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1 Sammanfattning 

I budget 2021 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny resursfördelningsmodell anpassad för 

facknämndsorganisationen med fyra socialnämnder. Stadsledningskontoret föreslår att fördelningen till 

de nya nämnderna fortsatt ska beräknas utifrån socioekonomiska kriterier och antal invånare för att 

utifrån detta på ett så bra sätt som möjligt försöka spegla behoven i nämnderna. 

Jämfört med nuvarande fördelningsmodell föreslår stadsledningskontoret följande förändringar 

• Nuvarande kriterier ersätts helt eller delvis med nya kriterier utifrån de sambandsanalyser 

som kontoret har genomfört för delmodellerna barn- och ungdomsvård och missbruks- och 

övrig vuxenvård. 

• Delmodellen för försörjningsstöd behålls enligt nuvarande modell, men uppdateras med 

aktuella data och befolkningsutvecklingen enligt årets befolkningsprognos. 

• En ny delmodell införs för ”övrig individ- och familjeomsorg”. 

• En omviktning mellan de åldersgrupper fritid- och kulturverksamheten vänder sig till utifrån 

aktuella uppgifter från socialförvaltningarna. 

• En basnivå införs för nämndernas uppdrag avseende trygghetsarbete, samverkan med 

civilsamhället, att medverka i samhällsplaneringen med mera. 

Kontoret föreslår vidare att det för varje delmodell beräknas en andel per nämnd som sedan är ”låst” 

under mandatperioden förutom för relativa förändringar mellan nämnderna av antal invånare. 

Kontoret vill särskilt uppmärksamma två frågor att ta ställning till i den politiska budgetberedningen: 

• Möjligheten för socialnämnd Sydväst att redan 2022, trots den höjda tilldelningen i förslaget, 

anpassa sin kostnadsnivå till den föreslagna fördelningen. 

• Om anslaget till socialnämnderna Centrum och Sydväst för stadenövergripande frågor ska 

vara ett särskilt anslag som i redovisning och medelstilldelning ska hållas skiljt från den del 

som är generell för samtliga socialnämnder.  

2 Inledning och bakgrund 

I budget 2021 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny resursfördelningsmodell anpassad för 

facknämndsorganisationen med fyra socialnämnder. 

Stadsledningskontoret hade i budgetförutsättningarna för 2021-2023 räknat fram en teknisk fördelning till 

de fyra socialnämnderna utifrån delmodellerna för individ- och familjeomsorg samt kultur och fritid i den 

tidigare resursfördelningsmodellen till stadsdelsnämnderna. I budgetförutsättningarna beskrev kontoret 

att det fanns relativt stora skillnader mellan denna fördelning och nämndernas ingående kostnadsnivå. 

Kontoret påpekade också att om dessa skillnader beror på brister i resursfördelningsmodellen eller 

beror på skillnader i ambitionsnivå, effektivitet eller annat relaterat till arbetssätt, behöver utredas 

för att ge nämnderna så likvärdiga förutsättningar som möjligt inför kommande år. 

I tabellen nedan framgår skillnaden mellan resursfördelningen för individ och familjeomsorg 2021 

enligt den tidigare fördelningsmodellen för stadsdelsnämnderna, som är den som använts i budget 

2021, och 2020 års nettokostnad uppräknad med 1,5 procent till 2021 års kostnadsnivå. Jämförelsen 

är gjord för dels försörjningsstödet, dels för övrig individ och familjeomsorg. 
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  IFO exkl försörjningsstöd (mnkr)  Försörjningsstöd (mnkr)  

  Fördelning* Nettokostnad Skillnad Fördelning Nettokostnad Skillnad 

Nordost 1 113 1 120 -7 349 346 3 

Centrum 590 512 78 175 174 1 

Sydväst 447 487 -40 119 119 0 

Hisingen 793 742 50 236 254 -18 

* Fördelningen är justerad för förändrat ansvar 2021 jämfört med 2020 avseende Bergsjöhöjd och 
Kallebäcks äldreboenden samt avgift till samordningsförbundet 

Av tabellen framgår att modellen för försörjningsstöd har en god träffsäkerhet, medan det finns 

relativt stora obalanser för övrig individ- och familjeomsorg. 

