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1 Inledning 

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och är 

tänkt att styra stadens utveckling. Göteborgarnas behov ska vara vägledande. Viktigt är 

också att medarbetarna i Göteborgs Stad får möjlighet att engagera sig och vara 

delaktiga i verksamhetens utveckling. 

Budgeten lyfter fram de mål och uppdrag som är särskilt prioriterade. Övrigt ska utföras 

som tidigare, enligt gällande lagstiftning och övriga styrdokument. Lagstiftning och 

ekonomiska ramar står över mål, riktlinjer, planer, program och policys, som ska ses 

som stödjande dokument. 

Från kommunfullmäktiges budget till lokalt budgetdokument 

Det är nämndens ansvar att göra verklighet av budgetens inriktningar och prioriterade 

mål. Varje enskild nämnd ska värdera sin egen roll i arbetet med att nå intentionerna i 

budgeten. 

Förvaltningens förslag till budget bygger på kommunfullmäktiges beslutade budget. 

Förvaltningen återkommer till nämnden med uppdaterad budget efter att politiken 

tydliggjort mål och inriktning för förvaltningens arbete 2019. Förvaltningen kommer 

också i februari 2019 lämna förslag på anpassningar för att hantera de nya ekonomiska 

ramarna. 
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2 Förutsättningar  

2.1 Styrning och ledning 

Uppdrag och vision  

Social resursnämnd ska stödja stadsdelsnämnderna i deras ansvar för befolkningen och 

samordna gemensamma verksamheter för staden inom det sociala området. För att 

skapa största möjliga nytta för dem vi är till för behöver vi arbeta tillsammans med 

andra förvaltningar och bolag i staden, med andra myndigheter och med civilsamhället. 

Vi behöver också arbeta tillsammans med våra brukare och skapa möjlighet till 

delaktighet och inflytande i våra insatser och i utveckling av verksamheten. 

Vårt arbete i nämnd och förvaltning ska genomsyras av visionen: 

Tillsammans har vi kraft att skapa nya möjligheter i människors liv. I ett hållbart 

Göteborg finns det plats för alla. 

Förhållningssätt 

I förvaltningen arbetar vi utifrån Göteborgs stads förhållningssätt för en arbetskultur 

som skapas av engagerade och ansvarstagande medarbetare och som skapar en stolthet 

över verksamheten. 

Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för 

Vi har ett demokratiskt, lagstyrt uppdrag och vi förverkligar mål och ambitioner som 

politikerna har beslutat om. Vi arbetar för en jämlik stad. Det vi gör ska göra skillnad 

för människor och vi sätter göteborgarnas behov och rättigheter i centrum. 

Likabehandlingsprincipen ska gälla oavsett göteborgarens bakgrund eller stadsdel. Vi 

följer upp vilka som tar del av våra insatser och att insatserna ger positiva effekter. 

Vi bryr oss 

I varje möte med göteborgarna skapar vi förtroende för vår verksamhet. Vi engagerar 

oss i dem vi möter och i deras livssituation. Vi arbetar tillsammans med brukarna för att 

hitta lösningar. Vi möter varandra och våra brukare med respekt. 

Vi arbetar tillsammans 

Människan har sammansatta behov och rättigheter. Det kräver en helhetssyn men också 

att vi samarbeta med andra aktörer för att på bästa sätt svara mot göteborgarens alla 

behov och rättigheter. Det ska också vara självklart att dem vi är till för är med, 

påverkar och samskapar. 

Vi tänker nytt 

Samhället och människorna förändras. Våra etablerade lösningar inte alltid räcker till. 

Därför är utveckling en ständigt närvarande fråga i verksamheten. Vi ska hitta nya 

lösningar inom ramen för våra resurser och de uppdrag vi har. Vi påtalar också nya 

behov där vi ser att de finns - vår kunskap förändrar! 

Systematiskt kvalitetsarbete 

För att skapa största möjliga nytta för dem vi är till för behöver vi säkerställa att våra 

verksamheter har god kvalitet. För det behöver vi ha ett nära ledarskap och engagerade 

medarbetare som tillsammans arbetar systematiskt med kvalitet. Kvalitetsarbetet ska 

bygga på ett evidensbaserat arbetssätt där vi utgår från kundernas och brukarnas behov, 

bästa tillgängliga vetenskap samt medarbetarnas kunskap och erfarenheter. 

Styrningen av kvalitetsarbetet utgår från ledningssystem för kvalitet och Göteborgs 

Stads policy för kvalitet. Vi använder PDSA-metodiken (plan, do, study, act) som 
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innebär att vi planerar, genomför, följer upp, analyserar och tar med slutsatser och 

lärdomar till nästa planering. 

Vägledning för kvalitetsarbetet: 

1. Jag (som brukare eller kund) upplever att jag fått det bättre. De insatser vi 

erbjuder ska medföra positiva effekter för våra brukare eller kunder. En 

förutsättning för det är att vi tar reda på vilka behov och önskemål de har och att 

vi utformar verksamheten därefter. 

2. Vi (som verksamhet) vet att du har fått det bättre. Vi följer systematiskt upp 

vilka som tar del av våra insatser och vilka effekter insatserna ger. Våra mål är 

mätbara och vi beskriver vilken nytta vi vill åstadkomma för dem vi är till för. 

