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1 Bakgrund 

1.1 Kommunfullmäktiges budget för 2020 
I kommunfullmäktiges budget för Göteborgs Stad 2020 så anges att 

kommunstyrelsen ska säkerställa att göteborgarna får en välfärd med kvalitet 

och likvärdighet. Fokus ska vara på det kommunala grunduppdraget. Vidare 

framhålls att stadsledningskontoret (SLK) har ansvaret för att centralt samordna 

stadens verksamheter för att säkerställa god måluppfyllelse och optimering av 

stadens resurser.  

Ett av de övergripande målen i budgeten är att Göteborg är en storstad med 

stabil ekonomi och hög tillväxt. Till detta är flera övergripande verksamhetsmål 

kopplade varav ett är att göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med 

hög kvalitet.  

Indikatorer har kopplats till de övergripande verksamhetsmålen och anges för 

2020, 2021, 2022 och 2030. En av indikatorerna är att mäta andelen personal i 

direktkontakt med invånare i förhållande till staden totala personalstyrka. I 

budget för 2020 finns inga mått angivna för denna indikator.  

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram aktuell 

nivå för andelen anställda i staden som arbetar i direkt kontakt med invånarna, 

exempelvis lärare och hemtjänstpersonal, i relation till den totala 

personalstyrkan. Värdet ska värderas politiskt och inriktning ges i kommande 

budget. 

1.2 Definitioner och avgränsningar 
Redovisningen av andelen anställda i staden som arbetar i direkt kontakt med 

invånarna har gjorts utifrån antalet årsarbetare (åa) i förvaltningen 

ackumulerat under perioden januari till december 2019. En årsarbetare 

motsvarar 1 600 arbetade timmar. I arbetad tid ingår all närvarande tid på 

arbetet, även tid med timlön, fyllnadstid och övertid.  

För att konkretisera uppdraget så har det funnits behov av att definiera 

begreppet invånare. I Göteborgs Stads policy för arbetsmiljö, medarbetarskap 

och chefskap så anges att syftet med policyn också ska vara att förtydliga vad 

medarbetare och chefer kan förvänta sig av Göteborg Stad i form av 

arbetsvillkor och arbetsmiljö (för att ytterst tillgodose boendes, besökares och 

näringslivs behov och rättigheter). Utifrån denna formulering har SLK valt att 

definiera begreppet invånare som boende, besökare och näringsliv.  

Vidare har det funnits behov av att nyansera begreppet direkt kontakt med 

invånare då uppdraget i stadens olika förvaltningar skiljer sig åt. Fyra 

grupperingar har kunnat identifieras utifrån skillnader i olika befattningars 

kontakt med invånare direkt eller indirekt.  
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Arbete i direkt kontakt med invånare i det dagliga arbetet till exempel 

undersköterska, lärare, socialsekreterare och servicevägledare. 

Befattningens huvudsakliga arbetsuppgifter innebär direkt kontakt 

med boende, besökare och näringsliv.  

Arbete delvis i direkt kontakt med invånare till exempel receptionist, 

måltidsbiträde eller lokalvårdare på skola eller äldreboende, eller 

administratör inom äldreomsorg eller skola/förskola. I arbetet 

förekommer direkt kontakt med boende, besökare och näringsliv, men 

det är inte befattningens huvudsakliga arbetsuppgift.  

Arbete med indirekt kontakt med invånare till exempel 

renhållningsarbetare, parkarbetare, laboratorieingenjörer, rörläggare 

och tekniker. Befattningens huvudsakliga arbetsuppgifter är att se till 

att samhället fungerar i fråga om parker, kommunikationer, 

renhållning, vattenförsörjning och liknande. Direkt kontakt med 

invånare förekommer vanligtvis inte.  

Arbete utan direkt eller indirekt kontakt med invånare till exempel 

HR-specialister, ekonomer, och systemanalytiker. Befattningen har till 

huvuduppgift att stötta den primära verksamheten för boende, 

besökare och näringsliv. I denna grupp ingår även planerande 

befattningar inom till exempel stadsutveckling, trafikutveckling, 

utveckling av datasystem eller utveckling av processer och arbetssätt 

där direkt kontakt med invånare kan förekomma för att föra dialog 

kring utveckling och planering.  

