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Delårsrapport mars 2021 för 
kommunstyrelsen  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Delårsrapport mars 2021 för kommunstyrelsen, i enlighet med bilaga 1 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande godkänns.  

2. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisningen av uppdraget att vid 
kommande revidering av Göteborgs Stads Leasing AB:s ägardirektiv, Göteborgs 
Stads Parkering AB:s ägardirektiv och trafiknämndens reglemente analysera om 
dessa kan justeras så att de starkare stödjer målet om en fossilfri fordonsflotta enligt 
beskrivning i avsnitt 4.1.3.1 (diarienummer 0707/20).  

3. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisningen av uppdraget om ändring av 
riktlinjer för negativa avvikelser under Covid19-krisen i regler för ekonomisk 
planering, budget och uppföljning enligt beskrivning i avsnitt 4.1.3.1 (diarienummer 
0754/20 punkt 2 och 3). 

4. Uppdraget till stadsledningskontoret om uppföljning av nämnders driftbudgetar enligt 
beskrivningen i avsnitt 4.1.4.1förklaras fullgjort (diarienummer 0813/20 punkt 1 och 
2).  

5. Uppdraget till stadsledningskontoret att återkomma med en redovisning av hur det 
nära ledarskapet har säkerställts vid sjukfrånvaro och ökad belastning under 
pandemin enligt beskrivningen i avsnitt 4.1.4.1förklaras fullgjort (diarienummer 
1541/20).   

Sammanfattning 
Delårsrapporten för mars är årets första rapporten enligt Göteborgs Stads struktur för 
uppföljning. Avsnitten 1–3 är avsedda för nämnder och styrelsers rapportering av 
väsentlig styrinformation till kommunledningen, medan rapportering mer specifikt till 
den egna nämnden sker i avsnitt 4. I uppföljningen läggs fokus på uppföljning av 
verksamhetens grunduppdrag, personal och ekonomi. Fokus ligger på uppföljning av 
kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan, vad som uppnåtts, resultat, och analys av 
verksamhetens utveckling samt om det finns väsentliga avvikelser från planeringen att 
rapportera som viktig styrinformation.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Den ekonomiska dimensionen finns belyst i rapportens sammanfattning samt avsnitt 
2.1.1, 3.2 och 4.3.  
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Bedömning ur ekologisk och social dimension 
Dimensionerna behandlas där det är relevant i delårsrapportens olika avsnitt. 

Samverkan 
Information och dialog om innehållet i denna rapport har lämnats i förvaltningens 
samverkansgrupp (FSG) den 7 april 2021. 

Bilagor 
1. Delårsrapport mars 2021 för kommunstyrelsen 

2. Uppföljning av avhopparverksamheten 2020 

Ärendet  
Kommunstyrelsen ska godkänna delårsrapport mars 2021 för kommunstyrelsen. Enligt 
stadens tidplan för budget- och uppföljningsprocessen är sista dag för beslut i nämnd 
2021-04-23.  

I ärendet lämnas också en uppföljning av avhopparverksamheten 2020 i bilaga 2 
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1 Sammanfattning 
Krisledningens arbete med att samordna stadens verksamheter i arbetet med 
Coronapandemin har pågått i drygt ett år. Arbetet har under första kvartalet 
bedrivits med fortsatt hög intensitet. För närvarande pågår planering för en 
framtida anpassning till en situation med lägre intensitet och andra förutsättningar 
utifrån ökad vaccination och varmare årstid. 

Ledarutvecklingsprogrammet inom Stadens ledarforums ram för Göteborgs Stads 
förvaltnings- och bolagsdirektörer pågår och syftar bland annat till att stärka den 
gemensamma ledningen och styrningen av staden samt att vidareutveckla den 
gemensamma kulturen inom organisationen.  

Parallellt med utvecklingsprogrammet har Stadens ledarforum påbörjat ett arbete 
med syfte att stärka de gemensamma ansträngningarna för att möta de stora 
utmaningar som finns för samhällssektorn. Förändringsarbete bedrivs i olika 
grupperingar kring social hållbarhet, stadens fysiska form, attraktiv stad, 
sysselsättning samt serviceleveranser. 

Införandet av kontorets nya organisation har fortsatt med stegvisa förändringar i 
utveckling av processer, arbetssätt och samarbeten. Digitaliseringens möjligheter 
har tillvaratagits i detta arbete och har påskyndats av situationen med arbete på 
distans.   