Stadsledningskontoret har till årets budgetförutsättningar jämfört kostnadsnivån för individ- och 

familjeomsorgen i de tidigare stadsdelsnämnderna med nettokostnaden i förortskommunerna till 

Göteborg, Stockholm och Malmö. Jämförelser har gjorts för barn- och ungdomsvård, missbruks- och 

övrig vuxenvård samt försörjningsstöd. I arbetet har kontoret använt sig av sambandsanalyser för att 

beräkna vad som förklarar skillnaderna i kostnader för respektive delområde. Dessa analyser har 

sedan utgjort grunden för att ta fram ett förslag till ny resursfördelningsmodell. 

I analyserna har stadsledningskontoret testat sambandet mellan nettokostnaden för de tre senast 

tillgängliga åren (2017-2019) för respektive delverksamhet och befolkningsdata samt 

socioekonomiska variabler som bedömts spegla skillnader i behov av socialtjänstinsatser. För val av 

relevanta variabler att testa har stadsledningskontoret haft regelbunden dialog med 

socialförvaltningarna. 

Stadsledningskontoret föreslår att fördelningen till de nya nämnderna fortsatt ska beräknas utifrån 

socioekonomiska kriterier och antal invånare för att utifrån detta på ett så bra sätt som möjligt 

försöka spegla behoven i nämnderna. Ett förslag till modell har tagits fram som består av följande 

delmodeller: 

• Barn och unga 

• Vuxna 

• Försörjningsstöd 

• Övrig IFO 

• Fritid och kultur 

• Basnivå och särskilda satsningar 

För SN Centrum och SN Sydväst tillkommer dessutom en anslagsbudgeterad del för 

stadengemensamma uppgifter. 

Nedan följer en beskrivning per delområde om kostnader för olika insatser, kostnadsutvecklingen, 

statistisk analys av vad som förklarar kostnadsskillnaderna samt förslag till delmodell. 

  



Förslag till ny resursfördelningsmodell för socialnämnderna 5 (17) 

Göteborgs Stad  2020-05-20 
 
 

3 Individ och familjeomsorg, Barn och unga 

3.1 Bakgrundsfakta 

Nettokostnad stadsdelsnämndernas befolkningsram 2017-2020 (mnkr) 

  2017 2018 2019 2020 

Nettokostnad (mnkr) 1 559 1 496 1 537 1 599 

Utveckling i procent   -4,0 2,7 4,0 

 

Stadsdelsnämndernas nettokostnader för barn och ungdomsvård uppgick 2020 till 1,6 mdkr inklusive 

fördelade förvaltnings- och sektorsgemensamma kostnader (OH-kostnader). 38 procent av 

kostnaderna utgjordes av institutionsvård och familjehemsvård enligt lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU), 37 procent av institutionsvård och familjehemsvård enligt 

socialtjänstlagen (SoL) och resterande 25 procent av olika former av öppenvård samt förebyggande 

insatser. 

I diagrammet nedan visas stadsdelsnämndernas nettokostnad för barn och ungdomsvård 2017-2020. 

 

3.2 Statistisk analys 

Stadsledningskontoret har med hjälp av statistiska metoder undersökt vad som förklarar skillnaderna 

i nettokostnader mellan Göteborgs tio stadsdelsnämnder och 40 förortskommuner till Göteborg, 

Stockholm och Malmö. För att inte särskilda omständigheter ett specifikt år ska påverka resultatet 

har ett genomsnitt av nettokostnaden för de tre senast tillgängliga åren använts (2017-2019). 

Ungefär hälften av skillnaderna i nettokostnad förklaras av skillnader i antal invånare 0-20 år. Olika 

socioekonomiska variabler förklarar 85 till närmare 90 procent av skillnaderna, vilket innebär att en 
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resursfördelningsmodell behöver ha ett starkt inslag av socioekonomiska variabler för att fånga de 

olika behov som finns i socialnämnderna. 

