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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 100 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 140 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 

Kommunstyrelsen 
 
 

 

  
  

Nytt Yrkande 
Särskilt Yttrande 
2021-03-17 
 

M, L, C, S 
KD 
 
 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 2 (3) 
   
   

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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