Social resursförvaltning

Det här är
Social resurs
förvaltning

Göteborgs restauranger

»» När stadsdelskontoren är stängda ger vi akut
hjälp på Socialjouren

»» Utbildar stadens medarbetare i sociala frågor
och social hållbarhet

December 2018

»» Samordnar arbetet för ett jämlikt och socialt

hållbart Göteborg och bidrar till stadsutveckling

Förvaltningens verksamhet är till största del finansierad
av anslag från kommunfullmäktige, anslag från stat och
landsting samt stadsdelarnas köp av våra tjänster. Vi
omsätter cirka 1,3 miljarder kronor.

»» Hjälper unga och vuxna med missbruksproblem
»» Stödjer nyanlända flyktingar och verkar för
integration.

Social resursförvaltning
Besöksadress: Gårdavägen 2
Postadress: Box 6131, 400 60 Göteborg
Telefon: 031-365 00 00
Fax: 031-367 90 12
E-post: social.resurs@socialresurs.goteborg.se
Webbsida: goteborg.se/socialresurs
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socialjour
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»» Arbetar för att minska utsatthet och brottslighet

Göteborgs Stad 181029-001-130

våld och barn som lever med våld

Se en film om
Social resursförvaltning.
Scanna QR-koden.

Social resursförvaltning samordnar även stadens arbete
för ett Jämlikt Göteborg.

Tryck: xxx

»» Arbetar för en trygg uppväxtmiljö för barn
»» Hjälper utsatta för våld och brott, utövare av

Vi är cirka 1 500 anställda som varje dag möter tusentals
göteborgare. Vi erbjuder många olika tjänster på det
sociala området, främst som ett stöd till Göteborgs
stadsdelar som har befolkningsansvaret och ansvarar för
till exempel barnomsorg och socialtjänst. Men vi vänder
oss också till övriga förvaltningar, bolag, civilsamhället
och andra aktörer.

www.goteborg.se/socialresurs

Social
utveckling

»» Ansvarar för alkoholtillstånd och gör tillsyn på

Social resursförvaltning arbetar
med sociala frågor i Göteborg

Integration

tioner och kooperativ

Funktionsstöd

»» Stödjer människor med funktionsnedsättning
»» Hjälper människor som är hemlösa
»» Stödjer och samarbetar med ideella organisa

Stöd till familjer
och individer

Vi har många olika uppdrag
i Göteborg. Det här och mycket
annat gör vi:

Boende och socialjour

Funktionsstöd

Vi erbjuder boende för personer som av olika anled
ningar inte kan få en bostad på den vanliga bostads
marknaden. Flera av de personer vi möter har ett
missbruk, psykisk ohälsa eller andra psykosociala
problem. Därför är motivation och stöd viktiga delar
i vårt arbete, liksom att jobba för ökad integrering
och minskad isolering.

Vi skapar förutsättningar för personer med funktions
nedsättning att delta på lika villkor i samhället. Vi
erbjuder korttidsvistelse, daglig verksamhet, menings
full sysselsättning, kultur och friskvård. Vi ger stöd och
vägledning till personer med funktionsnedsättning
och till närstående.

Vi har 30 boenden med cirka 1 200 platser och vi
arbetar även uppsökande för att stödja personer
som lever i hemlöshet.
Socialjouren ansvarar för akuta sociala insatser på
kvällar och helger när stadsdelarnas och kranskommu
nernas socialkontor är stängda.
I Boende och socialjour ingår: akutboenden, Bostad
först, långsiktiga boenden, stöd- och habiliterings
boenden, tränings-och referensboenden samt familje
boenden. Här ingår även Socialjouren, Uppsökar
enheten, Huldas hus och Villa söder.

”

Jag älskar det här stället. Så är det. Du behöver
inte lämna ditt livs memoarer, du kan bara
komma och vara den du är. Vill du inte prata
så behöver du inte det.

Pia på Huldas Hus, ett aktivitetshus för kvinnor
utan fast boende.

I vårt uppdrag ingår också kompetensutveckling av
medarbetare i staden.
I Funktionsstöd ingår: Aktivitetshus, Allégården, Bo
utredningsenheten, Dalheimers hus, Eldorado resurs
och daglig verksamhet, Förvaltarenheten, Klippan
kooperativen, Korttidshem, Lägerverksamheten, Lots
för barn och vuxna med funktionsnedsättning, Syn
instruktörer samt Teckenspråksforum.

