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Verksamhetsplan 2020 SDN Östra Göteborg 

Förslag till beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg fastställer Verksamhetsplan 2020 SDN Östra 

Göteborg. 
2. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg förklarar beslutet omedelbart justerat. 

Ärendet 
Förvaltningen har enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll 
tagit fram ett förslag till verksamhetsplan. Stadsdelsnämnden ska senast i februari fatta 
beslut om verksamhetsplanen. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsplan. Verksamhetsplanen baseras 
på de sexton mål och femton uppdrag som riktats till stadsdelsnämnden från 
kommunfullmäktige. Verksamhetsplanen beskriver förutom mål och uppdrag, strategier 
och indikatorer som är kopplade till respektive mål samt hur nämnden ska arbeta för att 
nå god måluppfyllelse och hur riktade uppdrag ska tas omhand. Verksamhetsplan har 
även indikatorer som finns i KF-s budget och som är kopplade till målen riktade till 
stadsdelsnämnder.  
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och är tänkt 
att styra stadens utveckling. Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2020 den 13 
november 2019. Förvaltningen ska efter beslutet i kommunfullmäktige, enligt stadens 
riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll, utarbeta förslag till budget med 
utgångspunkt i fullmäktiges budgetbeslut, reglementet samt andra relevanta styrande 
dokument. Nämnden beslutar sedan om budget för 2020 på nämndens möte i december. 
Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning uppföljning och kontroll ska nämnden 
årligen upprätta en verksamhetsplan. Arbetet med att ta fram denna verksamhetsplan ska 
inledas snarast efter det att kommunfullmäktige beslutat om budget för nästkommande år 
och ska därefter fastställas av nämnden senast i februari månad. 
Den lokala budgethandlingen beskriver i huvudsak de ekonomiska ramarna och 
resursfördelningen inom förvaltningen. Kommunfullmäktiges budget innehåller utöver 
den ekonomiska tilldelningen mål och uppdrag som riktas till nämnder och styrelser. 
Verksamhetsplanen syftar till att redogöra för hur respektive nämnd har för avsikt att 
arbeta för att nå god måluppfyllelse och hur riktade uppdrag ska omhändertas. 
Budgeten särskiljer olika typer av mål och benämner vissa mål för övergripande 
verksamhetsmål. Det finns totalt 14 mål av denna typen i kommunfullmäktiges budget 
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varav åtta är nedstyrda till alla stadsdelar. Dessa mål är kopplade till tre övergripande mål 
för staden. Utöver dessa finns det åtta nämndspecifika mål från kommunfullmäktig till 
alla stadsdelar. Kommunfullmäktige har riktat 15 uppdrag till stadsdelsnämnden. 
 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Kostnaderna för genomförandet för samtliga mål och uppdrag får finansieras genom 
berörd nämndens ramtilldelning i budget för 2020. Det ingår i förvaltningens ansvar att 
följa och aktivt delta i prioritering och värdering av kostnader för genomförandet samt att 
löpande rapportera kostnadsutvecklingen för genomförandet till stadsdelsnämnden. 

Det är också viktigt att genom ett ansvarsfullt ledarskap och god förståelse hos 
medarbetare, säkerställa en budget i balans och verka för stadens samlade ekonomi. 
Förvaltningen behöver skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och ekonomisk hållbar 
kärnverksamhet med fokus på invånarnas behov. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Utgångpunkten i förvaltningens långsiktiga och strategiska arbete är Göteborgs Stads 
Miljöplan och Göteborgs Stads handlingsplan för miljön 2018–2020. Handlingsplanen 
innehåller åtgärder som ska verka för att förvaltningar når tolv miljömål. 

Nämndens verksamhetsplan innehåller inte något mål och uppdrag som har fokus på 
miljö. Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
De verksamheter som stadsdelsnämnden bedriver möter ett stort antal invånare i staden. 
Flera av verksamheterna genom myndighetsbeslut, resursfördelning eller annan typ av 
styrning har stor påverkan på enskilda individers livssituation och skapar förutsättningar 
för en god livskvalité hos den enskilde. Förvaltningen har genom sin verksamhet även en 
påverkan på samhället i stort exempelvis genom olika typer av förebyggande insatser, 
arbetet med trygghetsfrågor, kontakter med civilsamhället och lokalt föreningsliv m.m. 
Det finns flera mål och uppdrag i verksamhetsplanen som berör den sociala dimensionen. 
Förvaltningen ska genom sin verksamhet beaktar de aspekterna som utgör grunden inom 
den sociala dimensionen. Exempel på sådana aspekter är ålder, jämställdhet, hälsa, 
mångfald, mänskliga rättigheter, funktionsnedsättning och integration. Det innebär att 
förvaltningen ska verka för en jämlik stad med gemenskap och tillit genom att skapa 
möten mellan människor och att stärka och stödja mötesplatser och aktiviteter. 
Stadsdelsnämnden ska stärka funktionshinderperspektivet samt förbättra möjligheterna 
för människor med funktionsnedsättningar att komma in på arbetsmarknaden. 
Stadsdelsnämnden ska också, tillsammans med berörda nämnder, arbeta för att antalet 
invånare i bidragsberoende halveras. 

Verksamhetsplanen SDN Östra Göteborg innehåller flera specifika mål som berör 
äldreomsorgen. Fokus ligger på trygghet och självbestämmande och att som brukare få 
möjlighet att öka delaktigheten i sitt liv. Möjlighet till social gemenskap och utevistelse 
ska stärkas. Staden vill att nöjdheten med äldreomsorgen ska öka så att Göteborg ligger i 
topp bland storstäderna. Detta ska uppnås genom att ta tillvara individens egna resurser 
och önskemål. 
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Samråd 
Pensionärsråd, Rådet för funktionshinderfrågor och Rådet för barn- och ungdomsfrågor 
får möjlighet till samråd vid de möten när nämndhandlingar gås igenom. 

Samverkan 
Information och samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp, FSG med 
slutsamverkan 2020-01-29. 
 

 

Stadsdelsförvaltning Östra Göteborg 

 

Gitte Caous 
Stadsdelsdirektör  Lamija Sabanovic 
   Förvaltningscontroller 

 

Bilagor 
1. Plan för uppföljning av privata utförare 2020 
2. Tidplan för uppföljning 2020 för SDN Östra Göteborg 
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Plan för uppföljning av privata utförare 

 

Bakgrund 

Enligt kommunallagen, 5 kap 3 §, ska fullmäktige för varje mandatperiod anta ett 

program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av 

privata utförare. Kommunfullmäktige antog 2016-11-10 Göteborgs Stads program för 

uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 2016–2018. Av 

programmet framgick att varje nämnd ansvarade för att ta fram en plan för uppföljning 

av privata utförare.  

Stadsledningskontoret bedömer att Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning 

och kontroll, antagen av kommunfullmäktige 2019-09-12 §28, i sitt innehåll uppfyller 

lagkravet.  Enligt riktlinjen ska varje nämnd årligen besluta om en tid- och arbetsplan 

för sitt eget planerings- och uppföljningsarbete i enlighet med stadens gemensamma 

anvisningar. Nämnden ska på eget initiativ ange hur uppföljningen ska kompletteras och 

fördjupas för att säkerställa nämndsansvaret för verksamheten. Detta inkluderar även 

verksamhet som utförs av privata utförare där nämnden är huvudman. 