SLK har avgränsat uppdraget till att enbart omfatta förvaltningarna och inte 

bolagen. 

1.3 Arbetssätt  
SLK har tagit fram sammanställningar över årsarbetare för samtliga befattningar 

för respektive förvaltning. En första kodning har gjorts utifrån ovanstående 

grupperingar. Sammanställningen har sedan skickats till respektive förvaltning 

för eventuell justering och komplettering av färgkodningen.  

2 Andelen personal i 
direktkontakt med invånare 
Göteborgs Stad består av tio stadsdelar och 20 fackförvaltningar med varierande 

uppdrag. Stadsdelarnas uppdrag är bland annat att tillhandahålla äldreomsorg 

och stöd till funktionshindrade. Fackförvaltningarnas uppdrag är väldigt 

varierande och omfattar bland annat att tillhandahålla förskola och skola till 

barn och ungdomar, att sköta stadens parker, att tillhandahålla rent vatten till 

invånarna samt att utveckla och underhålla stadens IT-system.  
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Redovisning av andelen anställda i direktkontakt med invånare kan därför inte 

ske enbart totalt för staden utan behöver även redovisas för respektive 

förvaltning. I bilaga 1 framgår fördelning för respektive förvaltning samt staden 

totalt.  

Den samlade beräkningen för hela Göteborgs Stad är utifrån ovanstående 

grupperingar enligt följande.   

 

2.1 Stadsdelsförvaltningarna och social resurs 
Stadsdelsförvaltningarna och social resurs redovisas tillsammans då de har ett 

liknande uppdrag och även en likvärdig fördelning mellan de olika 

grupperingarna.  

Andelen ”gröna” arbeten i direktkontakt med invånare utgör mellan 68 % och 

78 % av andelen årsarbetare. Om även ”gula” arbeten, som har en delvis direkt 

kontakt med invånare, läggs till så utgör andelen mellan 82 % och 93 %.  

Social resurs har en högre andel ”blåa” arbeten (16%), vilket kan förklaras med 

att förvaltningen har ansvar för flera stadenövergripande utrednings- och 

samordningsuppdrag.  
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2.2 Förskole-, grundskole- och utbildnings-
förvaltningen samt förvaltningen för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning 
Förskole-, grundskole- och utbildningsförvaltning redovisas tillsammans då de 

har ett liknande uppdrag att tillhandahålla förskola, skola och gymnasieskola till 

barn och ungdomar.  

Även förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning (ArbVux) tas med i 

denna gruppering. Uppdraget för denna förvaltning skiljer sig åt jämfört med de 

övriga förvaltningarna för utbildning då till exempel lärare för vuxenutbildning 

i huvudsak inte är anställda av Göteborgs Stad utan utbildningsanordnare 

upphandlas från externa aktörer. Vidare består arbetsmarknadsenhetens uppdrag 

till stor del av befattningar som administrerar och handlägger arbete som utförs 

av anställda i andra förvaltningar då uppdraget är att samordna 

arbetsmarknadsinsatser. Andelen anställda i direkt kontakt med invånare blir 

därför lägre i denna förvaltning. 

För förskole-, grundskole- och utbildningsförvaltningen utgör andelen ”gröna” 

arbeten i direktkontakt med invånare mellan 77 % och 92 %. Om även ”gula” 

arbeten, som har en delvis direkt kontakt med invånare läggs till, så utgör 

andelen mellan 92 % och 96 %.  

Andelen ”gröna” arbeten i ArbVux utgör 50% av andelen årsarbetare. Om även 

”gula” arbeten läggs till så utgör andelen 61%.  

I sammanhanget bör även förvaltningarnas storlek noteras. Förskole- och 

grundskoleförvaltningen har 6 027 respektive 7 839 årsarbetare, vilket innebär 

att de är de största förvaltningarna i staden. Utbildningsförvaltningen har 2 369 

årsarbetare och utgör därmed den tredje största förvaltningen. Förvaltningen 

ArbVux har bara 252 årsarbetare och är en av de mindre förvaltningarna i 

staden.  
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2.3 Övriga fackförvaltningar 
Övriga fackförvaltningar exklusive förskole-, grundskole- och 

utbildningsförvaltningen samt ArbVux redovisas i två grupper utifrån 

verksamhetens art.  

