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1 Inledning 
Enligt kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska 

”Göteborgs stads nämnder skall 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 politiska 

budgetarbetet och skickas in till stadsledningskontoret, vilka ska bifoga 

verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i maj månad.” 
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2 Förutsättningar 
För att verksamhetnomineringen ska vara ett stöd i det centrala budgetarbetet är 

verksamhetsområdena uppdelade efter nu känd kommande organisering av 

nämnder. Verksamhetsnomineringen kommer inte att bearbetas av 

stadsledningskontoret utan biläggas i sin helhet till Förutsättningar för budget 

2021-2023 för Göteborgs Stad.  

Implementering av Barnkonventionen 

Verksamheterna behöver aktivt arbeta för att leva upp till barnkonventionen som 

den 1 januari 2020 blev svensk lag, och som förtydligar att ett barnrättsbaserat 

synsätt ska tillämpas och beaktas i beslutsprocessen i alla ärenden som innefattar 

barn. Detta är en viktig fråga för de nya nämnderna att säkra. 

Ny nämndorganisation 2021 

Att stadsdelarna läggs ned vid årsskiftet och övergår till nya fackförvaltningar 

kommer att få stor påverkan, även om det i dagsläget inte går att bedöma hur eller i 

vilken omfattning. På sikt kan förändringen möjliggöra samordningsvinster. Under 

2021 bedöms det dock troligt att kraft och fokus kommer att behöva läggas på att 

hålla igång verksamheter och processer på ett sådant sätt att stadens invånare och 

brukare påverkas så lite som möjligt. 

Samverkan måste säkras i den nya organisationen så att verksamheterna inte blir 

isolerade i olika facknämnder, utan arbetar för och tillsammans med dem vi är till 

för. 

För individ- och familjeomsorg och funktionshinder riskerar den upparbetade 

samverkan som idag finns, då verksamhetsområdena ligger under samma 

organisation, att försämras. Det kan innebära konsekvenser för personer som 

behöver stöd och kompetens från båda verksamhetsområdena, särskilt personer 

inom socialpsykiatri samt barn, unga och deras familjer. 

Stöd till personer med funktionsnedsättning och hälso- och sjukvården kommer att 

organiseras under olika nämnder. Det är viktigt att säkra att även personer med 

funktionsnedsättning får de insatser de har rätt till och att verksamheterna inom 

funktionsnedsättning får stöd från den kommunala hälso- och sjukvården. 

Det upparbetade arbetet som idag finns i form av samverkan inom ramen för 

samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) behöver fortsätta samordnas 

för att möta behoven hos barn, unga och deras familjer . 

I dagens organisation är fritid och kultur organiserade under samma nämnd och det 

framgångsrika arbetet som görs idag för barn och ungas rätt till fritid riskerar att 

försämras. Kulturskolan arbetar idag på skolorna för att bredda verksamheten, som 

en aktör i skolan som arena och är en del av fritidsverksamheten för många barn 

och unga. 

Måltid, lokalvård och vaktmästeri kommer att organiseras inom befintliga och nya 

förvaltningar från 2021. Det kommer innebära färre och större organisationer för 

intern service verksamheter och möjliggör större volymer och effekter utifrån 

samnyttjan. En möjlighet är ökad likvärdighet i staden. 

Införandet av nya facknämnder skapar förutsättningar för såväl mer storskaliga 
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verksamheter, som mer specialinriktade verksamheter/personalgrupper utifrån 

invånarnas och brukarnas aktuella behov. 
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3 Verksamhetsområden 

3.1 Individ- och familjeomsorg 

Bostadsbrist ger strukturell hemlöshet 

Stadens bostadsbrist leder till strukturell hemlöshet samt behov av kostsamma och 

tillfälliga boendelösningar från socialtjänsten. För ekonomisk effektivitet följer 

verksamheten stadens nya rutin för nödbistånd. Strukturella åtgärder inom den 

generella bostadsförsörjningen behövs för att möta behovet av bostäder. 

Digitalisering  

Satsning inom digitalisering möjliggör ett mer effektivt resursutnyttjande samt 

ökad tillgänglighet för den enskilde. En effektivisering sker till exempel i många 

fall när möten hålls digitalt och tidsåtgången för resor till och från mötesplatser 

minskar. 

Försörjningsstöd är först ut med en delvis automatiserad handläggningsprocess. 

Detta kan leda till en minskad bemanning på sikt, även om en sådan utveckling inte 

bedöms trolig till år 2021. Behovet av handläggare kommer alltid att kvarstå inom 

vissa delar av processen. 

Vikten av förebyggande arbete  

För att leva upp till den nya socialtjänstlagen som med stor sannolikhet kommer 

lägga större fokus på tidiga insatser krävs en förstärkning av budgeten för det 

förebyggande arbetet inom individ- och familjeomsorgen. 

