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Om Social resursförvaltning
Social resursförvaltning arbetar med sociala frågor i Göteborg. De speciali-
serade verksamheterna är inriktade på hemlöshet, utsatta barn och familjer, 
ungdomar i riskzon, beroende och missbruk, funktionsnedsättning och ny-
anlända flyktingar. 

Förvaltningen erbjuder insatser till göteborgarna och utbildning till anställda i 
staden och är på så vis ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret 
för invånarna.

På kvällar och helger när stadsdelarnas socialkontor stänger, öppnar förvalt-
ningens socialjour som bedriver jourverksamhet och fältarbete.
I den här förkortade årsrapporten kan du läsa om de viktigaste händelserna 
som skett i förvaltningen 2013.

– 2013 var ett år när verksamheterna fortsatte att expandera. Vi tog emot fler  
göteborgare som hade behov av våra insatser och 75 procent av dem vi mötte upplevde att 
deras livssituation förbättrades. 120 tidigare bostadslösa har fått ett eget hyreskontrakt.  
Det är ett bra resultat i hemlöshetsarbetet.

– Om jag blickar framåt ser jag flera utmaningar. Bostadsbristen i staden påverkar 
barns uppväxt och människors livsvillkor och kommer att vara en viktig fråga i arbetet 
för social hållbarhet. Även migrations- och flyktingfrågorna är centrala. Vi möter allt 
fler fattiga EU-migranter som vi måste ha en god beredskap för.

Förvaltningsdirektör, Michael Ivarson
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Lika regler för alla ensamkommande  
ungdomar 
Även om Göteborgs stadsdelar har det yttersta 
ansvaret för ensamkommande barn och ung-
domar, så bor flera tillsammans på förvaltning-
ens boenden. Där har ungdomarna upptäckt 
att de lyder under olika regler beroende på 
vilken stadsdel de tillhör. De har inte alltid fått 
vara med på samma aktiviteter, månadspengen 
har varierat och de har följts upp på olika sätt. 

Boende för ensamkommande ungdomar 
startade därför ett projekt med stadsdelarna. 
Tillsammans har de kartlagt socialtjänsternas 
rutiner och tagit fram nya som ska gälla för alla 
ensamkommande ungdomar i Göteborgs Stad. 

Några händelser under 2013

Högt tryck på samhällsoriente-
ring och etableringsenheten 
2013 startade samhällsorientering-
en dubbelt så många utbildnings-
grupper för nyanlända som året 
innan och Etableringsenheten hade 
40 procent fler ärenden på sitt bord. 
Orsaker är bland annat ökade flyk-
tingströmmar från Syrien, Somalia 
och Afghanistan, men också en ny 
lag som innebär att anhöriginvand-
rade har rätt till 60 timmars sam-
hällsorientering. Tidigare har kursen 
endast riktat sig till personer som 
omfattas av etableringslagen.  

Nytt boende för ensamkommande killar
Ungefär 85 procent av alla ensamkommande 
ungdomar som kommer till Göteborg är unga 
män, så behovet av ett boende för enbart den 
målgruppen har varit extra stort. I maj öpp-
nade förvaltningen ett boende vid Marconi-
gatan i Frölunda som har plats för nio killar. 
Alla får ett eget rum med tillgång till kök och 
samlingslokal. Personal finns på plats dygnet 
runt. 

Nya kompisar på läger
I mars startade Lägerverksamheten kamrat-
läger. De riktar sig till personer som har intellek-
tuell funktionsnedsättning, som bor själva och 
vill träffa nya kompisar. Tyringegården i Hindås är 
basen för lägren som anordnas två gånger per år. 

Integration och funktionsstöd
Integration och funktionsstöd har två stora målgrupper: nyanlända flyk-
tingar och personer som har en funktionsnedsättning. Nyanlända får 
en första hjälp in i samhället genom till exempel etableringsersättning, 
boende för unga, kurser om samhället och kontakt med flyktingguider.  
Funktionsstödet hjälper människor i deras vardag med insatser, aktiviteter 
och sysselsättning. 

I Integration och funktionsstöd ingår: Aktivitetshusen, Boende för ensamkommande 
ungdomar, Boutredningsenheten, Dalheimers hus, Eldorado, Enheten för samhällsoriente-
ring, Etableringsenheten, Flyktingadministration, Flyktingguide, Förvaltarenheten, Krav och 
bidrag, Lots för barn med funktionsnedsättning, Lägerverksamheten, Syninstruktörerna och 
Teckenspråksforum.

