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1. Stadsdelsnämnden Västra Göteborg godkänner förslag till Budget 2020 Västra
Göteborg
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Sammanfattning
Utifrån kommunfullmäktiges budget 2020 för Göteborgs stad har förvaltningen tagit fram
förslag till Budget 2020 SDN Västra Göteborg som innehåller ekonomiska ramar per
sektor och stödfunktion.
Som bilaga till budgeten finns riktlinjer för planering, budget och uppföljning som ligger
till grund för den ekonomiska uppföljningen i stadsdelen.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Kommunbidraget innebär en anpassning motsvarande cirka 15 miljoner kronor för att nå
kommunfullmäktiges ram. Därutöver har sektorerna obalanser i nuvarande verksamhet,
vilket även ställer krav på åtgärder för att komma i balans för budgetåret 2019 och inför
2020.
Den minskade budgetramen innebär att förvaltningen har små möjligheter att utföra
verksamhet utöver grunduppdraget.

Bedömning ur ekologisk dimension
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension
Utifrån det ekonomiska läget och de ekonomiska risker som förvaltningen ser innehåller
förslag till budget 2020 inga nya satsningar. Då verksamheterna behöver anpassas utifrån
det ekonomiska läget prioriteras den lagstadgade verksamheten. Utifrån den sociala
dimensionen värnas det förebyggande arbetet i Centrala Tynnered och i Södra skärgården
så långt det är möjligt.
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Samverkan
Samverkan i FSG 10 december 2019.

Bilagor
1.

Förslag till Budget 2020 Västra Göteborg

2.

Förslag till ”Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning i
Västra Göteborg 2019 – 2022” (uppdaterad 2019-12-17)

Ärendet
Beskrivning av ärendet
Stadsdelsnämnden ska enligt stadens tidplan besluta om en budget för 2020 senast den 31
december.
Budgetförslaget som tas fram för beslut i december kan beskrivas som en ”sifferbudget”
och innehåller inga målsättningar eller uppdrag. Budgetens första avsnitt beskriver
stadsdelens förutsättningar i form av omvärldsanalys, befolkningsförändring samt
förutsättningar när det gäller personal och ekonomi. Avslutningsvis beskrivs de
ekonomiska ställningstagande som legat till grund för den ekonomiska planen för 2020
samt förslag till budgetramar per sektor. Dessutom sammanfattas föreslagna strategier
och nyckeltal för uppföljning för en budget i balans.
Nämnden ska även årligen, enligt de reviderade riktlinjerna för styrning, uppföljning och
kontroll, 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. I denna
kommer de politiska målen i KFs budget att konkretiseras.
SDN Västra Göteborg har riktlinjer för planering, budget och uppföljning - ”Regler för
ekonomisk planering, budget och uppföljning i Västra Göteborg 2019 - 2022”
(uppdaterad 2019-12-17). Dessa riktlinjer följer de dokument som finns beslutade i
Göteborgs Stad ”Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll” samt ”Regler för
ekonomisk planering, budget och uppföljning”.

Förvaltningens bedömning
Ekonomisk plan - budget 2020
Kommunfullmäktiges ram för 2020 innebär att stadsdelsnämnden tilldelats 1 223,7
miljoner kronor i kommunbidrag. Detta är en nettoökning av ramen med ca 31 miljoner
kronor jämfört med 2019. Denna nettoökning inkluderar indexmedel för prisökningar på
personal, lokaler och övriga kostnader med ca 33,9 miljoner kronor samt en tilldelning
om 12,0 miljoner kronor baserat på befolkningsökning då andelen äldre ökar.
Kommunbidraget innebär en anpassning motsvarande cirka 15 miljoner kronor för att nå
kommunfullmäktiges ram. Detta anpassningskrav föreslås hanteras genom
effektiviseringar inom Intern service, Förvaltningsgemensamt, stödfunktioner, Kultur och
Fritid samt genom minskad nämndreserv.
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Stadsdelsnämnden bedömer att en betydande anpassning behöver ske av verksamheten
för att kunna nå en budget i balans för 2020. Detta beror till stor del på att
verksamheterna har obalanser från 2019, framför allt inom sektor Individ- och
familjeomsorg samt Funktionshinder.

Christina Aylward Alvelin
Stadsdelsdirektör

Marie-Louise Strand
Ekonomichef
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Inledning
Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och är
tänkt att styra stadens utveckling. Göteborgs Stads budget för 2020 beslutades av
Kommunfullmäktige den 13 november 2019, och anger stadsdelsnämndens ekonomiska
ramar.
Stadens budget innehåller mål och uppdrag riktade till stadsdelsnämnden. Dessa
kommer att omhändertas i stadsdelsnämndens verksamhetsplan.
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Sammanfattning
Stadsdelsnämndens budget för 2020 baseras på den av kommunfullmäktige beslutade
budgeten. Stadens budget innehåller mål och uppdrag riktade till stadsdelsnämnden.
Dessa kommer att tas om hand och konkretiseras i stadsdelsnämndens verksamhetsplan.
Stadsdelsnämndens budget fokuserar på de ekonomiska ramarna per sektor och
stödfunktion. Budgeten avser ett år då förvaltningen står inför en kommande
omorganisering från stadsdelsnämnder till centrala facknämnder. Fokus i denna budget
kommer att ligga på kärnuppdraget, fortsatt arbete för att nå budget i balans samt att
rekrytera och behålla medarbetare (attraktiv arbetsgivare).
Stadsdelens verksamhet ska bedrivas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. God
ekonomisk hushållning är en förutsättning för att ge göteborgarna en välfärd med
kvalitet och likvärdighet.
Utgångspunkten för förvaltningens förslag till budget 2020 är dels att ta hand om
ekonomiska obalanser utifrån prognos per oktober 2019, dels budgetförutsättningarna
utifrån kommunfullmäktiges budget. Syftet med det är att skapa långsiktighet i arbetet
med budget i balans vilket förvaltningen bedömer vara positivt såväl för dem vi är till
för som för verksamheten. Utgångspunkten bedöms också skapa goda förutsättningar
för att lämna en verksamhet med ekonomisk balans till en ny organisation 2021.
Utifrån det ekonomiska läget och de risker som förvaltningen fortfarande ser innehåller
förslag till budget 2020 inga nya satsningar.
Både kommunsektorn i stort och Göteborgs stad har gått in i en period med
demografiska behovsökningar. Den huvudsakliga förklaringen är att andelen yngre och
äldre i befolkningen ökar. Eftersom de prognostiserade skatteintäkterna inte bedöms
täcka kostnadsutvecklingen uppstår ett finansieringsgap som innebär en stor utmaning
framöver. Det kommer därför krävas åtgärder i form av effektiviseringar, men också
striktare prioriteringar och/eller utökad finansiering för att balansera ekonomin.
Stadsdelsnämnden tilldelas en budgetram för 2020 med en generell uppräkning på 1,5
procent, vilket inte täcker de förväntade kostnadsökningarna för löner och priser.
Budgetramen innebär därför ett anpassningskrav på ca 15 mnkr. Detta anpassningskrav
föreslås hanteras genom effektiviseringar inom Intern service, Förvaltningsgemensamt,
stödfunktioner samt Kultur och Fritid samt genom minskad nämndreserv.
Stadsdelen har haft ett ansträngt ekonomiskt läge under hela 2019. Förvaltningens
kärnverksamheter redovisar underskott på grund av obalanser, vilket riskerar innebära
ökade kostnader även för 2020. Det innebär att effektiviseringar behöver genomföras i
sektorerna och sektorerna har arbetat fram strategier för att nå en budget i balans för
kommande år.
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Förutsättningar
Ledning och styrning
Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten anger, för nämnder och bolag,
kommunfullmäktiges inriktningar och prioriteringar inom givna ekonomiska ramar och
gällande lagstiftning. De mål, planer, program och regler som kommunfullmäktige i
övrigt antagit är underordnade budgeten och har en stödjande funktion.
För nämnderna gäller att verksamheten därmed ska bedrivas inom befintliga ramar och
enligt gällande lagstiftning även om detta medför att de i budgeten angivna målen och
inriktningarna inte helt kan uppnås. Nämnd får således inte överskrida sin ekonomiska
ram avseende drift och/eller investering.
Nämnden ska även årligen, enligt de reviderade riktlinjerna för styrning, uppföljning
och kontroll, 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.
Verksamhetsplan 2020 för SDN Västra Göteborg planeras att tas upp för beslut i
nämnden 25 februari 2020.
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 av
nämnden i april månad. Nomineringen skall överlämnas till det politiska budgetarbetet
och skickas in till stadsledningskontoret, vilka skall bifoga verksamhetsnomineringarna
till budgetunderlaget som presenteras i maj månad.
Verksamhetsnominering för SDN Västra Göteborg planeras att tas upp för beslut i
nämnden 21 april 2020.
Riskbild och Intern kontrollplan
Riskhantering är en central del i nämndens arbete med att styra verksamheten mot
målen och att säkerställa verksamhetens förmåga att utföra sitt uppdrag.
I samband med framtagandet av budget ska även riskhanteringen för olika riskområden
sammanställas i en samlad riskbild för nämndens verksamhetsområde. Den samlade
riskbilden ska beskriva åtgärder som redan har införts för att minska risker och nya
åtgärder som behöver vidtas. Utifrån den samlade riskbilden ska en intern kontrollplan
upprättas. Den ska innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under
kommande verksamhetsår för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd
effekt. (Ur Göteborgs stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll)
Strategisk kompetensförsörjning
Organisation och bemanning
Kompetensförsörjning och bemanning innebär att en organisation kan attrahera,
rekrytera och behålla medarbetare.
Det är idag konkurrens om kompetens inom en rad viktiga yrkesgrupper såsom till
exempel chefer/ledare och omvårdnadspersonal. Befolkningsökningen i kombination
med pensionsavgångar och övrig personalrörlighet ställer allt högre krav på
förvaltningens rekryteringsarbete. Samtidigt ökar förväntningarna på kärnverksamheten,
vilket i sig ställer högre krav på att vara en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen
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kommer under 2020 arbeta med Göteborgs Stad program för Attraktiv arbetsgivare för
att behålla och rekrytera medarbetare. Den kommande omorganiseringen av
stadsdelarnas verksamhet kan vara en faktor som påverkar möjligheten att attrahera
medarbetare till förvaltningen.
Mot bakgrund av invånares behov, lagstiftningens ökande krav och teknikens
utveckling efterfrågas högre kompetens. Det finns grupper som har svårigheter att
etablera sig på arbetsmarknaden samtidigt som utvecklingen går mot ökad
specialisering och akademisering. Befintliga arbetssätt behöver ses över i syfte att
möjliggöra för nya arbetsgrupper att verka inom förvaltningens verksamheter,
exempelvis olika typer av biträden och receptarier.
Rekryteringsprocessen sker utifrån en kompetensbaserad metodik med ett normkritiskt
förhållningssätt.
Chefsförsörjning är en utmaning för förvaltningen. Chefer behöver rätt förutsättningar
för ett nära ledarskap, dels för en hälsosam organisation men även i syfte att göra
ledarskap attraktivt. Förvaltningen har tidigare genomfört en stor satsning för att
utveckla ledare och ledarskapet, genom en utbildning i Utvecklande ledarskap. Syftet
har varit att ge förutsättningar för ett hållbart ledarskap och ett gemensamt språk kring
ledarskap och förbättringsarbete. Under 2020 är det förvaltningens intention att hålla i
detta arbete och få genomslag av satsningen i verksamheterna. I princip alla nuvarande
chefer har gått utbildningen under åren 2018 till 2019.
Chefsstödjande insatser bland annat genom rekryteringenhetens arbete och stöd inom
rehabilitering/ förebyggande hälsoarbete har genomförts under åren 2018 till 2019 och
fortsätter under 2020.
Arbetet med optimerad bemanningsplanering för en effektiv organisation kommer att
fortsätta under 2020.