3. Vår kunskap förändrar. Vi använder kunskapen som vi får genom uppföljning 

när vi utvecklar metoder och arbetssätt. Vi tar även tillvara på 

kunskapsutvecklingen i omvärlden. Vår kunskap ska leda till att vi utvecklar 

våra verksamheter. Förvaltningens samlade kunskap och analys ska ligga till 

grund för förändring och politiska beslut. 

Kommunikation 

Kommunikationen i förvaltningen ska stödja styrning och ledning och behöver därför 

bygga på tydliga strukturer och strategier. Förvaltningens uppdrag att stödja 

stadsdelarna i deras ansvar för befolkningen förutsätter att vi har en god förmåga att 

kommunicera och förmedla information. Det är också viktigt att den interna 

kommunikationen håller en hög kvalitet för att vi effektivt ska kunna bidra till arbetet 

med att nå målen. 

Uppföljning och rapportering 

Social resursnämnds rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska 

ske utifrån risk och väsentlighet. Det innebär att det i första hand är särskilt viktiga 

resultat, utvecklingsområden och händelser som ska rapporteras. Rapporteringen ska 

innehålla viktiga mätresultat men framförallt analyser, slutsatser och kommentarer som 

förklarar resultatet och vad det betyder för den egna verksamheten och Göteborgs Stad 

som helhet. 

Förvaltningen rapporterar löpande och enligt fastställd struktur till nämnden. 

Verksamheternas analys av resultat ska ligga till grund för utveckling och bidra till 

förvaltningens samlade uppföljning till nämnden. Fokus ska vara på särskilt viktiga 

resultat, analyser och slutsatser. 

Statistik ska vara könsuppdelad där det är relevant och möjligt. Statistiken ska också 

inkludera de personer som inte definierar sig som kvinna eller man. 

2.2 Personal 

Kompetensförsörjning och att vara en attraktiv arbetsgivare 

Social resursförvaltning, liksom hela Göteborgs stad samt övriga kommuner i landet, 

står inför stora utmaningar i att klara kompetensförsörjningen av medarbetare och 

chefer. 

Vår viktigaste resurs som arbetsgivare är våra medarbetare och kompetensen de har. Att 

kunna rekrytera, utveckla och inte minst behålla våra medarbetare och chefer är av 

avgörande betydelse. Det kräver att vi är en attraktiv arbetsgivare. Medarbetare som 

trivs och är stolta över sitt arbete verkar som goda ambassadörer och är i sig den bästa 

marknadsföring en arbetsgivare kan ha. 

Hur styrning och ledning av våra verksamheter fungerar, att vi har en god arbetsmiljö 
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där såväl verksamhet och hälsa utvecklas samt attraktiva anställningsvillkor och 

förmåner är några av de centrala aspekterna i att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Feriearbete och praktik 

En del i arbetet med kompetensförsörjning handlar om att ta tillvara på unga på väg in 

på arbetsmarknaden. Förvaltningen ska fortsatt erbjuda sommarjobb och praktikplatser. 

Genom att stärka koppling mellan skola och arbetsliv kan vi som arbetsgivare få fler 

unga intresserade av våra viktiga arbeten inom välfärden. Att bereda möjlighet för 

studenter att göra examensarbeten i förvaltningen är ett bra exempel. Vi behöver se till 

att våra medarbetare får förutsättningar att introducera och handleda studenter, 

praktikanter och feriearbetande för att det ska bli en positiv tid för båda parter. 

Bemanning 

Att förvaltningen har en bemanning som utgår ifrån verksamheternas behov och som 

medför hälsosamma scheman för medarbetarna, är avgörande för att uppnå 

kostnadseffektivitet och god arbetsmiljö. 

Bemanning är en strategiskt viktig fråga för 2019. Förvaltningens bemanningsenhet har 

därför inför 2019 fått ett utökat uppdrag för att hantera rekrytering till både 

kortidsvikariat, längre vikariat och semester. 

En del av förvaltningens kompetensförsörjning sker genom de vikarier som kommer in 

via bemanningsenheten. 

Rekrytering 

Rekryteringsbehovet är i flera fall större för staden och för förvaltningen, än den 

tillgängliga arbetskraften. Det leder till att förvaltningen kontinuerligt behöver se över 

hur vi kan effektivisera, hur vi kan organisera på nya sätt och hur vi kan använda oss av 

digitalisering. 

Förvaltningen har under 2018 haft stora bekymmer att rekrytera vissa befattningar. Det 

gäller särskilt utbildade undersköterskor och stödassistenter. Dessa två befattningar ska 

särskilt ska prioriteras i löneöversyn 2019 som en del i att skapa attraktivitet och visa 

värdet av deras arbetsinsatser. Alla medarbetare, inte minst de nämnda svårrekryterade 

yrkesgrupperna, behöver ges goda förutsättningar att utföra sitt arbete och att kunna 

lägga arbetstiden på de uppgifter där deras kompetens särskilt efterfrågas. 