Den enskilda variabel, av de som stadsledningskontoret har testat, som har den högsta 

förklaringsgraden vad det gäller skillnader i nettokostnad är ”Antal elever som inte uppnått 

behörighet till yrkesprogram”. Drygt 89 procent av skillnaderna förklaras av ett genomsnitt för 

variabeln för åren 2017-2019. I kombination med variabeln ”Antal barn i hushåll med låg inkomst” 

förklaras 91 procent av skillnaden i nettokostnader. I diagrammet nedan visas på den lodräta axeln 

(Y-axeln) den redovisade nettokostnaden för barn och ungdomsvård i stadsdelarna och 

förortskommunerna och på den vågräta axeln (x-axeln) den förväntade nettokostnaden enligt en 

regressionsanalys där de två variablerna har använts för att förklara skillnaden. Göteborgs stadsdelar 

är markerade med en (röd) kvadrat och förortskommunerna med en (blå) punkt. De som ligger över 

linjen har en nettokostnad som var högre än den förväntade enligt regressionsanalysen och de 

nedanför en nettokostnad som var lägre. Störst skillnad för Göteborg stadsdelar var det för Östra 

Göteborg (45 mnkr över den förväntade kostnaden), Västra Göteborg (34 mnkr över) och Askim-

Frölunda-Högsbo (27 mnkr över). Angered och Norra Hisingen hade en nettokostnad som var lägre 

än den förväntade. 

 

3.3 Överväganden och förslag till delmodell 

De variabler som används i dagens resursfördelningsmodell förklarar relativt väl skillnaderna i 

nettokostnad mellan stadsdelsnämnderna. Utifrån de analyser som nu har gjorts finns det ändå skäl 

att göra vissa förändringar. Det finns ett flertal socioekonomiska variabler som har ett starkt 

samband med nettokostnaden för barn och ungdomsvård. Det är variabler som visar föräldrarnas 

inkomst- och utbildningsnivå, etnisk bakgrund och sysselsättning. Dessa variabler samvarierar i hög 

grad och kan oftast därför inte kombineras i statistiska modeller. Av dessa variabler har de som visar 

utrikes bakgrund något lägre förklaringsgrad och tillför inte heller en högre förklaringsgrad i 

kombination med andra variabler. Kontoret föreslår därför att någon sådan variabel inte längre bör 
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ingå i delmodellen barn och unga. Däremot föreslår kontoret att behålla variabeln ”Barn 0-17 år med 

ensamstående förälder utan arbete”, men minska vikten för variabeln i förhållande till dagens 

modell. Vidare föreslår kontoret att den del av resurserna som fördelas utifrån antal invånare 0-20 år 

ökar. 

Stadsledningskontoret föreslår följande förändringar av delmodellen för barn och unga: 

Nuvarande kriterier 
Belopp/ 
andel Nytt förslag 

Belopp/ 
andel 

Antal invånare 1-19 år 76 mnkr Antal invånare 0-20 år 
150 

mnkr 

Barn och unga 0-17 år med 
ensamstående förälder utan arbete 64% 

Barn och unga 0-17 år med 
ensamstående förälder utan arbete 32% 

Barn o unga 0-20 år födda utanför 
EU27 och Norden 19% Elev ej behörig till yrkesprogram 41% 

Barnfamiljer med låg inkomst 17% 
Barn och unga 0-17 år i familj med 
låg inkomst 27% 

 

Andelen för hur mycket som fördelas på respektive socioekonomiskt kriterium har beräknats från de 

sambandsanalyser som kontoret har genomfört. 

4 Individ och familjeomsorg, missbruks- och övrig vuxenvård 

4.1 Bakgrundsfakta 

Nettokostnad stadsdelsnämndernas befolkningsram 2017-2020 (mnkr) 

  2017 2018 2019 2020 

Nettokostnad (mnkr) 953 1 021 967 896 

Utveckling i procent  7,1% -5,2% -7,4% 

 

Stadsdelsnämndernas nettokostnader för missbruks- och övrig vuxenvård uppgick 2020 till 0,9 mdkr 

inklusive fördelade förvaltnings- och sektorsgemensamma kostnader (OH-kostnader). Något över 80 

procent utgjordes av kostnader för socialt boende och cirka 8 procent av kostnader för 

institutionsvård och familjevård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Återstoden 

utgjordes av kostnader för institutionsvård enligt socialtjänstlagen (SoL) och olika former av öppna 

insatser. 