Almedalen 2013. Boende för 
ensamkommande ungdomar 
hade ett demokratiprojekt där det 
ingick att besöka politikerveckan 
i Almedalen. På plats träffade 
ungdomarna kommunstyrelsens 
ordförande, Anneli Hulthén som 
lyssnade på deras berättelser om 
att fly till Sverige. Hulthén berättade 
i sin tur om hur det är att jobba 
som politiker.  
Foto: My Fridh Ringqvist

Nytt stort aktivitetshus i Frölunda
Den 1 oktober öppnade det nya Aktivi-
tetshuset väster. Skillnaden är stor jäm-
fört med det som låg på Opaltorget. 
Nu huserar man på 600 kvadratmeter, 
köket är välutrustat och rymmer minst 
sex personer. På Opaltorget fanns bara 
en kokplatta.

Aktivitetshusen har under en längre 
tid omorganiserats och sex hus har 
blivit fyra. Målet har varit att skapa 
jämbördiga aktivitetshus som nu finns 
i olika väderstreck – centrum, väster, 
Hisingen och nordost. Aktivitetshusen 
har också satsat på att utbilda vägledare 
som ska stödja personer som vill gå  
vidare till arbete eller studier. 

– Göteborgs Stad behöver en  
gemensam strategisk plan för 
mottagandet av nyanlända. Det 
handlar om bostadsfrågan – att 
hitta alternativt boende för de 
nyanlända och om barnperspek-
tivet – att fortsätta arbeta för 
att ensamkommande ungdomar 
ska få lika villkor oavsett vilken 
stadsdel de bor i. Utmaningen 
är att finna bra former för sam-
arbete med stadsdelarna.

– Inom funktionsstöd behöver 
vi förbättra dialogen med stads-
delarna så att vi kan utveckla 
vårt innehåll och matcha deras 
behov. Vi fortsätter också arbetet 
med unga vuxna med psykiska 
funktionssättningar så att de 
ska komma ut i samhället genom  
arbete eller studier. Där har väg-
ledarna på aktivitetshusen en 
viktig roll.

Verksamhetschef,  
Veronica Morales

Utmaningar i framtiden
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Fokus på individen genom ”Bostad först”
En egen bostad och skräddarsytt stöd på den hemlöses villkor. Det är utgångspunkten i  
modellen ”Bostad först” som får allt mer fäste i Göteborgs Stad och övriga kommuner i Sverige.

Under många år har trappstegsmodellen varit grundbulten i hemlöshetsarbetet. Bruka-
ren har fått förhålla sig till olika krav – hålla sig drogfri och visa prov på boendeduglighet – 
för att slutligen få en egen bostad. I dag blåser vindarna åt ett annat håll där bostaden är 
det första, inte sista, steget för att brukaren ska kunna skapa det liv han önskar.

Boendeverksamheten har under flera år jobbat med konceptet. 2013 skapades också 
ett mobilt team som ska stötta den hemlöse i hemmet. Teamet består av socionomer, 
arbetsterapeuter, psykiatrisjuksköterskor, psykiatriker och personer med erfarenhet från 
arbete med hemlösa. De hjälper till med det brukaren är i behov av – skuldsanering, 
handling och arbete med psykisk ohälsa.

Några händelser under 2013

Socialjouren möter fler ensam- 
kommande unga och EU-migranter
Oroligheter i världen påverkar också Social-
jourens arbete och de senaste två åren har 
antalet ärenden ökat, från cirka 3 900 till  
4 800. En anledning är att allt fler ensamkom-
mande barn och ungdomar går via Social-
jouren – totalt har man tagit emot och pla-
cerat 170 stycken under 2013. Även gruppen 
EU-migranter är större, vilket har fört med sig 
en ökad efterfrågan på bistånd när det gäller 
framförallt resor tillbaka till hemlandet.

Hemlösa kvinnor träffade barnmorska
De två senaste åren har hemlösa kvinnor fått möjlighet att träffa en barnmorska för samtal 
och gynekologiska undersökningar. Frida Larsson, behandlingsassistent på boendet Alma 
fick idén till projektet och sökte pengar från Brottsofferfonden. Hon såg att många kvinnor 
hade behov av vård och råd men att steget till att kontakta sjukvården var långt. En barn-
morska på plats skulle underlätta.