Att se över hur vi organiserar och fördelar arbetet, med möjlighet att inrätta nya 

befattningar som inte kräver samma utbildningskrav, kan avlasta och ge bättre 

förutsättningar för yrkesmässig utveckling. Arbetet med det ska fortgå. 

Omställning i förvaltningen 

Under 2018 har ytterligare boenden för ensamkommande avvecklats, vilket medfört att 

ett flertal medarbetare satts i omställning. Förvaltningen ska under 2019 fortsätta arbetet 

med att genom olika åtgärder ta tillvara dessa medarbetares kompetens i nya uppdrag. 

Där krävs att vi har förmåga att tänka nytt och har en god samverkan, då medarbetarnas 

formella kompetens inte alltid motsvarar de krav vi tidigare haft för vissa befattningar. 

Konkurrenskraftiga löner 

Förvaltningen har genom särskilda satsningar i de senare årens löneöversyn kommit en 

bit på väg med att nå lönenivåerna utifrån stadens lönepolitiska målbild. Dock kvarstår 

en problematisk situation där lönerna i flera av förvaltningens befattningar ännu inte 

ligger rätt i förhållande till målbilden. Förvaltningen behöver intensifiera arbetet med att 

se över hur vi kan skapa ekonomiskt utrymme för att finansiera de löneökningar som 

behövs. 
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De ekonomiska ramarna utgör dock fortsatta svårigheter i arbetet, men likväl är 

konkurrenskraftiga löner av stor vikt som en del i att klara 

kompetensförsörjningsbehoven. 

Arbetsmiljö 

Ett av de viktigaste områdena för att skapa attraktivitet som arbetsgivare och kunna 

behålla kompetenta medarbetare och chefer är en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö 

kännetecknas av tydligt formulerade uppdrag, rimlig arbetsbelastning och möjlighet till 

återhämtning samt välfungerande arbetskultur där såväl medarbetare som chefer lever 

våra förhållningssätt. 

Granskningar har visat att förvaltningen har ett välfungerande arbetsmiljöarbete, med 

rutiner och riktlinjer som efterlevs. Flera av verksamhetsområdena har inom området 

utvecklats ytterligare det senare året och många goda exempel sprids inom 

förvaltningen i arbete till exempel med att utveckla en robust samarbetskultur för att 

minska kränkningar och trakasserier och för att förebygga arbetsskador och tillbud. 

Sjukfrånvaron i förvaltningen har totalt minskat något 2018 jämfört med föregående år. 

Förvaltningen behöver fortsatt arbeta med att minska sjukfrånvaron. Göteborgs Stads 

plan för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen är utgångspunkt för 

arbetet. 

Arbetskultur och ledarskap 

Förvaltningen har brutit ned stadens förhållningssätt (Vi vet vårt uppdrag och vem vi är 

till för, Vi arbetar tillsammans, Vi tänker nytt och Vi bryr oss) genom att konkretisera 

vad det betyder för oss i Social resursförvaltning. Arbete hålls vid liv och fortgår, till 

exempel vid arbetsplatsträffar och i samverkan på olika nivåer. 

Våra chefer i förvaltningen ska ha goda förutsättningar för att utföra sina uppdrag. Som 

ett led i det kommer förvaltningen fortsätta med ledarskapsutveckling i syfte att 

cheferna ska kunna arbeta med effektiva team i ett Utvecklande Ledarskap (UL). 

Att våra chefer efterlever förhållningssätten, har en helhetssyn och är föredömen är 

avgörande för att verksamheterna ska hålla en hög kvalitet och fortsätta att utvecklas 

mot målen och vår vision. 

2.3 Ekonomi 

Kommunbidrag 

Kommunbidraget som kommunfullmäktige beslutat om uppgår för 2019 till 

711 700 tkr, vilket är en minskning från 2018 med 51 600 tkr (från 763 300 tkr). Det 

innebär att kommunbidraget finansierar 56 procent av nämndens verksamhet. Det 

förändrade kommunbidraget innehåller en indexuppräkning om sammanlagt 2,4 procent 

samt en förändringsfaktor om –1,5 procent. Indexuppräkningen är en kompensation för 

löneavtalsrörelsen om 2,55 procent, lokalkostnader 2,5 procent samt prisökningar för 

övriga kostnader med 1,65 procent. Förändringsfaktorn är det effektiviseringskrav som 

kommunfullmäktige beslutat om. 

Utöver indexuppräkning och förändringsfaktor får Social resursnämnd en minskad ram 

med 57 038 tkr som beskrivs under avsnitt 4.2, Driftbudget. 

Nämndens intäkter utöver kommunbidrag 

Intäkter för 2019 utöver kommunbidraget beräknas uppgå till 563 000 tkr, vilket ger en 

beräknad omsättning på 1 274 700 tkr. Det är en minskning jämfört med 2018 och beror 

främst på förändringar inom Integrationsområdet till följd av minskade volymer och 

anpassning till förändrade förutsättningar. 
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Bidrag från länsstyrelsen och staten 

Bidrag från länsstyrelsen och staten står för den minsta intäktsposten 2019. Bidrag från 

staten har successivt minskat i omfattning sedan 2017, då det var den största 

intäktsposten utöver kommunbidrag. Den stora svängningen förklaras främst av ändrat 

ersättningssystem inom Integrationsområdet, boende för ensamkommande. Från och 

med juli 2017 går statsbidraget till Göteborgs Stads stadsdelsnämnder som i sin tur 

köper platser från Social resursnämnd. 