I diagrammet nedan visas stadsdelsnämndernas nettokostnad för missbruks- och vuxenvård 2017-

2020. 
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Nettokostnaden har även i nominella termer minskat relativt mycket de två senaste åren, men 

utvecklingen har varit ojämn mellan stadsdelsnämnderna. Exempelvis hade SDN Askim-Frölunda-

Högsbo lägre nettokostnad än SDN Majorna-Linné 2017, men 2020 var nämndens nettokostnad 

nästan dubbelt så hög. 

4.2 Statistisk analys 

Även för missbruks- och övrig vuxenvård har Stadsledningskontoret gjort statistiska analyser om vad 

som förklarar skillnaderna i nettokostnader mellan Göteborgs tio stadsdelsnämnder och 40 

förortskommuner till Göteborg, Stockholm och Malmö. Analysen har på samma vis som för barn och 

ungdomsvården utgått från den genomsnittliga nettokostnaden för åren 2017-2019. 

Något mindre än hälften av skillnaderna i nettokostnad förklaras av skillnader i antal invånare 0-64 

år. Av de socioekonomiska variabler som stadsledningskontoret har testat är det tre som visat sig ha 

en hög förklaringsgrad. Den som har högst förklaringsgrad är ”Antal vuxna personer med långvarigt 

ekonomiskt bistånd” som förklarar 87 procent av skillnaderna mellan stadsdelarnas och 

förortskommunernas nettokostnad. ”Antal arbetslösa personer utan ersättning” har en hög 

förklaringsgrad, 79 procent, men dessa två variabler samvarierar i hög grad. 

Stadsledningskontoret har även analyserat ohälsodata för att förklara skillnaden. Genom att bryta 

ner denna på ersättningsform, kön och ålder har det gått att nå en successivt allt högre 

förklaringsgrad: 

  Förklaringsgrad 

Totalt ohälsotal 0,65 

Dagar sjuk-/aktivitetsersättning 0,70 

Dagar sjuk-/aktivitetsersättning, män 0,76 
Dagar sjuk-/aktivitetsersättning, män 45-59 
år 0,81 
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Genom att kombinera ”Antal vuxna personer med långvarigt ekonomiskt bistånd” och ”Antal dagar 

sjuk/-aktivitetsersättning för män 45-59 år” i en regressionsmodell nås en förklaringsgrad på 90 

procent. 

I diagrammet nedan visas på den lodräta axeln (Y-axeln) den redovisade nettokostnaden för 

vuxenvård i stadsdelarna och förortskommunerna och på den vågräta axeln (x-axeln) den förväntade 

nettokostnaden enligt en regressionsanalys där de två variablerna har använts för att förklara 

skillnaden. Göteborg stadsdelar är markerade med en (röd) kvadrat och förortskommunerna med en 

(blå) punkt. De som ligger över linjen har en nettokostnad som var högre än den förväntade enligt 

regressionsmodellen och de nedanför en nettokostnad som var lägre. Störst skillnad för Göteborg 

stadsdelar var det för Örgryte-Härlanda (45 mnkr över den förväntade kostnaden) och Askim-

Frölunda-Högsbo (38 mnkr över). Östra Göteborg, Majorna-Linné och Norra Hisingen hade en 

nettokostnad som var lägre än den förväntade.  

 

Vid bedömningen av dessa resultat är det också viktigt att ha med sig att analysen är gjord på den 

genomsnittliga nettokostnaden för åren 2017-2019. Jämfört med det var Askim-Frölunda-Högsbos 

nettokostnad 2020 cirka 17 mnkr högre än snittet för 2017-2019, medan Örgryte-Härlandas 

nettokostnad 2020 var 10 mnkr lägre än snittet för de föregående åren. Noterbart är även att ingen 

av förortskommunerna avviker i lika hög grad vad det gäller en högre nettokostnad än den 

förväntade. 

4.3 Överväganden och förslag till delmodell 

Delmodellen för vuxenvård är den som i nuvarande modell visar störst skillnader mellan fördelning 

och utfall. Stadsledningskontoret har därför prioriterat denna del vad det gäller analys av förklaringar 

till nettokostnadsskillnaderna och att ta fram ett alternativ till nuvarande modell. En förklaring till att 

skillnaderna är större är att vuxenvården sannolikt är mer påverkbar än barn- och ungdomsvården. 

