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Grundskolenämndens 
verksamhetsnominering inför budget 2023  

Förslag till beslut 
I grundskolenämnden 

Grundskolenämnden godkänner verksamhetsnomineringar inför budget 2023, enligt 

tjänsteutlåtandets bilaga 1 och översänder till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska alla 

nämnder i Göteborgs Stad upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, som ska 

överlämnas till det politiska budgetarbetet. Nomineringen ska förhålla sig till lagstiftad 

verksamhet, nämndens reglemente och budget. Förvaltningen har identifierat tre områden 

som tillsammans påverkar nämndens möjlighet att fullgöra kärnuppdraget med hög 

kvalitet. Detta återspeglas i nämndens verksamhetsnominering.  

1. Förändrad styrning inom lokal- och hyresområdet 

2. Omvärldsfaktorer som driver kostnads- och löneutveckling 

3. Ambitionsökningar till följd av staden planer och program 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Flera av nomineringarna avser ekonomiska förändringar som påverkar nämndens 

förutsättningar. Förvaltningen ser att de ekonomiska osäkerheterna kommer att öka inför 

budgetåret 2023 vilket kraftigt kan minska utrymmet för att finansiera grunduppdraget. 

Därför handlar flera av nomineringarna om att synliggöra ändrade ekonomiska 

förutsättningar för grundskolenämnden inför 2023. De kostnadsberäkning som framgår av 

bilagan avser grundskolenämndens ekonomiska effekter. Det är viktigt att beakta att 

fristående huvudmän också ska kompenseras utifrån bidrag på lika villkor.  

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

Bedömning ur social dimension 
Att elever lyckas ta sig in och fullfölja ett nationellt gymnasieprogram är en av de 

viktigaste faktorerna för att bidra till ett jämlikt och hållbart samhälle. Nämndens 

resursfördelningsmodell bygger på fördelning efter behov, bland annat utifrån 

socioekonomiska faktorer. I verksamhetsnomineringen beskrivs flera faktorer, 

exempelvis ökade lokalkostnader och kommunala ambitionshöjningar, som kan påverka 
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arbetet med nämndens kärnuppdrag. Om nämnden inte får täckning för ökade kostnader 

till följd av omvärldsfaktorer och stadens ändrade styrning riskerar elevpengen att 

urholkas.  

Samverkan 
Dialog vid FSG utskott för organisation och budget den 21 februari samt samverkan i 

FSG den 14 mars.  

Bilagor 
1. Grundskolenämndens verksamhetsnominering 2023 

2. Grundskolenämnden nuläges- och omvärldsanalys 2022 
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Ärendet  
Grundskolenämnden ska besluta om nämndens verksamhetsnomineringar som ska 

bifogas till Förutsättningar för budget 2023 – 2025 för Göteborgs Stad. 

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

nämnder i Göteborgs Stad upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering. Under 

2022 ska alla nämnder besluta om verksamhetsnominering senast under mars månad.  

Bakgrund  

Göteborgs stad står inför betydande utmaningar avseende finansiering och 

kompetensförsörjning. Genom verksamhetsnomineringar får alla nämnder möjlighet att 

påverka stadens budgetarbete i ett tidigt skede. I verksamhetsnomineringen bör nya 

förutsättningar, i förhållande till 2022 års budget, framgå.  

Inför arbetet med kommande års budget och verksamhetsnominering har förvaltningen 

tagit fram en omvärlds- och nulägesanalys, se bilaga 2. I rapporten har förvaltningen ett 

särskilt fokus på utbildningskapacitet, vilket i detta avseende innefattar lokalförsörjning, 

lärmiljöer och kompetensförsörjning. Det är frågor som delvis handlar om ekonomi och 

berörs i nomineringarna, men också om styrning och samordning i staden. Förvaltningen 

ser ett fortsatt behov av att förtydliga styrningen inom staden och inom utbildningskedjan 

för att möjliggöra fortsatta effektiviseringar och bidra till ökad kvalitet i verksamheten.  

I tid- och genomförandeplanen för de nya utbildningsnämnderna konstaterades att de 

tillträdande nämnderna och förvaltningsledningarna fick i uppgift att planera för 

organisation och processer för styrning, ledning, utveckling och uppföljning av 

verksamheten som gynnar elevers lärande. Inom vissa områden kvarstår otydligheter 

utifrån nämndernas ansvar och resurser, vilket försvårar en tydlig styrning och ledning. 

Det gäller exempelvis uppdrag kring kompetensförsörjning, vilket dels ligger i varje 

utbildningsnämnds grunduppdrag, dels som ett övergripande uppdrag till det 

stadsgemensamma området. Andra exempel på områden är den medicinska elevhälsans 

styrning och ledning, samt verksamheter inom stadsgemensamma området; Center för 

skolutveckling, Språkcentrum och Vägledningscentrum. Det finns behov av att tydliggöra 

ansvar för att bidra till ökad effektivitet i staden.  
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