 

Uppföljning inom de olika verksamhetsområdena 

Nämnden har, genom avtal, anlitat privata utförare inom sektorerna äldreomsorg samt 

hälso- och sjukvård (ÄO-HS) och individ- och familjeomsorg samt funktionshinder 

(IFO-FH). 

Inom sektor ÄO-HS har nämnden privata utförare inom hemtjänst. Kontroll och 

uppföljning av privata utförare inom särskilt boende utförs av 

äldreboendesamordningen i SDN Örgryte-Härlanda och kontroll och uppföljning av 

privata utförare inom hemtjänst, där staden tillämpar Lagen om valfrihet (LOV), utförs 

huvudsakligen av enheten Kontrakt och uppföljning (EKU) på stadsledningskontoret. 

Respektive stadsdelsnämnd ansvarar för den övergripande uppföljningen av 

verksamhetsområdet utifrån ett befolkningsansvar samt uppföljningen på individnivå. 

Uppföljningen av själva utföraren och tjänsten på enhetsnivå utifrån 

förfrågningsunderlag/kravspecifikation utförs dock av enheten för kontrakt och 

uppföljning på SLK. 

Inom sektor IFO-FH anlitas privata utförare för i stort sett alla insatser. Daglig 

verksamhet omfattas av Lagen om valfrihet. Utförarna inom denna verksamhet följs 

därför också upp av EKU på stadsledningskontoret.  

För övrig verksamhet som utförs av privata utförare inom sektor IFO-FH har Spink, 

samlad placerings- och inköpsfunktion, ett uppdrag för samtliga stadsdelar att 

systematisera och samordna leverantörsuppföljning. I några avseenden omfattar 

uppföljningen även verksamheter i kommunens egen regi. Överenskommelse har gjort 
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med ledningen inom Social resursförvaltning att sociala boenden med mera skall följas 

upp av Spink. 

Uppföljningen omfattar bara tjänster riktade till brukare, så kallad 

huvudverksamhet, och inte inköp av varor eller andra tjänster. 

Huvudsakligen kan tre uppföljningsnivåer urskiljas: 

• Individuppföljning 

• Avtalsuppföljning 

• Leverantörsuppföljning 

Individuppföljning åligger placerande socialsekreterare. Avtalsuppföljning, alltså 

uppföljning av ramavtal, görs av Inköps- och upphandlingsnämnden (Ink).  

När det gäller leverantörsuppföljning har Spink i uppdrag för samtliga stadsdelar att 

systematisera och samordna uppföljning av leverantörer. Uppföljningen omfattar 

nedanstående delar. 

 

Basuppföljning - alla leverantörer som ingår i Spinks utförarsammanställning.  

Huvudsyftet med sammanställningen av leverantörer är att placeringshandläggare på 

Spink ska kunna hitta och förmedla en plats som passar brukarens behov i en 

verksamhet som har ledig plats, rätt inriktning, är kvalitetssäkrad och har ett rimligt 

pris. Sammanställningen är ett levande dokument som uppdateras efter hand. 

Sammanställningen blir samtidigt en basuppföljning av tänkbara leverantörer. De 

uppgifter som ingår i sammanställningen är: 

Organisationsnummer, kontaktuppgifter, eventuellt ramavtal, eventuellt IVO-tillstånd, 

kategori, underliggande inriktning, målgrupp och pris. Leverantörskontroll görs på alla 

nya leverantörer.  

 

Synpunktshantering - leverantörer där synpunkter uppkommer 

Socialsekreterare som har synpunkter på leverantör kan rapportera dessa till Spink. 

Spink tar emot synpunkter både på egen regi och externa leverantörer. En 

synpunktsblankett finns tillgänglig på SPINKs sida på intranätet. Synpunkter kan även 

inkomma via telefon och mejl till medarbetarna på Spink och synpunkter 

uppmärksammas även genom erfarenhetsutbyte i staden.   

En rutin för hantering av synpunkter är framtagen. Alla inkomna synpunkter 

dokumenteras och sparas. Efter att synpunkten bedömts och beslut om eventuella 

åtgärder som behöver vidtas har fattats informeras synpunktslämnaren.  

 

Utökad uppföljning genom besök  

I samverkan med medarbetare från stadsdelarna genomför Spinks medarbetare årligen 

cirka 70 uppföljningsbesök hos leverantörer. Besök görs hos både 

ramavtalsupphandlade och direktupphandlade leverantörer samt i verksamheter som 

drivs i egen regi. Besöken ger ingående kunskap om de leverantörer som staden 

använder och ökar förutsättningarna för att klienter och brukare får rätt insats till rätt 
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pris.  

 

Rating - alla leverantörer som blivit rekommenderade och använts av 

socialtjänsten.  

För att få ett samlat omdöme av de leverantörer och verksamheter socialtjänsten 

använder ska ett system med ”rating” tas fram. Systemet bygger på att 

socialsekreteraren efter en tid efter verkställd placering svarar på några frågor och 

svaren genererar ett omdöme om leverantören och hur väl denne utfört det uppdrag 

socialsekreteraren beställt.  

Under Spinks första år togs frågor och svarskonstruktion fram. Frågorna handlar om 

insatsen motsvarat förväntningarna, bedömning av leverantörens kompetens, 

bedömning av leverantörens metoder, förtroendet för leverantören och i vilken 

utsträckning målet har uppnåtts för insatsen. Svaren ger en siffra mellan 1och 5 och alla 

svar rörande en verksamhet aggregeras till ett samlat omdöme. 

Under 2019 har systemet med rating testats. Testen har visat att socialsekreterarna är 

positivt inställda till modellen och att frågorna var adekvata, men att det krävs ett IT-

stöd som automatiserar utskicket av ratingfrågorna och säkerställer att 

bakgrundsinformation om placeringen som ska raitas är förifyllt. Målsättningen är att 

nödvändiga anpassningar kan göras under 2020 så att modellen med rating kan 

implementeras för alla insatser under andra halvåret 2020. 

 



 Tidplan för uppföljningsarbete 2020 för SDN Östra Göteborg 
 

Enligt stadens Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnd och styrelse årligen besluta om en tid- och arbetsplan för sitt 

planerings- och uppföljningsarbete. Planen ska bygga på den struktur och tidplan för budget- och uppföljningsprocessen 2020 som 

kommunstyrelsen beslutat ska gälla för stadens förvaltningar och bolag. Tid- och arbetsplanen innehåller de aktiviteter inom planering och 

uppföljning som ska ske i förvaltningen och beslutas av nämnd under 2020. 

 Uppföljningsrapporterna ska att under 2020 fokuseras på viktig styrinformation, som det ekonomiska läget, personalfrågor, väsentliga 

avvikelser i grunduppdragen samt frågor av uppsiktskaraktär. Kommunfullmäktiges mål kommer att följas upp i delårsrapporten för augusti 

samt i årsredovisningen. Utöver de fasta rapporteringstillfällen kommer uppdrag till nämnden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

samt beslutade strategiska program och planer att följas upp. 