I dagsläget finns inga väsentliga avvikelser mot kommunstyrelsens budget och 
verksamhetsplan att rapportera.  
Resultaten i medarbetar- och chefsenkäten 2020 visar på en positiv förflyttning 
inom de flesta index. Detta trots att kontoret under 2020 haft en ansträngd situation 
utifrån läget med pandemin och en pågående organisationsförändring. 

I avsnitt 4.2 redovisas två uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen 
utanför budget stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen som nämnd att för 
egen del förklara genomförda. Rapporten innehåller även redovisning av två 
uppdrag från kommunstyrelsen till stadsledningskontoret med förslag att 
uppdragen ska förklaras fullgjorda. 

Ny nämndorganisation i staden har medfört förändringar i antal anställda på 
stadsledningskontoret då verksamheter både lämnat och överförts till kontoret. 
Samtidigt bemannar kontoret upp med ökad generalistkompetens för att säkerställa 
att kontoret kan leverera i sitt uppdrag. Sammantaget bidrar detta till en något 
minskad personalvolym i prognos. 

Prognosen per mars baseras på de förutsättningar som kan överblickas i nuläget 
men osäkerhetsfaktorerna är relativt stora så här tidigt på året. Prognosen är ett 
överskott 5 mnkr varav cirka 3 mnkr härrör från den politiska verksamheten och 2 
mnkr från stadsledningskontoret. Överskottet beror i huvudsak på 
personalvakanser. 
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2 Väsentlig styrinformation till 
kommunledningen 

2.1 Verksamhetens utveckling 
Verksamhetens utveckling 

Krissamordning Covid-19  

Krisledningens arbete med att samordna stadens verksamheter i arbetet med 
Coronapandemin har pågått i drygt ett år. Arbetet har under första kvartalet 
bedrivits med fortsatt hög intensitet. Situationen avseende smittspridning i 
samhället har under årets inledning gått upp och ner och utvecklingen har varit svår 
att förutse. Organisationen planerar och förbereder en framtida anpassning till en 
situation med lägre intensitet och andra förutsättningar utifrån ökad vaccination 
och varmare årstid. 

Ledarutvecklingsprogram  

Ett ledarutvecklingsprogram bedrivs inom stadens Ledarforums ram för Göteborgs 
Stads förvaltnings- och bolagsdirektörer. Programmet syftar till att stärka den 
gemensamma ledningen och styrningen av staden, vidareutveckla den 
gemensamma plattformen och kulturen och att få större tillgång till potentialen 
inom hela organisationen. 

Inom stadens Ledarforum har även ett praktiskt arbete påbörjats med syfte att 
tillsammans möta de stora utmaningar som finns för samhällssektorn och driva det 
förändringsarbete som behövs.  

Stadsledningskontoret planerar ett utvecklingsprogram för kontorets chefer 
motsvarande det för stadens direktörer, men i mindre omfattning. Här är tanken att 
stadsledningskontoret utifrån sitt uppdrag att leda och samordna uppdrag och 
förändringsarbeten i staden ska få en förstärkt plattform att knyta an till det 
gemensamma arbetet i staden kring utmaningarna för samhällssektorn. 

Planering-, budget och uppföljningsprocessen  

Arbetet med att implementera den nya uppföljningsprocessen fortsätter. Aktiviteter 
pågår med att utveckla sammanvägningen av de olika perspektiven HR, ekonomi, 
verksamhet, MR samt barnperspektivet. Vidare pågår ett arbete med att utveckla en 
kontinuerlig omvärldsbevakning samt att utveckla uppföljningsportalen i syfte att 
tillgängliggöra information kontinuerligt.  

Arbetet med att ta fram förutsättningar för budget sker enligt samma upplägg som 
föregående år. 

Ärendeprocessen  

Under de första månaderna har arbetet med att implementera 
stadsledningskontorets nya organisation fortsatt och med det även förändrade 
arbetsformer för ärendeprocessen. Ett fortsatt arbete med distansmöten för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har inneburit att vi har utvecklat och 
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förändrad arbetsformerna för dessa möten. En positiv konsekvens av detta är att 
kontorets digitala mognad har ökat. 

Leda och samordna staden  

Stadsdelsnämnderna upphörde vid årsskiftet vilket innebär att 
stadsledningskontoret uppdrag att samordna förändrades. Vissa uppdrag har i sin 
helhet överlämnats till de nya nämnderna. Ansvaret för införande av FVM 
(Framtidens vårdinformationsmiljö) har till exempel övertagits av Äldre samt vård-
och omsorgsnämnden. FVM innebär nya arbetssätt i samband med införande av 
gemensamt IT-system för vårdplanering med mera. Stadsledningskontoret har även 
lämnat deltagande i samverkansgrupperingar där de nya förvaltningarna numer 
representerar staden.  

