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1 Inledning 
Nya nämnder efter omorganisation 

Vid årsskiftet 2020/2021 fick Göteborgs Stad en ny organisation. Stadsdelsnämnderna 
och och social resursnämnd avslutades och sex nya nämnder bildades: 

• Nämnden för funktionsstöd 
• Socialnämnden Centrum 
• Socialnämnden Hisingen 
• Socialnämnden Nordost 
• Socialnämnden Sydväst 
• Äldre samt vård- och omsorgnämnden 

Syftet med omorganisationen är ökad likvärdighet och effektivitet. 

Socialnämnden Centrum 

Socialnämnden Centrum har ansvar för individ- och familjeomsorg inom stadsområdet 
som tidigare ingick i stadsdelarna Centrum, Majorna-Linné och Örgryte-Härlanda. 
Nämnden ansvarar för de uppgifter som ligger på kommunen inom socialtjänstens 
område för stöd och hjälp till individer och familjer, dock inte för behov som avser 
funktionsstöd, vård och omsorg till äldre eller för uppgifter som ligger på andra nämnder. 
Socialnämnden Centrum har också ett särskilt ansvar inom vissa områden inom individ- 
och familjeomsorgen och erbjuder tjänster för hela staden. Till exempel socialjour, 
integrationsarbete, familjerätt samt uppsökande arbete med flera. 

Socialförvaltning Centrum har också ett samordningsansvar utifrån stadsområdet i 
folkhälsa, trygghetsarbetet och medverkan i samhällsplaneringen. I det ingår även 
fritidsverksamhet och verksamheter som har stadsövergripande uppdrag för stöd till 
individer och familj samt kompetenscentrums insatser inom exempelvis våld i nära 
relationer, drogförebyggande arbete samt kunskapsstöd och utveckling inom 
socialtjänsten evidensbaserad praktik. Andra uppdrag är stöd till civilsamhället och 
Jämlik stad. 

Från kommunfullmäktiges budget till nämndens budget och verksamhetsplan 

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och ska 
styra stadens utveckling. Göteborgarnas behov ska vara vägledande. Det är också viktigt 
att medarbetarna i Göteborgs Stad får möjlighet att engagera sig och vara delaktiga i 
verksamhetens utveckling. 

Nämndens budget utgår från Göteborgs Stads budget och de mål och uppdrag som riktats 
till nämnden. Övrigt ska utföras som tidigare, enligt gällande lagstiftning och övriga 
styrdokument. Lagstiftning och ekonomiska ramar står över mål, riktlinjer, planer, 
program och policys, som alla utgör styrande dokument. 

Nämnden har ansvar för att bidra till de mål som riktats till nämnden och genomföra 
uppdragen från kommunfullmäktige. Efter att nämnden fattat beslut om budgeten 
fortsätter arbetet med nämndens verksamhetsplan. Verksamhetsplanen beskriver hur 
förvaltningen ska arbeta för att nå målen och genomföra uppdragen. Nämnden beslutar 
om verksamhetsplanen i februari 2021. 
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Läsanvisning 

Budgetdokumentet innehåller fyra avsnitt. I avsnittet som följer finns en beskrivning av 
förutsättningarna ur perspektiven personal och ekonomi. I avsnitt tre finns de mål och 
uppdrag som riktats till nämnden. I det sista avsnittet finns en beskrivning hur resurserna 
fördelas till avdelningarna inom förvaltningen. I bilaga till budgeten finns 
kommunfullmäktiges övergripande mål och indikatorer som ska ligga till grund för 
nämndens verksamhetsplan. 
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2 Förutsättningar 

2.1 Personal 
Organisation och bemanning 

Socialförvaltningen Centrum är en av de nya förvaltningarna i Göteborgs Stad. I 
förvaltningen finns verksamheter från tre tidigare stadsdelsförvaltningar; Centrum, 
Majorna-Linné och Örgryte-Härlanda samt Social resursförvaltning. Den nya 
förvaltningen har både medarbetare från dessa förvaltningar, men också andra 
stadsdelsförvaltningar. Sammanlagt har förvaltningen 1 500 anställda, varav 900 är 
månadsanställda medarbetare och cirka 50 med chefsuppdrag. Tillsammans ska vi arbeta 
för att invånarna ska få en bättre vardag både inom stadsområdet och i Göteborg genom 
de stadenövergripande uppdragen som förvaltningen har. Våra uppdrag inom det sociala 
området är många och spänner från myndighetsutövning till insatser för en jämlik stad. 