”

Jag har varit här i många år. Det känns bättre
att vara här än där det bara finns friska, om
man säger så.

Stöd till familjer och individer
Vi erbjuder stöd till personer inom områdena missbruk
och beroende, ungdomar i riskzon, kriminalitet, familj
och relation, våld i nära relationer, prostitution samt
brottsutsatthet. Våra specialistverksamheter stöttar
människor när livet är extra tufft, ofta med samtals
behandling som metod. Förutom det direkta stödet till
målgrupperna, bidrar vi med kompetensstöd till andra
verksamheter och medarbetare, utifrån våra uppdrag.
I Stöd till familjer och individer ingår: Barnahus
Göteborg, Behandlingsgruppen för drogproblem,
Familjerådgivningen, Familjerättsbyrån, Fältgruppen
City, Iter, KAST, Kontaktmannapoolen, Kriscentrum
för kvinnor, Kriscentrum för män, Medlingsverksam
heten, Mikamottagningen, Mini-Maria, Nätverkslaget,
Respons alkoholrådgivning, Socialsekreterare i sam
verkan med Polismyndigheten, Spelberoendeteamet,
Stödcentrum för brottsutsatta och Ungdomstjänst.

”

Dennis, som skadades allvarligt i en misshandel
och fick en hjärnskada, om Dalheimers hus.

Jag trodde inte det kunde hjälpa. Men, alltså,
det räcker att bara prata. De har hjälpt oss
som en familj. Jag tog körkort och fixade jobb
under tiden jag var här.

Integration

Anna fick hjälp för sitt drogmissbruk på Mini-Maria.

Vi ger nyanlända ett första stöd i att komma in i det
svenska samhället. Exempel på insatser vi ansvarar för
är stöd till nyanlända i individ- och familjeärenden,
boende för ensamkommande barn och kurser om hur
det svenska samhället fungerar. Vi arbetar aktivt med
integrationsfrågor bland annat genom Flyktingguide
och fortbildning till tjänstemän och föreningar. Vår
verksamhet Flyktingadministration ansöker om ersätt
ning från staten för stadens kostnader för mottagandet
av nyanlända.
I Integration ingår: Enheten ensamkommande unga,
Etableringsenheten, Flyktingadministration, Integra
tionscentrum med samhällsorientering, Flyktingguide/
Språkvän och Cirkulär migration.

Tillståndsenheten
Vi vänder oss främst till krögare och arbetar för trygga
restaurangmiljöer i Göteborg. Vi handlägger ansök
ningar om tillstånd för alkoholservering och utövar
tillsyn på restauranger. Vi handlägger också anmäl
ningar av folköls- och tobaksförsäljning, samt är remiss
instans vid ansökningar om tillstånd för automatspel
och värdeautomater.

Social utveckling
Vi vänder oss till förvaltningar och bolag i Göteborgs
Stad och till föreningar och kooperativ inom den
ideella sektorn. Vi har flera olika team som jobbar med
utbildning, konsultation, processtöd, utredningar och
vissa bidrag för att stödja arbetet för ett socialt hållbart
samhälle.

I Social utveckling ingår: Brottsförebyggande arbete
(brottsutsatthet, gängkriminalitet, våldsbejakande
extremism), Drogförebyggande samordning
(Kunskapskällarn), Sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter (SRHR), Stöd till civilsamhällets
organisationer, Stöd till socialtjänsten (Barns behov
i centrum, introduktion socialsekreterare), Våld i nära
relationer (Dialoga).

Jämlikt Göteborg – hela staden
socialt hållbar
Göteborgs Stad satsar långsiktigt och uthålligt på
att skapa en jämlik stad. Social resursförvaltning är
processägare vilket innebär att vi samordnar och
skapar förutsättningar för arbetet i staden. Vi ska
minska skillnader i livsvillkor och hälsa för ökad
sammanhållning, tillit och delaktighet. Arbetet gör
vi i nära samverkan med näringsliv, myndigheter och
civilsamhälle.
För att minska skillnaderna arbetar vi med utvalda
målområden:
» En god start i livet och goda uppväxtvillkor
» Förutsättningar för arbete
» Hållbara och jämlika livsmiljöer
» Delaktighet, medinflytande och tillit.

