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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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