Nämndsammanträde kl. 15:00  
Beslut och rapportering 

Datum 

Årsrapporten 2020-02-04  

Verksamhetsplan nämnden 2020-02-04  
Uppföljning av synpunktshantering 2020-02-25 

Uppföljning av säkerhetsarbete inkl 

systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och 
systematiskt informationssäkerhetsarbete 

2020-03-24 

Patientsäkerhetsberättelse 2020-03-24  

Kvalitetsrapport sektor ÄO HSV 2020-03-24  
Uppföljningsrapport mars 2020-04-21  

Verksamhetsnomineringar 2021 2020-04-21  
Rapport internkontroll  2020-06-17  



 

 

 

 

Åtgärdsplan utifrån Stadsrevisions 
granskning 

2020-06-17  

Uppföljningsrapport augusti 2020-09-22  
Samlad riskbild och internkontroll plan 
2021 

2020-11-24  

Månadsuppföljningar april och 
september samt månadsuppföljningar 
med ekonomisk prognos: februari, 
mars, maj, augusti och oktober 
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1 Inledning 

  

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och är 
tänkt att styra stadens utveckling. Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2020 
den 13 november 2019. Förvaltningen ska efter beslutet i kommunfullmäktige, enligt 
stadens riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll, utarbeta förslag till budget med 
utgångspunkt i fullmäktiges budgetbeslut, reglementet samt andra relevanta styrande 
dokument. Nämnden beslutar sedan om budget för 2020 på nämndens möte i december. 

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning uppföljning och kontroll ska nämnden 
årligen upprätta en verksamhetsplan. Arbetet med att ta fram denna verksamhetsplan 
ska inledas snarast efter det att kommunfullmäktige beslutat om budget för 
nästkommande år och ska därefter fastställas av nämnden senast i februari månad. 

Den lokala budgethandlingen beskriver i huvudsak de ekonomiska ramarna och 
resursfördelningen inom förvaltningen. Kommunfullmäktiges budget innehåller utöver 
den ekonomiska tilldelningen mål och uppdrag som riktas till nämnder och styrelser. 
Verksamhetsplanen syftar till att redogöra för hur respektive nämnd har för avsikt att 
arbeta för att nå god måluppfyllelse och hur riktade uppdrag ska omhändertas. 

Budgeten särskiljer olika typer av mål och benämner vissa mål för övergripande 
verksamhetsmål. Det finns totalt 14 mål av denna typen i kommunfullmäktiges budget 
varav åtta är nedstyrda till alla stadsdelar. Dessa mål är kopplade till tre övergripande 
mål för staden. Utöver dessa finns det åtta nämndspecifika mål från kommunfullmäktig 
till alla stadsdelar. Kommunfullmäktige har riktat 15 uppdrag till stadsdelsnämnden. 
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2 Förutsättningar 

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 tretton trender i 
omvärlden 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 
satsningar på bostadsbyggande och infrastruktur och omfattande 
organisationsförändringar och avveckling av stadens stadsdelsnämnder för att nämna 
två exempel. 

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. Även på nationell nivå syns det att det finns sociala skillnader i förekomsten 
av psykisk hälsa i alla åldersgrupper utifrån både socioekonomisk ställning och 
diskrimineringsgrunder. 

De senaste åren har en del skillnader ytterligare stärkts medan andra förhållanden har 
förbättrats. Göteborgs Stads jämlikhetsrapport från 2017 visar bland annat att fler elever 
går ut nian med behörighet till gymnasiet och att fler har arbete, 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. 

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 har sedan 2018 ett “Program för en jämlik stad” som sträcker sig fram 
till 2026.Programmet har en bred politisk förankring och antogs enhälligt av 
kommunfullmäktige. 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, förebyggande och hälsofrämjande 
insatser är prioriterade eftersom de ger förbättrade livsvillkor och en jämlikare hälsa 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 påverkas av förändringen av stadsdelarna och 
etableringen av förskole- och grundskoleförvaltningen. 

Befolkningsutveckling och ekonomiska förutsättningar 

Göteborg är en växande stad. Göteborgs befolkning ökar enligt den senaste 
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befolkningsprognosen med 164 000 invånare fram till år 2040. Den 1 januari 2019 var 
folkmängden 572 542 personer. Denna folkmängd förväntas bli 736 000, vilket ger en 
genomsnittlig årlig folkökning på drygt 7 400 personer. 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. Efter 
2025 förväntas gruppen äldre med behov av insatser från äldreomsorgen öka kraftigt. 

Högkonjunkturen som har präglat Sverige i flera år passerar sin topp under 2019. 
Därefter förväntas en “balanserad” konjunkturutveckling, de närmaste åren, därefter är 
läget mer osäkert. Antalet arbetade timmar i befolkningen har skrivits ner något jämfört 
med tidigare prognoser, det innebär att skatteunderlaget troligen inte ökar 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 strukturella gapet 
mellan intäkter och kostnader. Med nuvarande skattesats och servicenivå krävs det 
omfattande effektiviseringar i kombination med ökade intäkter för att klara ekonomin 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 jämförelsevis låg. Det ställer krav på ekonomiska marginaler 
hos nämnderna och tidiga insatser samt åtgärder för att möta kostnadsökningar som kan 
uppstå. 

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 juni 2020. Beroende på vad som föreslås och beslutas kan detta få direkt 
påverkan på ekonomin i välfärdssektorn. Förändringar som sker inom 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen påverkar delar av socialtjänsten. 

Kompetensförsörjning 

Utvecklingen tillsammans med behoven i välfärdssektorn har stor påverkan på 
kompetensförsörjningen. Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanfattar att de 
demografiskt betingade behoven av vård och utbildning ökar med ungefär en och en 
halv procent per år de kommande tio åren, vilket är en högre ökningstakt än under åren 
mellan 2000 och 2015 som motsvarande en halv procent per år. Samtidigt ökar antalet 
personer i arbetsför ålder med endast sex procent (i snitt 34 000 personer per år) under 
perioden. Detta innebär både ett finansieringsproblem, då färre ska försörja allt fler, och 
ett kompetensförsörjningsproblem som kan komma att öka konkurrensen om 
arbetskraften på hela arbetsmarknaden ytterligare. 

Inom Göteborgs stad kvarstår svårigheter att rekrytera medarbetare med adekvat 
utbildning inom vård- och omsorgsyrken så som sjuksköterskor, undersköterskor och 
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stödassistenter. Samtidigt förväntas effektiviseringar av arbetsprocesser, behov av 
digitaliseringslösningar och konkurrensutsättning påverka framtida innehåll och 
kompetenskrav för merparten av stadens yrkesgrupper. 

I stadens program för attraktiv arbetsgivare betonas vikten av att arbeta för att minska 
rekryteringsbehovet, exempelvis genom att organisera arbetet så att stadens 
verksamheter använder kompetensen mer effektivt, använder ny teknik och ges 
möjlighet att satsa på innovation och digitalisering. För att skapa synergier i arbetet med 
kompetensförsörjning framhävs också vikten av att det här arbetet samordnas, oavsett 
om de ryms inom en förvaltning och bolag eller spänner över flera. 

Likaså behöver kompetensförsörjningsfrågorna organiseras så att de hänger ihop med 
verksamhetsutvecklingen inom alla verksamhetsområden. Äldreomsorgens arbete med 
verksamhets- och kompetensutvecklingsfrågor inom ramen för senior Göteborg utgör 
goda exempel på hur dessa frågor kan kopplas ihop och samordnas. 

