
 

Yrkande om hemställan till 
kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
I socialnämnden Nordost:  

1. Socialnämnden Nordost hemställer till Kommunfullmäktige om utökad ram för 2021 
med 55 miljoner kronor 

Yrkandet  
Enligt den av Kommunfullmäktige beslutade alliansbudgeten för 2021 är syftet med 
omorganisationen ”att förbättra stadens service med ökad kvalitet, uppnå effektivitet och 
säkerställa likställighetsprincipen.”. Samtidigt har den styrande alliansen endast utökat 
budgeten med 1,5%, medan de faktiska kostnadsökningarna beräknas till 1,7% vilket 
betyder att nämndens budget inte räcker för att ens täcka kostnaderna för nuvarande 
verksamhet, än mindre genomföra några satsningar. Och då har vi inte tagit hänsyn till 
nämndens ökade kostnader för en ständigt ökande befolkning.  

Vänsterpartiet ställer sig frågande till hur ökad kvalitet ska uppnås när socialnämnden 
Nordost nu inrättas med ett kraftigt budgetunderskott som kommer att kräva 
nedskärningar på helt nödvändiga verksamheter inom socialtjänsten och 
fritidsverksamheten. Den styrande alliansen har beskrivit sin budget som en satsning på 
trygghet, där bland annat en handlingsplan ska tas fram för att Göteborg inte ska ha några 
utsatta områden om fyra år. Att samtidigt skära ner på socialnämndernas budget i just 
dessa utsatta områden är inget annat än hyckleri.  

En omorganisation medför alltid kostnader och kräver tid. Det krävs tid för att den nya 
nämnden ska lära känna vilka arbetssätt och insatser som har utvecklats lokalt i 
stadsdelarna, hur de ska hänga samman med varandra, och hur vi ska fortsätta att utveckla 
dem. De så kallade stordriftsfördelarna som kommer inte heller att uppstå omedelbart, 
eventuella besparingar på administration och samordning genom en större organisation 
uppstår möjligtvis i ett senare skede när bitarna har fallit på plats.  

Huvudfokus för en nyinrättad socialnämnd måste vara hur vi utvecklar en socialtjänst och 
fritidsverksamhet som på bästa sätt kan uppfylla det samhällsuppdrag som varje 
socialnämnd har enligt socialtjänstlagens inledande paragraf, att: ”på demokratins och 
solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 
levnadsvillkor, och aktiva deltagande i samhällslivet.”. 
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Vi förstår att det finns en vilja och en stolthet i förvaltningen att kunna visa på ett 
nollresultat, men vi anser inte att rådande budget ger rimliga förutsättningar. Vi behöver 
göra om för att kunna starta upp och skapa en fungerande verksamhet. och de 
förutsättningarna innefattar inte en nedskärning  över hela verksamheten. 

Därför anser vi att nämnden också behöver hemställa till Kommunfullmäktige om att 
utöka budgetramen med 55 miljoner kronor.  
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