Försäljning av verksamhet och tjänster 

Försäljning av verksamhet och tjänster blir den största intäktsposten utöver 

kommunbidraget och beräknas uppgå till 450 000 tkr, vilket utgör 80 procent av 

intäkterna exklusive kommunbidraget. Försäljning av boendeplatser ger de största 

intäkterna. Göteborgs Stads stadsdelsnämnder är de som huvudsakligen köper 

tjänsterna. 

Hyresintäkter 

Ytterligare en intäktspost på 50 000 tkr, avser hyresintäkter. Huvudsakligen är det 

hyresintäkter från boende inom boendeverksamheten. Hyresintäkterna påverkas av 

beläggningsgraden på förvaltningens olika boenden och den har varit god under de 

senaste åren. En mindre del av hyresintäkter avser uthyrning av Social resursnämnds 

lokaler. 

Taxor, avgifter och övriga intäkter 

Förvaltningens intäkter består också av taxor, avgifter och övriga intäkter som uppgår 

till cirka 33 000 tkr. Intäktsposten består främst av avgifter för serveringstillstånd, 

äldreomsorg, kurser samt restaurang- och konferensintäkter vid Dalheimers hus. 

Riskanalys 

Då nämnden fått en kraftigt minskad ram 2019, i jämförelse med 2018, behöver 

förvaltningen ta fram förslag på anpassning till ny ekonomisk ram i dialog med den nya 

nämnden. Prioriteringar behöver göras både på kort och lång sikt, utifrån mål och 

inriktningar som den nya nämnden beslutar om. 

För en budget i balans behöver nämnden besluta om anpassningar tidigt under 2019. En 

längre process riskerar att leda till ett större behov av anpassning. 

Efterfrågan på förvaltningens tjänster bedöms som fortsatt relativt goda även om risken 

för minskad efterfrågan utifrån priskonkurrens med externa utförare finns inom flera 

boendeområden. Det ekonomiska läget för den främsta köparen av våra tjänster, 

Göteborgs stads stadsdelar, påverkar efterfrågan. Ur risksynpunkt innebär en minskad 

efterfrågan på 1 procent att intäkterna minskar med cirka 4 500 tkr på årsbasis. 

För att minimera riskerna och skapa handlingsmöjligheter vid en förändrad efterfrågan 

krävs en återkommande dialog med de som köper våra tjänster, en kontinuerlig 

omvärldsbevakning samt hög kostnadsmedvetenhet i förvaltningen. 

En annan utmaning som väntar 2019, och som varit synlig sedan 2017, är ökade IT-

kostnader för kommungemensamma tjänster. Kostnaden har ökat med 11,2 mnkr mellan 

budget 2016 och budget 2019. Detta är kostnader som förvaltning i liten utsträckning 

kan påverka då det är svårt att effektivisera i motsvarande takt. 

Nämndens kostnader 

Ekonomi handlar om att effektivt använda resurserna. Med effektivitet i en verksamhet 

menas hur väl målen uppnås i förhållande till de resurser som används. Det innebär att 

vi ska använda resurserna på bästa sätt i varje del av verksamheten, likaså att vi 
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använder dem till rätt saker så att det samlade resultatet på bästa sätt bidrar till målen. 

Förvaltningens kostnader beräknas uppgå till 1 274 700 tkr, vilket innebär ett budgeterat 

nollresultat. Verksamheten är personalintensiv och av de totala kostnaderna utgör 

personalkostnader cirka 52 procent. Andra stora kostnadsposter är bland annat 

lokalkostnader, föreningsbidrag och kostnader för köp av verksamhet och tjänster. 

Utifrån en riskbedömning är delar av förvaltningens kostnader förhållandevis fasta på 

kort sikt och därmed svåra att påverka ur detta perspektiv. 

Eget kapital  

Förvaltningen budgeterar ett nollresultat för 2019 vilket innebär att vi inte planerar att ta 

eget kapital i anspråk. Syftet med ett eget kapital är i huvudsak att möjliggöra ett 

långsiktigt ekonomiskt tänkande. Det skapar också möjligheter för nämnden att kunna 

göra kortsiktiga satsningar på prioriterade projekt av engångskaraktär. 

Det kommuncentrala regelverk som finns tillåter att nämnderna har rätt att nyttja ett 

eget kapital motsvarande 0,5 procent av omsättningen. Om nämnden vill använda mer 

eget kapital ska en framställan göras till kommunstyrelsen där motiven ska framgå. 

Hantering av lönekostnader 

Förvaltningen når inte upp till de lönepolitiska mål som sätts för att våra löner i staden 

ska vara konkurrenskraftiga. Ekonomiska resurser behöver skapas genom 

effektiviseringar då indexuppräkningen av kommunbidrag och möjliga prisökningar inte 

räcker för att möta behovet av löneökningar. Inom den statsbidragsfinansierade delen av 

verksamheten utgår ingen indexuppräkning för löner vilket ytterligare försvårar för 

förvaltningen att möta löneökningsbehoven. 