Inom stadsledningskontorets område finns fortsatt samordnings- och 
drivningsansvar för bland annat trygghetsfrågor, digitalisering, innovation, kvalitet 
och ledarskapsutveckling. I dessa frågor pågår arbete med att etablera nya former 
för samarbete med stadens förvaltningar och bolag utifrån stadens förändrade 
organisation. Även internt på kontoret utvecklas arbetsformer för att tillvarata den 
samlade kompetensen.  

Parallellt pågår som tidigare nämnts utveckling av stadens Ledarforum 
(förvaltningsdirektörer och bolags VD:ar) I det arbetet startar vi som ersättning för 
utgående direktörsmöten inom Välfärd/utbildning samt stadsutveckling också upp 
fem nya samordningsforum för direktörer/VD utifrån tematiska frågor inom 
områdena Social hållbarhet, Stadens fysiska form, Sysselsättning, Attraktiv stad 
samt Serviceleveranser. 

I samband med förändringen av stadsdelsnämnder till facknämnder flyttades också 
ansvaret för att samordna arbetet med “Jämlik stad” över till stadsledningskontoret. 
Kontoret kommer i arbetet med samordning i dessa tydligt utpekade uppdrag att ha 
fokus på samordningsrollen, på ett liknande sätt som arbetet med Älvstaden och 
Högvatten/Älvkantsskyddet leds och samordnas, där ansvar för sakfrågorna tydligt 
ligger kvar hos nämnder och styrelser. 

Leda, samordna och följa upp personal- och arbetsgivarpolitiken  

Liksom tidigare år görs insatser för att marknadsföra staden som arbetsgivare. En 
ny introduktion för medarbetare i staden samt en film för nya och presumtiva 
medarbetare är exempel på åtgärder som sker under året. Utbildningsområdet har 
prioriterat stöd till behörighetsgivande studier, den fördjupade 
barnskötarutbildningen samt fortsatt prioritering gav språk- och 
kompetensutvecklande arbetssätt inom förskolan. 

Inom äldreomsorgsverksamheterna fortsätter arbetet med att såväl erbjuda 
grundutbildningar för vård och omsorgspersonal som att erbjuda vidareutbildningar 
för sjuksköterskor. Prioriterade områden är Vård av äldre och Psykiatri. För att 
attrahera framtida medarbetare ges högstadieelever möjlighet att vara 2h/helg på 11 
äldreboenden i staden i syfte att skapa arenor för social gemenskap och 
generationsmöten mellan äldre och yngre. Stöd ges för att möjliggöra YH-
utbildning eller specialistkompetens för undersköterskor. 

Funktionshinderområdet fortsätter till stor del sina pågående projekt där 
välfärdsteknik och digitalisering med syfte att bättre nyttja digital teknik som 
pedagogiska hjälpmedel är en viktig insats. Inom det sociala området är 
plattformsarbetet i fokus. Här är kommungemensam introduktion till nya 
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socialsekreterare, riktade utbildningar till socialsekreterare och förste 
socialsekreterare exempel på åtgärder som genomförs. 

På central nivå pågår arbete med att ta fram ett stadengemensamt stödmaterial att 
kunna användas på arbetsplatsträffar (APT). Materialet sätter vikten av att ha en 
tidig och fördjupad dialog på APT i fokus. 

Många av de insatser som genomförs har under det senaste året fått arbetas om för 
att kunna genomföras i digital form. Exempel är chefsutvecklingsprogram och 
introduktioner. 

Program för attraktiv arbetsgivare 

Programmet för attraktiv arbetsgivare innehåller 3 mål, 8 strategier och 44 ”genom 
att”. Utifrån resultatet av tidigare analys prioriterades sex områden på 
stadenövergripande nivå och inom dessa pågår nu flera projekt med syfte att 
underlätta förflyttning från nuläge till nyläge. Samtidigt pågår mycket arbete lokalt 
i förvaltningar och bolag. I slutet av 2020 genomfördes ytterligare en nulägesanalys 
av det arbete och de projekt som pågår samt av de behov som kvarstår. Planeringen 
för det fortsatta arbetet utgår från denna nulägesanalys.  