Ledarskap och medarbetarskap
Ledarskap och medarbetarskap är två sidor av samma mynt. Genom att stärka och
utveckla både ledar- och medarbetarskap ökas förutsättningarna för ett medarbetarskap
som präglas av att alla vet sitt uppdrag, är väl förtrogna med stadens och förvaltningens
förhållningssätt, har befogenheter och resurser att utföra sitt arbete och ser sin del i
helheten.
Förhållningssätt
Göteborgs stad har ett gemensamt förhållningssätt för sina medarbetare. Målsättningen
är att skapa förutsättningar för likabehandling och likvärdig service i staden.
Förhållningssättet ska gälla alla relationer; chef och medarbetare, mellan medarbetare
och gentemot våra kunder. Västra Göteborgs förhållningssätt överensstämmer i stort
med stadens förhållningssätt, med undantag från ambassadörsskapet som stadsdelen lagt
till som ett eget förhållningssätt.
Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
Med detta avses att vi utgår från kundens perspektiv, individens förutsättningar, behov,
önskemål och livserfarenhet.
Vi bryr oss
Med detta avses att som medarbetare i förhållande till våra brukare se individen i hela
sitt sammanhang, till exempel barn och ungas boende, hemsituation, skolsituation,
SDN Västra Göteborg, Budget 2020

6(18)

fritid, nätverk, kulturell bakgrund med mera. Stöd från förvaltningens verksamheter ska
ske tvärsektoriellt när det finns behov av detta.
Vi tänker nytt
Med detta avses att medarbetarna har ett nyfiket utforskande arbetssätt, då det samhälle
vi verkar i är föränderligt. Det innebär också att vara omvärldsorienterad och lära av
andras erfarenheter, vara öppen för nya arbetssätt och metoder samt att ompröva
insatser som inte ger de resultat som förväntas.
Vi arbetar tillsammans
Samverkan ska ske utifrån enskilda brukares och målgruppers behov. Det är viktigt med
lyhördhet och ödmjukhet mellan chefer och medarbetare, mellan medarbetare, mellan
medarbetare och våra brukare och kunder. För detta krävs en kommunikativ
organisation där information och kommunikation sker med stor öppenhet både internt
och externt.
Ambassadörskap
Med detta avses att medarbetare i Västra Göteborg har god kunskap om varandras
verksamheter och en positiv inställning till sitt och andras arbete. Goda exempel sprids
och mindre bra arbete uppmärksammas och omhändertas. Med omhändertas menas att
det finns en transparens och ett lärande i organisationen. I Västra Göteborg strävar vi
efter att arbeta på ett sådant sätt att vi känner oss stolta och vill rekommendera
stadsdelens service och verksamhet till andra.
Förvaltningens arbete med utvecklande ledarskap och innovation
Förvaltningen har en genomfört en flerårig satsning inom utvecklande ledarskap för att
stärka cheferna och ge dem förutsättningar att möta de utmaningar som staden står inför.
Under 2018 till 2019 har samtliga chefer fått möjlighet att gå denna utbildning, liksom
vissa strategiska funktioner. Som nämnts i avsnitt 3.2.1 kommer förvaltningen under
2020 att arbeta för att satsningen når effektivitet i verksamheterna. För att skapa
förutsättningar och engagemang för innovation och utveckling bland stadsdelens
medarbetare finns sedan några år Draknästet. Draknästet är ett forum dit medarbetare
oavsett roll kan lyfta in innovationer och/eller innovativa idéer för att utveckla mer
effektiva arbetssätt och/eller skapa mervärde för dem vi är till för. Förvaltningen har
även satsat på innovationsarbete med utbildningar i metodik (PDSA) för att ta sig an
detta arbete i verksamheterna.

Arbetsmiljö och hälsa
Förvaltningens arbetsmiljöarbete utgår ifrån stadens gemensamma handlingsplaner för en
förbättrad arbetsmiljö, där fokus under 2019 har legat på medarbetare i både kort- och
långtidssjukskrivning för att öka frisknärvaron. HR-avdelningen stöttar enskilda chefer i
uppföljning av frånvaro för att skapa förutsättningar att tidigt kunna sätta in åtgärder för
enskilda medarbetare. Förvaltningen har också gjort insatser för att stärka det förebyggande
hälsofrämjande arbetet och detta arbete kommer att fortskrida under 2020. Förvaltningen
bedriver ett ständigt pågående grundläggande systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten,
där även den sociala och organisatoriska arbetsmiljön ingår, i enlighet med Arbetsmiljöverkets
författningssamling (AFS) 2015:4.

Grunderna för en hälsosam organisation har angetts vara en god bemanning och
arbetsorganisation, trygghet i yrkesrollen, goda möjligheter till delaktighet och påverkan
samt en god fysisk arbetsmiljö. Under 2019 har förvaltningen uppdaterat årshjulet för
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det systematiska arbetsmiljöarbetet och kommer under 2020 att fortsätta sprida kunskap
och kompetensutveckla chefer och medarbetare inom det systematiska
arbetsmiljöarbetet, exempelvis genom att ytterligare förenkla för chefer att nå
information kring arbetsmiljöarbetet. Ett stödmaterial togs också fram gällande att följa
upp medarbetarenkätens resultat samt sattes upp som en stående punkt på APT-mallens
dagordning. Detta stödmaterial kommer även att användas år 2020.
En kompetenshöjande insats för chefer kommer att genomföras 2020 gällande stadens
reviderade rehabiliteringsprocess. Som ett led i att arbeta med tidiga insatser för att
minska sjukfrånvaron/höja frisknärvaron pågår insatser för kompetenshöjning och
implementering av ny rutin gällande korttidsfrånvaro.
Jämställda och konkurrenskraftiga löner
Lönebildningen är en strategisk fråga för den långsiktiga kompetensförsörjningen. Det
är en förutsättning att arbeta strategiskt med lönestrukturer och möjligheter för
medarbetaren att utvecklas i sin yrkesroll med en koppling till en löneutveckling, för att
kunna rekrytera och behålla medarbetare med den kompetens som krävs i våra
verksamheter.
Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivaren kartlägga, analysera och bedöma om det
förekommer löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön. Detta görs
genom att se över bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som
tillämpas samt genom att analysera löneskillnader mellan kvinnor och män som utför
arbete som är lika eller likvärdigt – en lönekartläggning.
Under 2019 har en löneanalys och lönekartläggning gjorts för att identifiera behov inför
löneöversynen, vilket även kommer att ske år 2020. Förvaltningen har jämställda löner,
men flera av de kvinnligt dominerade yrkesgrupperna ligger lönemässigt under de
manligt dominerade yrkesgrupperna i en jämförelse inom stadens övriga
fackförvaltningar och bolag. Den strategiska utmaningen är att skapa lönestrukturer
inom i framförallt vård och omsorg, som gör det möjligt att motivera till utbildning och
arbete inom dessa sektorer.
Det är av vikt att även tydliggöra övriga anställningsförmåner för våra nuvarande och
kommande medarbetare, för att vara en attraktiv arbetsgivare. Förmånsportalen, en
samlad ingång för information om medarbetare förmåner, pensioner, försäkringar med
mera lanseras senhösten 2019 och kommer att vara i bruk under 2020.
Ekonomi
Tilldelad ekonomisk ram
Kommunbidrag i mkr
Befolkningsansvar