I uppföljningsrapporten för mars 2019 valde stadsdelarna att framhäva behovet av en 
bättre samordning i staden gällande utvecklings- och förändringsinitiativ. Genom att till 
exempel förstärka samordningen av finansiering för utbildningsinsatser förväntas 
arbetet med kompetensväxling kunna ske på ett mer systematiskt sätt än vad som är 
fallet i dagsläget. 

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. De initiativ som har tagits från Konsument och medborgarservice 
och Intraservice för att stödja innovationsarbetet i form av användardriven 
verksamhetsutveckling i staden är viktiga. Nytänkande behövs i både stor och liten 
skala, både på organisationsnivån och nära dem vi är till för. 

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 drivs den digitala utvecklingen på av Myndigheten för digital förvaltning 
(DIGG) som startade 2018. Myndigheten skriver att:” Den digitala förvaltningen ställer 
stora krav på offentliga aktörer att tillsammans möta privatpersoner och företagares 
behov. För att ge en smart digital service måste information och data delas på ett enkelt 
och effektivt sätt mellan olika organisationer. För att offentlig sektor fullt ut ska kunna 
ta nästa steg i den digitala transformationen krävs stärkt styrning och samordning.” 
Exempel på digitalisering är användning av välfärdsteknik inom hemtjänst och i insatser 
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för personer med funktionsnedsättningar. 

Tydliga mål och styrning är en förutsättning för att dra nytta av teknikutvecklingen. Nya 
verktyg och arbetssätt medför utmaningar på alla nivåer i organisationen. Införandet av 
mobila arbetssätt med stöd av PluGo i hemtjänsten och provet med ViGo i Hälso- och 
sjukvården visar på de svårigheter som finns kopplat till digitalisering. För att nå 
framgång behövs fungerande tekniska lösningar samt motiverande och 
kompetensutvecklande insatser. Från 1 januari 2019 finns lagen om tillgänglighet till 
digital offentlig service som kommer att ställa krav på Göteborgs Stad. 

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 har lämnat etableringsfasen och 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. 

I staden är det nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning som har det samlade 
uppdraget kring arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågor. Trots detta lägger ett 
antal stadsdelsförvaltningar, särskilt i så kallade utsatta områden, resurser på att 
upprätthålla egna, lokala ”aktivitetscenter” för att stödja personer med försörjningsstöd 
att erhålla praktik, arbetsträning m.m. En tydligare roll- och ansvarsfördelning bör 
komma till stånd för att spara tid, resurser och optimera arbetet. Antalet papperslösa 
flyktingar är stort och kan öka om fler som får avslag på asylansökan stannar kvar i 
landet. 

Migrationsverkets prognos över antalet asylsökande för 2020 fortsätter att sjunka. I den 
prognos som presenterades i början av maj tros 22 000 personer söka asyl i Sverige 
under 2020. Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige fortsätter att vara 
lågt. 

Omkring 27 000 nyanlända med uppehållstillstånd kommer under 2019 få en 
kommunplacering, vilket är en uppjustering med 3 500 personer jämfört med förra 
prognosen. 1 600 av dessa är ensamkommande unga med uppehållstillstånd enligt den 
så kallade gymnasielagen. Enligt Migrationsverkets fördelningsmodell brukar Göteborg 
ta emot 5,5 procent av de personer som får en kommunplacering. 427 personer beräknas 
anvisas till Göteborg enligt bosättningslagen under 2019. Det är en minskning med 
nästa 40 procent jämfört med 2018. Däremot ökar antalet kvotflyktingar som anvisas. 
Denna målgrupp har ofta ett större behov av stöd än andra målgrupper. 

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.  

Januariavtalet (2019) innebär en politisk viljeinriktning att förlänga lagen två år 
parallellt med att Sveriges framtida migrationspolitik utreds, nyanländas etablering 
kortas, de inre gränskontrollerna förlängs, SFI reformeras, språkplikt för asylsökande 
och personer som uppbär försörjningsstöd införs och att EBO-lagen (lagen om eget 
boende) utreds. Det finns fortsatt stora osäkerheter kring utvecklingen inom hela det 
migrationspolitiska området och vad det innebär för kommunerna. 

 

Bostadsförsörjning  

Bostadsbristen är fortsatt stor i Göteborg. Resultatet i Boverkets bostadsmarknadsenkät 
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från 2018 visar att landets samtliga tre storstadsregioner har stor inflyttning och stor 
efterfrågan på alla former av bostäder. I Göteborgsregionen bedöms efterfrågan som 
stor, såväl centralt som i kommunernas övriga delar. Samtliga tretton kommuner i 
regionen uppskattar att det kommer att råda ett underskott på bostäder om tre år.Inom 
Göteborg uppskattar Fastighetskontoret det nuvarande underskottet av bostäder till 
mellan 7 000 och 20 000 bostäder och gör en grov uppskattning att det på sikt behöver 
skapas 4 000 till 5 000 nya bostäder per år under en längre period för att kunna möta 
behoven. 

Stadsledningskontoret sammanfattar att folkmängden i Göteborg förväntas fortsätta öka, 
även om tillväxttakten antas minska något jämfört med de senaste åren. Utifrån ett 
regionalt perspektiv sker en kontinuerlig inflyttning av unga vuxna från resten av 
Göteborgsregionen samtidigt som det sker en utflyttning av barnfamiljer. Detta 
synliggör en regional bostadsmarknad där utbud och efterfrågan varierar mellan olika 
delar av regionen. 

Under 2018 blev över 3 100 bostäder klara i Göteborg, viket är det högsta antalet sedan 
mitten av 1970-talet. Vid årsskiftet pågick byggandet av cirka 7 000 bostäder och de 
närmast kommande åren ligger det planerade bostadsbyggandet på en hög nivå. 
Osäkerhet råder dock om bostäder faktiskt kan byggas i den takt som det finns 
planeringsmässiga förutsättningar för. Fastighetskontoret bedömer att faktorer så som 
efterfrågan på nybyggda bostäder, eventuell konjunkturavmattning, 
finansieringsmöjligheter, kapacitet och tillgång till byggkompetens har stor effekt på 
den faktiska byggtakten. 

Inflyttarna i nybyggda bostäder har historiskt sett i hög utsträckning varit personer som 
redan bor i Göteborg. Mot bakgrund av detta kan det antas att det de närmaste åren 
kommer att ske stora omflyttningar inom staden. Områden med mycket 
bostadsbyggande kommer att växa snabbt med andra områden utan byggande kommer 
att tappa invånare. 

Det förväntas också ske vissa förändringar av åldersstrukturen, där andelen barn och 
ungdomar samt äldre ökar sin andel av befolkningen något. Detta kan förväntas påverka 
behov och efterfrågan av bostäder av olika typer. När de relativt stora barn och 
ungdomsgrupperna från de senaste tio åren ska etablera sig på bostadsmarknaden från 
2025 och framåt tros behoven att öka markant. Att antalet äldre ökar kraftigt leder dock 
inte på samma sätt till ökade behov av fler bostäder. De äldre har redan en bostad, vilket 
istället kommer ställa krav på fler senioranpassade bostadsalternativ framöver. 