En uppföljning och utvärdering av programmet är påbörjad nu när halva 
programtiden har passerat. Lärande och dialog med förvaltningar och bolag är i 
fokus för utvärderingen som kommer att slutföras under tredje kvartalet 2021. 
Insikterna från denna uppföljning kommer att tillvaratas i planeringen inför 2022—
2023. 

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling 

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling 

Mått 
Utfall perioden 

jämfört med 
samma period 
föregående år 

Prognos helår 
jämfört med helår 

föregående år 

Nettokostnadsutveckling 
stadsledningskontoret (nettokostnader mnkr 
samt procentuell förändring)  

      2,4 mnkr  
(+4,0%) 

28,9 mnkr 
 (+10,8%) 

Årsarbetare stadsledningskontoret (antal 
samt procentuell förändring) 

63,1 årsarbetare  
(-4,10%) 

242,7 årsarbetare            
(-1,78%) 

Nettokostnadsutveckling politisk 
verksamhet (nettokostnader samt 
procentuell förändring)  

0,3 mnkr 
 (+1,3%) 

8,2 mnkr 
 (+9,6%) 

Årsarbetare politisk verksamhet (antal samt 
procentuell förändring) 

19,6 årsarbetare  
(-2,49%) 

75,5 årsarbetare           
(0,00%) 

Nettokostnaden för stadsledningskontoret har under perioden ökat med 4,0 procent 
(2,4 mnkr) jämfört samma period föregående år. Nettokostnadsutvecklingen 
påverkas i huvudsak av löneökningar, ändringar i personalvolymen samt av de 
uppdrag som stadsledningskontoret har under året. Uppdragen kan variera mellan 
åren beroende på beslut som fattas och med det följer kostnadsutvecklingen. 
Jämfört med föregående års utfall visar marsprognosen en ökning av 
nettokostnaden med 10,8 procent (28,9 mnkr) för helåret. Ökningen beror 
huvudsakligen på att uppdraget ”Fler bevakade områden” har utökats jämfört med 
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2020. Under 2020 hade stadsledningskontoret också medel för uppdrag som inte 
användes full ut under året men som beräknas användas till en större del under 
2021. För att säkerställa att kontoret kan leverera i sina uppdrag har kontoret också 
planer på att under året bemanna med ökad generalistkompetens avseende 
utredningsuppdrag.   

För den politiska verksamheten har nettokostnaden under perioden varit 1,3 
procent (0,3 mnkr) högre än jämfört samma period föregående år. Ökningen beror 
huvudsakligen på årliga löneökningar samt vakansgraden bland politiska 
sekreterare. Jämfört med föregående års utfall visar marsprognosen en ökning av 
nettokostnaden med 9,6 procent (8,2 mnkr) för helåret. Ökningen beror på 
prognostiserad lägre vakansgrad hos politiska sekreterare, löneökningar samt 
prognostiserad avtagande påverkan av pandemin på representationsverksamheten 
under senare delen av 2021. Under 2020 fick också kommunstyrelsen tillbaka 1,2 
mnkr i fastighetskatt för åren 2016–2020 vilket sänkte nettokostnaderna för det 
året.  

Under perioden har stadsledningskontorets personalvolym minskat med 2,7 
årsarbetare, vilket är en minskning med 4,10 procent jämfört med samma period 
föregående år. Ny nämndorganisation i staden har medfört förändringar i både antal 
anställda och årsarbetartal på stadsledningskontoret; Senior Göteborg och Enheten 
för kontrakt och uppföljning med totalt 16 medarbetare har gått över till nya 
förvaltningar, uppdraget Jämlik stad med 4 medarbetare har flyttat till 
stadsledningskontoret, inlånade resurser under 2020 för delar av 
projektledaruppdraget ny nämndorganisation är avslutade. Samtidigt som 
medarbetare har lämnat kontoret bemannar kontoret upp med ökad 
generalistkompetens för att säkerställa att kontoret kan leverera i sitt uppdrag. 
Sammantaget bidrar detta till en något minskad personalvolym. 

Under perioden har personalvolym för den politiska verksamheten minskat med 0,5 
årsarbetare, vilket är en minskning med 2,49 procent jämfört med samma period 
föregående år. Orsaken är kortvariga vakanser som nu är tillsatta. 

