig på dagens nivå. Det finns inte utrymme för 
ytterligare verksamhetssatsningar eller utökningar.  Effekterna av 
sammanslagningen behöver nås för att budgetmålet ska hålla. 

Då förvaltningen lagt en budget i balans och räknar med att effekter under året ska 
ske som planerat finns det inga av nämnden beslutade åtgärder. 

Konsekvenserna är dock att förvaltningens kostnader behöver minska under året. 
Exakt inom vilka avdelningar och enheter samt hur mycket det behöver ske är ett 
ständigt pågående arbete som löpande behöver värderas utifrån bland annat 
behovsförändringar. 

Skulle kostnadsminskningen utebli eller istället till och med öka kan det bli aktuellt 
med både riktade åtgärder och generella besparingar. 

De ekonomiska förutsättningarna tillåter heller inte att trygghetssatsningar kan 
utökas, utan behöver finansiera redan befintlig verksamhet. 

Den arkivskuld som är överförd till socialförvaltning Nordost från tidigare 
organisationer bedöms kräva 12 årsarbetare under ett år för att hantera. 
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2.5 Socialnämnden Sydväst 
Budgetförutsättningar 

Utifrån det beskrivna underskottet i budgetarbetet beslutade nämnden att fastställa 
indexuppräkning till 1,5 procent, en generell effektivisering på 1,0 procent och det 
beslutades också att inte avsätta resurser utöver redan befintliga för 
trygghetssatsningen i kommunfullmäktiges budget. För den återstående obalansen 
på 62 mnkr beslutade nämnden den 27 januari om att hemställa till 
kommunstyrelsen om utökat kommunbidrag för 2021. 

Med anledning av omorganisationen läggs mycket fokus på att bygga upp en helt 
ny organisation och lägga grunden för en varaktigt effektiv och jämlik välfärd 
nämndens verksamheter i samverkan med övriga socialnämnder. Utöver kraft och 
energi innebär omorganisationen också kostnader, liksom arbetet med arbetet med 
Covid-19 och insatser för hemlösa i vinterkylan. 

Pågående anpassningsarbete 

Utifrån budgetförutsättningarna pågår arbete med anpassningar och 
effektiviseringar i avdelningarna utifrån det grunduppdrag som ligger på 
förvaltningen att genomföra. Fokus har hittills varit på långsiktigt hållbara 
förändringar i verksamhet och kortsiktiga besparingar som personalneddragningar, 
inköpsstopp och andra kortsiktiga besparingar har undvikits för att begränsa de 
negativa konsekvenserna för brukare, invånare och medarbetare. 

Inom barn och unga pågår till exempel arbetet med att minska antalet placeringar, 
öka andelen öppenvård i egen regi och en översyn av familjehemsplaceringar. På 
vuxenenheten genomlyser man handläggningsprocessen, kortar placeringstider och 
gör också en uppföljning av leverantörer och avtal. För boendeverksamheten 
genomfördes åtgärder under 2020 och fortsätter nu genom bland annat översyn av 
bemannings- och fastighets/lokalprocessen för att förbättra förmågan att ställa om 
verksamheten. En kartläggning genomförs också för att utreda förvaltningens 
administrativa resurser, behov och organisering. 

Helårsprognosen på -56 mnkr har i förhållande till budget påverkats negativt av 
försörjningsstödet samt prognostiserat underskott i boendeverksamheten. Bedömda 
ekonomiska effekter av anpassningsarbetet har inkluderats i prognos motsvarande 
cirka 15 mnkr innevarande år. Denna typ av åtgärder tar av erfarenhet tid att 
genomföra, men förväntas på sikt ytterligare sänka kostnadsnivån. 

Åtgärder till nämnd 

Nämnden har ännu inte föreslagits eller beslutat om några konkreta åtgärder. 
Helårsprognosen på -56 mnkr motsvarar cirka 8 procent av nämndens 
kommunbidrag och inräknat även boendeverksamhetens intäkter cirka 5 procent. I 
omfattning motsvarar det cirka 100 årsarbetare. Dessutom ska beaktas vilka 
ekonomiska effekter som går att realisera under innevarande år. 

Förvaltningen har i nuläget inte några förslag på åtgärder i denna storleksordning, 
men bedömer att konsekvenserna skulle bli omfattande och skapa ojämlikhet samt 
sannolikt långsiktigt ökade samhällskostnader. 
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3 Konsekvenser av nya uppdrag 
från kommunfullmäktiges 
budget för år 2021 

3.1 Nämnden för funktionsstöd 
Kostnadsdrivande och/eller ej finansierade nya uppdrag i 2021 års budget 

Uppdrag Beräknad ekonomisk effekt, tkr 

 2021 Helår 

   

I nuläget ser nämnden för funktionsstöd inte att de uppdrag som nämnden fått i 
kommunfullmäktiges budget eller utanför budget är kostnadsdrivande eller saknar 
finansiering för 2021. Däremot kan konsekvenser av de uppdrag som har utredande 
karaktär innebära kostnadsökning inför 2022. 