Det indikeras av att förändringen av nettokostnaden mellan åren är avsevärt större för vuxenvården. 
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Stadsledningskontoret föreslår en modell där fördelningen till övervägande del utgår från den 

regressionsanalys som beskrivits ovan, men att en mindre del även fördelas utifrån antal invånare 21-

64 år. Skillnaden mot nuvarande delmodell framgår av tabellen nedan: 

Nuvarande kriterier 
Belopp/ 
andel Nytt förslag 

Belopp/ 
andel 

Antal invånare - Antal invånare 0-20 år 
100 

mnkr 

Antal personer med sjuk/-
aktivitetsersättning 47% 

Antal dagar, sjuk-
/aktivitetsersättning, män 45-59 år 49% 

Ensamstående män med långvarigt 
beroende av försörjningsstöd 19% 

Vuxna med långvarigt beroende av 
försörjningsstöd 51% 

Antal arbetslösa utan ersättning 21%    
Antal personer 25-64 år med låg 
utbildning 13%     

 

Jämfört med nuvarande modell föreslås att kriteriet ”Antal arbetslösa utan ersättning” utgår. Den har 

en relativt hög förklaringsgrad, men samvarierar i hög grad med antal vuxna med långvarigt 

beroende av försörjningsstöd. Detta gör att den inte tillför modellen något i ökad träffsäkerhet. 

Övriga testade variabler, som till exempel utbildningsnivå eller utländsk bakgrund har betydligt lägre 

förklaringsgrad än de föreslagna variablerna och samvarierar dessutom med dessa. 

5 Försörjningsstöd 

5.1 Bakgrundsfakta 

Nettokostnad stadsdelsnämndernas befolkningsram 2017-2020 (mnkr) 

  2017 2018 2019 2020 

Nettokostnad (mnkr) 970 944 865 880 

Utveckling i procent   -2,7 -8,4 1,7 

 

Den redovisade nettokostnaden för försörjningsstöd avser enbart transfereringarna och har inte 

heller i motsats till övriga verksamheter belastats med fördelning av förvaltnings- eller 

sektorsgemensamma kostnader. I diagrammet nedan framgår nettokostnaden per stadsdelsnämnd 

2017-2020. 
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Utvecklingen har varierat mellan stadsdelsnämnderna. För Angered, Östra Göteborg och Västra 

Göteborg var nettokostnaden 2020 cirka 20 till 25 procent lägre jämfört med 2017. För Centrum, 

Lundby och Askim-Frölunda-Högsbo hade den istället ökat med 10 procent eller mer 2020 jämfört 

med 2017. 

5.2 Överväganden och statistisk analys 

Den nuvarande modellen för försörjningsstöd utgår från en analys av skillnaden i nettokostnad 

mellan stadsdelsnämnderna i Göteborg, Stockholm och Malmö samt förortskommunerna till dessa 

tre storstäder. Som framgår av inledningsavsnittet har modellen en god överensstämmelse med den 

redovisade nettokostnaden för de fyra socialnämnderna sett till nettokostnaden 2020 för de 

ingående stadsdelsnämnderna. 

Stadsledningskontoret föreslår därför att den nuvarande delmodellen för försörjningsstöd behålls 

men uppdateras utifrån en regressionsanalys av nettokostnaden 2019.  

I diagrammet nedan visas på den lodräta axeln (Y-axeln) utbetalt försörjningsstöd i stadsdelarna och 

förortskommunerna 2019 och på den vågräta axeln (x-axeln) den förväntade nivån enligt 

regressionsanalysen. Göteborg stadsdelar är markerade med en (röd) kvadrat och 

förortskommunerna med en (blå) punkt. De som ligger över linjen har en nettokostnad som var 

högre än den förväntade enligt regressionsanalysen och de nedanför en nettokostnad som var lägre. 