Även om bostadsbyggandet är den viktigaste faktorn för hur bostadsbeståndet utvecklas 
är det viktigt att komma ihåg att de allra flesta av kommunens invånare inte lever i 
nybyggda lägenheter eller hus. Det finns knappt 270 000 bostäder i Göteborg, varav 
antalet bostäder i nyproduktion därmed motsvarar cirka en procent av det totala 
bostadsbeståndet. På lång sikt är nyproduktionen betydelsefull för tillgången på 
bostäder, men kortsiktigt beror dagens bostadssituation i första hand på hur det 
befintliga beståndet utnyttjas. 

Grupper med låg inkomst, unga vuxna, äldre och nyanlända utgör grupper som har svårt 
att etablera sig på bostadsmarknaden. Bostadssituationen är tydligt kopplad till de 
sociala och ekonomiska livsvillkoren i staden. Behoven av olika bostadsformer 
förändras i takt med den demografiska strukturen. I dag råder brist på billigare bostäder, 
ett behov som bedöms öka på sikt. 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 bör nyproduktionen också innehålla 
bostäder med jämförelsevis lägre hyror. 
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Den nuvarande bostadssituationen har resulterat i att människor som i övrigt saknar 
behov av stöd tvingats vända sig till socialtjänsten. Från och med den första maj 2019 
gäller en ny rutin för nödbistånd för invånare i Göteborgs Stad. Rutinen gäller för 
samtliga stadsdelar samt social resursförvaltning och innebär att enskilda individer och 
familjer som inte tillhör socialtjänstens målgrupp får utbetalning av pengar och 
boendecoachning, istället för som tidigare, placering i boende utan stöd. Syftet med 
rutinen är att stärka likvärdigheten inom staden och samtidigt säkerställa att befintliga 
resurser går till de mest utsatta. På kort sikt kan effekten bli att hemlösheten ökar. På 
längre sikt riskerar en generell obalans på bostadsmarknaden leda till permanenta 
inlåsningseffekter för vissa grupper på bostadsmarknaden. 

Utöver bristen på den ordinarie bostadsmarknaden behövs fler bostäder med särskild 
service till personer med funktionsnedsättning. Fram till och med 2021 räknar 
Stadsledningskontoret att 320 nya lägenheter behövs för att täcka behovet. I takt med att 
befolkningen åldras behövs också 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. 

Stadsdelens befolkning 

Östra Göteborg är till invånarantalet den minsta stadsdelen i Göteborg. I stadsdelen bor 
nästan 51 000 invånare och befolkningen ökar. Området kännetecknas bland annat av en 
hög inflyttning från utlandet. 

Folkmängd förväntas öka med 4 600 personer fram till 2023. Det är en ökning på nio 
procent och den ligger därmed tydligt över kommungenomsnittet. Mellanområdet 
Gamlestaden och Utby står för närmare två tredjedelar av tillväxten, 2 900 personer. Det 
är det höga planerade bostadsbyggandet i Gamlestaden som får genomslag i prognosen. 
För första gången på många år ska det byggas i mellanområdet Bergsjön och 
befolkningen beräknas öka med 1 000. Bostadsbyggandet är lite i mellanområdet 
Kortedala och befolkningstillväxten är relativt blygsam, 400 personer. 

Antalet grundskolebarn ökar med över 700 fram till 2023. Ökningen är relativt jämt 
fördelad mellan mellanområdena. Liksom för staden i helhet så är förändringen av 
antalet barn i relativt liten, under 200 fler. De allra äldsta äldre, 85 år och äldre, minskar 
medan åldrarna 75 till 84 år ökar med 300. Skillnaderna är stora mellan 
mellanområdena. I Gamlestaden och Utby ökar alla pensionärsåldrar och där är även ett 
äldreboende planerat till år 2021. I Bergsjön är förändringarna små medan flera 
pensionärsgrupper minskar i Kortedala. 
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3 Nämndens mål 

Läsanvisning 

Under varje mål har kommunfullmäktige identifierat en eller flera indikatorer, vars 
uppgift är att stödja måluppfyllelsen. Kommunfullmäktige har också satt målvärden på 
de olika indikatorerna för åren 2020, 2021, 2022 och 2030. Utöver detta har alla 
nämnder i uppdrag att skapa egna indikatorer där det är möjligt för att stödja 
måluppfyllelse på den övergripande Göteborgs Stad nivån. 

Indikatorerna skiljer sig åt på följande sätt: 

 Blåmarkerade indikatorer kommer från Kommunfullmäktige och kan bara läsas 
av på Göteborgs Stad nivån. 

 Gulmarkerade indikatorer kommer från Kommunfullmäktige och kan läsas av på 
Göteborgs Stad nivån och på nämndnivån. 

 Grönmarkerade indikatorer har tagits fram av Stadsdelsförvaltningen. 

3.1 Göteborg genomför tidiga sociala insatser som skapar likvärdiga 
livschanser för alla 

Strategi 
Socialtjänsten ska särskilt arbeta med målgruppen definierad i lagstiftningen, främst 
med tidiga riktade insatser. I övrigt följer förvaltningen stadens arbete med Göteborgs 
stads program för en jämlik stad. 
Socialtjänsten verkar för att bibehålla det förebyggande arbetet. 
 

Mått/Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2030 

Nöjd Medborgar-Index 
- Stöd för utsatta 
personer * 

             48 
 

         60 

Andel (%) ej 
återaktualiserade 
ärenden 0–12 år * 

  Tas fram under 2020 
 

Verkställda 
vräkningar/avhysningar 
som berör barn,antal 
barn/100 000 inv * 

  1,8 

 

1 

Långvarigt 
försörjningsstöd- antal 
hushåll* 

  7 500(1 500) 
 

5 000 

* Avläses enbart på Göteborgs stads nivån, de värden som anges gäller hela staden 

 
 

3.2 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser 

Strategi 
Genom ett ansvarsfullt ledarskap och god förståelse hos medarbetare säkerställa en 
budget i balans och verka för stadens samlade ekonomi. 

Mått/Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2020 

Staden ska ha god 
ekonomisk 
hushållning i 
verksamheterna.  

  Tas fram under 2020 
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3.3 Göteborg har en värdig äldreomsorg med trygghet och 
självbestämmande 

Strategi 
Att leva upp till Göteborgs stads äldreomsorgs värdighetsgrund och förhållningssätt. 
 
Att arbeta med IBIC (Individens Behov I Centrum) och personcentrerat arbetssätt för 
att skapa möjlighet för brukaren att öka delaktighet i sitt liv. 
 
Att verka för att bibehålla det förebyggande arbetet. 
 

Mått/Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2030 

Nöjd Medborgar-
Index- Äldreomsorg* 

  
 

48 

 

57 

Mått/Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2030 

Brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg 
- helhetssyn, andel 
(%) ** 

86% 88% 84% (88%) 

 

90% 

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg- 
helhetssyn, andel 
(%) ** 

64% 72% 84% (76%) 

 

90% 

Brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg 
- trygghet, andel (%) 
** 

85% 87% 84% (87%) 

 

90% 

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg 
- besväras ofta av 
ensamhet, andel (%) 
** 

30% 28% 18% (25%) 

 

 

5% 

Brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg 
- besväras av 
ensamhet kommun, 
andel (%) ** 

45% 46% 47% (46%) 

 

 

20% 

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg 
- möjlighet påverka 
tider, andel (%) ** 

48% 49% 58% (52%) 

 

70% 

Brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg 
- möjlighet påverka 
tider, andel (%) ** 

63% 61% 58% (61%) 

 

70% 

*Avläses enbart på Göteborgs stads nivån. 
**Utfall 2018 och 2019 avser Östra Göteborg. Målvärden 2020 kommer från KF-s budget. I parantes finns målvärden Östra 
Göteborg. 
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Jämställdhetsperspektiv ska beaktas i alla uppföljningar och analyser där verksamheten har tillgång till könsuppdelat statistik. 