3.2 Socialnämnden Centrum 
Kostnadsdrivande och/eller ej finansierade nya uppdrag i 2021 års budget 

Uppdrag Beräknad ekonomisk effekt, tkr 

Uppdrag som ej finansierats av 
kommunfullmäktige 

2021 Helår 

Avhopparverksamhet   

Förstärkt familjerådgivning   

Förstärka det uppsökande arbetet gentemot 
barn och ungdomar 

  

Samordna stadsområde Centrum   

Regionalt stödcentra hedersrelaterat våld   

Övertagande av ansvar för ansökningar 
statsbidrag inom socialtjänsten 

  

Förvaltningen ser att flera av uppdragen kommer innebära antingen en ökning av 
personella resurser och/eller förändrade arbetssätt som i sin tur kräver inledande 
ökade kostnader. Den sammantagna merkostnaden är ej framräknad i nuläget men 
förvaltningen bedömer att uppdragen ryms inom årets budgetram 2021. 
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3.3 Socialnämnden Hisingen 
Kostnadsdrivande och/eller ej finansierade nya uppdrag i 2021 års budget 

Uppdrag Beräknad ekonomisk effekt, tkr 

 2021 Helår 

Socialnämnderna får i uppdrag att säkerställa 
att stadens rutin för motprestation för 
försörjningsstöd efterlevs samt satsa på tidiga 
insatser för att minska beroendet av 
försörjningsstöd 

  

Socialnämnderna får i uppdrag att säkra 
stadens tillgång till jour och familjehem samt 
utveckla uppföljningen av verksamheten 

  

Fem uppdrag avseende våld i nära, 
våldsutsatthet och extremism 

  

De nya socialnämnderna får i uppdrag att, i 
samarbete med idrott- och föreningsnämnden 
skyndsamt förstärka det uppsökande arbetet 
gentemot barn och ungdomar genom 
samverkan med föreningslivet 

  

Samordna stadsområde Hisingen   

På uppdragen ovan har förvaltningen inte gjort beräkningar hur kostnadsdrivande 
dessa uppdrag är.  Om ett nytt uppdrag görs behöver andra saker inom 
förvaltningen upphöra. 

När det gäller uppdraget om motprestation  och tidiga insatser hänger detta ihop 
med samverkan med andra aktörer och den enskildes individuella förutsättningar. 
Det behöver formas och skapas anpassade insatser för de mångfacetterade 
försörjningshindren som finns inom målgruppen. 

När det gäller uppdraget om familjehem behöver ett paket av åtgärder införas för 
att det ska vara attraktivt att bli familjehemsförälder i kommunal regi. Här styr 
marknaden och kommunen konkurrerar med privata företag. För att kunna 
attrahera föräldrar görs bedömningen att en "investering" göras utifrån olika 
perspektiv. 

När det gäller de olika uppdragen kopplat till våld i nära, våldsutsatthet och 
extremism är en röd tråd "att förstärka". Detta innebär att om förstärkning görs här 
behöver något att minska. 

När det gäller förstärka det uppsökande arbetet mot barn och ungdomar. Vi tolkar 
detta uppdraget som en utökning vilket det inte finns resurser för. 

När det gäller samordning av stadsområde Hisingen kräver detta en 
minimibemanning för att leverera på uppdraget.  Detta innebär att vi kan inte göra 
mer anpassningar än det som gjorts hittills (5 mkr). 
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3.4 Socialnämnden Nordost 
Kostnadsdrivande och/eller ej finansierade nya uppdrag i 2021 års budget 

Uppdrag Beräknad ekonomisk effekt, tkr 

 2021 Helår 

   

Förvaltningen ser att flera av uppdragen kommer att innebära antingen en ökning 
av de personella resurserna eller ett förändrat arbetssätt som i sin tur kräver 
inledande ökade kostnader. Var och en bedöms inte påverka i stor utsträckning, 
men tillsammans innebär det kostnadsökningar under året. De ekonomiska 
förutsättningarna för året är sådana att för att kunna utföra nya insatser och uppdrag 
behöver annan verksamhet minska. 

Då förvaltningen fortfarande arbetar med att få ihop de gamla kulturerna från två 
stadsdelar till en, är det inte möjligt att bedöma i kronor hur mycket just förändrat 
arbetssätt utifrån uppdragen kommer att innebära i relation till att skapa gemensam 
hantering av två tidigare skilda rutiner. 