2019

2020

1 192,2

1 223,7

Förändring i mkr

31,5

Förändring i procent

2,64

Befolkningsramen 2020
Kommunfullmäktige beslutade den 13 november 2019 om budget för verksamhetsåret
2020. Beslutet innebär tilldelning av stadsdelsnämndens ekonomiska ramar, vilket är
stadsdelens kommunbidrag. Kommunbidragets storlek baseras på antal invånare och
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deras ålderssammansättning (grundresurs) samt befolkningens sociala struktur
(tilläggsresurs).
Den beslutade budgeten innebär en total ram om 1 223,7 mnkr och budgetramen har
utökats med netto 31,5 mnkr mellan 2019 och 2020.
Förstärkningen utgörs till största delen av uppräkningar för kostnadsökningar (index)
för löner, hyror och övriga kostnader med 33,9 mnkr. Kompensation för
befolkningsökning uppgår till 12,0 mnkr. Effekter av demografiska förändringar
(inklusive socioekonomiska kriterier) uppgår till 0,2 mnkr.
Lönekompensationen för 2020 är i grunden 3,2 procent. Detta inkluderar ökning av
arbetsgivaravgifterna (PO-pålägg) med 1 procent för 2020. Kompensationen för
prisökningar avseende lokaler och uppräkning för kostnadsökningar för övriga
kostnader är 2,4 procent.
Anpassningarna uppgår till 14,6 mnkr.
Budgetramen för 2019 uppgick till 1 199,3 mnkr. Av dessa medel överfördes
verksamhet till andra nämnder om 2,0 mnkr avseende biblioteksverksamhet samt 7,7
mnkr avseende transporter samt 2,6 mnkr för expansionsmedel BmSS. Justerad
budgetram för 2019 uppgår till 1 192,2 mnkr.
Aktuell ekonomisk situation
Resultatutfall och obalanser 2019
Under året har den ekonomiska rapporteringen visat att kostnadsutvecklingen varit hög
och kostnadsutfallet har överstigit budget. Detta beror framför allt på att sektorerna haft
ökade volymer på grund av ökat behov samt högre kostnader för köpt vård än
budgeterat.
Verksamheten inom IFO-FH visar underskott på grund av fler insatser än beräknat,
främst inom området barn och unga. Även insatser inom Funktionshinder, köpta platser,
privat LSS och personlig assistans har ökat mer än budgeterade volymer.
ÄO-HS visar underskott, vilket beror på att ordinärt boende har haft svårt att anpassa
verksamheten till den konkurrensutsatta LOV-ersättningen samt att område hälso- och
sjukvård haft högre kostnader för bemanningssjuksköterskor. Dessutom har behovet av
köpta platser för korttid varit högre än budget.
Det prognosticerade underskottet för helåret, beräknat i oktober, bedöms uppgå till
nollbudget. Under september månad fattade nämnden beslut om en åtgärdsplan om 7,3
mnkr som beräknades kunna täcka det underskott som uppkommit under året.
Förvaltningen har också infört anställnings- och inköpsstopp.
Stadsdelens ekonomi är starkt påverkad av stadens resursfördelnings- och
ersättningsmodell inom framför allt funktionshinderområdet inom Göteborgs stad.
Bristen på bostäder i Göteborg ger stora kostnadsökningar på köpta platser, vilka ofta
måste upphandlas externt.
Utmaningar inför fortsatta 2019 och budget 2020
Sektorerna IFO-FH och ÄO-HS har fortsatt stora utmaningar att nå budget i balans för
2019. Att IFO-FH inte lyckats minska sina volymer under 2019 beräknas ge obalanser
även under 2020. Sektorn arbetar aktivt med att minska prisnivån på köpta tjänster,
minska antalet placeringar samt öka antalet hemmaplanslösningar. Under september
2019 infördes ett "placeringsråd" som har i uppgift att samordna verksamhetens
placeringar för en god kostnadseffektivitet.
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Inom ÄO-HS finns utmaningar att nå effektiv produktion i hanteringen av
korttidsplatser och effektiv bemanningsplanering inom hemtjänsten. Underskottet inom
sektorn 2019 innebär risk för att sektorn går in med obalanser inför 2020. Under hösten
har sektorn lyckats anställa fler sjuksköterskor och behovet av inhyrd personal har
minskat, vilket bedöms ge minskade kostnader inför 2020.
Svårigheter att rekrytera personal och få en bemanning i balans samt sjuklönekostnader
är områden förknippat med höga kostnader. Samtliga sektorer har svårigheter att
rekrytera personal med rätt kompetens.
Eget kapital
Nämndernas möjligheter att nyttja eget kapital under 2019 har endast kunnat ske efter
särskild prövning av Kommunstyrelsen. Nya riktlinjer för användning av eget kapital
från 2020 och framåt har beslutats i Göteborg Stad under 2019. De nya riktlinjerna
innebär att stadsdelen har möjlighet att använda 0,5 procent av kommunbidraget för att
täcka oplanerade underskott under 2020.
Stadsdelens egna kapital uppgår till 18,8 mnkr vid ingången av 2019. Detta innebär att
eget kapital understiger riktnivån enligt reglerna för nämnders kapital inom Göteborgs
Stad. inför 2020. På grund av det ekonomiskt ansträngda läget har stadsdelen inte
budgeterat med överskott under 2020 för att återställa eget kapital.

SDN Västra Göteborg, Budget 2020

10(18)

Effektiv resursanvändning
Utgångspunkter för en balanserad ekonomi
Utgångspunkter för en balanserad ekonomi
God ekonomisk hushållning är en utgångspunkt för en ekonomisk förvaltning. En god
ekonomisk hushållning medför en långsiktigt hållbar verksamhet.
Finansiella mål i budget 2020
God ekonomisk hushållning i stadsdelen innebär positiva ekonomiska resultat och
effektivt resursutnyttjande. Ett positivt resultatmål över tid syftar till att ge stabilitet åt
stadsdelens (finansiella) utveckling, skapa utrymme för verksamhetens utveckling och
stärka det egna kapitalet. Den nämndgemensamma reserven stödjer en kortsiktig
utjämning av de ekonomiska förutsättningarna vid oplanerade pris- och volymökningar.
Det egna kapitalet möjliggör att tillgodose brukarnas behov på längre sikt genom att
hantera oförutsedda händelser och därmed behålla rätt kvalitet i verksamheten,
finansiera omställningskostnader eller kostnader av engångskaraktär.
Stadsdelens finansiella mål är:
•
•
•

Resultatet är lägst en budget i balans.
Nämndgemensam reserv uppgår 2020 till 6 mnkr och motsvarar 0,5 procent av
kommunbidraget
Det egna kapitalet uppgår till 18,8 mnkr vid ingången av 2019. Detta är under
riktnivån enligt reglerna för nämnders kapital inom Göteborgs Stad. På grund av
det ekonomiskt ansträngda läget har stadsdelen inte budgeterat med överskott
under 2020 för att återställa eget kapital.

Stadsdelen har tidigare haft en nämndreserv om 1 procent av kommunbidraget,
motsvarande 12 mnkr. På grund av det ekonomiskt ansträngda läget har del av reserven
behövt användas för det effektiviseringskrav som uppstått i budgeten 2020. Kvarstående
nämndreserv är tänkt att användas för förvaltningsövergripande kostnader, som t ex
stadsdelsnämndens omorganisation, lokalkostnader för det nya stadsdelshuset.
Styrning och ledning
Målvärdena för den hållbara ekonomin beslutas årligen av stadsdelsnämnden i samband
med beslut om budget. Ekonomisk styrning påverkar verksamhetens utförande effektivitet, produktivitet och kvalitet. Styrningen i stadsdelen förutsätter att beteenden
i organisationen bidrar till att förverkliga lagkrav, reglemente och politiska mål för
ekonomi samt verksamhet inom givna resurser.
Verksamheten ska bedrivas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Det betyder att mål
och resurser bör överensstämma med varandra, om det är möjligt, genom en strävan
efter lägsta möjliga kostnad och rätt kvalitet. Vid konflikt mellan verksamhetens mål
och de ekonomiska resurserna är ekonomin överordnad verksamheten.
Stadsdelsnämndens och förvaltningens arbete ska präglas av samarbete och ett
helhetstänkande där stadens och stadsdelens bästa är överordnat enskilda verksamheters
behov.
För att bedriva en verksamhet med god kvalitet under 2020 krävs god budgetföljsamhet
och prognossäkerhet i kombination med aktivt budgetansvar i förvaltningen, inom
ramen för en fortsatt god ekonomisk hushållning. Sektorerna fastställer strategier inför
2020 med nyckeltal att följa upp månadsvis i ledningsgrupperna och avrapportering till
förvaltningsledning. Detta bedöms leda till en tydligare styrning och därmed effektivare
resursplanering. Under avsnitt 4.3 nedan redogörs för de strategier som kommer arbetas
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med under 2020 för att nå en budget i balans.
Ekonomisk plan för kommande budgetår
Sammanställning över beräknad nettokostnad för år 2020
2020
Ingående ram 2019
Överföring verksamhet till andra nämnder
Expansionsmedel

