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Yrkande angående – 2.2.10 Yrkande från S
angående ekonomiska situationen i vissa
nämnder
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:
1. Yrkandet avslås.
2. Förskolenämnden ges mandat att ianspråkta upp till 130 mnkr som utökad ram av sitt
egna kapital under år 2022.

Yrkandet
Vi konstaterar en stor diskrepans i budgetunderlaget vad gäller prognostiserat antal barn
för 2022 enligt stadsledningskontoret respektive förskolenämndens underlag. Vidare
råder fortsatt oklarhet kring konsekvenser från införandet av nya hyresmodellen.
Ytterligare en omständighet som tillkommit är en större andel yngre förskolebarn som
kräver en betydligt högre barnpeng vid tilldelning till respektive förskola. Detta har inte
framkommit i det tidigare budgetunderlaget och det är något som bör vara med i framtida
verksamhetsnomineringar. Förstärkningen finansieras genom att förskolenämnden får
mandat att ianspråkta 130 mnkr av sitt egna kapital för 2022.
Eventuella justeringar av ekonomiska ramar för övriga välfärdsnämnder får ske utifrån
identifierade behov i uppföljningsrapport 1.
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Kommunstyrelsen

Yttrande
2021-12-15
2.2.22

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet)

Yttrande om den ekonomiska situationen i
vissa nämnder
Högerpartiernas besparingar slår hårt mot många grupper i samhället. Vi rödgrönrosa
avser att återkomma i hur vi kan lätta högerstyrets nedskärningspolitik inom välfärden. I
detta arbete kommer vi att försöka ena de partier som motsätter sig nedskärningarna.
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Kommunstyrelsen

Reviderat yrkande

(S, V, MP)

2022-01-10

2.2.10

Yrkande angående ekonomiska situationen i
vissa nämnder
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Förskolenämndens kommunbidrag justeras upp med 70 mnkr till 4 551 130 tkr.
2. Nämnden för funktionsstöds kommunbidrag justeras upp med 85 mnkr till 4 771 830 tkr.
3. Socialnämndernas kommunbidrag justeras upp med 70 mnkr enligt:
a. Nordost 28,3 mnkr till 1 619 901 tkr, varav 17 mkr primärt ska användas
till att förstärka brottsförebyggande insatser med ett särskilt fokus på
barn och unga.
b. Centrum 11,2 mnkr till 1 198 287 tkr, varav 7 mkr primärt ska användas
till att förstärka brottsförebyggande insatser med ett särskilt fokus på
barn och unga.
c. Sydväst 11,5 mnkr till 734 110 tkr, varav 7 mkr primärt ska användas till
att förstärka brottsförebyggande insatser med ett särskilt fokus på barn
och unga.
d. Hisingen 19,0 mnkr till 1 143 282 tkr, varav 11 mkr primärt ska användas
till att förstärka brottsförebyggande insatser med ett särskilt fokus på
barn och unga.
4. Grundskolenämndens kommunbidrag justeras upp med 43 mnkr till 8 923 990
tkr. Tillförda medel ska huvudsakligen användas för att motverka besparingar
inom lokalvård, måltid, vaktmästeri, elevhälsa och kulturskola.
5. Trafiknämndens kommunbidrag justeras ned med 43 mnkr till 1 289 870 tkr.
6. De centralt avsatta medlen för evakuerings- och omställningskostnader justeras
ned med 55 mnkr till 115 mnkr.
7. De centralt avsatta beredskapsmedlen för försörjningsstöd justeras ned med 50
mnkr.
8. Kommunens budgeterade resultat justeras ned med 120 mnkr till 600 mnkr.

Yrkandet

Den borgerliga budgeten medger ett otillräckligt ekonomiskt utrymme för många delar av
Göteborgs kommunala verksamheter, och i synnerhet för välfärdssektorerna. Under
mandatperioden har de borgerliga partierna motiverat sina besparingskrav med
effektiviseringsbehov och digitaliseringsmöjligheter. Den faktiska utvecklingen har
dementerat dessa teorier. Konsekvenserna av högerns ekonomiska politik är desamma
som alltid; färre anställda i den första linjens välfärd, pressade enhetschefer och
försämrad kvalitet i välfärdstjänsterna. År 2022 riskerar budgeten att innebära nedlagda
förskolor, mindre brottsförebyggande arbete och sämre omsorg för barn med
funktionsnedsättningar.
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Socialdemokraterna och de rödgrönrosa partierna gick till budgetfullmäktige med olika
budgetförslag. Vi ser olika på många av de saker som ingår i en budget, men enas i detta
yrkande till ett visst försvar för välfärden. Gemensamt vill vi genomföra ett antal fullt
finansierade och ansvarsfulla justeringar inom den borgerliga budgetens ekonomiska
ramar för att stoppa oåterkalleliga försämringar och trygga Göteborgs framtid.
Det ekonomiska förstärkningsyrkandets inriktning och fokus ligger på att mildra den
borgerliga budgetens negativa konsekvenser för de socialt förebyggande verksamheterna
för barn och unga i Göteborg. Medel tas från de centralt avsatta pengarna för
försörjningsstöd, som ändå förväntas vara fortsatt lågt under 2022, och fördelas till
socialnämnderna enligt den nya resursfördelningsmodellen för behoven för just barn och
unga – och en hög andel av pengarna ska användas specifikt till att förhindra att barn och
unga utsätts för brott, rekryteras till kriminella gäng, fastnar i missbruk eller på annat sätt
dras in i brottslig aktivitet. Medlen ska nå både unga pojkar och flickor.
Grundskolenämndens justerade medel är ämnade att bland annat mildra de negativa
effekterna som de borgerliga partiernas budget för elevhälsan och kulturskolan som
riskerar besparingar som särskilt går ut över barn i utsatta områden. Men också till att
stoppa omöjliga effektiviseringar för den personal som ofta glöms bort: lokalvårdare,
måltidsbiträden och vaktmästare. Förskolan räddas undan nedläggningar och långtgående
nedskärningar. Funktionsstödsverksamheten behöver inte drastiskt försämra omsorgen,
och då särskilt för de barn och föräldrar som har störst behov av komplicerade och
kostsamma insatser.
Sammantaget är yrkandet riktat mot att trygga stadens jämlikhethetsarbete och förhindra
att barn och unga utsätts för brott, rekryteras till kriminella gäng och förebygga
brottslighetens själva uppkomst. . Dessa investeringar i barn och unga kommer att bära
sig på sikt, precis som investeringar i byggnader och infrastruktur. Detta är en insikt de
borgerliga saknat i sin egen budget och som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet,
Miljöpartiet och Feministiskt initiativ nu gemensamt vill åtgärda.
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