Kompetensförsörjning handlar om att rätt kompetens ska finnas på rätt plats vid rätt 
tidpunkt och i rätt omfattning. Det handlar också om att attrahera och rekrytera nya 
medarbetare, behålla och säkra kompetens samt att motivera och utveckla medarbetare 
utifrån verksamhetens behov och utmaningar. En god introduktion vid nyanställning ger 
trygghet i det nya uppdraget, att vara med och påverka och utveckla verksamheten ger 
motivation och skapar engagemang, vilket bidrar till utveckling inom yrket. Socionomer 
och chefer med krav på flerårig erfarenhet har under åren varit svåra att rekrytera och för 
att säkra kompetensen krävs ett strategiskt långsiktigt arbete. 

Ledarskap och medarbetarskap 

Ledarskap kan beskrivas som konsten att leda människor, att motivera och engagera för 
att nå måluppfyllelse. För medarbetaren är ledaren en viktig arbetsmiljöfaktor. Ledarens 
förmåga att kommunicera, agera och vara lyhörd bidrar till att förvaltningen uppfattas 
som en attraktiv arbetsgivare. Med en hög arbetsbelastning minskar möjligheten att vara 
en närvarande och motiverande chef. I den nya förvaltningen är det angeläget att vi tidigt 
börjar arbeta med chefernas organisatoriska förutsättningar. Det handlar om mandat, antal 
medarbetare och tillgång till stöd, som påverkar ledarskapet. 

Medarbetarskap kan beskrivas som delaktighet och medskapande. Ett aktivt och lyhört 
ledarskap lägger grunden för medarbetarskapet där chefen uppmuntrar medarbetaren till 
utveckling och ansvarstagande. 

Flertalet medarbetare och chefer på enhetsnivå har direktöverförts till socialförvaltningen 
Centrum, men det finns också många medarbetare och chefer som är nya för varandra. 
Tillsammans har vi med oss olika erfarenheter, arbetssätt och kultur på arbetsplatsen och 
vi behöver därför vara medvetna om skillnader, ta vara på det som är bra och arbeta 
långsiktigt med vår gemensamma kultur i den nya förvaltningen. Göteborgs stads fyra 
förhållningssätt som gäller alla medarbetare i Göteborgs Stad ska genomsyra hur vi utför 
våra uppdrag och hur vi följer upp våra medarbetare. De fyra förhållningssätten är: 

• Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för 
• Vi bryr oss 
• Vi arbetar tillsammans 
• Vi tänker nytt 
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När vi nu samlas i den nya förvaltningen behöver vi prata om hur vi omsätter 
förhållningssätten i vårt beteende både mot brukare och varandra i socialförvaltningen 
Centrum. 

Arbetsmiljö och hälsa 

En attraktiv arbetsgivare främjas av ett väl fungerande systematiskt hälso- och 
arbetsmiljöarbete (SAM). Förvaltningen ska säkerställa en hög kunskap hos chefer och 
skyddsombud och genomföra utbildningar med fokus på främjande ur ett organisatoriskt 
perspektiv, enligt Arbetsmiljöverkets författning. 

Genom att prioritera ett hälsofrämjande och förebyggande arbete förväntas behovet av 
insatser i efterhand minska. I förvaltningen finns det goda förutsättningar att bedriva 
arbetet genom vår hälsoutvecklare och det kommer vara särskilt viktigt att aktivt arbeta 
med upplevelser av kränkande särbehandling och trakasserier. 

