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Nämndens verksamhetsnomineringar inför 
budget 2022-2024  

Förslag till beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner nämndens verksamhetsnominering 

inför budget 2022-2024 enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1. 

2. Nämnden för funktionsstöd översänder tjänsteutlåtandets bilaga 1 till 

kommunstyrelsen för att bifogas Förutsättningar för budget 2022-2024 för 

Göteborgs Stad. 

3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Sammanfattning  
I enlighet med kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll 

beslutar nämnden för funktionsstöd om verksamhetsnominering inför budget 2022-2024 

och översänder den till kommunstyrelsen för att bifogas Förutsättningar för budget 

2022– 2024 för Göteborg Stad.  

Verksamhetsnominering innehåller frågor som nämnden för funktionsstöd bedömer 

viktiga i det centrala budgetarbetet inför 2022.  

Bedömning ur ekonomisk dimension  
Kommunfullmäktiges fördelning i budget får stor effekt för nämnden för funktionsstöds 

verksamheter och dem de är till för. Därför lyfter nämnden för funktionsstöd upp 

verksamhetnomineringar som påverkar budget och därmed förutsättningar för att utföra 

grunduppdraget och att utveckla verksamheten.  

Bedömning ur ekologisk dimension  
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension  
Kommunfullmäktiges budget 2022 påverkar målgruppen som finns inom nämnden för 

funktionsstöds verksamhetsansvar. För att nämnden för funktionsstöd ska nå 

kommunfullmäktiges mål och bidra i programmet för full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättningar är nämndens verksamhetsnomineringar av vikt för att skapa 

förutsättningar i nämndens verksamheter.  

Samverkan  
Samverkan sker i förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2021-04-15.  

Förvaltningen för funktionsstöd 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-03-31 

Diarienummer N161-0651/21 

 

Handläggare 

Moa Ohlsson 

Telefon: 031-366 76 67 

E-post: moa.ohlsson@funktionsstod.goteborg.se 
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Bilagor  
1. Nämnden för funktionsstöds verksamhetsnomineringar inför budget 2022-

2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], tjänsteutlåtande 3 (3) 

Ärendet  
Nämnden för funktionsstöd beslutar om verksamhetsnomineringar inför budget 2022-

2024 och översänder underlaget till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet  
Enligt kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska 

”Göteborgs stads nämnder skall senast under mars månad varje år inleda ett arbete med 

att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med utgångspunkt ifrån 

innevarande års nämndbudget. Denna verksamhetsnominering skall beslutas i april 

månad. Nomineringen ska överlämnas till det politiska budgetarbetet och skickas in till 

stadsledningskontoret, vilka ska bifoga verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget 

som presenteras i maj månad.”  

Verksamhetsnomineringen kommer inte att bearbetas av stadsledningskontoret utan 

biläggs i sin helhet till Förutsättningar för budget 2022 – 2024 för Göteborgs stad.  

Nämnden för funktionsstöds verksamhetsnomineringar innehåller de områdena som 

nämnden ser som viktiga i det centrala budgetarbetet inför 2022 enligt bilaga 1.  

Förvaltningens bedömning  
Förvaltningen har tagit fram ett underlag för verksamhetsnominering till nämnden. 

Nomineringen för 2022–2024 tar fasta på områden som har en inverkan på 

grunduppdraget och har i de flesta fall ekonomisk effekt. Utgångspunkten är att fånga 

verksamhetnomineringar av väsentlig karaktär som bedöms vara svåra att hantera för 

nämnden utan att det har en negativ effekt på grunduppdraget och dem vi är till för.  
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