Störst skillnad för Göteborg stadsdelar var det för Östra Göteborg (36 mnkr över den förväntade 

kostnaden) och Västra Hisingen (22 mnkr över). Majorna-Linné, Askim-Frölunda-Högsbo och Norra 

Hisingen hade ungefär samma förväntade nivå och ett utfall som var 14-15 mnkr över den 

förväntade. Relativt sett är avvikelsen för dessa tre i nivå med den för Östra Göteborg. 
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I likhet med tidigare år är ”Antal arbetslösa personer utan ersättning” den variabel som bäst förklarar 

skillnaden i utbetalt försörjningsstöd mellan stadsdelarna och förortskommunerna. Den förklarar 88 

procent av skillnaden, vilket är i nivå med den för övriga delmodeller. Övriga testade variabler 

samvarierar med denna och tillför därför inte något i ökad förklaringsgrad. 

Utifrån en regressionsanalys med ”Antal arbetslösa personer utan ersättning” som förklarande 

variabel har sedan en nivå beräknats för förväntat utbetalt försörjningsstöd 2019. Denna nivå har 

sedan uppräknats med befolkningsutvecklingen 2019 till 2022 och till 2022 års kostnadsnivå.  

6 Övrig individ och familjeomsorg 

6.1 Bakgrundsfakta 

Nettokostnad stadsdelsnämndernas befolkningsram 2017-2020 (mnkr) 

  2017 2018 2019 2020 

Nettokostnad (mnkr) 348 411 372 324 

Utveckling i procent   18,0 -9,6 -12,8 

 

Det som här redovisas som övrig individ- och familjeomsorg utgörs till allra största delen av 

nettokostnaden för handläggning av försörjningsstöd. Övrigt som ingår är nettokostnaden för 

arbetsträning och tidigare även arbetsmarknadsåtgärder där ansvaret nu till största delen har 

överförts till nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Här ingår även nettokostnaden för 

ensamkommande, men eftersom kostnaden finansieras med statsbidrag är nettokostnaden i detta 

sammanhang försumbar. 
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6.1.1 Överväganden och förslag till modell 
Övrig individ och familjeomsorg har tidigare inte varit någon egen delmodell. För att renodla övriga 

delar, barn- och ungdomsvård, missbruks- och övrig vuxenvård samt försörjningsstöd, föreslås att 

den framåt utgör en egen delmodell. Detta skulle underlätta uppföljning och utvärdering av övriga 

delmodeller. 

Då dessa kostnader i den officiella statistiken utgör delar av andra områden är det inte möjligt att 

göra motsvarande statistiska analyser över skillnaderna i nettokostnader i förhållande till andra 

kommuner. 

Stadsledningskontoret föreslår en fördelning som till 80 procent består av delmodellen för 

försörjningsstöd och till 20 procent av delmodellen för missbruks- och vuxenvård. 

7 Fritid och kultur 

7.1 Bakgrundsfakta 

Nettokostnad fritid och allmän kulturverksamhet, stadsdelsnämndernas befolkningsram 2017-2020 

(mnkr) 

  2017 2018 2019 2020 

Nettokostnad (mnkr) 184,7 185,0 184,6 190,2 

Utveckling i procent   0,2 -0,2 3,1 

 

Stadsdelsnämndernas nettokostnad för fritid och allmän kulturverksamhet 2020 bestod till knappt 60 

procent av kostnader för fritidsgårdar, 30 procent av annan fritidsverksamhet inklusive 
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föreningsbidrag och drygt 10 procent av allmän kulturverksamhet. I diagrammet nedan visas 

stadsdelsnämndernas nettokostnad 2017-2020 för dessa områden.  

 

Fem stadsdelsnämnder har även haft ett resursnämndsuppdrag, Ungdomars fritid, som riktar sig till 

de något äldre ungdomarna. Detta fördelades per region utifrån att de äldre ungdomarna inte är 

stationära i samma utsträckning som de yngre. Resurser motsvarande det tidigare 

resursnämndsuppdraget fördelades till socialnämnderna enligt följande i budgetförutsättningarna för 

2021-2023: 

Socialnämnd Belopp (mnkr) 

Nordost 9,2 

Centrum 6,2 

Sydväst 5,4 

Hisingen 5,7 

Totalt 26,5 

 

7.2 Överväganden och förslag till modell 

Den lokala fritids- och kulturverksamheten som socialnämnderna har ett ansvar för är inte en 

obligatorisk verksamhet utifrån lagstiftning på samma sätt som individ- och familjeomsorg. 