Stadsledningskontorets personalvolym för helår 2021 beräknas minska med 1,78 
procent vilket motsvarar 4,4 årsarbetare. I prognosen ingår både utökad bemanning 
i syfte att säkerställa att kontoret kan leverera i sitt uppdrag utifrån ny organisation, 
såväl som minskad bemanning utifrån att verksamhet lämnat stadsledningskontoret 
siste december 2020. Stadsledningskontoret är i en fas med införande av förändrad 
organisation. En del i den förändrade organisationen bygger på ökad 
generalistkompetens avseende utredningsuppdrag. Personalstyrkan varierar något 
över tid för att kontoret ska ha rätt bemanning för sitt uppdrag. Kontoret har nu 
behov av att rekrytera utifrån Arenauppdraget och ny organisation för 
stadsutveckling. 

Den politiska verksamhetens personalvolym för helår 2021 beräknas bli oförändrad 
jämfört med helår 2020. 

För stadsledningskontoret är osäkerheterna gällande såväl ekonomisk prognos som 
årsarbetartal relativt stora så här tidigt på året och speciellt med hänsyn till de 
behov som kan uppstå utifrån implementering av ny organisation. 

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling 
Inga väsentliga avvikelser mot kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan 
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finns att rapportera.   
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2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål 
I tabellen nedan under organisationsmål anges utfall och vilka målvärden nämnden 
har beslutat för de indikatorer där målvärdena ska kunna aggregeras för att tillse att 
de centralt satta målvärdena ska kunna nås. 

2.2.1 Organisationsmål  
Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

Indikator - Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex 

 Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 Mål 2030 

Utfall/mål för 
staden 

75 79 80 81 81 85 

Utfall/mål för 
nämnden 

74 77 78 80 82 85 

Indikator - Sjukfrånvaro kommunalt anställda 

 Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 Mål 2030 

Utfall/mål för 
staden 

8,1 9,6 8,2 8,1 8,0 7,0 

Utfall/mål för 
nämnden 

3,4 2,3 3,5 3,5 3,5 3,5 

2.2.2 Nämndspecifika mål från KF 
Nämnder som skapat lokala indikatorer för de nämndspecifika målen från 
kommunfullmäktige ska redovisa dessa i delårsrapporten. Eftersom 
kommunstyrelsen i egenskapen av nämnd för stadsledningskontoret inte arbetar 
fram och beslutar om egna indikatorer för de övergripande målen för att nå 
måluppfyllelse, lämnas ingen uppföljning av indikatorer under respektive mål i 
innevarande rapport. 

De tre övergripande målen i kommunfullmäktiges budget är tillika angivna som 
nämndspecifika mål för kommunstyrelsen. Även målet som lyder "stadens 
finansiella mål efterlevs" är ett nämndspecifikt mål för kommunstyrelsen. 
Stadsledningskontorets roll och uppdrag är i huvudsak att ha drivningsansvar och 
skapa förutsättningar för måluppfyllelse genom att följa, leda och samordna 
stadens övriga verksamhet i det för staden gemensamma arbetet. Analys och 
uppföljning av måluppfyllelse sker inom ramen för kontorets grunduppdrag att 
stödja kommunstyrelsen i att styra, leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads 
verksamheter och ekonomi. I Göteborgs Stads delårsrapporter respektive 
årsredovisning görs en samlad bedömning med utgångspunkt från samtliga 
nämnders och styrelsers uppföljning. 

Måluppfyllelse i egna direkta aktiviteter och hur stadsledningskontoret arbetat med 
att driva och skapa måluppfyllelse i det stadengemensamma arbetet följs upp i 
kommunstyrelsens egen delårsrapport per augusti och årsrapport 2021.   
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3 Övrig uppföljning till 
kommunledningen 

3.1 Utveckling inom personalområdet 

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-
perspektiv 

  
Aktuell 

period (ack 
sedan årets 

början) 

Motsvarand
e period 

föregående 
år 

Prognos 
2021 Utfall 2020 

Total sjukfrånvaro (%) 2,2% 3,0% 3,5% 2,3% 

Antal förvaltningsexterna 
avgångar, 
tillsvidareanställda 

6 5   

Antal förvaltningsexterna 
rekryteringar, 
tillsvidareanställda 

6 7   

Förvaltningsextern 
personalomsättning (%) 

  10,0 % 9,1% 

Nyckeltal för perioden gäller ackumulerat februari då statistiken för angivna nyckeltal släpar en månad. 
Nyckeltalen anges för Basverksamhet, vilket exkluderar temporär verksamhet, Personal och kompetens, 
SDF/SRF/UBF Samordning, Kommunövergripande verksamhet och politisk verksamhet. 