 

3.4 Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, 
civilsamhälle och näringsliv 

Strategi 
Förvaltningen fortsätter samverkan med civilsamhället, det lokala näringslivet och 
andra aktörer. 
 

Mått/Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2020 
Målvärde 

2030 

Fritidsvaneundersökningen: 
- andel (%) som är med i 
minst en förening, klubb 
eller särskild grupp på 
fritiden. * 

  
Tas fram under 

2020 

 

Svenskt Näringslivs 
mätning om Lokalt 
företagsklimat, 

Sammanfattande omdöme. * 

  

 

 

 

250 

 

         

 

         50 

* Avläses enbart på Göteborgs stads nivån, de värden som anges gäller hela staden och är rangordning av samtliga kommuner 

3.5 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit 

Strategi 
Förvaltningen verkar för en jämlik stad med gemenskap och tillit genom att 
tillhandhålla möten mellan människor och att stärka och stödja mötesplatser och 
aktiviteter. 
Förvaltningen verkar för att bibehålla det förebyggande arbetet. 

Mått/Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2030 

Invånare 16–84 år med 
avsaknad av tillit till 
andra, andel (%) * 

  28% 
 

20% 

SCB:s 
medborgarundersökning: 
Nöjd-Inflytande-Index 
(NII)– Totalindex * 

  35 

 

50 

*Avläses enbart på Göteborgs stads nivån, de värden som anges gäller hela staden. 

3.6 Göteborg är en trygg och välskött stad 

Strategi 
Förvaltningen verkar för en trygg och välskött stad genom att samverka med interna, 
externa och frivilliga aktörer. 

Förvaltningen verkar för att bibehålla det förebyggande arbetet. 
 

Mått/Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2020 Målvärde 
2030 

Antal särskilt utsatta 
områden.  

  6 

 

0 
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Andel av befolkningen 
(16–84 år) som upplever 
att oron för att utsättas 
för brott påverkar 
livskvaliteten i stor 
utsträckning. (NTU)* 

  7% 

  

 

           

          3,5% 

Anmälda våldsbrott, 
antal/100 000 inv * 

  
 

1 200 

            

           900 

Anmälda brott om 
skadegörelse per 1 000 
inv.* 

  
 

             24,5 

 

           15 

*Avläses enbart på Göteborgs stads nivån, de värden som anges gäller hela staden. 

 

3.7 Nöjdheten med äldreomsorgen ska öka så att Göteborg ligger i topp 
bland storstäderna 

Strategi 
Genom att tillvarata individens egna resurser och möjligheter att påverka. 
 

Mått/Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2030 

Brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg 
- helhetssyn andel % 

86% 88% 84% (88%) 

 

90% 

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg 
- helhetssyn andel % 

64% 72% 84% (76%) 

 

90% 

Jämställdhetsperspektiv ska beaktas i alla uppföljningar och analyser där verksamheten har tillgång till könsuppdelat statistik 

 

3.8 Möjligheten till social gemenskap och utevistelse ska stärkas. 

Strategi 
Genom att tillvara samarbetet med frivilliga, interna och externa aktörer.  

Genom att medarbetarna har kunskap om aktiviteter för att minska social isolering 

 

Mått/Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2030 

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg 
- besvaras ofta av 
ensamhet andel % 

30% 28% 18% (25%) 

 

5% 

Brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg 
- besvaras ofta av 
ensamhet andel % 

45% 46% 47% (46%) 

 

20% 

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg  

- möjlighet att 
komma utomhus 
andel % 

45% 53% 56% (56%) 
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Mått/Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2030 

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg – nöjda 

med aktiviteter 
andel% 

48% 57% 60% (60%) 

 

Jämställdhetsperspektiv ska beaktas i alla uppföljningar och analyser där verksamheten har tillgång till könsuppdelat statistik. 

3.9 Stadsdelsnämnderna stärker funktionshinderperspektivet i sitt 
arbete, och förbättrar samverkan kring Göteborgs Stads program för 
full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. 

Strategi 
Säkerställa att arbetet med full delaktighet utgår från den enskildes önskemål och 
behov. Genom välfärdsteknologiskt stöd i olika former ge brukaren möjlighet till en 
större självständighet, trygghet, och delaktighet i vardagslivet.  
Förvaltningen ska fortsätta implementera metoder för att öka delaktigheten för barn 
och vuxna med funktionsnedsättningar. 
 

Mått/Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2030 

Brukarbedömning 
funktionshinder, 
exklusive Daglig 
verksamhet - jag är 
trygg i verksamheten 
andel%, utförare 

82%  85% 

 

Brukarbedömning 
funktionshinder - hur 
har din situation 
ändrats i och med 
kontakten med oss, 
andel%, myndighet 

63%   

 

Antal barn med 
funktionsnedsättning 
som har varit 
delaktiga i 
Västermodellen* 

0 5 11 

 

Med verksamheten menas stödet, insatsen, boendet etc. 
Informationen hämtas i ”brukarenkäten utförare” som genomförs vart annat år. 

* Modell för att ta tillvara barns kunskaper och förbättra verksamheten inom socialtjänsten 

 

3.10 Stadsdelsnämnderna utvecklar det sociala innehållet för människor 
med funktionsnedsättning i samverkan med civilsamhället 

 

Strategi 
Förvaltningen ska möjliggöra valmöjligheterna av det sociala innehållet för människor 
med funktionsnedsättning genom samarbete med frivilliga aktörer. 
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3.11 Stadsdelsnämnderna ska förbättra möjligheterna för människor med 
funktionsnedsättningar att komma in på arbetsmarknaden. 

Strategi 
Genom samverkan med Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen, gymnasieskolor, 
Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet och Försäkringskassan ska arbetet 
utvecklas för att fler personer med funktionsnedsättning ska komma in på 
arbetsmarknaden. 
 

3.12 Stadsdelsnämnderna verkar för att invånarnas valmöjligheter inom 
tillhandahållet stöd och service ska öka i den kommunala 
verksamheten. 

Strategi 
Förvaltningen ska verka för att komplettera socialtjänstens verksamheter och 
möjliggöra valmöjligheterna av stöd och service inom socialtjänsten genom samarbete 
med frivilliga och privata aktörer. 
 

3.13 Stadsdelsnämnderna ska, tillsammans med berörda nämnder, arbeta 
för att antalet invånare i bidragsberoende halveras 

Strategi 
Förvaltningen vidareutvecklar socialtjänstens framgångsrika arbete med att minska 
försörjningsstödet genom arbetssättet Work now, inom vilket direktaktivering är en 
viktig faktor för att människor ska nå självförsörjning. En avgörande del i arbetet 
utgörs av samverkan med Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen, gymnasieskolor, 
Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet, sjukvården och Försäkringskassan. 