Nämndernas nettokostnad kan heller inte jämföras med andra kommuner då andra nämnder har 

ansvaret för huvuddelen av fritids- och kulturområdet. 

Fördelningen i den nuvarande fördelningsmodellen har inte heller den sin grund i statistiska analyser, 

utan i en politisk bedömning av prioriterade grupper. Fördelningen har utgått från antal invånare 

1-19 år som har viktats utifrån vilka åldersgrupper som verksamheten huvudsakligen har varit riktad 

till och en socioekonomisk viktning där barnfamiljer med låg inkomst setts som en prioriterad grupp. 
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Stadsledningskontoret föreslår inte någon förändring i denna inriktning utan överlämnar det för en 

eventuell politisk omprioritering. Däremot föreslår kontoret att nämndernas resurser för 

”Ungdomars fritid” ska ingå i fördelningen. Kontoret har även uppdaterat den inbördes viktningen 

mellan de olika åldersgrupperna utifrån aktuella uppgifter från förvaltningarna om verksamhetens 

inriktning per åldersgrupp. Förslaget till delmodell och förändringen jämfört med nuvarande modell 

framgår av nedanstående tabell: 

Nuvarande kriterier Andel Nytt förslag Andel 

Barnfamiljer med låg inkomst 60% Barnfamiljer med låg inkomst 60% 

Antal invånare 1-11 år 3% Antal invånare 0-11 år 6% 

Antal invånare 12-19 år 37% Antal invånare 12-15 år 20% 

    Antal invånare 16-19 år 14% 

 

8 Basnivå och särskilda satsningar 

Stadsledningskontoret föreslår att en ny resursfördelningsmodell innehåller en basnivå för 

nämndernas uppdrag avseende trygghetsarbete, samverkan med civilsamhället, att medverka i 

samhällsplaneringen med mera. Då kostnaden för detta inte tydligt är proportionell mot antal 

invånare eller helt kan antas variera utifrån socioekonomiska förhållanden föreslås ett fast belopp 

per nämnd. I förslaget till ny modell har kontoret utgått från en nivå på 5 mnkr per nämnd. 

I förslaget redovisas även de satsningar som gjordes i budget 2021-2023 på trygghetsarbete och 

bemannade lekplatser under denna delmodell. För SN Nordost ingår även nämndens kommunbidrag 

för det tidigare resursnämndsuppdraget Bergums fritidslantgård med 731 tkr. 

9 Förslag till modellkonstruktion 

Stadsledningskontoret föreslår att den nya modellen konstrueras som ett antal delmodeller där varje 

nämnds andel per delmodell fastställs utifrån de förslag som lämnats ovan per delmodell. Denna 

andel föreslås vara ”låst” förutom för den relativa befolkningsförändringen som beräknas ske mellan 

nämnderna enligt den årliga befolkningsprognosen. Inför varje ny mandatperiod bör en utvärdering 

av modellen göras och en ny fördelning per delmodell beräknas. 

Fördelen med denna konstruktion är att nya riktade satsningar eller effektiviseringskrav enkelt kan 

fördelas mellan nämnderna i den politiskas beredningen. I dagens modell krävs det bistånd från 

stadsledningskontoret för att det ska kunna ske på ett korrekt sätt. Den föreslagnas konstruktionen 

gör även att nämndernas planeringsförutsättningar blir stabilare jämfört med dagens modell som 

baseras på en årlig uppdatering av de ingående kriterierna. 

Om en årlig uppdatering trots detta skulle väljas är det två kriterier som i så fall inte är lämpliga att 

ingå i resursfördelningsmodellen. 

• Antal elever ej behörig till yrkesprogram. Detta kriterium baseras på ett relativt få antal 

personer vilket riskerar att medföra stora omfördelningar mellan nämnderna vid en årlig 

uppdatering och skulle även kräva att nya sambandsanalyser genomförs för att få rätt balans 

mellan de olika kriterierna. 
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• Vuxna med långvarigt beroende av försörjningsstöd. Detta kriterium kan, åtminstone 

teoretiskt, betraktas som påverkbart av nämnderna och är därför tveksamt att använda i en 

modell med en årlig uppdatering. 