1 199,3
-9,7
2,6
1 192,2

Demografiska förändringar och uppdateringar

12,2

Index personal, lokal, övrigt

33,9

Effektiviseringar
Totalt

-14,6
1 223,7

Budgetramen har utökats med 31,5 mnkr mellan 2019 och 2020 och uppgår till 1 223,7
mnkr, exkluderat verksamhet som överförts till andra nämnder samt expansionsmedel.
Stadsdelsnämnden har i stort följt kommunfullmäktiges anvisningar men också anpassat
de ekonomiska resurserna utifrån behov i stadsdelens befolkning.
Överföring verksamhet till andra nämnder
Under 2019 har biblioteksverksamheten och transportverksamhet för daglig verksamhet
överförts till andra nämnder som ett led i Göteborgs Stads centralisering av vissa
funktioner. Totalt har 9,7 mnkr överförts, varav 2,0 mnkr för bibliotek och 7,7 mnkr för
transporter.
Demografiska förändringar och uppdateringar
Befolkningens storlek och sammansättning genererar en resursökning med 14,8 mnkr.
Befolkningsprognosen för 2020 ger stadsdelen ökat kommunbidrag om 12,0 mnkr,
främst för fler i behov av äldreomsorg och hälso- och sjukvårdsinsatser.
Kompensation från kommunfullmäktige för befolkningsökningar i stadsdelen uppgår till
positivt 2,8 mnkr efter justering för tilläggskriterier (befolkningens sociala struktur) och
för minskade volymer för försörjningsstöd, mm. Beloppet inkluderar expansionsmedel
om 2,6 mnkr under 2019 för utbyggnad av bostäder med särskild service (BmSS).
Index personal, lokal, övrigt
Indexuppräkning sker med 33,9 mnkr och avser kompensation för kostnadsökningar för
löner, lokalkostnader och övriga kostnader. I detta belopp inkluderas även
kompensation för lagstadgat ökning av arbetsgivaravgiften (PO-pålägg) från januari
2020.
Indexkompensation till verksamheten sker genom utfördelning successivt. Huvuddelen
av beloppet avser index för löneöversynen och budgeteras under förvaltningsgemensamt
ansvar och fördelas ut i takt med löneförhandlingar färdigställs under året.
Effektiviseringar
Bidragsramen innebär ett effektiviseringskrav för stadsdelen med 14,6 mnkr.
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Stadsdelsnämndens fördelning av budget 2020 per sektor
Stadsdelsnämndens fördelning av budget per sektor 2020
Budget
2019
justerad*

Demografi
ska
förändring
ar och
uppdateri
ngar

Indexuppräknin
gar

Sektor
Äldreomsorg,
Hälso- och
sjukvård

440,9

6,0

Sektor Individ
och
Familjeomsorg
och
Funktionshinder

591,5

0,2

Driftbudget (Mkr)

Intern service
Förvaltningsgem
ensamt,
stödfunktioner
samt Kultur och
Fritid
Nämndreserv
SDN Västra
Göteborg

28,2

119,5

6,0

Budget
2020

Förändrin
g (%)

7,8

454,7

3%

6,2

597,9

1%

2,2

-3,0

27,4

-3%

17,7

-5,6

137,6

15%

-6,1

6,0

-50%

-14,6

1 223,7

2,6%

12,1
1 192,2

12,2

Effektivise
ringar

33,9

Kommunfullmäktige tilldelar 24,4 mnkr i ökad ram jämfört med föregående år. Av
denna utgör 33,9 mnkr ökning av index för löner, lokaler och övriga kostnader som
redan finns i verksamheten. Tilldelning sker även för demografi i form av
befolkningsökning 12,0 mnkr samt netto 0,2 mnkr för förändring och anpassningar
avseende socioekonomiska kriterier.
Samtliga sektorer och stödfunktioner behöver göra anpassningar i verksamheten för att
budgeten för 2020 ska nå balans.
Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård (ÄO-HS)
Budgeten för 2020 förutsätter att de obalanser som finns i verksamheten under 2019 och
inför 2020 kommer i balans. Dessa gäller främst ökning av köpta platser för
äldreboende och korttid. Svårigheten med personalrekrytering och bemanning innebär
höga kostnader för inhyrd personal och övertid inom sektor. Sektorn tilldelas 6 mnkr för
2020 som en förstärkning för hemtjänsten samt att äldre blir fler i stadsdelen.
Individ- och Familjeomsorg samt Funktionshinder (IFO-FH)
Inom sektorn finns obalanser från 2019 med ca 30 mnkr avseende bland annat insatser
till barn och unga, fler sociala boenden till vuxna, köp av boendelösningar för personer
som står i kö till BmSS samt merkostnader för ensamkommande som inte täcks av
statsbidrag.
Budgeten för 2020 innebär en nettoökning med 0,2 mnkr på grund av demografiska och
socioekonomiska förändringar. I denna förändring finns en minskning av ram för
försörjningsstöd med 3,3 mnkr.
De ofinansierade behoven bedöms dämpas av pågående åtgärdsplaner från 2019, som
också bedöms ge effekt 2020 samt att det inrättade placeringsrådet under hösten 2019
beräknar kunna minska kostnaderna för köpta boenden. Under 2019 har ett flertal nya
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boende med särskild service (BmSS) öppnats, vilket erhålls expansionsmedel för. Även
under 2020 kommer ytterligare boendeplatser tillkomma.
Intern service
Intern service beräknar kunna göra anpassningar med 3 mnkr under 2020. Området har
satt strategier för dessa anpassningar, se vidare under 4.3.3 nedan.
Kultur och Fritid
Samhälle och Kultur upplöstes som sektor per 1 oktober 2019 och verksamheten
flyttades till andra delar i förvaltningen. Kultur och Fritid organiserades under Stab.
Budgeten för Kultur och Fritid för 2020 uppgår till 30,6 mnkr. Anpassningar beräknas
ske med 4 mnkr, varav ca 1,6 mnkr redan beslutats under 2019, se vidare under 4.3.4.1
nedan.
Förvaltningsgemensamt
Centrala IT-kostnader från Intraservice budgeteras centralt hos Stab. Intraservice har
budgeterat med ca 46,1 mnkr för 2020, en ökning om 5,5 mnkr för 2020. Denna ökning
har förvaltningen nedjusterat till 3,5 mnkr, då förvaltningen bedömer att den kommer att
bli lägre.
Stödfunktionerna beräknar kunna göra anpassningar om ca 1,6 mnkr under 2020.
Indexkompensation för löner och lokalkostnader under 2020 fördelas ut till
verksamheten från gemensam budget i den takt som kostnaden för lokaler och löner
uppkommer.
För 2020 beräknas den gemensamma reserven till 0,5 procent av kommunbidragsramen
och budgeteras till 6 mnkr.
Förändrade behov inom sektorerna/verksamheterna (prognoser 20192021)
Förändrade behov inom sektorerna/verksamheterna (prognoser 2019-2021)
Delverksamhet/tjänst

2019

2020

2021

Antal hemtjänsttimmar

205 000

205 000

205 000

Plats i särskilt boende

448

448

448

Antal hushåll med försörjningsstöd

420

430

430

Antal dygn socialt boende (vuxna)

42 000

40 000

39 000

1 185

1 200

1 200

Antal dygn köpt institutionsvård, barn och unga

12 500

11 500

11 500

Antal dygn familjehem *

16 800

16 000

16 000

Antal personer med daglig verksamhet

220

225

230

Antal insatser med beslut enligt LSS

490

496

501

Antal personer med beslut enligt SoL

335

340

345

1 630

1 650

1 670

Antal dygn köpt institutionsvård vuxna

Kulturskola 6 - 19

Antal hushåll med försörjningsstöd: Detta avser antalet som fått utbetalning.
* Exklusive ensamkommande barn