Den ena gruppen innehåller bland annat fastighetskontoret, 

stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret som innehåller en högre andel ”blåa” 

befattningar och inte så stor andel ”gröna” eller ”gula” befattningar. Det beror 

på förvaltningens i huvudsak utvecklande, planerande och förvaltande uppdrag 

för att få en fungerande stad med till exempel fastigheter, gator, 

näringslivsetableringar och infrastruktur. I dessa befattningar kan 

medborgardialog förekomma på samma sätt som det kan förekomma i 

befattningar som till exempel utvecklingsledare inom stadsdelsförvaltningarna. 

Då denna kontakt inte utgör en daglig del av arbetet så är dessa befattningar 

kodade som ”blåa”.  

Gruppen innehåller även förvaltningarna kretslopp och vatten, park och natur 

och lokalförvaltningen som har en större andel ”orange” befattningar då det 

vanligtvis inte förekommer direkt kontakt med invånarna, men 

arbetsuppgifterna innebär att få samhället att fungera för invånarnas bästa. Till 

exempel kan uppdraget vara att få en fungerade stad med rent vatten till 

hushållen, sophämtning, underhåll av parker och utomhusmiljöer samt 

förvaltning av äldreboende, skolor och förskolor.  

I gruppen finns även förvaltningarna idrott och förening, konsument- och 

medborgarservice samt kulturförvaltningen, som har en relativt stor andel 

”gröna” befattningar, som har direkt kontakt med invånare. Förvaltningarnas 

uppdrag är till exempel att ansvara för stadens motions- och idrottsanläggningar 

och muséum samt att ge service till stadens konsumenter och medborgare. 

Miljöförvaltningen består av en relativt jämn fördelning mellan ”gröna” och 

”blåa” befattningar då uppdraget innebär att både ha direktkontakt med invånare 

och att utveckla och planera staden.  
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Den andra gruppen fackförvaltningar består av regionarkivet, inköp och 

upphandling, Intraservice, stadsledningskontoret och revisionskontoret. Vid 

dessa förvaltningar förekommer inga ”gröna” eller ”orange” arbeten.  

Regionarkivet samt inköp och upphandling har av dessa förvaltningar störst 

andel ”gula” befattningar som innebär att de har en direkt kontakt med invånare, 

men att det inte utgör den huvudsakliga arbetsuppgiften. Det är i detta 

sammanhang viktigt att även beakta förvaltningarnas storlek där regionarkivet 

består av 52 årsarbetare och inköp och upphandling består av 70 årsarbetare.  

Vid revisionskontoret, Intraservice och stadsledningskontoret är i huvudsak alla 

befattningar ”blåa” vilket överensstämmer med dessa förvaltningars uppdrag 

som i huvudsak är riktat till utveckling och planering av den interna 

organisationen.  
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3 Sammanfattning 
I kommunfullmäktiges budget för Göteborgs Stad 2020 gavs kommunstyrelsen i 

uppdrag att ta fram andelen anställda i staden som arbetar i direkt kontakt med 

invånarna, i relation till den totala personalstyrkan. Stadsledningskontorets 

rapport har utgått från antalet årsarbetare under 2019 i stadens förvaltningar.  

Stadens förvaltningar har väldigt varierande uppdrag där många yrkesgrupper 

har direkt kontakt med invånare och är relativt lätta att identifiera såsom lärare, 

undersköterskor, stödassistenter, socialsekreterare samt medarbetare i 

rådgivning och servicecenter.  

Vid en närmare genomgång av befattningar finns det även många yrkesgrupper 

som har daglig kontakt med invånare fast det inte är befattningens huvudsakliga 

arbetsuppgift till exempel måltidspersonal i förskola och skola som har kontakt 

med barnen eller administratörer i reception som tar emot besökare till 

förvaltningen. Det kan även vara exempelvis enhetschefer inom äldreboende 

eller rektor vid skola som har mycket kontakter med både boende, anhöriga, 

barn och föräldrar. Det kan även gälla befattningar som i sitt arbete har kontakt 

med externa leverantörer och näringslivet.  