Ambitionssänkning inom det förebyggande arbetet är förenade med risker för såväl 

individ som ekonomi. Förebyggande insatser inom socialtjänsten syftar till att 

minska riskutsatthet och att förhindra ökade kostnader för placeringar och köpt 

vård längre fram. Det handlar till exempel om att bedriva ett 

vräkningsförebyggande arbete för att förhindra bostadslöshet, samt om möjligheten 

att utveckla tidiga åtgärder och insatser för barn, unga och deras familjer. 

Förebyggande insatser ökar också möjligheterna att skapa en mer jämlik stad. 

3.2 Funktionshinder 

Kompetensförsörjning 

Införandet av nya fackförvaltningar år 2021 möjliggör ökad kraft i 

kompetenssatsningar samt inriktningar i kompetens för att möta framförallt 

komplexa behov. Verksamheten möter fortsatt stora utmaningar med att rekrytera 

och behålla kompetent personal i vissa utförarverksamheter, vilket får negativ 

inverkan för såväl individ som arbetsmiljö. För att möta behoven på ett effektivt 

sätt är det viktigt att fokusera på bemanningsplanering- och optimering, 

kombinationstjänster samt att bemanningsfrågorna knyts nära kärnverksamheten. 

Daglig verksamhet 

Införandet av nya fackförvaltningar möjliggör effektivisering genom större enheter. 
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Införandet av lagen om valfrihet (LOV) har förutom valfrihet för många brukare 

också inneburit en ökad ekonomisk effektivitet. Utbudet för personer med 

komplexa behov och problemskapande beteende har däremot inte ökat. Staden har 

påtagliga svårigheter att erbjuda daglig verksamhet för dessa personer och även 

utbudet av privata utförare för denna målgrupp är litet. Utbudet för denna målgrupp 

måste därför skyndsamt utvecklas. 

Potentiella effektiviseringsmöjligheter finns i borttagandet av 

habiliteringsersättning och kostnadsfria resor till/från daglig verksamhet, vilket inte 

erbjuds inom alla kommuner. 

Digitalisering och välfärdsteknik 

Satsning inom digitalisering och på välfärdsteknik möjliggör ett mer effektivt 

resursutnyttjande samt ökad tillgänglighet för den enskilde. En effektivisering sker 

till exempel i många fall när möten hålls digitalt och tidsåtgången för resor till och 

från mötesplatser minskar. 

Med rätt verktyg såsom smarta telefoner i verksamheten kan medarbetare ge stöd 

och service på flera sätt, och samtidigt stödja brukare i att använda all den 

välfärdsteknik som finns i smarta telefoner. 

Kostnader för obetalda avgifter och hyror 

Verksamheten behöver i högre utsträckning säkra intäkter som i dagsläget faller 

bort i form av obetalda avgifter och hyresfakturor. Oklarheter kring ansvar och 

tillvägagångssätt när boende inte betalar hyra behöver redas ut. 

Vid nyproduktion kan produktionskostnaden medföra höga kostnader i form av 

höga hyror som brukare inte klarar av att betala, och där kommunen får stå för 

högre del av hyreskostnaden. 

3.3 Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård 

Optimerad bemanning under hela dygnet 

Verksamhet som bemannas dygnet runt behöver säkerställa en optimerad 

bemanning och arbetsledning under dygnets alla timmar. En del i detta är att hitta 

effektiva former för bemanning som omfattar hela den kommande 

fackförvaltningen under obekväm arbetstid. Denna typ av dygnet runt öppen 

bemanningsenhet med arbetsledning innebär ekonomiska 

effektiviseringsmöjligheter såväl som bättre arbetsmiljö. 

Kompetensförsörjning 

Verksamheten har stora rekryteringsutmaningar vad gäller sjuksköterskor. Detta 

ställer krav på att kommande fackförvaltning fortsätter arbetet med att vara en 

attraktiv arbetsgivare och samordnar rekrytering av sjuksköterskor över staden. 

Digitalisering och välfärdsteknik 

Digitalisering och införandet av välfärdsteknik innebär stora möjligheter men kan 

också innebära ekonomiska risker om inte arbetssätt och finansieringsmodeller 

samtidigt ses över. Digitalisering och välfärdsteknik är ett utvecklingsområde inom 

äldreomsorgen som kommer att vara helt avgörande för att hantera den 

demografiska utvecklingen med allt fler med stora behov av vård och omsorg samt 
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allt färre medarbetare som söker sig till vård och omsorg. 

Ett prioriterat område är trygghetslarm på äldreboenden, där verksamheten ser stor 

potential och ekonomiska stordriftsfördelar i att införa enhetliga system och avtal. 