Åtgärder inför Budget 2020
Stadsdelen har haft ett ansträngt ekonomiskt läge under hela 2019 och sektorernas
pågående åtgärdsplaner har inte gett den effekt i tid som beräknats. Förvaltningen
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identifierade i prognosarbetet i augusti att ytterligare åtgärder behövde genomföras för
att nå en budget i balans för helåret. Detta innebar en förvaltningsövergripande
åtgärdsplan som beslutades i september.
De obalanser som finns inom sektorernas verksamheter under 2019 innebär ett fortsatt
ansträngt läge inför 2020, och förvaltningen har därför tagit fram strategier för budget i
balans 2020.
Sektor Äldreomsorg och Hälso- och Sjukvård
Strategier
Övergripande, hela sektorn
Hållbar, hälsosam och effektiv bemanningsplanering utifrån verksamhetens behov och
tilldelad budget. Säkerställ goda rutiner för anställning och schemaläggning samt
samverkan mellan enheter utifrån bemanningsbehov.
Differentiering av arbetsuppgifter, bland annat för sjuksköterskeuppdrag och
undersköterskor/vårdbiträden
Myndighet
Rätt utformning av bistånd
Rätt utformning av bistånd, såväl ur behovs- som effektivitetsperspektiv, är viktigt för
en hållbar och god omvårdnad och service. Det handlar såväl om tidsåtgång som mål
med biståndet.
Ökad andel trygghetskameror
En ökad andel trygghetskameror skapar förutsättningar för den enskildes upplevelse av
integritet och trygghet i kombination med god verksamhetsplanering.
Särskilt boende (SÄBO)
Prestationsersättning
Införande av prestationsersättning inom SÄBO, med målet att uppnå en snabbare
omflyttningsprocess som fortare tillgodoser omvårdnadsbehov och ger en ekonomisk
stabilitet.
Ordinärt boende (ORDBO)
Skapa balans mellan beställd, planerad och utförd tid samt säkerställa underlag för
avgifter och ersättning till utförare. Anpassa bemanningen efter den planerade tiden.
Hälso- och sjukvård (HSV)
Säkerställa att rätt patient tar del av den kommunala hälso- och sjukvården, säkerställ
rutin för att avsluta ärenden som ska avslutas:
Minska användandet av bemanningssjuksköterskor.
Utifrån antalet inskrivna patienter i Hemsjukvården anpassas bemanningen och fördelas
utifrån områdets totala behov.
Hälsofrämjande och förebyggande
Informationsutbyte kring medborgares behov och önskemål och vad som kan erbjudas
för att skapa realistiska förväntningar
Prioritera förebyggande verksamhet i mellanområdena Centrala Tynnered och Södra
skärgården, avsluta i Södra Västkusten
Medborgarkontor - avveckla medborgservicen vid Kastanjeträffen samt den
ambulerande servicen.
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Nyckeltal kopplat till strategierna
Övergripande sektorn (redovisas per område)

Frekvens

Övertid (timmar)

per månad

Fyllnad (timmar)

per månad

Vikariekostnader från bemanningsenheten (timmar)

per månad

Myndighet

Frekvens

Nyttjade korttidsdygn (antal och pris) egen befolkning

per månad

Budget i korttidsdygn (antal och pris)

per månad

Nyttjade dygn i SÄBO egen befolkning

per månad

Budget i SÄBO-dygn

per månad

Andel av tillsyner (natt) som sker med trygghetskamera (procent)

per månad

Särskilt boende (SÄBO)

Frekvens

Ledtider (omflyttning) tomplatsdygn SÄBO

per månad

Vistelsetid på korttid Toftaåsen (dygn)

per månad

Ordinärt boende (ORDBO)

Frekvens

Beviljad tid

per månad

Planerad tid (timmar)

per månad

Utförd tid (timmar)

per månad

Arbetad tid (timmar)

per månad

Ersatt tid (timmar)

per månad

Utförd tid i relation till arbetad tid (procent)

per månad

Hälso- och sjukvård (HS)

Frekvens

Köpt huvudverksamhet, sjuksköterskor (timmar)

per månad

Antal inskrivna patienter 0–64 år

per månad

Antal inskrivna patienter 65 år och över

per månad

Antal avslutade patienter 0–64 år

per månad

Antal avslutade patienter 65 år och över

per månad

Sektor Individ- och Familjeomsorg och Funktionshinder
Strategier
Strikt och rättssäker biståndsbedömning
Strikt och rättssäker biståndsbedömning inom samtliga myndighetsenheter.
Verksamheten följer stadens vägledning och följer rättspraxis. Bibehålla samma nivå på
försörjningsstödskostnaderna som 2019. Placeringsråd som hanterar placeringar dvs köp
av huvudverksamhet. Biståndsbedömningen ska följa lagstiftning, stadens vägledning
och säkerställa kvaliteten. Målsättningen är att kostnaderna för köpt huvudverksamhet
ska minska, och att det inrättade Placeringsrådet ska fortsätta att arbeta enligt plan med
ledning och styrning med placeringar.
Sektorn kommer att anpassa bemanningen utifrån tilldelad budgetram.
Bemanningsoptimering inom Bostad med särskild service (BmSS) gäller inom
samtliga utförarverksamheter.
Personaltätheten anpassas utifrån brukarnas insats, behov och genomförandeplan.
Bemanningsoptimering inom Daglig Verksamhet (DV)
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Personaltätheten anpassas utifrån brukarnas insats, behov och genomförandeplan.
Organisatorisk översyn av personlig assistans
Insatsen kräver ett stort antal brukare för att vara kostnadseffektiv. Behov av samverkan
med fler stadsdelar föreligger.
Nyckeltal kopplat till strategierna
Biståndsbedömning

Frekvens

Kostnader köpt vård BoU

per månad

Kostnader köpt vård Familjehem

per månad

Kostnader köpt vård EKB

per månad

Kostnader köpt vård Vuxen

per månad

Kostnader köpt vård Unga vuxna

per månad

Korttidsdygn FH myndighet

per månad

Antal överklaganden inom IFO myndighet som bifalls av domstol där vi får
rätt, Målvärde 90 procent

per månad

Utbetalt försörjningsstöd, kronor

per månad

Antal avslag om bistånd gällande försörjningsstöd

per månad

Antal överklaganden inom försörjningsstöd som bifalls av domstol där vi får
rätt. Målvärde 90 procent

per månad

Bemanningsoptimering inom BmSS

Frekvens

Antal övertidstimmar

Per månad

Antal fyllnadstimmar

Per månad

Antal köpta timmar inom BmSS från bemanningsenheten

Per månad

Produktionskostnad inom BmSS per vårdtyngdspoäng

Per månad

Bemanningsoptimering inom Daglig verksamhet

Frekvens

Produktionspris DV, kostnad per plats

per månad

Organisatorisk översyn av Personlig assistans

Frekvens

Kostnad per timma, utförd assistans egen regi

per månad

Område Intern service
Strategier
Anpassning av kostnader för garage och P-platser
Anpassning av försäkringskostnader och kostnader för förbrukning av kontorsmaterial
Anpassning av personalresurser på gemensam administration på Intern Service
Effektivisering och anpassning av lokalvård inom stadsdelens verksamheter
Ökad frisknärvaro genom medarbetardrivna friskvårdsaktiviteter
Stödfunktioner
Strategier
Stödfunktionernas strategier är att stödja verksamheterna och första linjens chef i att
utföra grunduppdraget och att stötta i verksamheternas uppföljning av strategier och
nyckeltal för budget i balans.
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Stödfunktionerna använder sina resurser på bästa sätt för att genomföra en effektiv
omorganisation och samverkan med övriga stadsdelar och social resursförvaltning i
arbetet.
Kultur och fritid
Strategier
Övergripande
Minskad central administration
Fritid
Öka samverkan med föreningslivet och förstärka det uppsökande arbetet samtidigt som
vi kan minska öppethållandet i fasta lokaler (öppen fritidsverksamhet). I ett uppsökande
arbetssätt möter vi unga på deras egna arenor och på skolor och stödjer dem i att vara
medskapare av sin egen fritid. Genom att arbeta strategiskt med att stödja och samverka
med civilsamhälle och organisationer kan vi nå många unga och skapa en rik fritid med
mindre resurser.
Arbeta för att öka finansieringen med stöd av externa medel.
Optimera bemanningen
Avveckla resurs för samverkansuppdrag tillsammans skola och IFO utifrån att avtalet
upphör vid årsskiftet.
Kulturskola
Minska undervisningen inom musikämnena och värna den breddning av övriga ämnen
som skett de senaste åren och som kan bidra till att nå en större målgrupp.
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Västra Göteborgs primärområden och mellanområden
Västra Göteborg är präglat av havet, med närheten till södra skärgården och den långa
kuststräckan, men också av närheten till staden och Frölunda torg. Inom stadsdelen finns
storstadsmiljöer, skärgårdsområden och lummiga villaområden.

Södra Västkusten
Södra Skärgården
Centrala Tynnered

Figuren visar Västra Göteborgs primärområden och mellanområden, som används för att
jämföra statistik mellan olika delar i stadsdelen. Mellanområdena är valda för att kunna
redovisa skillnader i hälsa och livsvillkor tydligare. En del av mellanområdet Centrala
Tynnered blev 2017 utnämnt till ett av polisens särskilt utsatta områden.

Förutsättningar för en hållbar utveckling i Västra Göteborg
För att stadsdelsnämnden Västra Göteborg ska kunna erbjuda sina invånare en livskraftig och
hälsosam miljö att växa upp, bo, arbeta och åldras i behöver social och ekologisk hållbarhet
sättas i fokus. Synsättet på hållbar utveckling går mot att förhållandet mellan de tre
dimensionerna av hållbar utveckling – social, ekologisk och ekonomisk – är att social
hållbarhet är målet, inom ramen för de gränser som naturen sätter och där ekonomin är ett
verktyg. Där alla tre dimensionerna är lika viktiga för att skapa förutsättningar för individens
och samhällets utveckling. Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle
där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med
hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit
och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.
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Stora skillnader i livsvillkor och hälsa
Självskattad hälsa är, tillsammans med medellivslängd och medelinkomst, ett vedertaget mått
som används för att ge en snabb och sammanfattad bild av skillnader i hälsa i en befolkning.
Den självuppskattade hälsan försämras med åldern, vilket är naturligt. Skillnader i god hälsa
mellan personer med kort och lång utbildning skiljer sig också, där de med längre utbildning
mår bättre än de med kortare.