Att inte använda dessa kriterier skulle, enligt de analyser som stadsledningskontoret har genomfört, 

leda till en försämrad träffsäkerhet för modellen. 

Fördelningen per delmodell utgår från nuvarande fördelning till individ- och familjeomsorg exklusive 

försörjningsstöd, försörjningsstöd samt fritid och kultur. Den inbördes fördelningen mellan 

delmodellerna barn- och ungdomsvård, missbruks- och övrig vuxenvård samt övrig individ och 

familjeomsorg utgår från respektive områdes andel av stadsdelsnämndernas nettokostnad för 

individ- och familjeomsorg exklusive försörjningsstöd. I förslaget har resursen för individ- och 

familjeomsorg minskats med den föreslagna fördelningen till nämndernas ”basnivå”. 

Jämfört med den nuvarande fördelningen innebär förslaget en viss omfördelning mellan nämnderna. 

Förändringen framgår av nedanstående tabell (belopp i mnkr): 

  Förslag till Nuvarande   

  ny modell modell Skillnad 

Nordost 1 581 1 574 7 

Centrum 819 841 -22 

Sydväst 654 634 20 

Hisingen 1 117 1 122 -5 

 

Trots den föreslagna förändringen innebär fördelningen att socialnämnd Sydväst behöver sänka sin 

kostnadsnivå avsevärt jämfört med nämndens nuvarande nivå. Om detta kan ske så snabbt att 

nämnden når ekonomisk balans redan 2022 bör övervägas i den politiska beredningen.  

10 Stadengemensamma uppgifter 

Stadsledningskontoret har i detta uppdrag inte värderat det kommunbidrag som SN Centrum och SN 

Sydväst har för stadengemensamma uppgifter. I beräkningen av ny resursfördelningsmodell har 

förutsatts att det kommunbidraget är oförändrat i förhållande till det underlag som lämnades i förra 

årets budgetförutsättning, förutom indexuppräkning och andra beslutade eller inarbetade 

förändringar enligt årets beräkningsunderlag. 

För att tydliggöra det kommungemensamma ansvaret i förhållande till det uppdrag som är generellt 

och lika för alla socialnämnder, rekommenderarar stadsledningskontoret att det i den politiska 

budgetberedningen övervägs om denna del ska vara ett särskilt anslag. Detta skulle då innebära att 

nämnden inte kan göra omprioriteringar och överföringar mellan den ”egna” verksamheten och den 

kommungemensamma. Prioriteringen av den kommungemensamma verksamheten skulle då vara 

förbehållen kommunfullmäktige i den årliga budgetberedningen. 
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11 Utfall av förslag till ny resursfördelningsmodell per nämnd 

11.1 Fördelning per delmodell och nämnd (procentuell fördelning) 

SN 
Barn och 
unga Vuxna 

Försörjnings-
stöd Övrig IFO 

Fritid och 
kultur 

Nordost 40,4% 32,9% 40,6% 39,1% 33,3% 

Centrum 16,1% 25,0% 19,2% 20,4% 20,5% 

Sydväst 16,4% 15,6% 13,4% 13,8% 19,1% 

Hisingen 27,1% 26,4% 26,8% 26,7% 27,1% 

Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 

 

11.2 Fördelning belopp (tkr) 

SN 
Barn och 
unga Vuxna 

Försörjnings-
stöd Övrig IFO 

Fritid och 
kultur 

Basnivå och 
särskilda 
satsningar 

Kommun-
övergripande 
uppdrag Totalt 

Nordost 680 144 311 444 362 018 133 235 73 727 21 031 0 1 581 598 

Centrum 271 452 236 601 171 423 69 516 45 312 24 500 361 197 1 180 002 

Sydväst 275 611 147 765 119 202 47 131 42 344 21 500 64 689 718 242 

Hisingen 456 261 249 694 238 502 90 986 60 033 21 600 0 1 117 076 

Totalt 1 683 468 945 504 891 145 340 867 221 416 88 631 425 886 4 596 918 

 