I februari 2012 anställde Kvinnovårdkedjan en barnmorska för projektpengarna. Hon  
jobbade i den öppna verksamheten och i boenden sju timmar i veckan. Under 2013 hade hon 
kontakt med minst 60 kvinnor och fungerade även som ett bollplank för personalen.

Boende och socialjour
Boendeverksamheten erbjuder alternativt boende för personer som inte 
kan få en bostad på den vanliga bostadsmarknaden. Orsaker till det kan 
vara missbruk eller psykosociala problem. Motivation och stöd är viktiga 
delar i arbetet liksom att jobba för att den enskilda ska få sysselsättning.

I Boende och socialjour ingår: Akutboendeenheten (med uppsökare, TNE, Bostad som 
grund, Bostad först och boendesköterskor), Bergsjöhöjd och Härskogen, Kvinnovårdkedjan 
och Dana eftervård, Långsiktigt boende, Socialjouren, Stöd- och habiliteringsboende, Trä-
nings- och referensboende och Lantvärnsgatan och Ungdoms- och familjeboende. – Synsättet inom socialtjänsten 

har länge präglats av att klien-
ter ska förtjäna sina förmåner, 
till exempel ett boende. Vi har i 
många år byggt upp modeller 
kring detta och försökt att få ord-
ning på människor, men det har 
inte funkat för alla. Nu måste vi 
ändra oss själva och göra hela verk-
samheten mer individualiserad, 
låta klienter bo självständigt och 
ge dem det stöd de behöver. Det 
är en utmaning att ändra arbets-
sättet och det kommer att ta tid, 
men vi är inne i ett paradigm-
skifte. Den här rörelsen finns över 
hela världen.

Verksamhetschef,  
Malin Östling

Två nya jourboenden för barnfamiljer
Det råder stor bostadsbrist i Göteborg 
och behovet av boende för akut bostads-
lösa barnfamiljer har varit stort. Tidigare 
har familjerna fått hysas in på hotell till-
sammans med personer som haft ett 
missbruk, en mindre lämplig miljö för 
barn. Nu finns två boenden för familjer 
utan sociala problem. 

I Majorna kan tio familjer bo och i  
Kålltorp finns det plats för tolv. Under 
vistelsen på jourboendet får de stöd med 
att söka en permanent bostad.

Måndagsmöte. Stödteamet inom 
Bostad först planerar inför veckan. 
Teamet består av olika professioner 
och hjälper boende med det de 
behöver. Allt från skuldsanering och 
handling till att arbeta med psykisk 
ohälsa. Foto: Peter SvensonNytt stöd- och habiliteringsboende i Angered

De nybyggda lägenheterna på Rävebergsvägen i Angered är moderna och fräscha med kök 
och badrum med senaste standard, larm och bra brandsäkerhet.

Boendet är till för män och kvinnor över 18 år som har en psykisk funktionsned- 
sättning och ett missbruk. De boende får frukost, lagad lunch och kvällsmat, kontakt-
mannaskap och individuellt stöd. 

Utmaningar i framtiden



Vad säger de här budgetmålen om 
Göteborg?
– De säger att politikerna ser allvarligt på 
klyftorna i staden. Ytterst avspeglar det 
sig i hälsoskillnader. Man har tagit till sig 
forskningen, till exempel WHO-kommis-
sionens rapport ”Closing the gap in one 
generation”. Den visar att man måste 
jobba med mer än bara traditionell sjuk-
vård för att påverka hälsoskillnaderna.
Satsa på  barns uppväxt, skolutbildning 
och sysselsättning till exempel. Tar man 
inte till sig detta blir det stora bekymmer 
i samhället. 

Hur då?
– Klyftor skapar spänningar och oro i ett 
samhälle, vilket också påverkar individer-
na. Även psykosociala problem, välfärds-
sjukdomar och fetma ökar i ett sådant 
samhälle. Alla, både de som har det sämre 
och de som har det bättre, mår bäst i ett 
jämlikt samhälle.

Vad händer med de här budgetmålen?
– Alla förvaltningar och bolag ska arbeta 
med målen. Social resursförvaltning ska 
fungera som en motor. Första skedet 
handlar om att vi ska inspirera och moti-
vera – sätta social hållbarhet på agendan.
Få dem som har makt att förstå att väl-
färd handlar om mer än BNP och infra-
struktur. 