Mått/Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2030 

Antal barnfamiljer i 
långvarigt 
försörjningsstöd 

894 705 550 
 

Försörjningsstöd- 
antal hushåll, totalt 

1 929 1 671 1 500 
 

Mått/Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2030 

Långvarigt 
försörjningsstöd- 
antal hushåll* 

  7500 (1500) 
 

5000 

*Långvarigt försörjningsstöd innebär att man erhållit stöd i mer än tio månader under en tolvmånadersperiod. 

 

3.14 Stadsdelsnämnderna erbjuder barn, unga och äldre fritids- och 
kulturaktiviteter. 

Strategi 
Förvaltningen fortsätter arbetet med att tillgängliggöra och erbjuda stadsdelens 
invånare fritids- och kulturaktiviteter. 
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Mått/Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2030 

Antal besökare i 
träffpunkter (vår+höst) 

3016 4 430 4 500 
 

Antal besökare 
Fritidsgård 

14 414 17 210  
 

Antal besökare  
Radar 72 

2191 4756  
 

Antal besökare 
sommarverksamhet 

3129 3026  
 

Antal besökare 
helgidrott 
Sandeklevshallen 

   
 

Antal elever i 
Kulturskola 

 

547 

 

607 680 

 

Deltar i Kulturskolans 
verksamhet, andel i 
befolkningen, 6-19 år 

   
 

 
Utfall flickor 2018:310, 2019: 372 

Utfall pojkar 2018:237, 2019:235 

 
 

3.15 Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet 

Strategi 
Förvaltningen ska skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och ekonomiskt hållbar 
kärnverksamhet med fokus på invånarnas behov. 
 

Mått/Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2030 

Kostnad individ- 
och familjeomsorg, 
kr/inv.* 

14 719   7 800 (14 000) 
 

5000  

Kostnad 
äldreomsorg, kr/inv. 

-  10 500 
 

9000 

Personal i 
direktkontakt med 
invånare i 
förhållande till 
stadens totala 
personalstyrka.  

  Tas fram under 2020 

 

Nöjd Medborgar-
Index- Stöd för 
utsatta personer ** 

  48 
 

60 

Mått/Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2030 

Kostnad 
funktionshinder, 
/inv LSS 0–64 år*** 

 

5 394   

 

Kostnad 
funktionshinder/inv 
SoL 0–64 år*** 

1503   
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Mått/Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2030 

Kostnad 
äldreomsorg, /inv 

över 65**** 
70 548   

 

* Kostnad per invånare snitt Gbg/stadsdel 6 854 kr 
** Nöjd medborgarindex äldreomsorg görs vartannat år. Därav ingen siffra 2018.  Utfall avser Östra Göteborg.  

*** Kostnad per invånare snitt Gbg SOL 1 567 kr och LSS 5 091 kr 

**** Kostnad per invånare snitt Gbg 55 662 kr. 

 

 

3.16 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor  

Strategi 
Förvaltningen ska verka för en hälsofrämjande arbetsplats genom lyhört och 
inkluderande ledarskap samt hög delaktighet i samband med omorganisation 2020. 

Förvaltningen verkar för att bibehålla det förebyggande arbetet. 
 

Mått/Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2020  
Målvärde 

2030 

Sjukfrånvaro 
kommunalt anställda 
totalt i Östra Göteborg 

9,6% 8,8% 8,3% (8,7%) 
 

7% 

Medarbetarengagemang 
(HME/index) totalt i 
Östra Göteborg. 

79  79 
 

85 

Mått/Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2020  
Målvärde 

2030 

Chefsengagemang 
(HME/index) totalt i 
Östra Göteborg. 

83   
 

Siffror utfall avser Östra Göteborg. Målvärden avser hela staden. 

 

 

SDN Östra Göteborgs mål 

3.17 Stadsdelen har en kvalitativt säkerställd palliativ vård för att ge 
värdighet vid livets slut 

Strategi 

Genom kompetensspridande insatser arbeta efter nationellt vårdprogram för palliativ 
vård. 

Mått/Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2020  
Målvärde 

2030 

Smärtskattning utförd 
sista levnadsveckan 

- 35,1% 45% 
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4 Uppdrag i KF:s budget 

Uppdrag (från KF) Beskrivning av uppdrag 

Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag 
att se över möjliga realiseringar av tillgångar i 
syfte stärka stadens finansiering av 
kommande års investeringsprojekt. 

 Ej aktuellt 

Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag 
att sträva efter hög kostnadstäckning på 
avgiftsbelagda verksamheter, där så är möjligt. 

Kommunfullmäktige fastställer taxor för stadsdelarnas 
verksamhet. Förvaltningen följer dessa och ser till att ha 
effektiva rutiner kring avgiftshandläggning. 

Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag 
att bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete 
under hela planperioden. 

Förvaltningen fortsätter arbeta med en lokal 
digitaliseringsplan som beskriver planerade 
utvecklingsinitiativ och ger stöd i arbetet inför, under 
och efter genomförandet. Syftet är att planen och 
den framtagna digitaliseringsprocessen ska skapa 
värde för brukarna och ge stöd till verksamheterna 
och att lyckas med digitalisering och införande av 
välfärdsteknologi samt att belysa konsekvenser och 
hemtagningseffekter inom respektive sektor.  

 

Inom Vård- och Omsorg fortsätter förbättringsarbetet 
kring teknik och arbetssätt. Det SDF-gemensamma 
ESF-projektet GoDigIt kommer under 2020 utbilda 
stora grupper av medarbetare och chefer i digitala 
arbetssätt, digitalt ledarskap och välfärdsteknikens 
möjligheter. 

 

Förvaltningen fortsätter arbeta med EU-finansierade 
projektet Uppkopplad i Östra Göteborg för att höja 
den digitala kunskapen om digitala tjänster och 
verktyg hos invånare i stadsdelen, med fokus på 
Bergsjön. 

 

Socialkontoret fortsätter arbetet med E-tjänst inom 
försörjningsstödet. 

Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag 
att bidra till att minska stadens totala 
personalvolym, enligt arbetad tid, under 
mandatperioden. 

Förvaltningen följer och analyserar antal anställda 
och bemanning per månad och följs upp i 
delårsbokslut, per sektor, område och 
stödfunktioner. 

Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att, i 
samverkan med polisen och andra 
sakkunniga, fortsatt identifiera brottsutsatta 
och otrygga platser och förorda vilka områden 
som ska utgöra sammanhängande paragraf-3 
områden. 

Förvaltningen kommer tillsammans med polis, 
berörda fackförvaltningar och fastighetsägare att 
fortsätta sitt arbete med att identifiera särskilt 
brottsutsatta områden och genomföra de insatser 
som bedöms som nödvändiga och genomförbara. 
Stadsdelen har idag två stycken § 3-områden, 
Rymdtorget och Gamlestaden. 

Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att 
kontinuerligt utvärdera implementeringen av 
värdighetsgarantierna i berörda verksamheter. 

Förvaltningen följer och analyserar synpunkter 
och avvikelser som rör värdighetsgarantier. 

Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att, 
tillsammans med social resursnämnd, arbeta 
för att metoder och arbetssätt inom 
socialtjänsten bygger på beprövad erfarenhet 
och evidens. 

Verksamheterna fortsätter det gemensamma 
plattformsarbetet inom Individ- och 
familjeomsorgen samt Funktionshinder myndighet. 
Plattformsarbetet skapar förutsättningar för en 
stabil och rättssäker socialtjänst som ger likvärdigt 
stöd för alla göteborgare som har behov av 
socialtjänstens tjänster. 

Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att 
uppmuntra till bildande av intraprenader inom 
äldreomsorgen. 

Förvaltningen informerar fortlöpande om 
möjligheter att bilda intraprenad inom 
äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. 

Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att, i 
samverkan med berörda nämnder, arbeta för 
att förbättra måltidsupplevelsen inom 

Förvaltningen arbetar med fortbildning, uppföljning 
och har infört ett strukturerat förbättringsarbete 
under 2019 som fortgår 2020. 
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Uppdrag (från KF) Beskrivning av uppdrag 

äldreomsorgen samt bidra till att maten har ett 
bra näringsinnehåll och är aptitlig. 

Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att, i 
samverkan med berörda nämnder och 
styrelser, bidra till att öka friheten att välja 
boendeform samt att verkställa stadens 
äldreboendeplan. 

Stadsdelsnämnden ansvarar enbart för särskilda 
boenden för äldre. Trygghetsbostäder, 
seniorbostäder m.m. ansvarar Boplats för.  
Förvaltningen verkar för att stadens 
äldreboendeplan efterlevs. 

Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att 
utvärdera utbudet av och kännedomen om 
socialt innehåll för äldre samt ta fram förslag 
på hur erbjudanden om gemenskap och daglig 
utevistelse kan förstärkas i samverkan med 
civilsamhället. 

Förvaltningen tar ett gemensamt ansvar för att 
informera om utbudet i stadsdelen. 

Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att, i 
samverkan med berörda nämnder och 
styrelser, utvärdera möjligheterna till, och 
utbudet av, fortbildning och vidareutbildning 
för medarbetarna inom äldreomsorgen. 

Representanter från sektorn deltar aktivt i 
Göteborgs vård- och omsorgscollege samt är 
involverade i framtagandet av kompetensplaner 
för äldreomsorg och hälso- och sjukvård. 

Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att, 
tillsammans med berörda nämnder, utvärdera 
utbudet av och kännedomen om socialt 
innehåll för människor med 
funktionsnedsättning och ta fram förslag på 
hur det sociala innehållet kan förstärkas. 

Verksamheten fortsätter arbetet med träffpunkten 
och med individuella planer för att möjliggöra ett 
liv med socialt innehåll. 

Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att 
säkerställa att stadens nya rutin för 
motprestation för försörjningsstöd efterlevs. 

Riktlinjer från staden inväntas.  
Verksamheten utreder rätten till bistånd och har 
hög kontroll på underlag till bistånd samt erbjuder 
och kräver ”söka jobb-aktivitet”. 

Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att, i 
samverkan med Förvaltnings AB Framtiden, 
säkerställa att rutiner för bistånds- och 
behovsprövning följs samt att inte bistånd ges 
för svarta hyror. Syftet med detta är att inga 
ockerhyror ska utgå. 

Dialog har inletts med Förvaltnings AB Framtiden 
som vill påbörja arbetet i två stadsdelar, varav 
primärområde Bergsjön är det ena. 
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5 Uppdrag utanför KF:s budget 

Uppdrag till nämnden Beskrivning av uppdrag 

Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att 
vidareutveckla och förstärka samverkan med 
ideell sektor när det gäller att inkludera unga 
med funktionsnedsättning i den befintliga 
fritidsverksamheten, utifrån modellen 
”integrerad arena”. 

Verksamheten fortsätter samarbetet med 
föreningen Passalen genom Idéburet offentligt 
partnerskap (IOP) för att stärka ungdomars aktiva 
deltagande i fritidsverksamheten. 
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6 Tidplan 

Inledning 

En systematisk och välfungerande process för nämndens planering och uppföljning av 
stadsdelens verksamhet är grunden för att utveckla verksamheten i önskvärd riktning 
samt ta sitt ansvar som nämnd. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för styrning, 
uppföljning och kontroll ska varje nämnd årligen besluta om en tid- och arbetsplan för 
sitt eget planerings- och uppföljningsarbete. Planen ska vara i enlighet med stadens 
struktur och tidplan för budget- och uppföljningsprocessen, men också innehålla det 
som är särskilt viktigt för den egna nämnden. Detta inkluderar även verksamhet som 
utförs av privata utförare där nämnden är huvudman. Se bilaga 1 

Kommunfullmäktiges beslut att avveckla stadsdelarna och inrätta nya centrala nämnder 
med start årsskiftet 2020/2021 innebär en osäkerhet både när det gäller uppföljningen av 
2020 samt planeringen inför 2021. I takt med att arbetet kopplat till 
organisationsförändringen klargörs och förutsättningarna för uppföljning av 2020 
tydliggörs kan planen komma att behöva revideras. I och med beslutet att avveckla 
stadsdelsnämnderna innehåller verksamhetsplanen ingen detaljerad tidplan för 
planeringsarbetet under 2020 inför 2021. 

Mer detaljerat tidplan, se bilaga 2. 

 Planeringsprocessen 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-12 om reviderad riktlinje för styrning, 
uppföljning och kontroll. Alla nämnder skall enligt riktlinjen, senast under mars månad 
varje år inleda ett arbete med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, 
med utgångspunkt ifrån innevarande års nämndbudget. Denna verksamhetsnominering 
skall beslutas i april månad. Nomineringen ska överlämnas till det centrala politiska 
budgetarbetet och skickas in till stadsledningskontoret, vilka ska bifoga 
verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i maj månad. 

Struktur för nytt uppföljningssystem 

I enlighet med struktur för nytt uppföljningssystem, beslutat i kommunstyrelsen den 28 
augusti 2019, kommer uppföljningen rapporteras enligt fyra olika nivåer: 

1. Uppföljningsportal (avser bara kommunfullmäktige och kommunstyrelsenivå) 

2. Uppföljningsrapporter 

3. Samlingsärenden 

4. Strategiska fördjupningar 

Grundmodellen för uppföljning bygger på tre rapporteringstillfällen, likt innevarande år, 
mars, augusti och december. I delårs- och årsrapporten ges viktig styrinformation såsom 
övergripande utveckling och analys av verksamhet, personal och ekonomi. 
Förvaltningen kommer att komplettera innehållet i uppföljningsrapporterna utifrån 
lokala behov. De mål och uppdrag nämnden har blivit tilldelad utifrån 
kommunfullmäktiges budget kommer att följas upp i uppföljningsrapport per augusti 
samt i årsrapporten. 

Utöver de fasta rapporteringstillfällen kommer ett antal samlingsärenden att lämnas. I 
dessa ärenden kommer uppdrag till nämnder/styrelser från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige samt beslutade strategiska program och planer att följas upp. 
Stadsledningskontoret kommer även att fortsätta arbetet med strategiska fördjupningar. 
Dessa kommer att tas fram inom områden som det känns angeläget att ge fördjupade 
analyser kring. Stadsledningskontoret kommer att återkomma med vilka områden som 
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kommer att bli aktuella under 2020. 

Uppföljningsportalen kommer att vara en enkel webbsida som finns tillgänglig via 
intranätet. Här kommer nyckeltal kopplat till verksamhet, personal och ekonomi att 
presenteras, listor på uppdrag från politiken, kommunfullmäktiges mål med indikatorer 
som visar på utveckling av måluppfyllelse samt rapporter, såsom uppföljningsrapporter. 
Kommunstyrelse och kommunfullmäktige är målgrupp. 
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