3.5 Socialnämnden Sydväst 
Kostnadsdrivande och/eller ej finansierade nya uppdrag i 2021 års budget 

Uppdrag Beräknad ekonomisk effekt, tkr 

 2021 Helår 

Socialnämnderna får i uppdrag att säkerställa 
att stadens rutin för motprestation för 
försörjningsstöd efterlevs samt satsa på tidiga 
insatser för att minska beroendet av 
försörjningsstöd. 

  

Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo 
och stadsdelsnämnden Västra Göteborg får i 
uppdrag att driva vidare Fritidsbanken i Västra 
Frölunda. Uppdraget övergår till 
socialnämnden Sydväst efter årsskiftet 
2020/2021. 

  

De nya socialnämnderna Centrum, Hisingen, 
Nordost och Sydväst samt den nya nämnden 
för funktionsstöd får i uppdrag att fortsätta med 
utvecklingen av ett koordinerande arbetssätt 
och den generella samverkan för att underlätta 
för människor med omfattande eller 
komplicerade behov av stöd. 

  

Kommunstyrelsens hemställan till socialnämnd 
Sydväst att skyndsamt se över situationen och 
vid behov genomföra stöttande åtgärder i 
samverkan med civilsamhälle och ideella 
aktörer för att säkerställa att den särskilda 
nödhjälp som kan vara nödvändig med 
anledning av kylan finns tillgänglig. 
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I tabellen ovan har även inkluderats uppdrag som lämnats till nämnden utanför budgetbeslutet för 2021. 

Förvaltningen ser att flera av nämndens uppdrag kommer att innebära antingen en 
ökning av de personella resurserna eller ett förändrat arbetssätt och 
ianspråktagande av befintliga resurser som medför att prioriteringar behöver göras i 
grunduppdraget. Utifrån nämndens verksamhetsplan och hantering av uppdragen 
bedöms de inte var för sig påverka i så stor utsträckning, men tillsammans innebär 
det att både ekonomiska och personella resurser ianspråktas under året. 

Förvaltningen arbetar fortfarande med att lägga grunden för den nya organisationen 
och få ihop kultur, arbetssätt och resurser från tre tidigare förvaltningar. Det är 
därför kopplat till en alltför stor osäkerhet att beräkna ekonomisk effekt för varje 
enskilt uppdrag, men i tabellen ovan listas de som bedöms kunna medföra en 
utökad kostnad utöver befintliga resurser. 
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4 Kostnader med anledning av 
pandemin och eventuella 
andra engångskostnader 

4.1 Nämnden för funktionsstöd 

Orsak till kostnaden 
Bedömd 

kostnadseffekt 
2021 

Orsakas av 
pandemin 

Omställningskostnader ny nämndorganisation 5 200  

Projektkostnader ny nämndorganisation 2 300  

Tomställda lokaler 3 500  

Extra bemanning covid-19 20 000 X 

4.2 Socialnämnden Centrum 

Orsak till kostnaden 
Bedömd 

kostnadseffekt 
2021 

Orsakas av 
pandemin 

Merkostnad lokaler med anledning av 
omorganisation då lokaler fasas ut/tomställs 

3 000 tkr  

Förvaltningen bedömer ej några större merkostnader under 2021 på grund av 
pandemin. Delvis påverkas avgiftsintäkter som minskar något för verksamheter 
som har samtalsmottagningar. Till viss del ökade vikariekostnader. För vissa 
verksamheter har pandemin inneburit lägre kostnader på grund av minskat 
öppethållande eller tillfällig nedstängning. 

Förvaltningen ser än så länge inte någon ökning av ekonomiskt bistånd föranlett av 
pandemin. 

På längre sikt bedöms pandemin kunna leda till kostnadskonsekvenser relaterat till 
bland annat försörjningsstödets utveckling, psykisk ohälsa bland unga, missbruk, 
våld i nära samt risker inom integrationsområdet. 

  

4.3 Socialnämnden Hisingen 

Orsak till kostnaden 
Bedömd 

kostnadseffekt 
2021 

Orsakas av 
pandemin 
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Förvaltningen ser inga större merkostnader på 
grund av pandemin förutom försörjningsstöd. 
På sikt kan detta föranleda samhälleliga 
merkostnader för staden i form av utanförskap, 
missbruk, våld och trygghetsfrågor. 

