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Yrkande angående yrkande avseende de 
ekonomiska förutsättningarna i de nybildade 
välfärdsnämnderna 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att bereda initiativärendet genom att inhämta 
nedanstående information från berörda nämnder i yrkandet från V och Mp. 
Stadsledningskontoret behöver inte bereda informationen utan ska enbart inhämta, 
sammanställa och lämna underlaget till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande. 

a. Sammanställning av underskottet på basis av antagna budgetar och januaris 
resultatrapport samt årsprognos för nämnderna.  

b. Konsekvensbeskrivningar av föreslagna åtgärder för att nå ekonomi i balans.  
c. Sammanställning av huruvida nya uppdrag från kommunfullmäktiges budget 

för år 2021 är kostnadsdrivande och/eller saknar direkt finansiering i nämnder 
med underskott.  
 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att fortsätta sammanställningen av den 
ekonomiska utvecklingen för alla nämnder och även utvecklingen för 
försörjningsstöd såsom tidigare gjorts månatligen under 2020. Redovisning för 
januari 2021 inkluderas i återredovisningen av detta ärende.  

Yrkandet 
Vi socialdemokrater är djupt oroade av den borgerliga budgeten och vad den får för 
konsekvenser för den medborgarna. I vårt förslag till budget så ville vi att politiken skulle 
ta ett större över den växande byråkratiska sektorn. Vi ville omfördela pengar från 
privatiseringar, administration och konsultkostnader till satsningar på välfärd och 
trygghet. I vårt budgetförslag skulle samtliga socialnämnder och nämnden för 
funktionsstöd ha en större ekonomisk ram. Vi gjorde den prioriteringen. Det hade 
möjliggjorts genom ett anställningsstopp och ett något högre uttag ur 
resursutjämningsreserven – en reserv som nu uppgår till runt 4 miljarder kronor - mitt 
under en pågående pandemi. Men fullmäktige valde beklagligt nog en annan väg, en 
annan prioritering.  

Vi är inte främmade att delta i lösningar som skyddar göteborgarnas välfärd, även under 
innevarande budgetår – men samtidigt är det av största vikt för Socialdemokraterna att 
varje skattekrona används effektivt och prioriteras i bred jämförelse mellan olika behov i 
de kommunala verksamheterna. Vi är inte heller kategoriskt negativa till effektivisering i 
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den mening att den syftar till förbättrad samordning av stadens befintliga resurser och 
som kan minska den administrativ-byråkratiska kostnadsmassan. 

Skapandet av de nya nämnderna ställer staden inför en rad ekonomiska barnsjukdomar, 
verksamheterna har inte varit uppdelad på detta sätt tidigare. Förut har verksamheter med 
god finansiering kunnat finansiera annan verksamhet, vilket inte är möjligt längre. 
Dessutom har antagligen inte de nya nämnderna och förvaltningsledningarna hunnit 
skaffa sig en fullständig inblick sin ekonomi och verksamhet. Det saknas en 
konsekvensbeskrivning och ekonomisk rapportering som tydligare kan påvisa om 
underskottet är reellt och betydande. Det finns inte heller någon sammanställning för det 
totala ekonomiska läget i kommunen. Detta behövs för att kunna fatta ett noggrant avvägt 
och informerat beslut.  

Därför vill vi ge stadsledningskontoret i uppdrag att kontakta Socialnämnderna i Nordost, 
Hisingen och Sydväst, samt Funktionsstödsnämnden för att inhämta underlag. Underlaget 
ska bestå i en sammanställning av underskotten och konsekvenserna av dessa baserad på 
nämndbudget och januaris resultat och prognos. Vi vill även att stadsledningskontoret på 
grund av detta ärende fortsätter samställning av nämndernas ekonomi och 
försörjningsstödets utveckling, såsom det hanterades under större delen av 2020  

Det är viktigt att utredningen går snabbt eftersom en besparing som exempelvis ska göras 
på 9 månader innebär större konsekvenser än den besparing som kan göras på 12 
månader. Av tidsskäl vill vi därför inte - i dagsläget - ha en större utredning, utan det är 
tillräckligt med att kontoret sammanställer information och att vi inväntar åtminstone 
januarimånads resultat. Att fatta beslut om stora internekonomiska transaktioner, utan att 
ens veta hur årets första månad har utfallit, för helt nya nämnder, bedömer vi som 
olämpligt.  
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Yrkande avseende de ekonomiska 
förutsättningarna i de nybildade 
välfärdsnämnderna 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Socialnämnd Nordost tillförs 30 miljoner kronor från den centrala 
reservationen ”Beredskap för nämndernas användning av eget kapital” 

2. Socialnämnd Hisingen tillförs 10 miljoner kronor från den centrala 
reservationen ”Beredskap för nämndernas användning av eget kapital” 

3. Socialnämnd Sydväst tillförs 30 miljoner kronor från den centrala 
reservationen ”Beredskap för nämndernas användning av eget kapital” 

4. Funktionsstödsnämnden tillförs 50 miljoner kronor från den centrala 
reservationen ”Beredskap för nämndernas användning av eget kapital” 

Yrkandet 
I samband med fullmäktiges budgetbeslut stod det klart att fyra av sex av de nybildade 
välfärdsnämnderna möter det nya året med kniven mot strupen. Högerstyrets budget tar 
varken hänsyn till reella kostnadshöjningar eller att vi blir fler göteborgare.  

Effekterna av detta är ödesdigra för den ”kärnverksamhet” som man säger sig värna. Bara 
Äldre- samt Vård och Omsorgsnämnden (ÄVO) och SN Centrum kommer att slippa 
inleda sin verksamhet med drastiska besparingar på verksamheten. Enligt nämndernas 
egna budgetar kommer nedskärningarna att landa på hisnande 252,5 miljoner kronor.  

Nämnd  Nedskärning 
SN Nordost  60 miljoner 
SN Hisingen  22,5 miljoner 
SN Sydväst  70 miljoner 
Funktionsstödsnämnden 100 miljoner 

Detta kommer att drabba de mest utsatta i samhället, fattiga, barn och personer med 
funktionsnedsättning. Högerstyret har valt att lägga en nollbudget med väldigt små 
centrala reserver. Vi anser att det är oansvarigt av dem. Det är oansvarigt att genom 
nedskärningar på funktionsstödsområdet i praktiken göra det omöjligt för Göteborg stad 
att tillgodose lagstadgade rättigheter Det är oansvarigt gentemot göteborgarna att mitt i en 
pandemi skära ner på de sociala skyddsnäten som behöver finnas för att fånga upp 
människor som hamnar i arbetslöshet, missbruk eller helt enkelt har oturen att födas in i 
en familj som saknar möjligheter att ta hand om en. 

Vi rödgrönrosa i Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ vill därför tillföra 
mer medel till de välfärdsnämnder som annars hotas av drastiska nedskärningar. 
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(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
  
Nytt ärende 
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