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Nämndens verksamhetsnominering inför 
budget 2021–2023  

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

1. Stadsdelsnämnden beslutar om verksamhetsnominering inför budget 2021–2023.  

2. Stadsdelsnämnden översänder verksamhetsnominering till kommunstyrelsen för 

att bifogas Förutsättningar för budget 2021 – 2023 för Göteborgs stad. 

3. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.  

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

beslutar stadsdelsnämnden om verksamhetsnominering inför budget 2021–2023 och 

översänder den till kommunstyrelsen för att bifogas Förutsättningar för budget 2021–

2023 för Göteborg Stad.  

Verksamhetsnominering innehåller frågor som stadsdelsnämnden bedömer viktiga i det 

centrala budgetarbetet inför 2021–2023.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Kommunfullmäktiges fördelning i budget kan få stora effekter på de nya nämnderna och 

dem de är till för. Därför lyfter stadsdelsnämnden upp frågor som förstärkning av budget 

för tidiga insatser som den nya socialtjänstlagen förväntas lägga fokus på.  

Stadsdelsnämnden lyfter även upp ekonomiska risker vad gäller lokaler vid införande av 

LOV äldreboende och lokalförsörjningsprocessen.  

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

Bedömning ur social dimension 
Kommunfullmäktiges budget för 2021 och de nya nämnderna kan påverka personer som 

har behov av stöd från kommunen. I de nya nämnderna är det särskilt viktigt att säkra 

samverkan så att stadens organisering inte påverkar dem vi är till för. Därför lyfter 

stadsdelsnämnden upp samverkan kring personer som har behov av insatser både från 

individ- och familjeomsorg och funktionshinder, särskilt personer inom socialpsykiatri 

och barn, unga och deras familjer. Samverkan mellan fritid och kulturskolan är viktig för 

barn och ungas rätt till fritid.  
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Att satsa på tidiga insatser i barns liv och förebygga ojämlikhet är viktigt för att bidra till 

en jämlik stad. Det är en viktig förutsättning som lyfts i Göteborgs stads program för en 

jämlik stad. Hur kommunfullmäktige prioriterar utifrån grunduppdragen är avgörande för 

vilken effekt jämlikhetsarbetet kommer få. 

Samverkan 
Samverkan sker i förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2020-04-16.  

Bilagor 
1. SDN Lundbys verksamhetsnominering inför budget 2021–2023. 
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Ärendet  
Stadsdelsnämnden beslutar om verksamhetsnominering inför budget 2021–2023 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 2021 – 2023 för Göteborgs stad. 

Stadsdelsnämndens verksamhetsnominering innehåller de områdena som 

stadsdelsnämnden ser som viktiga i det centrala budgetarbetet inför 2021. 

Verksamhetsnominering är uppdelad per verksamhetsområde vilket går i linje med den nu 

kända uppdelningen för nya nämnder från 2021. Den innehåller dessutom ett avsnitt om 

implementering av barnkonventionen och ny nämndorganisation 2021.  

Förvaltningens bedömning 
I detta ärende gör förvaltningen ingen egen bedömning.  

 

Stadsdelsförvaltning Lundby 
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