Det finns även flera yrkesgrupper i staden som är nödvändiga för att samhället 

ska fungera gällande till exempel sophämtning, gaturenhållning och 

tillhandahållandet av rent vatten. Dessa befattningar har vanligtvis ingen direkt 

kontakt med invånare.  

Staden har också flera yrkesgrupper som inte har någon daglig kontakt med 

invånare. Dessa har i huvudsak i uppdrag att stötta den primära verksamheten så 

att tid kan frigöras för yrkesgrupper i direktkontakt med invånare. De kan även 

ha planerande uppdrag för att utveckla staden utifrån exempelvis stadsbyggnad, 

infrastruktur, digitalisering och reviderade arbetssätt. Dessa befattningar kan ha 

kontakt med invånare i form av bland annat dialog och möten med medborgare 

eller näringsliv, men det sker inte dagligen 

Utifrån ovanstående ser stadsledningskontoret svårigheter med att sätta ett 

gemensamt mått för alla förvaltningar gällande indikatorn att mäta andelen 

personal i direktkontakt med invånare i förhållande till stadens totala 

personalstyrka. 



 
  

Bilaga 1.  
Andelen anställda i direktkontakt med invånare 
2019 

Förvaltning 
Antal 
årsarbetare         

SDF Askim Frölunda Högsbo 2291,5 76,5% 15,2% 1,2% 7,1% 

SDF Angered 2078,5 71,0% 20,3% 1,6% 7,1% 

SDF Centrum 1324,5 75,0% 17,4% 1,1% 6,5% 

SDF Lundby 1454,6 73,6% 15,9% 1,3% 9,2% 

SDF Majorna Linné 1695,9 77,5% 14,7% 1,2% 6,6% 

SDF Norra Hisingen 1756,5 74,3% 18,4% 1,3% 6,0% 

SDF Västra Göteborg 1881,7 73,5% 18,3% 1,3% 6,9% 

SDF Västra Hisingen  1707,4 69,5% 21,0% 1,4% 8,1% 

SDF Örgryte Härlanda 1899,1 75,7% 17,0% 0,9% 6,4% 

SDF Östra Göteborg 1704,7 68,8% 21,4% 2,4% 7,4% 

Social resurs 1358,0 71,0% 11,5% 1,5% 16,0% 

            

Förskoleförvaltningen 6026,5 92,2% 4,1% 0,0% 3,7% 

Grundskoleförvaltningen  7839,1 89,9% 6,2% 0,1% 3,9% 

Utbildningsförvaltningen 2368,9 76,8% 15,3% 0,1% 7,8% 

Arbetsmarknad och 
vuxenutbildning 252,3 50,0% 10,9% 0,0% 39,1% 

            

Fastighetskontoret 266,7 7,1% 12,0% 6,2% 74,7% 

Kretslopp och vatten 506,4 8,6% 3,1% 32,5% 55,8% 

Lokalförvaltningen 522,9 0,0% 0,9% 35,9% 63,2% 

Stadsbyggnadskontoret 369,6 2,3% 31,5% 1,0% 65,2% 

Trafikkontoret 452,6 18,8% 2,1% 8,8% 70,3% 

Park och natur 412,6 0,5% 7,0% 52,9% 39,6% 

Idrott och förening 368,2 62,1% 5,1% 6,4% 26,4% 

Konsument- och 
medborgarservice 177,5 49,8% 18,3% 9,4% 22,5% 

Kulturförvaltningen 540,6 51,0% 7,6% 1,8% 39,6% 

Miljöförvaltningen 181,3 48,3% 0,2% 0,0% 51,5% 

            

Regionarkivet 52,3 0,0% 72,0% 0,0% 28,0% 

Inköp och upphandling 70,2 0,0% 66,2% 0,0% 33,8% 

Intraservice 676,0 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Stadsledningskontoret 218,4 0,4% 2,4% 0,0% 97,2% 

Revisionskontoret 32,5 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

            

Göteborgs stad 40 487 73% 12% 2% 13% 
 