Sjukfrånvaron för stadsledningskontoret har minskat med 0,8 procent jämfört med 
samma period 2020. Den korta sjukfrånvaron har minskat med 0,3 procentenheter 
och den långa sjukfrånvaron har minskat med 0,6 procentenheter, Samma 
jämförelse för staden visar på en ökning med 0,9 %, däremot visar förvaltningar i 
staden med jämförbar personalsammansättning också på liknande minskning av 
sjukfrånvaron. 

Minskad sjukfrånvaro bedöms vara en följd av ökad möjlighet att arbeta flextid och 
hemifrån vilket i sin tur kan ha gynnat förutsättningarna att tidigt vila förebyggande 
vid trötthet och symtom av sjukdom. Rutiner för att hindra smittspridning av covid-
19 har troligtvis också bidragit till minskning av övrig smitta. 

Stadsledningskontoret har en låg sjukfrånvaro (2,3 procent) jämfört med staden 
(9,4 procent). Andra förvaltningar i staden med liknande personalsammansättning 
samt sjukstatistik utifrån yrkeskategorin handläggare visar också på låga sjuktal för 
perioden (2,1–3,4%). Stadsledningskontoret har en målsättning att bibehålla en 
rimligt låg nivå genom ett fortsatt aktivt arbete utifrån stadens 
rehabiliteringsprocess och genom att fortsätta att följa upp och förbättra 
arbetsmiljön utifrån bland annat veckovisa "temperaturmätningar" i verktyget 
Winningtemp. 

Prognosen för den förvaltningsexterna personalomsättningen bedöms något högre 
jämfört med utfall 2020. 
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3.1.2 Analys av situationen inom HR-området 
Att ha medarbetare och chefer som trivs, känner att de är en del av ett sammanhang 
och har en bra arbetsmiljö är viktiga grundläggande delar för att vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

Ett viktigt verktyg för att följa upp och på ett samlat sätt få kunskap om hur 
medarbetaren upplever sitt uppdrag, sin arbetsplats och uppfattar Göteborgs Stad 
som arbetsgivare är de årliga medarbetar- och chefsenkäterna. 

Resultat för stadsledningskontoret presenterades i februari och därefter har dialog, 
analys och arbete med utvecklingsområden på avdelnings- och 
kontorsövergripande nivå påbörjats. Utvecklingsområden från enkäten 
sammanställs i handlingsplaner som även omhändertas i arbetsmiljöronden som är 
en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. De mål och handlingsplaner som 
arbetas fram blir också en grund för arbetet med Planen för arbetsmiljö och hälsa 
och verksamhetsplan 2022. 

Resultat för medarbetar- och chefsenkät 2020 visar på en positiv förflyttning inom 
de flesta index. Detta trots att kontoret under 2020 haft en ansträngd situation 
utifrån läget med pandemin och en pågående organisationsförändring. 

Resultatet för stadsledningskontoret visar på en positiv utveckling gällande 
Hållbart medarbetarengagemang (HME). HME totalindexet för medarbetare ökade 
från 74 till 77 och HME för chefer ökande från 78 till ett index på 85. Även 
Kommunikationsindex (KomI) och Helhetsbedömning (NMI) visar på en positiv 
utveckling. KomI har ökat från 67 till 71 och NMI har ökat från 57 till 62. Både 
KomI och NMI visar på ett högre resultat än fackförvaltningarna och Göteborgs 
Stad som helhet. 

För att åstadkomma en organisationskultur som ger medarbetare ett sammanhang 
och tydlighet i uppdragen är det nära ledarskapet en viktig nyckel. Ett arbete har 
genomförts med att definiera det nära ledarskapet, som en förutsättning för att 
arbeta utifrån att ett nära ledarskap ska ge helhet, samsyn och förutsättningar för 
medarbetare att leverera, utvecklas och använda sin fulla kompetens (potential). 
Arbetet i chefsgruppen resulterade i ett gemensamt uttryck för det Nära 
ledarskapet:  

”Ledarskapet bygger på förtroendefulla relationer med medarbetarna, det skapas 
genom det coachande förhållningssättet i avstämningar och samtal som innehåller 
tydlighet i uppdrag och förväntningar. Ledarskapet kan därmed anpassas till olika 
individer och situationer.”  

Utifrån stadsledningskontorets uttryck för Nära ledarskap pågår ett arbete med att 
utveckla och stärka ledarskapet genom ledarutveckling för chefer och 
gemensamma helhetsbilder som ges av ledningen. 