2.4 Omvärldsanalys 

Stadsdelarna och Social resursförvaltning har gjort en gemensam omvärldsanalys. Den 

ger ett lokalt perspektiv på områden som förväntningar på välfärden, långsiktiga 

ekonomiska förutsättningar, kompetensförsörjning, digitalisering och 

bostadsförsörjning. Omvärldsanalysen bygger bland annat på de 13 i omvärlden trender 

som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer har stor påverkan på 

kommunal verksamhet. 

Göteborgs Stad står inför omfattande förändringar de närmaste åren som på olika sätt 

påverkar verksamheterna: 

• stadsutveckling med stora satsningarna på bostadsbyggande och infrastruktur, 

• nya nämnder för förskola och grundskola samt översyn av stadsdelsnämnderna, 

• resultatet av valet 2018 påverkar styrningen i staden. 

Skillnader i livsvillkor och hälsa 

För de flesta är Göteborg en bra stad att växa upp och leva i, men samtidigt finns det 

stora skillnader i livsvillkor mellan göteborgare och mellan olika delar av staden. 

Skillnader i utbildningsnivå, inkomst och förvärvsfrekvens skiljer sig åt mellan olika 

grupper och mellan invånare som lever i olika delar av staden vilket påverkar livsvillkor 

och hälsa. 

De senaste åren har en del skillnader ytterligare stärkts medan andra förhållanden har 

förbättrats. Göteborgs Stads jämlikhetsrapport från 2017 visar bland annat att fler går ut 

nian med behörighet till gymnasiet och fler har jobb, samtidigt som samhällets 

kostnader för ojämlikhet ökar. Sett ur ett längre tidsperspektiv är den generella trenden 

negativ, skillnaderna har ur de allra flesta aspekter ökat. 
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Forskning visar att jämlika samhällen fungerar bättre än ojämlika och alla, även de som 

redan har goda livsvillkor vinner på en mer sammanhållen stad. Ojämlikheten påverkar 

tilliten mellan människor i samhället och medborgarnas tillit till offentlig verksamhet. 

De ojämlika skillnaderna i tillit till andra människor är tydliga i Göteborg och 

ojämlikheten har ökat över tid. Tilliten till andra är låg bland låginkomsttagare, 

utlandsfödda och personer med funktionsnedsättning. 

Konsekvenserna av ett ojämlikt samhälle kan ytterst leda till att parallella 

samhällsstrukturer växer fram med alternativ försörjning, ökad social oro, otrygghet, 

våld och missbruk. 

Göteborgs Stad bedriver ett långsiktigt arbete för social hållbarhet med målet att minska 

skillnaderna. Ett arbete med hela staden i fokus är avgörande för att lyckas. Det innebär 

både att göra gemensamma satsningar där det mest behövs och samtidigt göra insatser 

som främjar alla. Satsningar på tidiga och främjande insatser är prioriterade eftersom de 

ger förbättrade livsvillkor för göteborgarna på lång sikt. 

För att minska skillnaderna krävs att medborgarna känner sig delaktiga. Samverkan 

behövs med civilsamhällets organisationer, akademin och näringslivet, liksom mellan 

stadens verksamheter och andra offentliga aktörer på lokal, regional och nationell nivå. 

Samverkan kring barn och unga kan på kort sikt påverkas av förändringen av 

stadsdelarna och etableringen av förskole- och grundskoleförvaltningen. 

Befolkningsutveckling och ekonomiska förutsättningar 

Göteborg är en växande stad. Fram till 2025 väntas befolkningen öka med i genomsnitt 

7 500 invånare per år till 624 000. Prognosen är betydligt lägre jämfört med de två 

senaste åren. Befolkningens sammansättning har stor betydelse för samhällets förmåga 

att leverera välfärd. I Göteborg är demografin mindre kostnadsdrivande än nationellt, 

främst på grund av en hög andel personer i yrkesverksam ålder och att de äldsta inte 

ökar lika snabbt som i övriga landet. 

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur som förväntas nå sin topp 2019. Nationellt 

förväntas förutsättningarna för kommande år vara goda, men därefter är läget mer 

osäkert. Antalet arbetade timmar i befolkningen har skrivits ner jämfört med tidigare 

prognoser, det innebär att skatteunderlaget troligen minskar framöver. För att bibehålla 

och utveckla skattekraften i staden är det viktigt att de som flyttar in i Göteborg bor 

kvar och är i egenförsörjning. 

På sikt är en av stadens största ekonomiska utmaningar att hantera det kommande 

strukturella gapet mellan intäkter och kostnader. Med nuvarande skattesats och 

servicenivå krävs det stora effektiviseringar och ökade intäkter för ekonomi i balans. 

Med nuvarande finansieringsmodell kommer effektiviseringar motsvarande i 

genomsnitt 0,8 procent varje år att krävas fram till år 2035. Det innebär omkring 240 

miljoner kronor årligen. 

Barn och äldre kommer att bli fler samtidigt som andelen personer i yrkesverksam ålder 

inte ökar i samma takt. En viktig del i att hantera utvecklingen är att målmedvetet verka 

för att nyanlända snabbt ska komma ut i arbetslivet. 