Samma förhållanden råder i Västra Göteborg. När invånarna i Västra Göteborg får ange hur
de själva skattar sin hälsa skiljer det 13 procentenheter mellan Södra Västkusten och Centrala
Tynnered. I mellanområdet Södra Västkusten har 49 procent lång eftergymnasial utbildning
och där upplever 81 procent att de har en god hälsa medan i mellanområdet Centrala
Tynnered, där 22 procent har lång eftergymnasial utbildning, upplevs hälsan som god av 68
procent.
Bilden ovan visar också kopplingen mellan socioekonomisk status och olika indikatorer för
goda livsvillkor och hälsa. Hög socioekonomisk status (i detta fall medelinkomst) i
mellanområdet ger goda livsvillkor och hälsa medan låg socioekonomisk status i
mellanområdet ger sämre förutsättningar för befolkningen. Detta visar att socioekonomin
följer skillnaderna i livsvillkor och hälsa i Västra Göteborg liksom i Göteborg.
Slutsatsen är att det vid en jämförelse av mellanområden finns en samvariation mellan
positiva indikatorer (lång utbildning, valdeltagande, förvärvsfrekvens och god hälsa) och
negativa indikatorer (kort utbildning, lågt socialt kapital, arbetslöshet och nedsatt psykiskt
välbefinnande)

Befolkningens ekonomiska förutsättningar
Det är stora skillnader i livsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor mellan de olika
primärområdena i Västra Göteborg. De ekonomiska förutsättningarna har betydelse för våra
livsvillkor, men även inkomstspridningen har betydelse. I samhällen med liten
inkomstspridning har befolkningen överlag bättre hälsa.
Ökningen i inkomstskillnaderna har bromsats
Inkomstskillnaderna har ökat under många år. I Stadsdelar med höga inkomster har
inkomstökningen varit snabbare än i stadsdelar med lägre inkomster. Inkomstskillnaderna är
stora inom flera stadsdelar framförallt mellan områden med småhus och områden med
hyreslägenheter.
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Inkomstfördelning 2017, 20 - 64 år Västra Göteborg.

Västra Göteborg är den stadsdel med störst andel höginkomsttagare och minst andel
låginkomsttagare. Andel höginkomsttagare skiljer sig 46 procentenheter mellan det
primärområde med högst respektive lägst andel. På liknande sätt skiljer sig andel
låginkomsttagare 27 procentenheter mellan det primärområde med högst respektive lägst
andel.
Inkomstskillnaderna inom stadsdelen är betydande såväl mellan stadsdelens primärområden
som mellan könen, och då särskilt mellan kvinnor och män över 65 år. Medelinkomsten ökar
inte längre i alla primärområden i Västra Göteborg och skillnaderna i medelinkomst mellan
olika områden fortsätter inte heller att öka i samma takt som tidigare.
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Förvärvsfrekvensen ökar – men skillnaderna är fortsatt stora
Förvärvsfrekvensen är högst i småhusområden och delar av den centrala staden. Studenttäta
stadsdelar och stadsdelar med många nyligen invandrade har en lägre förvärvsfrekvens.
Förvärvsfrekvensen för utrikes födda i Göteborg ökar med antal år som spenderats i Sverige.
Män har högre förvärvsfrekvens i alla stadsdelar med undantag för Majorna-Linné och
Centrum.
Förvärvsfrekvens 2017, 25-64 år Västra Göteborg

Förvärvsfrekvensen är generellt hög i Västra Göteborg och näst högst i Göteborgs Stad. När
siffrorna bryts ner på primärområdesnivå är skillnaderna fortsatt stora inom stadsdelen men
gapet minskar mellan primärområdena. Det skiljer 26 procentenheter mellan det
primärområde med högst respektive lägst förvärvsfrekvens. I Södra Västkusten skiljer sig
förvärvsfrekvensen inget nämnvärt mellan kvinnor och män. I Södra Skärgården har kvinnor
högre förvärvsfrekvens än män. I Centrala Tynnered är det männen som har högst
förvärvsfrekvens men det är skillnad för de olika primärområdena. Andelen förvärvsarbetande
är betydligt lägre bland utlandsfödda (70 procent) jämfört med svenskfödda (89 procent) i
samtliga primärområden.
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Arbetslösheten minskar
Det är en fortsatt liten minskning av arbetslösa i Göteborg, liksom i riket. Men det är fler
utlandsfödda (9 procent) än svenskfödda (2 procent) som är arbetslösa.
Andel 18-64 år som var öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i oktober 2018.

Arbetslösheten i Västra Göteborg ligger på fyra procent och är ca 2 procentenheter lägre än
genomsnittet i Göteborg. Skillnaderna inom stadsdelen är fortfarande stora men
arbetslösheten har minskat de senaste åren. 2018 skiljer det 9 procentenheter mellan det
primärområde med högst respektive lägst arbetslöshet.
År 2018 var arbetslösheten två procent för svenskfödda och nio procent för utlandsfödda. Den
har minskat med två procentenheter för utlandsfödda sedan 2017 medan den är på samma
nivå för inrikes födda.
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Befolkningens utbildningsnivå
Det finns tydliga kopplingar mellan ungas behörighet till gymnasiet och de vuxnas
utbildningsnivå. Utbildning är en förutsättning för goda livsvillkor genom hela livet. Det ger
barn och unga möjlighet att överskrida familjebakgrundens sociala begränsningar. Barn som
inte har en fullständig skolgång på grundskole- och gymnasienivå löper stor risk för
ogynnsam utveckling.
Utbildningsnivå
Andelen av befolkningen som har högskolestudier har ökat under många år. Andelen med
högskolestudier är högre bland de yngre än de äldre generationerna. Detta märks tydligt i
stadens centrala delar där det bor många yngre och utbildningsnivån är mycket hög men
inkomsterna är låga.
Utbildningsnivå 2018, 25 - 64 år Västra Göteborg.

Utbildningsnivån är generellt hög inom stadsdelen, men det finns skillnader mellan de olika
primärområdena liksom mellan de med svensk och utländsk bakgrund. I Långedrag är andelen
med eftergymnasial utbildning störst, 72 procent, medan Grevegården är det primärområde
med lägst andel med eftergymnasial utbildning, 34 procent. Det omvända gäller för personer
med förgymnasial utbildning som högsta utbildning, där är andelen som störst i Grevegården,
23 procent, medan andelen är lägst i Långedrag, 3 procent. I samtliga primärområden har
kvinnor längre utbildning än män. Av personer med utländsk bakgrund har 30 procent minst
eftergymnasial utbildning och 17 procent förgymnasial utbildning, jämfört med 43 procent
respektive 5 procent med svensk bakgrund. I Grevegården, Guldringen, Skattegården och
Södra Skärgården har en högre andel personer med utländsk bakgrund eftergymnasial
utbildning än personer med svensk bakgrund.
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En spegelvänd åldersstruktur
I stadsdelen bor 53 535 invånare, det är en ökning med 274 personer sedan 2017.
Befolkningens åldersstruktur är spegelvänd jämfört med Göteborg som helhet. Här bor många
barnfamiljer och få unga vuxna. Ett annat kännetecken för stadsdelen är att man har en stor
befolkning i åldrarna 65 år och äldre i sitt småhusbestånd. Ett kommande generationsskifte
väntar framöver.

BEFOLKNINGENS ÅLDERSSTRUKTUR
Folkmängd 31 dec 2018: 53 535

Andelen som är 65 år och äldre i stadsdelen (20 procent) är större än stadens genomsnitt (16
procent). Även andelen i grundskoleåldrarna 6-15 år (14 procent) är större i Västra Göteborg
än stadens genomsnitt (10 procent).
Följande diagram visar hur stor andel utvalda åldersgrupper utgör av det totala invånarantalet
inom varje primärområde (2018).
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Åldersfördelningen skiljer sig åt mellan stadsdelens primärområden. I Guldringen utgör
exempelvis personer över 65 år 22 procent av invånarna och barn mellan 0-15 år 12 procent. I
Grevegården är förhållandet att 12 procent är över 65 år och 24 procent barn mellan 0-15 år.
Skolbarn och äldre förväntas öka mest under prognosperioden
Antalet invånare i SDN Västra Göteborg förväntas öka med 1503 personer de kommande fem
åren. Ser man till enskilda åldersgrupper är det värt att notera att antalet barn i
förskoleåldrarna, 1-5 år, och de yngsta grundskoleåldrarna, 6-9 år, minskar de kommande fem
åren medan barn i de övre grundskoleåren, 10-15 år, ökar. Även åldersgruppen 75-84 år
förväntas öka fram till år 2022. Antalet 0-åringar ökar något varje år och förväntas
sammanlagt öka med drygt 29 barn fram till 2023.
I gruppen 65-74 år förväntas en minskning på 512 personer under prognosperioden. Däremot
kan vi förvänta oss en ökning på 723 personer i gruppen som är 75-84 år och gruppen 85-89
år förväntas öka med 85 personer fram till 2023. Gruppen 90 år och uppåt ökar något, denna
grupp är dock relativt liten men har generellt ett stort vårdbehov.
Västra Göteborg Befolkningsprognos 2018-2023, ålder

.
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Västra Göteborg Befolkningsprognos 2017-2022 primärområde

Befolkningen i Ängås och Grevegården förväntas öka mest de kommande åren. Även Södra
skärgården förväntas öka med nästan 400 personer. Ökningar beror delvis på inflyttning till
planerade nybyggnationer. I övrigt är befolkningsförändringarna relativt små för samtliga
primärområden.