Förbättringsarbete inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet är fortsatt en 
prioriterad fråga. Arbetet utifrån Planen för arbetsmiljö och hälsa genomförs enligt 
den handlingsplan som finns. Vi arbetar tillsammans och Vi tänker nytt, visar 
vägen som en röd tråd genom prioriterade åtgärder. 
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3.2 Ekonomisk uppföljning  
Resultatredovisning i sammandrag 

  Period Helår 

 Utfall Budget Avvik
else 

Utfall 
fg år Prognos Fg 

prognos 
Budge

t 
Bokslu
t fg år 

Intäkter 31,6 35,6 -4,0 43,7 171,5 169,7 170,7 178,7 

Kostnader -116,5 -126,8 10,3 -125,9 -562,3 -560,5 -566,5 -532,4 

Kommun-
bidrag 91,6 91,6 0,0 97,6 366,6 366,6 366,6 389,4 

Kommun- 
internt bidrag 

0,1 0,1 0,0 0,0 29,2 29,2 29,2 0,0 

Resultat 6,7 0,4 6,3 15,4 5,0 5,0 0,0 35,8 

3.2.1 Utfall till och med perioden 
Periodens resultat för kommunstyrelsen är ett överskott på 6,7 mnkr vilket 
motsvarar en positiv avvikelse mot periodens budget (0,4 mnkr) med 6,3 mnkr. 
Den huvudsakliga förklaringen är överskott från stadsledningskontoret (5,1 mnkr) 
och överskott från den politiska verksamheten (1,6 mnkr). Under avsnitt 4.3.1 
redogörs för de huvudsakliga orsakerna till den positiva avvikelsen. 

3.2.2 Prognos 
Prognosen för kommunstyrelsen är ett överskott på 5,0 mnkr vilket motsvarar en 
avvikelse mot budget med samma belopp. Den huvudsakliga förklaringen är 
överskott från stadsledningskontoret (1,6 mnkr) och överskott från den politiska 
verksamheten (3,4 mnkr). Under avsnitt 4.3.2 redogörs för de huvudsakliga 
orsakerna till denna positiva avvikelse. Prognosen per mars baseras på de 
förutsättningar som kan överblickas i nuläget men osäkerhetsfaktorerna är relativt 
stora så här tidigt på året och speciellt med hänsyn till hur coronaviruset covid-19 
kan komma att påverka stadsledningskontorets förutsättningar att bedriva sitt 
uppdrag. 
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4 Styrinformation till nämnden 

4.1 Grunduppdrag 

4.1.1 Styrinformation inom grunduppdraget 
Stadsledningskontorets organisation 

Under årets första kvartal har arbetet fortsatt med att anpassa verksamheten till 
kontorets nya organisation. Uppdraget är det samma men till skillnad mot tidigare 
processorganisation är nu kontorets huvudprocesser linjestyrda. Organisationen 
bygger dock fortfarande på samarbete över avdelningsgränser där kompetenser från 
övriga delar i organisationen deltar i processer utifrån sakkunskap. Målsättningen 
är såväl ökad kvalitet som effektivt användande av kontorets resurser. Fokus ligger 
bland annat på att tidigt fånga och belysa relevanta perspektiv/dimensioner i 
ärendeberedningen samt att öka förmågan att analysera resultat av utveckling av 
stadens verksamheter. Exempelvis skapas samverkansgrupper inom social och 
ekologisk dimension för att säkra att till exempel MR-perspektiv, miljöfrågor och 
klimatpåverkan blir belysta i beslutsunderlag och vid uppföljning. 

Digitalisering  

Systemmässiga möjligheter till ökad digitalisering bidrar positivt i bygget av 
strukturer för samarbeten och kvalitetssäkring av dokumentation. Personalens 
digitala kompetens har förstärkts under de senaste åren genom utbildningsinsatser 
och den digitala mognaden har påskyndats av situationen med arbete på distans. 
Bedömningen är att det sammantaget inneburit ökad användning av 
digitaliseringens möjligheter och ökad effektivitet i arbetet.   

Rullande uppdragsplan till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen gav i november 2019 stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram 
en rullande uppdragsplan på 6 månader med syfte att ge framförhållning i den 
politiska ärendeberedningen. Bortsett från några tillfällen under hösten 2020 har 
kommunstyrelsen fått en uppdragslista som lagts i NetPublicator i samband med 
kommunstyrelsens sammanträden. Från februari 2021 ser listan lite annorlunda ut, 
men den huvudsakliga informationen om datum när uppdraget gavs, om uppdrag 
kommer från kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, rubrik i kortversion, 
planerat datum för redovisning till kommunstyrelsen finns med. För att få högre 
kvalitet i underlaget redovisar stadsledningskontoret listan till kommunstyrelsen en 
gång per månad från våren 2021. Listan tas fram i slutet av varje månad och 
anmäls till nästkommande kommunstyrelsemöte. 

