
Yrkande angående – yrkande från Demokraterna 
angående förtydligande av de satsningar i samband 
med Delårsrapport mars 2022 som ska ses som 
långsiktiga 
Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. De delar av indikatorn ”Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet” 
som innebär besparingsmålvärden för år 2030 för socialnämnderna, nämnden för 
funktionsstöd och äldre- samt vård- och omsorgsnämnden upphävs med omedelbar verkan.  

2. Förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden, socialnämnderna, äldre- samt 
vård- och omsorgsnämnden samt nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att öka antalet 
anställda inom samtliga personalgrupper som utför välfärds-, utbildnings- och trygghetsarbete. 
Detta uppdrag ersätter tidigare budgetuppdrag om att ”personalvolymerna ska minska”.  

3. Yrkandet från Demokraterna avslås.  
  
 

Yrkandet 
 
Sedan mandatperiodens början regeras Göteborg genom en personalminskningsdoktrin. Trots att det är 
uppenbart att välfärden försämras, otryggheten förvärras och segregationen försvåras när den 
kommunala personalen tilldelas otillräckliga resurser, har för få kollegor och lider under för dåliga 
villkor har det moderatledda högerstyret – i budget efter budget – prioriterat verkningslösa och 
kortsiktiga insatser över långsiktig upprustning och omfördelning till den första linjens personal. 
Resultatet är en växande byråkrati och allt tunnare medarbetarled i den del av välfärden som hade varit 
i störst behov av fler anställda: förskolorna, skolorna, äldreomsorgen, funktionsstödet och 
socialtjänsten.  
 
Demokraternas yrkande medger detta. Vi har inga sakpolitiska invändningar mot att Demokraterna vill 
att kommunfullmäktiges beslut ska omvandlas till praktisk politik, men Socialdemokraterna kan inte 
rösta för ekonomisk politik som man inte själva har varit med och förhandlat om. Vi beklagar djupt att 
den förhandling som ägt rum mellan fem partier – Moderaterna, Demokraterna, Centerpartiet, 
Liberalerna och Kristdemokraterna – i slutändan visade sig vara ofullständig och ofärdig. När 
avgörande ekonomiska och verksamhetsmässiga beslut fattas är det av stor vikt att de partier som står 
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bakom den beslutade politiken också är överens om hur man vill genomföra politiken och omsätta 
pengarna i praktisk verksamhet på ett sådant sätt att det gör skillnad för medborgarna och ger dem 
verklig valuta för sina skattepengar. Det kan inte vara oppositionens uppgift att kompensera för 
bristfälliga förhandlingar och ofärdiga beslut. 
 
Hade Demokraterna, och fler partier än dem, valt stötta det socialdemokratiska delårsrapportsyrkandet 
hade välfärden fått en välbehövlig personalförstärkning, åtgärderna mot nyrekrytering intensifierats, 
segregationen angripits mer kraftfullt, kultursektorn värnats och mäns våld mot kvinnor bekämpats. 
Framförallt ville Socialdemokraterna, som enda parti i kommunfullmäktige, använda det 
prognostiserade resultatet till att höja lönerna i just de yrkesgrupper som sliter hårdast, har lägst 
pensioner, tog Göteborg genom pandemin och – inte minst – lider av svår bemanningsbrist. Genom att 
låta arbetstagarnas representanter förhandla om en särskild lönepott, som hade höjt lönerna för många, 
hade satsningarna gjorts permanenta per definition. Vi beklagar att inte fler partier valde den vägen. 
Förhoppningsvis kan denna process innebära att vissa lärdomar kan dras om skillnaden mellan vissa 
partiers retoriska utfästelser och de åtgärder man faktiskt är villig att genomföra.  
 
Om Socialdemokraterna får göteborgarnas förtroende att leda Göteborg efter valet 2022 är vår 
ambition och vårt löfte att – precis som i våra oppositionella budgetförslag under mandatperioden – 
sätta välfärden och välfärdspersonalen före ideologiska utförsäljningar, marknadsexperiment, 
nedskärningsindikatorer, onödigt stora överskott och kortsiktiga ryck i den ekonomiska politiken. Men 
det finns ingen anledning att inte börja nu. Vi föreslår därför att de besparingsindikatorer som 
pådyvlats nämnderna inom det sociala området upphävs med omedelbar verkan, för att därigenom 
undanröja det hinder för personalökning som korta, medellånga och långa nedskärningsmål – om hela 
en tredjedel av verksamheten, i vissa fall – innebär för välfärden. Vi föreslår också att 
välfärdsnämnderna tilldelas ett tydligt och specifikt uppdrag från kommunfullmäktige om att öka 
antalet anställda i alla yrkesgrupper som levererar välfärdstjänster och omsorg, som utbildar och tar 
hand om barn och som ökar tryggheten i Göteborg och för göteborgarna. Sammantaget skulle detta 
innebära en omprioritering, där de senaste fyra årens politik ersätts med en politisk styrning som låter 
behovet bestämma. Det tjänar välfärden och välfärdspersonalen på.  
 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (2) 
  

   

Yrkande angående förtydligande av de 
satsningar i samband med Delårsrapport 
mars 2022 som ska ses som långsiktiga 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Följande satsningar enligt kommunfullmäktiges beslut (2022-05-19) som följd av 
Delårsrapport mars 2022 ska ses som långsiktiga och permanent justering sker 
genom ordinarie budgetprocess: 

a. Socialnämnd centrum får i uppdrag att stärka avhopparverksamheten. För 
detta ändamål tillförs 10 mnkr till socialnämnd centrum. 

b. Kommunstyrelsen omprioriterar 10 mnkr från den kommuncentrala 
potten försörjningsstöd extra beredskap som reserveras för 
kommunstyrelsen för att utvidga Kunskapscentrum mot organiserad 
brottslighet för att även omfatta arbete mot släktbaserade kriminella 
nätverk. 

c. Kommunstyrelsen omprioriterar 40 mnkr från den kommuncentrala 
potten försörjningsstöd extra beredskap till en ny kommuncentral pott för 
att förstärka sociala insatser i skolorna. Socialnämnderna och 
grundskolenämnden ska gemensamt avropa medel för insatserna under 
2022. 

d. Grundskolenämnden får i uppdrag att säkerställa särskilt stöd, tidiga 
insatser och en stärkt elevhälsa. För detta ändamål tilldelas nämnden 50 
mnkr. 

e. Förskolenämnden får i uppdrag att genomföra fler trygghetsskapande 
åtgärder i förskolan. 10 mnkr avsätts kommuncentralt som 
socialnämnderna och förskolenämnden gemensamt ska avropa utan 
ytterligare beslut i kommunstyrelsen. 
 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta in ovan nämnda uppdrag och dess 
finansiering som permanent justering i ordinarie budgetprocess. 

Yrkandet 
I samband med Delårsrapport mars 2022 gjordes omfattande satsningar på trygghet och 
välfärd. När nu nämnderna har att genomföra satsningar har frågeställningar om 
satsningarna varaktighet uppstått. För att nämnderna ska känna sig trygga i att utveckla 
verksamheten och rekrytera enligt de utökade uppdragen sker här ett förtydligande om de 
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satsningar som ska ses som långsiktiga och där permanent justering sker genom ordinarie 
budgetprocess. 
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