En viktig utgångspunkt för det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet (SAM) är 
resultaten från medarbetar- och chefsenkäten. Generellt brukar resultatet över åren visa på 
ett stort engagemang men också en hög arbetsbelastning. För de delar av förvaltningen 
som är nya i sin sammansättning och som därmed inte har ett resultat att utgå ifrån, 
kommer andra faktorer som har hög bäring på arbetsmiljön vara viktiga liksom att 
identifiera friskfaktorer. För att följa upp bland annat hälsa och arbetsmiljö undersöker 
förvaltningen även möjligheten att genomföra regelbundna temperaturmätningar. En god 
arbetsmiljö ger vanligtvis lägre sjuktal och ökad frisknärvaron, vilket är exempel på 
nyckeltal att följa upp regelbundet. 

Under 2020 har många chefer och medarbetare haft en extra ansträngd arbetssituation då 
de förutom sina ordinarie uppdrag arbetat med att avsluta dåvarande förvaltningar men 
också parallellt bygga upp nya. Det är av stor vikt att chefer och medarbetare får 
möjlighet till en rimlig arbetsbelastning under 2021. 

Pandemin påverkar inte bara verksamheterna utan också medarbetarnas arbetsmiljö och 
chefernas möjligheter att säkerställa en god arbetsmiljö vid hemarbete. Hemarbete 
påverkar i sin tur förutsättningar för att lära känna varandra i den ny förvaltningen. 

Jämställda och konkurrenskraftiga löner 

Jämställda och konkurrenskraftiga löner påverkar sannolikt den strategiska 
kompetensförsörjningen positivt och bidrar till att erfarna medarbetare arbetar kvar och 
att nya sökande visar intresse för våra verksamheter. 

Utifrån lönekartläggning bör förvaltningens löneutrymme differentieras mellan 
yrkesgrupper och vi behöver också ta hänsyn till efterfrågan på kompetens och 
marknadslöneläge samt individuella prestationer. En ökad lönespridning inom 
befattningarna främjar en god och följsam löneutveckling under ett helt yrkesliv. 

2.2 Ekonomi 
Ekonomiska förutsättningar 

Socialnämnden Centrum får 1 196,8 miljoner kronor i kommunbidrag av 
kommunfullmäktiges budget för år 2021. Utöver det tillkommer ett kommunbidrag på 
31,2 miljoner kronor för studieförbunden. 

Budgetramen för socialnämnden Centrum är beräknad utifrån verksamheternas 
nettokostnader 2019. Utöver det har vissa justeringar gjorts baserat på 2020 års budget 
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samt hänsyn har tagits till organisatoriska förändringar och omfördelningar. Ramen är 
uppräknad med ett index på 1,5 procent. I ramen ingår satsningar på lokalt 
trygghetsskapande arbete 15 miljoner kronor, hedersrelaterat våld 5 miljoner kronor samt 
Regnbågshus på 1,5 miljoner kronor. 

Staden har använt samma resursfördelningsmodell mellan socialnämnderna som tidigare 
använts för stadsdelarna vid fördelning av kostnader för Individ- och familjeomsorg. Det 
har varit relativt gynnsamt för socialnämnden Centrum som fördelats ett större belopp 
jämfört med faktiska kostnader för 2019. En översyn av resursfördelningsmodellen 
mellan socialnämnderna planeras inför budget 2022, vilket kan komma att förändra 
förutsättningarna inför nästkommande år. 

Verksamheternas prognoser i nuvarande förvaltningar för år 2020 ligger i nivå med 
budget och visar sammantaget inte på något underskott. 

Ekonomiska utmaningar 

Budget 2021 innebär också ett antal utmaningar: 

• Förvaltningsövergripande overhead, minskade ramar med 25%, motsvarar cirka 
20 miljoner kronor. 

• Index beräknas öka mer än det snitt på 1,5% som ramen räknats upp med. SKR:s 
prisindex för personalkostnader är 2,0%, hyreskostnaderna ökar med 2,5%, cirka 
5 miljoner kronor. 