I vissa aspekter har Göteborg ett mer gynnsamt läge än övriga landet, men samtidigt står 

staden inför stora investeringar. Omfattande satsningar på infrastruktur och 

bostadsbyggande innebär en fortsatt hög kostnadsutveckling. Även om utvecklingen är 

förväntad är den inte hållbar på sikt och den kommuncentrala beredskapen för att möta 

oförutsedda kostnader är lägre än tidigare. Det ställer krav på ekonomiska marginaler 

hos nämnderna och tidiga insatser samt åtgärder för att möta kostnadsökningar som kan 

uppstå. 
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Nationella beslut är viktiga för stadens ekonomi. Hur statsbidragen utformas, om det 

blir riktade eller generella bidrag, om de ökar eller minskar, har stor betydelse för 

Göteborg Stads planering. Beslut som exempelvis höjd pensionsålder har också stor 

påverkan på stadens ekonomi. Förändringar i lagstiftningen påverkar också stadens 

ekonomi, exempelvis pågår en översyn av Socialtjänstlagen som ska redovisas till 

regeringen 1 december 2018. Beroende på vad som föreslås och beslutas kan detta få 

direkt påverkan på ekonomin i välfärdssektorn. 

Kompetensförsörjning  

Göteborgs Stad behöver rekrytera många nya medarbetare för att hantera en ökad 

efterfrågan på välfärdstjänster och stora pensionsavgångar. Det gäller särskilt 

förskollärare, lärare, sjuksköterskor, undersköterskor, fritidspedagoger och 

stödassistenter. Redan idag är det svårt att rekrytera dessa yrkesgrupper. Att hantera 

omsättningen av socialsekreterare och förskollärare är en stor utmaning i 

verksamheterna. Staden behöver vara en attraktiv arbetsgivare, med bra arbetsmiljö och 

ledarskap och erbjuda möjligheter till utveckling och karriärvägar för att både behålla 

och rekrytera personal. 

Inom många områden finns inte utbildad personal som motsvarar behovet, varken med 

erfarenhet eller nyutexaminerade. Därför krävs flera olika insatser som att använda 

kompetensen rätt genom att förändra organiseringen av arbetet och bemanning samt 

skapa olika vägar in i yrken och ta tillvara nyanländas kompetens. Digitalisering och 

användning av ny teknik ger också möjligheter att effektivisera arbetet och kan påverka 

behovet av personal. 

Innovation och nytänkande 

Innovation och nytänkande är förutsättningar för att den offentliga sektorn ska kunna 

möta framtidens utmaningar. Innovationer uppstår ofta då olika bakgrunder och 

discipliner möts. Göteborgs Stad har goda möjligheter att arbeta med innovation genom 

samverkan med den mångfald av aktörer i näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor 

som finns i staden. Nytänkande behövs i både stor och liten skala, både på 

organisationsnivån och nära brukarna. 

Verksamheterna måste aktivt söka efter, utveckla och införa nya arbetssätt och tekniska 

lösningar som kan effektivisera och höja kvaliteten. För att det ska kunna ske måste 

förutsättningar för innovationsarbete skapas där både medarbetares och brukares kraft 

och initiativ tas tillvara. Det är nära kopplat till tillitsbaserad styrning som enligt 

Tillitsdelegationen innebär att minska onödig kontroll och formalism i offentligt 

finansierad verksamhet. Kompetens och engagemang hos brukare och de medarbetare 

som möter brukarna kan då användas på ett bättre sätt för att skapa bättre kvalitet i 

tjänsterna för medborgarna. 

Digitalisering och teknikutveckling 

Ny teknik och digitala tjänster kan bidra till ökad effektivitet och till att möta välfärdens 

framtida utmaningar. Medborgarna förväntar sig i allt högre grad att snabbt, enkelt och 

säkert kunna sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till 

inflytande genom digitala kontaktvägar. Här finns en potential att öka brukarnas nöjdhet 

och delaktighet, men också minska resurskrävande administrativt arbete. Nationellt 

prioriteras den digitala utvecklingen bland annat genom att den nya myndigheten för 

digitalisering av offentlig sektor startar under 2018. Exempel på digitalisering är 

användning av välfärdsteknik inom hemtjänst och i insatser för personer med 

funktionsnedsättningar. 

Tydliga mål och styrning är en förutsättning för att dra nytta av teknikutvecklingen. Nya 



12 

verktyg och arbetssätt medför utmaningar på alla nivåer i organisationen. För att nå 

framgång behövs motiverande och kompetensutvecklande insatser. 

Integration och stöd till etablering 

Efter ett stort fokus på mottagande flyttas nu fokus till integration och stöd till 

etablering i samhället. Asylsökande som fått uppehållstillstånd efter den rekordstora 

invandringen 2015 kommer att lämna etableringsfasen. Ett snabbt inträde i arbetslivet 

för nyanlända är viktigt både för individen och för samhället. Ju fler nyanlända som är 

självförsörjande desto mindre blir kostnaderna för staden, exempelvis för 

försörjningsstöd. Antalet papperslösa flyktingar är stort och kan öka om fler som får 

avslag på asylansökan stannar kvar i landet. 