Så konkret..?
– Under hösten producerade vi skriften 
”På väg mot ett Göteborg för alla”. Den 
innehåller artiklar om hur man kan nå 
social hållbarhet. Förhoppningsvis väcker 
den nyfikenhet kring målen. Under 2014 
kommer vi att ha en workshop med alla 
förvaltningsledningar och presentera 
en kartläggning över hälsoskillnader 
i Göteborg. Utifrån den kan vi följa hur 
klyftorna förändras och sätta in rätt typ 
av stöd i olika områden. Vi ska också ta 
fram förslag på åtgärder som ska göra av-
tryck i stadens budgetar och hur verksam-
heterna prioriterar.

Social hållbarhet på tapeten
2013 fick förvaltningen ansvaret att driva tre prioriterade budgetmål i  
staden. Målen handlar om att minska hälsoklyftorna i samhället, skapa 
goda livschanser för alla och satsa på förebyggande och rehabiliterande 
insatser för unga och vuxna med missbruk.  
Social hållbarhet har det senaste året seglat upp som en av de viktigaste 
frågorna i Göteborg. 
Utredningsledare Peter Molin förklarar varför.

Ett av målen vill ”skapa goda  
livschanser”. Vad betyder det?
– Det handlar om att ge barnen en god 
uppväxt. Det är en mänsklig rättighet i 
sig. De första åren är väldigt viktiga för 
resten av livet, för ens hälsa och möjlighet 
till utbildning och sysselsättning. 

Kan du ge något exempel där man 
satsat förebyggande på barn?
– I Botkyrka införde man 35 timmars 
förskola för alla barn. Oavsett om föräld-
rarna arbetade eller var arbetslösa. Det 
var utifrån barnperspektivet. För kanske 
är det just barnen till arbetslösa föräldrar 
som behöver förskolan mest.

– Ett annat exempel hittar vi i Birming-
ham. När man mätte femåringarnas för-
mågor låg Birmingham långt under snit-
tet i hela riket. Politikerna gjorde en social 
investering och satsade 43 miljoner pund 
på bland annat föräldrastöd. Efter fem år 
hade skillnaden mellan barnen i Birming-
ham och England utjämnats.

”Jämlikhet" och "att få bort klyftorna” 
låter ganska vänster. Kan politiker 
ha olika inställning till det?
– Jag frågade faktiskt Sveriges kommuner 
och landsting, SKL, som har en borgerlig 
majoritet i sin styrelse. SKL har antagit 
ett program som heter ”Gör jämlikt gör 
skillnad för ett social hållbart samhälle” 
som bygger på WHO-rapporten. Det vi-
sar att det finns en politisk enighet kring 
att minska hälsoskillnaderna. Men åtgär-
derna för att komma dit skiljer sig nog åt 
mellan blocken.

Budgetmålen är högt satta.  
När utrotar vi klyftorna?
– För Birmingham tog det fem år att 
åstadkomma en förändring för barnen. 
Och WHO-rapporten ”Closing the 
gap” talar om att det går på en genera-
tion, säger Peter Molin.
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Fakta: Förvaltningens tre 
prioriterade budgetmål 
2013/2014:

•	Öka förutsättningar till goda 
livschanser för alla göteborgare 
och därmed utjämna dagens 
skillnader.

•	Minska skillnader i hälsa mellan 
socioekonomiska grupper och 
olika delar av Göteborg.

•	Öka tidigt förebyggande och 
rehabiliterande insatser när 
det gäller barn och unga samt 
vuxna med missbruksproblem.

Trygg uppväxt. Peter Molin växte 
upp i ett torp utanför Boxholm.  
Familjen hade egna hönor och en 
gris och Peter minns fortfarande 
känslan av att sitta på den sträva 
ullmattan i vardagsrummet. 

I dag är han projektledare för 
förvaltningens budgetmål om 
social hållbarhet. Fokus ligger på 
att utjämna hälsoskillnader och att 
ge barn förutsättningar till en god 
uppväxt. Foto: Peter Svenson



10 11

Skilsmässa, beroende, våld och prostitution. Det här verksamhetsområdet 
består av specialistverksamheter som stöttar människor när livet är extra 
tufft. Ofta med samtalsbehandling som metod.