  

Tomställd lokal och överkapacitet när det 
gäller då ansvaret för lokalerna överförts till 
socialförvaltning Hisingen 

8 000  

Försörjningsstöd, ökning  från våren 2020 18 500 x 

Kostnader som fördelats i samband med 
omorganisationen 

1 000  

4.4 Socialnämnden Nordost 

Orsak till kostnaden 
Bedömd 

kostnadseffekt 
2021 

Orsakas av 
pandemin 

   

Socialförvaltning Nordost dras med en del kostnader med anledning av pandemin i 
form av överanställningar, extra städ och skyddsutrustning med mera. Även 
intäktsbortfall då samlingslokalerna hyrs ut betydligt mindre än vanligt. 

Förvaltningen konstaterar dock att framtida kostnader, både i närtid och på längre 
sikt, kan bli stora på grund av social utsatthet, missbruk, utanförskap samt våld och 
trygghetsfrågor. 

  

4.5 Socialnämnden Sydväst 

Orsak till kostnaden 
Bedömd 

kostnadseffekt 
2021 

Orsakas av 
pandemin 

Ny nämndorganisation, projektkostnader mm 1 000  

Tomställda lokaler 4 000  

Skyddsutrustning och utökad bemanning på 
boendena Kallebäck och Bergsjöhöjd 

2 000 X 

Försörjningsstöd (ökning från våren 2020 till 
nuvarande nivå) 

9 000 X 

Överskjutande kostnader avseende ny nämndorganisation och avslut av 
stadsdelsorganisationen är ännu inte summerade och det finns också en oklarhet 
kring fördelning mellan de nya nämnderna och eventuell finansiering. 

Förvaltningen har framförallt i boendeverksamheten ett flertal fastigheter och 
lokaler som är under uppsägning eller i processen att hitta andra 
användningsområden. Beroende på utfallet av detta påverkas kostnaden för de 
tomställda lokalerna. Eftersom det ofta är långdragna processer och nya behov av 
lokalförändringar kan uppkomma är det dock vanskligt att betrakta det som en "ren 
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engångskostnad". 

Kopplat till pandemin är bemanningen temporärt utökad i boendeverksamheten 
(prognos tom juni) och skyddsutrustning medför också vissa merkostnader. 

Avseende försörjningsstödet har en kostnadsökning motsvarande cirka 9 mnkr på 
helårsbasis skett jämfört med föregående år. Det kan ha flera orsaker, effekterna av 
pandemin på arbetsmarknaden är sannolikt avgörande för trendbrottet som skett 
efter flera års nedgång. Den långsiktiga utvecklingen av försörjningsstödet är 
osäker men det finns i nuläget inget som tyder på en snar återgång till tidigare 
kostnadsnivåer. 

På längre sikt finns risker att pandemin även kan leda till ökade kostnader relaterat 
till bland annat psykisk ohälsa, missbruk och våld i nära relationer. 


	Redovisning av uppdrag att bereda initiativärendet avseende de ekonomiska förutsättningarna i de nybildade välfärdsnämnderna
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension
	Bilagor
	Ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Stadsledningskontorets bedömning

	bil2.pdf
	1 Ekonomiskt resultat - budget, utfall och prognos
	1.1 Nämnden för funktionsstöd
	1.2 Socialnämnden Centrum
	1.3 Socialnämnden Hisingen
	1.4 Socialnämnden Nordost
	1.5 Socialnämnden Sydväst

	2 Konsekvensbeskrivningar av föreslagna åtgärder för att nå ekonomi i balans
	2.1 Nämnden för funktionsstöd
	2.2 Socialnämnden Centrum
	2.3 Socialnämnden Hisingen
	2.4 Socialnämnden Nordost
	2.5 Socialnämnden Sydväst

	3 Konsekvenser av nya uppdrag från kommunfullmäktiges budget för år 2021
	3.1 Nämnden för funktionsstöd
	3.2 Socialnämnden Centrum
	3.3 Socialnämnden Hisingen
	3.4 Socialnämnden Nordost
	3.5 Socialnämnden Sydväst

	4 Kostnader med anledning av pandemin och eventuella andra engångskostnader
	4.1 Nämnden för funktionsstöd
	4.2 Socialnämnden Centrum
	4.3 Socialnämnden Hisingen
	4.4 Socialnämnden Nordost
	4.5 Socialnämnden Sydväst


	yrk_SD_2.2.1_20210421.pdf
	Yrkande angående – Redovisning av uppdrag att bereda initiativärendet avseende de ekonomiska förutsättningarna i de nybildade välfärdsnämnderna
	Yrkande angående – Redovisning av uppdrag att bereda initiativärendet avseende de ekonomiska förutsättningarna i de nybildade välfärdsnämnderna
	Förslag till beslut
	Yrkandet


	yttr_VMP_2.2.1_20210421.pdf
	Yttrande angående – Redovisning av uppdrag att bereda initiativärendet avseende de ekonomiska förutsättningarna i de nybildade välfärdsnämnderna.