Antalet asylsökande har minskat kraftigt efter förändrad lagstiftning. Migrationsverkets 

prognos för Sverige 2019 är 29 000 asylsökande, varav 2 300 ensamkommande barn. 

Antalet mottagna i Göteborg är enligt samma prognos 1 400 personer, varav 400 

preliminärt anvisas enligt bosättningslagen. 

Motsvarande prognos för 2018 är 23 000 asylsökande i Sverige, varav 1 500 

ensamkommande barn. Antal mottagna till Göteborg är enligt prognosen för 2018 2 100 

varav 697 anvisade enligt bosättningslagen. 

Flera lagändringar inom migrationsområdet kan påverka stadens verksamheter och 

ekonomi. Etableringslagen som gäller från 1 januari 2018 innebär ett ökat ansvar för 

nyanländas försörjning, samtidigt som den kan leda till att fler nyanlända blir 

självförsörjande jämfört med tidigare. Lagen sominnebär att tillfälliga uppehållstillstånd 

är huvudregel och begränsar möjligheten till familjeåterförening upphör 1 juni 2019. 

Det finns stora osäkerheter kring utvecklingen inom hela det migrationspolitiska 

området och vad det innebär för kommunerna. 

Brist på bostäder  

Bostadsbristen är akut i Göteborg. Allt fler står utanför bostadsmarknaden, vars utbud 

varken är tillräckligt eller matchar de sökandes behov. Grupper med låg inkomst, unga 

vuxna, äldre och nyanlända är särskilt utsatta. Bostadssituationen är tydligt kopplad till 

de sociala och ekonomiska livsvillkoren i staden. 

Bostadsbyggandet är beroende av konjunkturläget. I Göteborg bedömer 

Fastighetskontoret att 3 000 respektive 5 000 bostäder kan färdigställas under 2018 och 

2019. Osäkerhet kring de ekonomiska förutsättningarna på bostadsmarknaden, som 

förändrad fastighetsskatt och sänkta ränteavdrag, kan på kort tid förändra 

förutsättningarna för bostadsbyggandet. På längre sikt är prognoserna för byggande mer 

osäkra. I nuläget förväntas nya bostäder färdigställas i hög takt även efter 2019. 

Behoven av olika bostadsformer förändras i takt med den demografiska strukturen. I 

dag råder redan brist på billigare bostäder, ett behov som bedöms öka på sikt. 

Exempelvis får en större andel av de nyanlända som anvisas till Göteborg lägenheter 

med jämförelsevis hög hyra. De hyresrätter som byggs i dag har i regel hyresnivåer som 

ligger långt över stadens genomsnittliga hyror. För att underlätta för personer som står 

utanför bostadsmarknaden måste nyproduktionen också innehålla bostäder med 

jämförelsevis lägre hyror. 

Den nuvarande bostadssituationen har resulterat i att människor som i övrigt inte är i 

behov av stöd tvingats vända sig till socialtjänsten. En fortsatt obalanserad 

bostadsmarknad resulterar i akut hemlöshet och högre kostnader för Göteborgs Stad. 

Även på andra områden märks negativa konsekvenser. Till exempel försvåras 

rekrytering i både privat och offentlig sektor när personer med efterfrågad kompetens 

har svårt att ordna bostad. 
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Utöver bristen på den ordinarie bostadsmarknaden behövs även fler bostäder med 

särskild service (BmSS) till personer med funktionsnedsättning. Fram till och med 2021 

behövs 320 nya lägenheter för att täcka behovet. I takt med att befolkningen åldras 

behövs fler boendealternativ för äldre. Enligt nuvarande prognos behöver staden bygga 

ett äldreboende per år från och med 2020 och ett antal år framöver. 

Trångboddheten är fortsatt mycket stor bland nyanlända och riskerar att få konsekvenser 

för såväl etablering som för barnens resultat i skolan och den långsiktiga integrationen. 

Allt fler ensamkommande ungdomar behöver ett eget boende och riskerar att bli 

hemlösa till följd av bristen på bostäder. 
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3 Nämndens mål och uppdrag 

Social resursnämnd har inte beslutat om mål och inriktning för budget 2019 efter att 

kommunfullmäktige beslutade om Göteborgs Stads budget 2019. Förvaltningen 

återkommer med en justerad budget i början av 2019. 

Kommunfullmäktige har riktat ett uppdrag till Social resursnämnd samt alla nämnder 

och styrelser: Stadens nämnder och bolag ges i uppdrag att erbjuda praktikplatser och 

olika former av sommarjobb till unga. 
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4 Resursfördelning 

4.1 Effektiv resursanvändning (förändringsfaktorn) 

Effektivitet kan definieras på ett flertal olika sätt. Ett vedertaget sätt i teorin är att skilja 

på inre och yttre effektivitet. Den yttre effektiviteten handlar om att göra rätt saker och 

den inre om att göra saker rätt. I förvaltningens arbete med att systematisk utveckla 

verksamheten ligger fokus på att stärka vårt arbete med uppdraget, brukarinflytande, 

dokumentation samt systematiserad uppföljning och analys. Det har bäring på 

effektiviteten i förvaltningen. Genom att arbeta med dessa frågor säkerställer vi att vi 

gör rätt saker, både utifrån uppdrag samt våra brukare och kunder. 

