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Nämnden verksamhetsnomineringar inför 
budget 2023  

Förslag till beslut  
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner verksamhetsnomineringar inför budget 

2023, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1.  

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

nämnden för funktionsstöd upprättat underlag till verksamhetsnomineringar med 

utgångspunkt i innevarande års budget.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Kommunfullmäktiges budget får stor effekt för nämnden för funktionsstöds 

verksamheter. Därför lyfter nämnden för funktionsstöd upp verksamhetsnomineringar 

som påverkar budget och därmed förutsättningarna att utföra grunduppdraget och 

utveckla verksamheten.  

Bedömning ur ekologisk dimension  
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån den ekologiska 

dimensionen. 

Bedömning ur social dimension 
Kommunfullmäktiges budget påverkar målgrupper inom nämndens verksamhetsansvar. 

För att nämnden för funktionsstöd ska nå kommunfullmäktiges mål och bidra i 

programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar är nämndens 

verksamhetsnomineringar av vikt för att skapa förutsättningar i nämndens verksamheter.  

I verksamhetsnomineringarna inför budget 2023 är rättighetsområde 8 rätten till 

fungerande bostad särskild viktig för de nomineringar som rör funktionalitet och 

brandskydd i bostäder med särskild service. Rättighetsområde 2 rätten till information 

och kommunikation och 1 rätten till ett självständigt liv är tydligt kopplade till digital 

infrastruktur.  

Samverkan  
Information lämnas i förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) den 9 mars 2022.  

Bilagor  
1. Nämndens verksamhetsnomineringar 2023 

Förvaltningen för funktionsstöd 
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Ärendet  
Nämnden för funktionsstöd har att godkänna verksamhetsnomineringar inför budget 

2023.  

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

stads nämnder upprätta underlag till verksamhetsnominering, med utgångspunkt från 

innevarande års nämndbudget. Senast i februari ska arbetet inledas och beslut ska fattas 

av nämnd senast i mars. Verksamhetsnomineringarna översänds till stadslednings-

kontoret.  

Nämnden för funktionsstöds verksamhetsnomineringar innehåller de områden som 

nämnden ser som viktiga i det centrala budgetarbetet inför 2023 enligt bilaga 1.  

Förvaltningens bedömning  
Förvaltningen har tagit fram underlag för nämndens verksamhetsnomineringar till 

nämnden. Nomineringarna tas fasta på områden som har effekt på grunduppdraget och 

har ekonomisk effekt. Utgångspunkten är att verksamhetsnomineringarna är av väsentlig 

karaktär och bedöms svåra för nämnden att hantera utifrån förutsättningarna i 

innevarande års budget.  
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