Västra Göteborg – den enda stadsdelen som domineras av småhus
Stadsdelens bostadsbestånd består till cirka 60 procent av småhus och andelen
flerfamiljshus med hyresrätt eller bostadsrätt för cirka 35 procent. Resterande fem
procent består till största del av specialbostäder, som exempelvis kan vara
äldrebostäder och studentbostäder. Västra Göteborg är den enda stadsdelen i
Göteborg som domineras av småhus. Det präglar i sin tur befolkningens
sammansättning och förändring. Stor del av flerbostadshusen, men även småhusen,
härstammar från miljonprogramstiden. Hälften av hyresrätterna byggdes för mer än
40 år sedan och finns i Guldringen, Skattegården, Ängås, Grevgården och
Kannebäck. Det finns tydliga skillnader mellan flerbostadshus- och
småhusområdena gällande både miljö och den sociala dimensionen. Bostäders
placering och utformning påverkar den sociala dimensionen. Stadsdelsnämnden ska
utifrån erfarenheter från medborgarna och tillsammans med andra samhällsaktörer,
medverka i samhällsplaneringen för att främja goda miljöer i staden i syfte att uppnå
ett socialt hållbart Göteborg.
Planeringen av människors vardagsmiljö har stor betydelse för att uppnå ett hållbart samhälle.
Folkhälsoperspektivet är en del som måste finnas med i alla delar av samhällsplaneringen. För
att stärka områden och att minska skillnader i livsvillkor och hälsa behövs goda
boendemiljöer med attraktiva mötesplatser och omgivningar som upplevs trygga.
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Större flyttströmmar i flerbostadshusområdena än i småhusområdena
Hur bostadsstrukturen ser ut i ett område är en viktig förklaringsfaktor till flyttmönster till och
från områden. Vilken typ av bostäder som finns säger också en del om vilka grupper som bor
i området och när nya bostäder byggts vilka grupper som möjligen söker sig dit.
Flyttintensiteten i ett område beror i stor utsträckning på andelen lägenheter i flerbostadshus
och på områdets geografiska läge.
Småhusområden har i grunden en större utflyttning än inflyttning, framförallt på grund av
ungdomar som flyttar hemifrån. Den stora andelen småhus har däremot inneburit att
stadsdelen haft Göteborgs största inflyttning av barn i förskoleåldrarna. Detta trots att
bostadsbyggandet inom stadsdelen varit lågt under hela 2000-talet.
Småhusområdena har en relativt stabil utveckling, medan flerbostadshusområdena i norra
Tynnered har betydligt större flyttströmmar och därmed också kan utsättas för snabbare
svängningar i befolkningsutvecklingen.
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I Västra Göteborg har flyttströmmarna inte förändrats något nämnvärt de senaste åren. Antalet
som flyttar till och från stadsdelen är förhållandevis lågt, vilket till stor del beror på den stora
andelen småhus. Det totala flyttnettot för Västra Göteborg, det vill säga skillnaden mellan
antalet inflyttade och utflyttade personer, är positivt.
Stadsdelen har ett positivt flyttnetto från övriga Göteborg, framförallt från Majorna-Linné.
Men det är ett negativt flyttnetto till kranskommunerna. Den största flyttvinsten får man
emellertid från utlandet. Här rör det sig till stor utsträckning om flyttningar till
flerbostadshusområden i norra Tynnered.
Förändringar i bostadsbyggande
Prognosen för bostadsbyggande för år 2019 och 2020 är cirka 400 bostäder i hela stadsdelen
Västra Göteborg. En större andel av bostäderna kommer vara flerbostadshus. Av det totala
antalet bostäder som planeras i stadsdelen kommer de flesta att byggas på och runt Opaltorget
under den kommande perioden. Det är ett förhållandevis lågt bostadsbyggande i Västra
Göteborg jämfört med övriga stadsdelar.
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Omvärldsanalys
Stadsdelsförvaltningarna 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.
Nya nämnder för förskola och grundskola.
Utredningen om stadsdelsnämndernas framtid som resulterat i beslut om nya
facknämnder.

De jämförelsevis osäkra majoritetsförhållanden som blev i kommunfullmäktige efter valet
2018 påverkar styrningen i staden under mandatperioden.
Skillnader i livsvillkor och hälsa
För de flesta är Göteborg en bra stad att växa upp och leva i, men samtidigt finns det stora
skillnader i livsvillkor mellan göteborgare och mellan olika delar av staden. Skillnader i
utbildningsnivå, inkomst och förvärvsfrekvens skiljer sig åt mellan olika grupper och mellan
invånare som lever i olika delar av staden vilket påverkar livsvillkor och hälsa.
De senaste åren har en del skillnader ytterligare stärkts medan andra förhållanden har
förbättrats. Göteborgs Stads jämlikhetsrapport från 2017 visar bland annat att fler 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 förskoleoch grundskoleförvaltningen.
Befolkningsutveckling och ekonomiska förutsättningar
Göteborg är en växande stad. Göteborgs befolkning ökar enligt den senaste
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 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.
Den beslutade förändringen i stadsdelsorganisationen innebär en riskfaktor som på kort sikt
kan komma att påverka kompetensförsörjningen. I tider av förändring tenderar vissa
medarbetare att söka sig bort, vilket kan leda till en oönskad personalrörlighet.
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 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 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 arbetsmarknadsoch 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 rolloch 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 har under 2019 fått 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.
Bostadsförsörjning
Bostadsbristen är fortsatt stor i Göteborg. Resultatet i Boverkets bostadsmarknadsenkät 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 bedömmer 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 staden 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.
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.

Västra Göteborg

Ekonomiavdelningen
2019-12-17

Bilaga till Budget 2020

Regler för ekonomisk planering, budget och
uppföljning i Västra Göteborg 2019 - 2022
(uppdaterad 2019-12-17)
Västra Göteborgs ”Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning i Västra
Göteborg 2019 - 2022” utgår från:
•

Göteborg Stads ”Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll”
(KF 2019-09-12)

•

Göteborg Stads ”Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning”
(KF 2019-09-12)

Allmänna utgångspunkter
Stadsdelsnämnden har det yttersta ansvaret för stadsdelens ekonomiska planering och
uppföljning samt fastställer principer för den ekonomiska styrningen.
Stadsdelsnämnden beslutar inom ekonomiområdet bl a om ekonomiska mål, budget,
uppföljning och årsredovisning samt tar ställning till frågor av principiell beskaffenhet
eller av större vikt för stadsdelen. Utifrån dialog med förvaltningen beslutar
stadsdelsnämnden om eventuella omprioriteringar samt vidtar åtgärder för en budget i
balans.
Förvaltningen ansvarar för att utföra den verksamhet som stadsdelsnämnden beslutar
om och utformar en modell för styrning och uppföljning.
Förvaltningen anpassar organisationen så att den bygger på ett decentraliserat arbetssätt
med en central styrning av gemensamma utgångspunkter för vissa delar av den
ekonomiska förvaltningen. Förvaltningen ska definiera chefers och medarbetares
uppdrag och ansvar och se till att samverka med andra samt se till att arbetsfördelning
och spelregler bygger på en gemensam värdegrund.
Stadsdelens organisation bygger på att ansvar och befogenheter ligger så nära den
bedrivna verksamheten som möjligt. Ledningsfunktionerna ska styra och samordna
planering och uppföljning av både verksamhet och ekonomi.

God ekonomisk hushållning
Kommunens ekonomiska förvaltning för en långsiktigt god ekonomisk hushållning
regleras i 8 kapitlet Kommunallagen samt Lagen om kommunal redovisning.
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”Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning i Västra Göteborg 2019 2022” ska leda till beteenden i stadsdelsorganisationen som bidrar till att förverkliga
stadsdelens reglemente och politiska mål för ekonomi och verksamhet inom givna
resurser. Utgångspunkten i den ekonomiska förvaltningen är lagstiftningens och
Göteborgs Stads krav på långsiktigt god ekonomisk hushållning.
En god ekonomisk hushållning medför en långsiktigt hållbar verksamhet. Verksamheten
präglas av ett tydligt brukarperspektiv där kostnaderna understiger intäkterna så att varje
generation finansierar den egna konsumtionen.
Finansiella mål Budget 2020

God ekonomisk hushållning i stadsdelen innebär en budget i balans och effektivt
resursutnyttjande. Stadsdelens finansiella mål är:
•

Resultatet är lägst en budget i balans.