I Stöd till familjer och individer ingår: Enheten för stöd och behandling inom missbruk 
och prostitution, Familjerättsbyrån, Kris- och relationsenheten, Mini-Maria, Ungdomsenheten 
fält och Ungdomsenheten stöd.

Stöd till familjer och individer Samarbetade kring återfallsprevention
80 procent av dem som bor i förvaltning-
ens boenden kämpar med någon typ av 
missbruk och risken för återfall är stor. 
Men få har haft en samtalskontakt på 
förvaltningens egen behandlingsenhet. 
Det glappet har man i projektet ”Åter-
fallsprevention” försökt minska. Personal 
från behandlingsenheten har utbildat 155  
boendeassistenter i hur man kan förebyg-
ga återfall. Boendeassistenterna har i sin 
tur lättare kunnat motivera och slussa de  
boende till behandling.

Enheterna har tillsammans hållit i kur-
ser för klienterna direkt på boendena och  
boendeassistenterna har sendan tränat 
och integrerat kunskaperna i vardagen.

– Vi gör mycket bra i dag, men 
det finns grupper som vi inte 
når. Är det för att våra metoder 
inte passar? Vår behandling byg-
ger främst på samtal och då kan 
språk bli en hindrande faktor lik-
som människors syn på vad hjälp 
är. Det räcker inte att informera 
om att vi finns, vi måste kanske 
också ändra oss. Satsa på brukar-
inflytande och undersöka vad 
personer med problem, anhöriga 
och brukarorganisationer behö-
ver. Vi kanske ska erbjuda samtal 
i en annan form – på kvällstid 
eller under kortare perioder? Vi 
kan heller inte bara lösa saker i 
tur och ordning. En person kan 
till exempel inte bara gå omkring 
och vara drogfri. Han måste ha 
en bostad, vara sysselsatt och få 
stöd samtidigt. Det får ske huller 
om buller. Och ja, det kommer att 
bli lite rörigare för oss som jobbar.

Verksamhetschef,  
Marie Larsson

Barnhuset slår upp dörrarna i Gårda
Tidigare låg Barnhuset på Tuppfjätsgatan i Högsbo, men både besökare och personal upplevde 
att mottagningen var något otillgänglig, vilket ibland försvårade samarbetet mellan parterna.  
I juni gick flyttlasset till mer centrala lokaler på Gårdavägen 1.

Liksom förut jobbar socialtjänst, polis, åklagare och sjukvård under samma tak, men nu 
finns två förhörsrum i stället för ett och parterna har arbetat fram ett nytt samarbetsavtal. 
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Återinvigning av Barnhuset på 
Gårdavägen 1. Foto: Lisa Nadén

Fler och nöjda brukare inom  
verksamhetsområdet
Stöd till familjer och individer har tagit 
emot fler människor i behandling sam-
tidigt som fler är nöjda med insatserna 
än 2012. Detta märks särskilt hos Familje- 
rådgivningen. Personalen har jobbat 
aktivt med att få in klienter på åter-
budstider och alla har fått kontakt med 
en handledare på en gång. På så vis har  
väntetiderna halverats och man har kunnat 
möta 20 procent fler brukare jämfört 
med året innan. 

Även Behandlingsenheten har mött 
fler individer. Insatserna till vuxna med 
missbruk har ökat med 30 procent sedan 
förra året, troligtvis för att enheten nått 
ut till stadsdelarna på ett lyckat sätt och 
för att Trestad2-projektet uppmärksam-
mat drogproblemen i samhället. 

Ny enhet ska nå fler utsatta grupper
Kris- och relationsenheten föddes i augusti 
2013 och samlar Kriscentrum för kvinnor, 
Kriscentrum för män, Barnhuset, Utväg, 
Familjerådgivningen och Kast under sam-
ma enhet. 

Den gamla strukturen där verksam- 
heterna låg på olika enheter medförde att 
vissa grupper var svåra att nå, till exem-
pel kvinnor som slår, män som blir slagna, 
föräldrar som slår barn och utsatta perso-
ner i samkönade relationer. I den nya for-
men ökar möjligheten för personalen att 
jobba över gränserna, utnyttja varandras 
kunskaper och skapa nya arbetsgrupper 
utifrån vad som efterfrågas i stunden. Till 
exempel partnersamtal eller föräldrastöd. 
Förhoppningen är att man ska nå fler på 
det här sättet.