• Försörjningsstöd, prognos 2020 cirka 10 miljoner kronor i underskott jämfört 
med tilldelade medel 2021. Det finns risk för ytterligare ökade nivåer 2021 på 
grund av Corona pandemin. Förvaltningen har inte avsatt några medel utöver 
nämndreserven för denna risk, dock har staden avsatt 100 miljoner kronor i 
central reserv för att täcka för eventuella merkostnader. 

• Tomställda lokaler och övriga omställningskostnader på grund av nya nämnder 
2021. 

• Behov av ökad nämndreserv på grund av ny organisation. 

Socialnämnden budgeterar ett nollresultat, det vill säga att nettokostnaderna är lika stora 
som kommunbidraget. Förvaltningen bedömer att det finns förutsättningar för att nå 
budget i balans år 2021. 

Eget kapital 

Samtliga nya förvaltningar som bildas 2021 kommer att tilldelas ett eget kapital i 
samband med bokslutsberedningen för år 2020. 
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3 Politiska mål och uppdrag 
Göteborgs Stads budget som kommunfullmäktige beslutat om innehåller olika typer av 
mål. I budgeten finns övergripande mål för staden, övergripande verksamhetsmål och 
organisationsmål samt indikatorer som följs upp centralt. I Göteborgs Stads budget anges 
de indikatorer som är av särskild vikt för socialnämnderna. 

De övergripande verksamhetsmålen och indikatorer ska tillsammans med 
kommunfullmäktiges specifika mål och uppdrag för nämnden ligga till grund för 
nämndens verksamhetsplan. I nämndens verksamhetsplan konkretiseras strategierna för 
att uppnå mål och genomföra uppdrag samt indikatorer och målvärden för dessa. 

Kommunfullmäktige har i budget 2021 riktat tre mål och 17 uppdrag till alla 
socialnämnder samt ett specifikt till socialnämnden Centrum respektive socialnämnden 
Nordost. 

Nämnden ska också bidra till organisationsmålet: Göteborgarna får valuta för skatten och 
en välfärd med hög kvalitet. 

På följande sidor finns de mål och uppdrag för socialnämnden Centrum. I bilaga till 
budgeten finns kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål och indikatorer, som 
tillsammans med nämndens mål och uppdrag och organisationsmålet ger underlag för 
arbetet med nämndens verksamhetsplan. 

3.1 Kommunfullmäktiges mål för nämnden 
KF mål 

Antalet invånare i bidragsberoende ska halveras. 
 

Den lokala tryggheten ska öka. 
 

Barn och ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritid. 
 

3.2 Organisationsmål och indikatorer till nämnden 
KF mål Indikator Målvärde 

2021 
Målvärde 

2022 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2030 

Göteborgarna får 
valuta för skatten 
och en välfärd med 
hög kvalitet 
 

Personal i 
direktkontakt med 
invånare i förhållande 
till stadens totala 
personalstyrka. 
 

73% 74% 75% 75% 

Kostnad individ- och 
familjeomsorg, kr/inv. 
 

7 700 7 200 7 100 5 000 
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KF mål Indikator Målvärde 
2021 

Målvärde 
2022 

Målvärde 
2023 

Målvärde 
2030 

Nöjd Medborgar-
Index- Stöd för utsatta 
personer- 
 

49 50 52 60 

I tabellen ovan anges indikatorer och målvärden för Göteborgs Stad som följs upp av 
stadsledningskontoret. Målet och indikatorerna ger underlag för planering av nämndens 
verksamhetsplan. 

3.3 Kommunfullmäktige budgetuppdrag till 
nämnden 
KF Budgetuppdrag 

Socialnämnderna får i uppdrag att säkerställa att insatser bygger på beprövade metoder 
och arbetssätt. 

Socialnämnderna får i uppdrag att säkerställa att stadens rutin för motprestation för 
försörjningsstöd efterlevs samt satsa på tidiga insatser för att minska beroendet av 
försörjningsstöd. 

Socialnämnderna får i uppdrag att fortsätta arbeta med modellen Trygg i Göteborg. 

Socialnämnderna får i uppdrag att utreda hur en motprestation på heltidsaktivering, inom 
10 dagar, kan införas. 