•

Nämndgemensam reserv uppgår 2020 till 6 mnkr och motsvarar 0,5 procent av
kommunbidraget

•

Det egna kapitalet uppgår till 18,8 mnkr vid ingången av 2019. Detta är under
riktnivån enligt reglerna för nämnders kapital inom Göteborgs Stad. På grund av
det ekonomiskt ansträngda läget har stadsdelen inte budgeterat med överskott
under 2020 för att återställa eget kapital.

Stadsdelen har tidigare haft en nämndreserv om 1 procent av kommunbidraget,
motsvarande 12 mnkr. På grund av det ekonomiskt ansträngda läget har del av reserven
behövt användas för det effektiviseringskrav som uppstått i budgeten 2020. Kvarstående
nämndreserv är tänkt att användas för förvaltningsövergripande kostnader, som t ex
stadsdelsnämndens omorganisation, lokalkostnader för det nya stadsdelshuset.
Ekonomisk styrning påverkar verksamhetens utförande - effektivitet, produktivitet
och kvalitet

Den ekonomiska styrningen i stadsdelen förutsätter att beteenden i organisationen bidrar
till att förverkliga stadsdelens reglemente och politiska mål för ekonomi och verksamhet
inom givna resurser. Verksamheten ska bedrivas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Det betyder att mål och resurser så långt det är möjligt överensstämmer med varandra
genom en strävan efter lägsta möjliga kostnad och rätt kvalitet.
Vid konflikt mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna är ekonomin
överordnad verksamheten. Stadsdelsnämndens och förvaltningens arbete ska präglas av
samarbete och ett helhetstänkande där stadens och stadsdelens bästa är överordnat
enskilda verksamheters behov.
Målvärdena för den hållbara ekonomin beslutas årligen av stadsdelsnämnden i samband
med beslut om budget.

Budget
Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad beslutar om anslag för kommunbidrag på
stadsdelsnämndsnivå för befolkningsansvaret.
Kommunbidraget motsvarar skillnaden mellan kostnader och intäkter i
driftverksamheten. Överföring av kommunbidrag mellan nämnder/styrelser beslutas av
kommunfullmäktige.
Stadsdelsnämnden fördelar kommunbidraget per sektor med iakttagande av
kommunfullmäktiges direktiv i form av nämndbidrag. Stadsdelsnämnden äger rätt att
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under löpande år göra omdisponeringar mellan sina verksamheter under förutsättning att
kommunfullmäktiges mål inte äventyras.

Ansvarsenheter och omfördelning av budget
Stadsdelens organisation bygger på resultatenheter. Det ekonomiska ansvaret för
resultatenheter innebär ansvar för kostnader, intäkter och nettokostnader, d v s fokus på
resultatet. Resultatenheten kan öka eller minska sin bruttoomslutning så länge som
kommunbidraget hålls.
Stadsdelsnämndens beslut om detaljbudget är bindande på sektorsnivå vad avser
nämndbidrag. Medel för löneavtal, indexkompensation för hyror och övrig prisstegring
samt expansion av verksamhet budgeteras av praktiska skäl centralt för utfördelning i
samband med det detaljerade budgetarbetet per enhet. Befogenhet att besluta om
omfördelningar i den av stadsdelsnämnden fastställda detaljbudgeten regleras enligt
följande:
Organisatorisk nivå

Befogenhet att besluta om omfördelningar

Befattningsnivå

1.

Från i budget avsatta reserver till sektorer

Stadsdelsnämnd

2.

Mellan sektorer

Stadsdelsnämnd

3.

Mellan stödfunktioner * samt från stödfunktioner
till sektorer**
Stadsdelsdirektör

4.

Mellan områden inom sektor

Sektorschef

5.

Mellan enheter inom sektorernas område

Områdeschef

6.

Mellan grupper inom enhet

Enhetschef

(*) Stadsdelsdirektör, stabs-avdelning, HR-avdelning, ekonomiavdelning, kommunikationsavdelning,
område Intern service samt område Kultur och Fritid
(**) T ex utfördelning av kompensation för löneavtal och prisstegring samt expansionsmedel.

Nämndgemensam driftreserv för oplanerade pris- och
volymökningar
En prognosavvikelse under 1 procent av kostnaderna innebär en god prognossäkerhet
och ger goda förutsättningar att anpassa sig till förändringar under året.
Ekonomistyrningen i Västra Göteborg säkrar en sådan förändring genom
nämndgemensam driftreserv avsedd för oplanerade pris- och volymökningar.
Förslag till överföring av medel från reserven till sektor beslutas av stadsdelsnämnden.
Övriga behov av utökade ekonomiska resurser behandlas i det årliga budgetarbetet.

Åtgärder vid uppkomna avvikelser
Allmänt om budgetansvar

Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ekonomiska ramar och enligt gällande
lagstiftning, d v s tilldelad ekonomisk ram är överordnad mål- och
prestationsuppfyllelse och får inte överskridas.
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Resultatansvariga cheferna har stor frihet att självständigt och med stöd i delegerad
beslutanderätt bestämma på vilket sätt mål och uppdrag ska fullgöras. Det innebär bl a
att anpassa organisation, anställa medarbetare, ompröva och utveckla verksamheten på
mest kostnadseffektiva sätt.
Som ett led i bokslutsarbetet sker en boksluts/budgetdialog mellan stadsdelsnämnden
och förvaltningen för att fastställa resultatet och orsakerna till avvikelserna. Dialogen
ska föregås av motsvarande samtal i förvaltningen där varje sektor redogör för
orsakerna till eventuellt över- eller underskott.
Beslut om resultatöverföring fattas av stadsdelsnämnden i samband med behandling av
årsredovisning.
Budgetansvar vid överskridande av budget - negativ avvikelse

I stadens ”Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll” samt ”Regler för ekonomisk
planering, budget och uppföljning” regleras på vilket sätt och inom vilken tidsperiod
som nämnd och stadsdelsdirektör ska vidta åtgärder vid negativ avvikelse i relation till
såväl periodiserad budget som prognos i förhållande till helårsbudget.
Chefer med budgetansvar ska skriftligen analysera utveckling och förklara sitt
ekonomiska utfall. Om resultatansvarig chef inte kan utföra budgeterade prestationer
eller uppfylla fastställda mål inom tilldelad ekonomisk ram måste anpassningsåtgärder
syftande till kostnadsminskningar och/eller intäktsökningar vidtas.
Åtgärderna ska ge ekonomisk balans före årets utgång. I första hand ska
anpassningsåtgärder vidtas inom eget ansvars- och befogenhetsområde. I andra hand ska
resultatansvarig chef lämna förslag till nödvändiga åtgärder till närmast överordnad
chef.
Anpassningarna ska konkretiseras inom 20 dagar efter konstaterad avvikelse och
förtecknas i en Åtgärdsplan inför eventuell behandling av stadsdelsnämnden. De
ekonomiska effekternas förverkligandegrad ska följas upp och redovisas månatligen till
närmast överordnad nivå.
I samband med förvaltningens boksluts/budgetdialog kan en eventuell kvarvarande
negativ avvikelse på sektorns nämndbidrag kategoriseras enligt följande:
•

Planerad verksamhet har utförts i större omfattning än budgeterat. Redovisning
och jämförelser med budget ska göras för prestationer/volymer eller andra
utvärderingskriterier som sektorn använder. En plan ska redovisas för hur
inarbetning av underskottet ska ske nästföljande budgetår.

•

Verksamhet har utförts men tillhör annan sektor. Normalt görs ramjusteringar av
budget under verksamhetsåret. I undantagsfall kan underskott återredovisas eller
överföras till aktuell sektor i samband med bokslutet.

•

Om hela eller delar av resultatet beror på särskilda omständigheter av större
karaktär utanför sektorns kontroll eller påverkansmöjlighet och det därför inte är
rimligt att utkräva fullt ekonomiskt ansvar av sektorn, kan underskott som beror
på detta undantas från överföring.

Budgetansvar vid underskridande av budget - positiv avvikelse

Även överskott av sektorns nämndbidrag ska analyseras vid förvaltningens
boksluts/budgetdialog. Positiva avvikelser på sektorns ekonomiska ram kategoriseras
enligt följande:
•

Planerad verksamhet har inte utförts. Överskottet ska återredovisas till
stadsdelsnämnden.
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•

Verksamhet har överförts till annan sektor. Normalt görs ramjusteringar av
budget under verksamhetsåret. I undantagsfall kan överskott återredovisas eller
överföras till aktuell sektor i samband med bokslutet.

•

Egna effektiviseringar eller besparingar. Redovisning och jämförelser med
budget ska göras för prestationer/volymer eller andra utvärderingskriterier som
sektorn använder. Överskottet förs till stadsdelens resultat.

•

Pågående projekt; innebär att projekten ska vara igångsatta men inte avslutade.

Eget kapital
Eget kapital är överskott från tidigare år och ska användas för att överbrygga hastigt
förändrade förutsättningar, övergångskostnader eller kostnader av engångskaraktär.
Nämndernas möjligheter att nyttja eget kapital under 2019 har endast kunnat ske efter
särskild prövning av Kommunstyrelsen. Nya riktlinjer för användning av eget kapital
från 2020 och framåt har beslutats i Göteborg Stad under 2019. De nya riktlinjerna
innebär att stadsdelen har möjlighet att använda 0,5 procent av kommunbidraget för att
täcka oplanerade underskott under 2020.
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