Några händelser under 2013

Unga får egen bostad genom Plaga
Egen bostad, egen försörjning och ökad själv-
känsla. I projekt Plaga får ungdomar som har 
olika problem hyra en lägenhet i andra hand 
samtidigt som förvaltningens verksamheter 
stöttar dem vid behov. Efter 12 månader kan 
de ta över kontraktet. Grunden är samma som 
i ”Bostad först”-modellen – att en egen bostad 
ökar chanserna att ta tag i andra problem.

Hittills har fem ungdomar fått en lägenhet 
och fem till är på gång. Projektet är ett samar-
bete mellan Östra Göteborg, fastighetsägare 
och Social resursförvaltning. Enligt beräk-
ningar tjänar stadsdelen 2,2 miljoner kronor 
varje år på den här skräddarsydda lösningen, 
jämfört med tidigare insatser.

Utmaningar i framtiden



Social utveckling
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Social utveckling vänder sig till stadsdelsförvaltningar och bolag i Göteborgs 
Stad och till den ideella sektorn med föreningar och kooperativ. Flera olika 
team jobbar med utbildning, konsultation och utredningar som ska ge 
kunskap och bana väg för ett hållbart samhälle. 

I Social utveckling ingår: Barn och unga, BBIC, Dialoga, Klippankooperativen, Kompetens-
centrum för brottsutsatta, Kooperatörshuset, Kunskapskällar’n, Sexuell hälsa och hivpreven-
tion, Stöd till social ekonomi och Ung & Trygg

Mindre alkohol och tobak visar   
drogvaneundersökning
6 000 elever* i Göteborg svarade på årets 
drogvaneundersökning som visar följande 
resultat:

•	 Färre unga dricker och åldern för alkohol-
debuten har höjts. 

•	 Snusandet har minskat.
•	 Färre nior röker men lika många gymnasie-

elever röker som för tre år sedan. 
•	 Åtta procent av niorna har någon gång 

testat narkotika och på gymnasiet ligger 
siffran på 21 procent. Droganvändningen 
visar därmed inga tecken på att minska 
och är högre än i riket. Cannabis dominerar 
fortfarande och Spice är på frammarsch.  
En särskilt utsatt stadsdel är Majorna-Linné.

* Skoleleverna som svarat på enkäten gick i 
årskurs nio (grundskolan) och i årskurs två 
(gymnasiet)

– Jag ser ett samhälle som faller 
isär där barn föds in i mycket oli-
ka uppväxtvillkor. En stor utma-
ning för oss som arbetar med so-
cial hållbarhet är att utjämna de 
här skillnaderna. Att kompensera 
där familjer brister och utsätts för 
påfrestningar. Social utveckling 
bidrar med kunskap och proces-
stöd till organisationer som job-
bar med de här stora frågorna.

Verksamhetschef,  
Margareta Forsberg

50 tolkar utbildades i sexualfrågor
Även duktiga tolkar kan ha svårt att tolka i vissa äm-
nen. Kanske har de inte kunskap och saknar termino-
login eller så är vissa frågor obekväma för någon part. 

Både tolkar och tolkanvändare upplever att sexu-
ell hälsa är ett komplicerat område som de skulle vilja 
ha mer kunskap om. Därför skapade Social utveck-
ling en tredagars utbildning på temat. Totalt gick 50 
tolkar kursen under 2013. De fick lära sig mer om 
normer, anatomi, sexualitet, HBTQ, hiv och STI och 
hur de kan hantera känsliga situationer. Under 2014 
kommer minst 50 tolkar till att gå utbildningen.

Nytt avtal med den sociala  
ekonomin
Det kallas idéburet offentligt partner-
skap (IOP) och är ett nytt sätt för den 
offentliga sektorn och den sociala eko-
nomin att samarbeta kring uppdrag. 
Modellen är bra för tjänster som var-
ken lämpar sig för föreningsbidrag eller 
upphandling. IOP är ett mellanting, där 
kommunen och en eller flera organi-
sationer ingår ett avtal inom ett visst 
område. 