Genom att systematisk utveckla verksamheten förbättrar vi även den inre effektiviteten. 

Förändringsfaktorn är det effektiviseringskrav som kommunfullmäktige beslutar om i 

stadens budget. För Social resursnämnd är förändringsfaktorn -1,5 procent för 2019 

vilket motsvarar 9 375 tkr. I jämförelse med 2018 är förändringsfaktorn kraftig 

förändrad, från -0,25 till –1,5 procent. Förändringsfaktorn är jämt fördelad mellan 

verksamhetsområdena utifrån volym på nämndbidraget. Inom respektive 

verksamhetsområde fördelas sedan effektiviseringskravet till respektive enhet utifrån en 

bedömning av enheternas förutsättningar främst vad gäller volym, ekonomisk situation 

och framtida förutsättningar. 

4.2 Driftbudget 

Förvaltningen har 2019 fem organisatoriska verksamhetsområden samt en 

förvaltningsgemensam verksamhet som i huvudsak finansieras gemensamt av 

verksamhetsområdena. Verksamhetsområdets del av nämndbidraget fördelas av 

verksamhetscheferna till enheterna i samband med att varje enhet tar fram en 

detaljbudget. I tabellen nedan finns budgeten sammanställd per verksamhetsområde 

i tkr. 

Verksamhetsomr
åde 

Ram 2018 
Förändring 
budget 2019 

Index 
Förändrings
-faktor 

Övriga 
justeringar 

Ram 
2019 

Boende och 
socialjour 

171 370  4 077 -862  174 
586 

Stöd till familjer 
och individer 

140 361 375 3 341 -706  143 
370 

Funktionsstöd 89 726  2 134 -451  91 408 

Social utveckling 189 460 18 865 4 210 -890  211 
645 

Integration 137 780 -49 500 198 -42  88 436 

Övrig verksamhet 34 604 -26 778 822 -6 424  2 224 

SUMMA 763 300 -57 038 14 782 -9 375 0 711 
669 

Ram 2019 

Som utgångspunkt för förslaget till fördelning använder vi 2018 års ram per september. 

Nedan lämnas de förklaringar som leder fram till respektive verksamhetsområdes ram 

för 2019. 

Index  

Kommunbidraget per verksamhetsområde är uppräknat med 2,4 procent vilket är en 

sammanvägning av 2,55 procent för löner och 2,5 procent för lokaler samt 1,65 procent 
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för övriga kostnader. 

Förändringsfaktor  

Enligt kommunfullmäktiges budget uppgår nämndens förändringsfaktor till –1,5 

procent, 9 375 tkr, vilket är en kraftig förändring jämfört med 2018. Förändringsfaktorn 

är procentuellt fördelad mellan verksamhetsområdena. Varje verksamhetsområde gör 

sedan en bedömning av enheternas olika utgångslägen utifrån volym, ekonomiskt läge 

och framtida förutsättningar i fördelningen av effektiviseringskravet till enhetsnivå. 

Förändringar i kommunfullmäktiges budget  

Kommunfullmäktiges budget för 2019 innehåller följande uppdrag, satsningar och 

minskningar: 

Uppdrag, satsning, minskning Summa +/- 

Schablonmedel nyanlända tidigare ram -92 000 tkr 

Akut och mellanboende minskad ram -22 500 tkr 

Genom ett IOP inrätta ett socialt-/familjecenter för socioekonomiskt 
utsatta EU-medborgare och papperslösa personer, tar bort tidigare ram 

-10 000 tkr 

Utvecklingsenhet för socialtjänst och funktionshinderområdet minskad 
ram 

-4 000 tkr 

Cykelkök, cykelverkstad med sociala inslag minskad ram -2 000 tkr 

Förstärkning kvinnojourer minskad ram -2 000 tkr 

Besparingar minskad ram -42 000 tkr 

Schablonmedel nyanlända ny ram 80 000 tkr 

Ett tryggare Göteborg - bekämpa våldsbejakande extremism 4 000 tkr 

Ett tryggare Göteborg - stöd till föreningar för trygghetsfrämjande arbete 3 000 tkr 

Ett tryggare Göteborg - trygghetsvakter 6 000 tkr 

Långsiktigt stöd till kvinno- och tjejjourer 6 000 tkr 

Insatser mot hedersrelaterade problem 7 500 tkr 

Genom IOP arbeta med utsatta människor 10 000 tkr 

Missbruk av spel om pengar 1 000 tkr 

Stärkt socialtjänst och arbete med socialsekreterarnas arbetssituation 2 000 tkr 

Studieförbund 31 200 tkr 

Indexuppräkning 14 782 tkr 

Förändringsfaktor -9 375 tkr 

Internränta och avrundning -295 tkr 

Effektivisering av utvecklings-, kommunikations- och ekonomiprocesser -945 tkr 

IT, rationalisering -945 tkr 

Effektivare inköpsprocesser -2 553 tkr 

Anpassningar, förutom de inom integrationsområdet, budgeteras centralt och kommer 

efter politiska beslut att hanteras inom berört verksamhetsområde. 

 