Socialnämnderna får i uppdrag att ta fram ett gemensamt bedömningsinstrument vid 
handläggning av ekonomiskt bistånd. 

Socialnämnderna får i uppdrag att framgent utbetala försörjningsstöd till kvinnan i 
hushållet. 

Socialnämnden Centrum ska utreda och ta fram förslag på en modell och 
investeringskalkyl för insatser mot unga i riskzon. 

Socialnämnderna får i uppdrag att erbjuda och säkerställa tillgången till familjerådgivning. 

Socialnämnderna får i uppdrag att säkra stadens tillgång till jour- och familjehem samt 
utveckla uppföljningen av verksamheten. 

Socialnämnderna får i uppdrag fortsätta utvecklingen av arbetet mot våld i nära relationer, 
både det våldspreventiva arbetet, arbetet med våldsutsatta samt arbetet med 
våldsutövare. 

Socialnämnderna får i uppdrag fortsatt säkerställa kompetens kring särskilt sårbara 
gruppers risker för våldsutsatthet. 

Socialnämnderna får i uppdrag att ta fram en gemensam handläggningsprocess för att 
uppnå resursförskjutning från handläggning till motprestationsbaserat klientarbete. 

Socialnämnderna får i uppdrag att stärka insatserna riktade mot barn och unga som 
vistas i våldsbejakande extremistiska miljöer. 

Socialnämnderna får i uppdrag öka förekomsten av samordnade individuella planer. 

Socialnämnderna får i uppdrag att stärka samverkan mellan SSPF. 

Socialnämnderna får i uppdrag att utföra hembesök till hushåll med försörjningsstöd. 

Socialnämnderna får i uppdrag att, i samverkan med Förvaltnings AB Framtiden, 
säkerställa att rutiner för bistånds- och behovsprövning följs samt att inte bistånd ges för 
svarta hyror och att ockerhyror inte ska förekomma. 

Socialnämnderna får i uppdrag att stärka samverkan med civilsamhället. 
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4 Resursfördelning 
I arbetet med att fördela nämndens ram mellan avdelningar har förvaltningen utgått från 
2020 års budget för befintliga verksamheter. Förvaltningen har värderat budget jämfört 
mot 2020 års prognos och gjort vissa justeringar. Därefter har tillägg gjorts för politiska 
satsningar och omfördelningar mellan nämnder. 

För stödfunktioner och övergripande förvaltningsgemensamma kostnader har 
fördelningen baserats på beräknade nettokostnader. Lönerevision 2020 och 2021 har 
reserverats centralt för att delas ut till respektive avdelning när beloppen blir kända under 
kommande år. Även de 15 miljoner kronor som nämnden fått, för lokalt 
trygghetsskapande arbete samt 1,5 miljoner kronor för Regnbågshus, är centralt 
reserverade tills dess att det finns beslut på vilka åtgärder som ska genomföras. 

Förvaltningen ser behov av en större nämndreserv 2021 med anledning av att ny 
organisation. 

Budgetramar 2021 

Avdelning (mnkr) Budget 2021 Andel av 
nämndens ram 

Barn och unga 205 17% 

Vuxen och försörjningsstöd 398 33% 

Stadsövergripande uppdrag - Barn, familj och 
trygghet 109 9% 

Stadsövergripande uppdrag - Integration, 
socialjour, missbruk, Förvaltar- och 
Boutredningsenhet 

150 13 % 

Stadsområde, välfärd och fritid 129 11 % 

Stödfunktioner och förvaltningsövergripande 
kostnader 176 * 15 % 

Nämndreserv 29 2 % 

Total ram 1 197 100% 

Ram studieförbunden 31 100 % 

* Inkluderar central reserv för löneökning 2020 och 2021, 28 miljoner kronor, kommunbidrag för köpt boende Kallebäck 
och Bergsjöhöjd 9 miljoner kronor samt lokalt trygghetsarbete och Regnbågshuset 15 miljoner kronor respektive 1,5 
miljoner kronor. 
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