Det första IOP-avtalet skrevs i vint-
ras för att skapa övernattningsplatser 
för migrerade EU-medborgare. Partner-
skapet stod mellan Social resursförvalt-
ning, Bräcke Diakoni, Frälsningsarmén 
och Stadsmissionen. Föreningarna skötte 
verksamheten och förvaltningen bidrog 
med finansiering på fyra miljoner kronor.

Några händelser under 2013

ViS – råd för hur skolor kan hantera våld
Ung & Trygg har tillsammans med polisen tagit 
fram vägledande råd för hur skolor kan agera om 
det uppstår allvarliga händelser eller våldsamma  
situationer. Fokus ligger på förebyggande arbete, 
men en manual ger också råd kring hur skol- 
personal kan agera vid akuta händelser som miss-
handel, rån eller upptäckt av droger. Manualen är 
uppbyggd kring ett signalsystem med färger som 
föreslår åtgärder utifrån olika scenarier. Samtliga 
rektorer i Göteborgs Stad har under 2013 deltagit i 
möten kring Våld i skolan, ViS.

Handlingsplan mot våld i nära relationer
Dialoga kunskapscentrum har arbetat fram en handlingsplan mot våld i nära relationer som ska vägleda anställda i 
hela Göteborgs Stad. Planen består av två delar; den första ger en kunskapsbas och den andra delen lyfter utveck-
lingsområden som både förvaltningen och stadsdelarna ska jobba med. Till exempel: likabehandling, samverkan, 
kompetensutveckling, bemötande, information, kontroll och uppföljning. Planen ska gälla från och med 2014 och 
fyra år framåt efter beslut i kommunstyrelsen.

Utmaningar i framtiden

Dialoga var med och arrangerade en ljusmanifestation 
vid Olof Palmes plats den 25 november 2013 – FN:s 
internationella dag för avskaffandet av allt våld mot 
kvinnor. Foto: Malin Sand.
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S2020 var från början ett politiskt uppdrag som skulle bana väg för de sociala 
frågorna i stadsplaneringen. Hur påverkas människorna av det vi planerar 
och bygger?
I dag är S2020 ett verksamhetsområde som jobbar med utbildning, konsul-
tation och nätverk. Målgruppen är framförallt tjänstemän som arbetar med 
stadsutveckling och forskare. 

– Vi måste gå från att prata om 
vad social hållbarhet är, till vad 
som kännetecknar en hållbar 
stad. Det räcker inte längre att 
säga att ett bostadsområde ska 
vara blandat. Vi måste hitta sys-
tem som garanterar att det blir så, 
genom kvotering, varierade hyror 
eller annat. Om vi inte blir kon-
kreta kommer hållbarhetsbegrep-
pet att få stora bekymmer med 
trovärdigheten. Vissa menar att 
det redan har det. Samtidigt kan 
vi inte underskatta den tröghet 
som finns i organisationen och att 
det kommer att uppstå konflikter 
mellan hållbarhet, utveckling, 
tillväxt och ekologi. Social håll-
barhet har ett pris.

Verksamhetschef,  
Lars Lilled

Social hållbarhet på nätet
Socialhållbarhet.se är ett nytt forum 
där alla som jobbar med sociala frågor 
i Göteborg kan mötas, skapa nya kon-
takter, dela erfarenheter och kunskap, 
skriva inlägg och ta del av forskning och 
praktiska verktyg. Sajten har utvecklats 
av S2020 och lanserades 2013.

Mellanrum blev en bok
Seminarieserien Mellanrum sparkade igång 
2009 för att inspirera människor till en hållbar 
stad. Träffpunkten har varit Stadsmuseets 
foajé efter arbetstid. Där har forskare, tjänste-
män konstnärer, författare och poeter löst 
av varandra med ämnen som spänt från 
segregation och klimat till stadsvandringar 
och kollektivhus.

2013 hade det blivit 50 Mellanrum och 
då var det dags att sammanställa en bok 
med artiklar från alla seminarier. Boken 
har tryckts i 1 500 exemplar och finns i 
Stadsmuseets butik.

Mellanrum är ett samarbete mellan 
S2020, Stadsmuseet, GU, GR, Chalmers 
och Mistra Urban Futures.