Trygghetslarm finns som standard vid stadens samtliga äldreboenden och 

uppskattningen är att runt 40–50 procent av trygghetslarmen bör bytas ut inom 

kort. 

Strategisk planering för att säkerställa ändamålsenliga platser i äldreboende 

Det finns en risk för överetablering av platser i samband med införandet av LOV. 

Detta ökar behovet av en sammanhängande process med en övergripande strategisk 

lokalplanering för att säkerställa ändamålsenliga platser, utifrån såväl ett 

ekonomiskt som kvalitativt perspektiv. Införandet av valfrihetssystem enligt LOV 

inom äldreboende planeras till 1 april 2021. Enligt utredningen inför LOV för 

äldreboende kan staden ha tillgång till nästan 800 fler lägenheter än behovet 2023. 

För att minska den ekonomiska risken behöver stadsdelsnämnderna och den nya 

nämnden förbereda för ett effektivare samarbete med lokalnämnden och 

lokalsekretariatet, som ligger under kommunstyrelsen. 

Staden behöver en ändrad ekonomistyrningsmodell mellan den nya nämnden, 

lokalnämnden och lokalsekretariatet. Nuvarande ekonomistyrning lägger hela 

kostnadsansvaret för avveckling och renovering av äldreboende på 

stadsdelsnämnderna. Detta innebär ekonomisk belastning för den nya nämnden. 

Införande av valfrihetssystem kräver en snabb och effektiv process vid avveckling 

av lokaler och renoveringar. 

Den nya nämnden behöver kunna anpassa bemanningen och stänga enheter 

eftersom ersättningsmodellen i LOV äldreboende bygger på att ersättning för tom 

lägenhet utgår sju dygn från uppsägningsdatum till dess att ny hyresgäst flyttar in. 

Hospice 

Göteborgs Stad hanterar hospice som en hälso- och sjukvårdsfråga. I de flesta 

grannkommuner ansöker den enskilde om hospiceplats som en insats enligt 

socialtjänstlagen (SoL). En fördjupad kartläggning och utredning behövs gällande 

staden åtagande, kostnader och riktlinjer. 

Matlyft - måltidsverksamhet inom äldreomsorgen 

I kommunfullmäktiges budget för 2020 fick stadsdelsnämnderna i uppdrag att 

arbeta för att förbättra måltidsupplevelsen inom äldreomsorgen samt bidra till att 

maten har ett bra näringsinnehåll och är aptitlig. Detta kräver att kunskap och 

kompetens inom måltid och nutrition säkras. Måltidsutvecklare med kompetens 

inom kostvetenskap och nutrition kan ge förslag på implementering av ett matlyft 

där såväl mat som måltidssituation belyses. 

Tillgång till dietist behöver särskilt belysas då Västra Götalandsregionen har 

uppdraget att förse även kommunen med dietistkompetens när det gäller behov av 

nutritionsomhändertagande för enskild brukare eller konsultation för vårdpersonal. 

3.4 Arbete kopplat till befolkningsansvaret 

Viktigt att befolkningsansvaret omhändertas 

Stadsdelsnämnderna har i nuvarande nämndorganisation ett befolkningsansvar. I 
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stadens kommande organisering från år 2021 behöver nedanstående områden kring 

det lokala perspektivet säkras och ansvarsfrågan klargöras. 

• Folkhälsoarbetet som har sin grund i folkhälsoavtal som skrivs mellan 

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. 

• Trygghetsarbetet som görs i samverkan med polisen och är en viktig 

förutsättning för det lokala arbetet i att skapa en trygg stad. 

• Det lokala perspektivet i stadsutvecklingen och medborgarnas möjligheter 

att vara med tidigt i dialog kring detaljplaner. 

• Arbete med lokal kunskapsbas behöver fortsätta användas för att värna det 

sociala perspektivet i stadsutveckling. 

• Områdesarbetet på Lindholmen, där 5000-6000 elever dagligen går i 

skolan, i samverkan med polisen, utbildningsförvaltningen och social 

resursförvaltning. 

Samordning av FCA och SSPF  

Införandet av nya fackförvaltningar bör medföra en översyn av hur det 

familjecentrerade arbetssättet (FCA) och samarbetet mellan skola, socialtjänst, 

polis, fritid (SSPF) organiseras och samordnas i staden på bästa sätt. Detta för att 

möjliggöra potentiella samordningsvinster. 

Mänskliga rättigheter 

Att mänskliga rättigheter genomsyrar stadens verksamheter är viktigt för att föra 

demokratiarbetet framåt. Risk finns att detta arbete tappas bort i en ny organisation 

och därför är ansvarsfrågan viktig att klargöra inför att de nya fackförvaltningarna 

träder i kraft. En ambitionshöjning bör därtill möjliggöras för att i högre 

utsträckning säkra stadens rättighetsarbete. 

