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Yrkande angående politisk kontroll över de 
nya nämndernas personalstruktur 
 

Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige:  

1. Interimistisk nämnd med ansvar för funktionshinder, intermistisk nämnd med 
ansvar för äldreomsorg och fyra interimistiska nämnder med ansvar för IFO 
tillsätts senast juni 2020 och ska genomföra sina första sammanträden under 
samma månad. 
  

Yrkandet 
 
Det gläder Socialdemokraterna och Demokraterna att samtliga partier nu har omfamnat 
det vårt förslag om hur nämndorganisationen ska se ut. Samtidigt är vi oroade över 
bristen på politisk styrning i processen, och vilka konsekvenser detta kan få för 
förvaltningarnas personalmässiga sammansättning. De kommande sex nämnderna 
behöver, redan i ett tidigt skede, organiseras på sådant sätt att välfärdsuppdraget utgör 
huvudfokus. 
 
I dagsläget finns starka indikationer om att antalet chefsled och att den administrativa 
kvoten av personalstyrkan prognostiseras bli närmast oförändrad – och detta utan politisk 
styrning. Vi menar att detta måste förändras. För att kunna tillgodose göteborgarnas 
legitima behov av ett utökat och kvalitativt välfärdsåtagande behöver den första linjens 
personal, som andel av lönekostnad och totalt antal anställda, öka relativt andra 
yrkesgrupper inom de nya förvaltningarna. Omorganisationen måste användas för att 
omfördela stadens gemensamma resurser: Från administrativa och interna funktioner, till 
den första linjens chefer och medarbetare. Antalet chefsled och den administrativa 
personalgruppen måste hållas till ett minimum, och detta särskilt inledningsvis. Om 
ytterligare behov av administrativ förmåga och interna processer uppstår kan berörd 
nämnd tillåtas expandera, under tydlig kontroll och efter politiska beslut, inom även dessa 
delar i ett senare skede.  
 
För att stoppa denna utveckling krävs demokratisk kontroll redan i planeringsstadiet. Vi 
vill därför att interimistiska nämnder tillsätts skyndsamt, men senast i juni 2020. De 
interimistiska nämnderna – där göteborgarnas representanter sitter – får därmed 
möjligheten att påverka såväl personalstruktur som personalsammansättning i stadens nya 
nämnder. 
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Socialdemokraterna, Demokraterna 
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