Några händelser under 2013

Kopplar sociala frågor till  
miljöprogram
S2020 har varit med och arbetet fram 
ett nytt klimatstrategiskt program för 
Göteborgs Stad. Miljöförvaltningen är 
ansvarig för uppdraget men S2020 har 
bidragit med kunskap om vilka sociala 
konsekvenser olika miljöåtgärder kan 
få för göteborgarna. Buller påverkar till 
exempel direkt människors hälsa och 
en motorväg på fel ställe kan skapa 
sociala barriärer. Programmet kommer 
att antas under 2014.

Blandat boende i Älvstaden
Stadens gigantiska innerstadsprojekt 
kring Älvstaden pågår för fullt. Det 
ska byggas bostäder och arbetsplatser 
för tusentals människor, motsvarande 
Halmstads befolkning. Det kräver lång-
siktighet och kreativitet. S2020 har del-
tagit på olika sätt och främst arbetat för 
att Älvstaden ska bli ett område med 
ett socialt blandat boende utan segre-
gation. 

Verktyg för alla som jobbar med  
medborgardialog
Att hålla i en medborgardialog är inte alltid en-
kelt. En dialog är inte bara ett samtal utan ska 
ha en avsikt och ge alla parter tillfälle att göra 
anspråk och ta ansvar. 

S2020 har arbetat fram ett hjälpverk-
tyg som beskriver hur man professio-
nellt kan jobba med dialog. Vad man ska 
tänka på och hur man förbereder sig. In-
formation finns på olika nivåer – allt från 
checklistor till filosofin bakom metoden.  
Verktyget ligger på www.socialhallbarhet.se 
och är gratis.
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– Vår största utmaning är att 
säkerställa att vi arbetar med 
rätt saker för att göra Göteborg 
till en bra stad att driva företag 
i. Vi ska driva rättssäkra utred-
ningar, skapa förutsättningar för 
rättvis konkurrens och se till att 
krogarna verka i trygga miljöer. 
Mycket narkotika är i omlopp och 
det finns en allt liberalare syn på 
droger bland ungdomar. Det är 
en stor utmaning att fortsätta 
arbeta med detta i en miljö där 
droger förekommer oftare än i 
andra miljöer.

Enhetschef,  
Annelie Silvander

Kampanj mot droger på krogen
Under året har Göteborgs kroggäster mötts av 
skyltar på toaletterna som säger ”Gärna damer 
men inte Maja, Meta eller Lina”. Skyltarna syf-
tar på de namn som droganvändare använder i 
stället för Marijuana, metamfetamin och kokain 
(”Dra en lina”). Kampanjen drevs av nätverket 
Krogar mot knark och visar att krogarna aktivt 
tar ställning mot narkotika. Runt 10 000 besökare 
har nåtts av kampanjen.

Snabbare handläggning och mindre papper
Tillståndsenhetens arbete med att korta hand-
läggningstiderna har gett resultat. Under första 
halvåret 2013 hade handläggningstiderna halv-
erats jämfört med halvåret innan. Orsakerna är 
bland annat utökade telefon- och besökstider 
och att man satsat på att minska pappershante-
ringen. Numera skickas alla remisser digitalt. 

Tillståndsenheten
Tilllståndsenheten vänder sig främst till krögare och arbetar för trygga 
restaurangmiljöer i Göteborg. Enheten handlägger ärenden om alkohol-
serveringstillstånd och folköl- och tobaksförsäljning och yttrar sig också 
om tillstånd för automatspel och värdeautomater.

Några händelser under 2013

Utökad service
Nu kan krögare sköta alla an-
sökningar och anmälningar som 
rör serveringstillstånd på nätet. 
Tillståndsenheten har under året 
utvecklat en fullständig e-tjänst. 
Tillgängligheten, både besöks-
tiderna och telefontiderna, har 
utökats och den som ringer 
möts aldrig av en upptagetton 
utan kopplas till första lediga 
handläggare. Dessutom har hela 
personalstyrkan och ansvariga 
politiker gått en fyradagars ut-
bildning i hur man förbättrar 
servicen för företagare. 

Utmaningar i framtiden

Kampanj. ”Kära gäst, vi är med i 
nätverket Krogar mot knark”.  
Stadsdirektör Bengt Delang är med 
och skruvar upp skylten som är en 
del av Krogar mot knarks kampanj 
för att minska drogerna på restau-
ranger och krogar. Foto: Jenny Havner
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Vill du veta mer  
om Social resursförvaltning och alla verksamheter?
Läs mer på www.goteborg.se/socialresurs
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