3.5 Kultur 

Kulturskolans breddning 

Kulturskolan befinner sig i ett utvecklingsskede där breddningen innebär att möta 

så många som möjligt och att verksamheten bygger på delaktighet och 

medskapande från barn och unga i sin egen utveckling. 

Kulturskolan medverkar i skolan som arena och bidrar genom det till meningsfull 

fritid. Fortsatt arbete kring skolan som arena och den samverkan som krävs 

behöver säkras i ny organisering av nämnder. 

Kulturarenor 

Flunsåsparken är en Lundby-unik kulturarena och ansvarsfrågan behöver säkras i 

den kommande nämndorganisationen. 

Resursnämndsuppdraget att etablera ett av stadens fem kulturhus på Backaplan är 

nu i förstudieskedet. Det bör säkras en budget för det fortsatta arbetet så att inget 

går förlorat i den process som pågått sedan 1986. Lundby stadsdelsnämnd har 

uppdraget men utan riktad budget sedan 2019. Idag avsätter stadsdelen resurser 

motsvarande en heltidstjänst utav egna medel för ändamålet. 
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3.6 Fritid 

Fritid är förebyggande arbete 

Fritidsverksamheten är förebyggande arbete och samverkan med skolan är viktigt. 

Fritidsverksamheten behöver möta ungdomar där de är. Skolan som arena är ett 

arbetssätt, som dessutom innebär högre utnyttjande av lokaler. 

Ungdomssatsningen 

Ungdomssatsningen finns på fem ställen i staden och har hittills varit 

resursnämndsuppdrag. I utredning om ny nämndorganisation i staden finns 

resursnämndsuppdrag inte med och därför behöver framtida organisering beslutas 

om. 

3.7 Intern service 

Utvecklingsområden att hålla fast vid  

Inom området är det samverkan mellan befintliga och nya förvaltningarna, minskat 

matsvinn, avfall och el-effektivisering viktiga frågor att hålla fast vid i stadens 

kommande organisation. 

3.8 Lokalförsörjning 

Bostadsbrist för personer med funktionsnedsättning 

Det är stor brist på bostäder för personer med funktionsnedsättningar. De närmaste 

tio åren behöver staden expandera antalet BmSS med 750 lägenheter. 

Bedömningen är att den planerade utbyggnaden inte kommer att täcka behoven 

under den kommande planperioden. Det är av stor vikt att staden vidtar åtgärder för 

att säkerställa produktionen av BmSS så att den kommer i nivå med behovet. 

Utöver det krävs fortsatt inflöde av lägenheter som upplåts med kommunala 

kontrakt, bland annat genom F100 som är ett åtagande från fastighetsägare att via 

fastighetskontoret erbjuda lägenheter till personer med funktionsnedsättningar som 

är i behov av stöd i sitt boende. F100 är en lägenhet inom ordinarie bostadsbestånd 

som upplåts med kommunalt kontrakt. 

Behov av effektiv lokalförsörjningsprocess 

Stadsdelsnämnderna har inga befogenheter att avyttra fastigheter och lokaler och 

därför ökar den ekonomiska risken. Det kan leda till att nödvändiga lokal- och 

verksamhetsanpassningar skjuts på framtiden. Staden behöver ha en tydlig och 

tidseffektiv process för att hantera fastigheter och lokaler som staden inte har 

användning för. 

Lokalnämnden har ett mer långtgående ansvar ur ett beställarperspektiv när det 

gäller lokaler som staden själva äger, i förhållande till lokaler som hyrs in. För att 

minska fördyrande kostnader då kompletteringar görs i efterhand bör 

lokalnämnden ha samma ansvar även vid inhyrning. 

Ekonomiska risker lokalförsörjning 

Lokalnämnden har tidigare finansierat ersättningslokaler under om- och 
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tillbyggnad i egenägda fastigheter. Från 2020 får stadsdelsnämnden finansiera både 

evakuering och de tillkommande kostnaderna för ersättningslokaler. Detta riskerar 

leda till att underhåll och verksamhetsanpassningar inte genomförs trots att behov 

finns. Den kommande renoveringen av Byalagsgatans äldreboende kommer att 

omfattas av förändringen. Det innebär att det tillkommer kostnad för 

evakueringslokalerna utöver lokalkostnad för äldreboendet på motsvarande 6,7 mkr 

(2019 års nivå). 

Då valfrihetssystem införs inom flera verksamhetsområden ökar risk för 

nämnderna att stå med tomma lägenheter och fastigheter. För att minska risken för 

överkapacitet och tomgångskostnader behöver ansvarsfördelningen och styrningen 

av lokalförsörjningen utvecklas för att uppnå effektivare processer i staden. Det är 

av stor vikt att processen kring avveckling blir kostnadseffektiv. 