Utveckling av stadens gemensamma webbplats  

Stadsledningskontoret driver tillsammans med konsument- och medborgaservice 
ett projekt för att utveckla Göteborgs Stads externa webbplats goteborg.se, så att 
den blir bättre anpassad efter behoven hos boende, besökare och företagare. 
Projektet tittar på webbplatsens struktur, funktionalitet, utseende och hur vi 
organiserar oss bakom. Projektet pågår fram till årsskiftet 2022–2023. Projektet har 
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en styrgrupp med bred representation från förvaltningar och bolag.  

4.1.2 Uppdrag från kommunfullmäktiges budget 

4.1.2.1 Uppdrag stadsledningskontoret delrapporterar till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen, tillsammans med övriga nämnder och styrelser, får i 
uppdrag att ta fram en handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta 
områden år 2025 (dnr 1669/20)  

Uppdraget med att ta fram en handlingsplan pågår enligt plan. En intern styrgrupp 
samt arbetsgrupp är tillsatt. Uppdraget genomförs i nära samverkan med andra 
uppdrag på stadsledningskontoret som har koppling till trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande åtgärder, samt åtgärder för att minska kriminalitet. 

4.1.3 Uppdrag från kommunfullmäktige utanför budget 

4.1.3.1 Uppdrag stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen som nämnd att 
för egen del förklara genomförda 

1. Uppdraget att vid kommande revidering av Göteborgs Stads Leasing AB:s 
ägardirektiv, Göteborgs Stads Parkering AB:s ägardirektiv och 
trafiknämndens reglemente analysera om dessa kan justeras så att de starkare 
stödjer målet om en fossilfri fordonsflotta - diarienummer 0707/20  

I ärendet, Redovisning av uppdrag om förslag på hur stadens nämnder och bolag 
kan underlätta en snabb omställning till fossilfria fordon och arbetsmaskiner i 
stadens egna verksamheter, KF 2020-03-19 § 8, gavs Göteborgs Stads Leasing AB 
och trafiknämnden i uppdrag att, innan utgången av 2020, ta fram förslag till 
styrande dokument att ersätta befintliga styrdokument på miljöfordonsområdet 
samt revidera dokument för trafiksäkerhet i enlighet med stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande och att fortsätta arbetet i enlighet med kategoriplan för lätta fordon. 
Stadsledningskontoret gör bedömningen att syftet med uppdraget avseende 
reglementet uppnås genom det styrande dokument som Göteborgs Stads Leasing 
och trafikkontoret nu arbetat fram och som för närvarande är ute på remiss. Det nya 
dokumentet, Göteborgs Stads regel för miljö och säkerhetskrav för fordon, utgår 
från kommunfullmäktiges beslut 28 mars 2019 att Göteborgs stads fordonsflotta 
ska vara fossilfri senast 2023. 

Göteborgs Stads Leasing AB:s ägardirektiv har i samband med ärende Revidering 
av ägardirektiv för Göteborgs Stads Leasing AB (dnr 0686/20, KF 2020-05-14) 
analyserats avseende uppdraget. I ärendet bedömdes paragraferna fyra och sju ge 
bolaget styrning i linje med att stödja målet om en fossilfri fordonsflotta. 
Göteborgs Stads Parkering AB:s ägardirektiv har i samband med ärende 
Revidering av ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkering AB (dnr 1048/20, KF 
2020-10-15) analyserats avseende uppdraget. I ärendet bedömdes paragraf 15 kap 2 
ge bolaget styrning i linje med att stödja målet om en fossilfri fordonsflotta. 

2. Uppdraget om ändring av riktlinjer för negativa avvikelser under Covid19-
krisen i regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning, KF 2020-04-
16 §16 - diarienummer 0754/20  
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Punkt 2: Kommunstyrelsen får i uppdrag att följa upp de avsteg som görs i 
nämnderna och utifrån stadens samlade ekonomiska läge hantera konsekvenserna 
inom ramen för kommunfullmäktiges budget, och om det inte går, att föreslå 
finansieringslösningar för kommunfullmäktige. 

 
Punkt 3: Stadsledningskontoret får i uppdrag att genomföra eventuella 
konsekvensmässiga redaktionella ändringar av andra paragrafer i reglerna.   

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-16 med anledning av Covid19-krisen om 
en tillfällig revidering av Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget 
och uppföljning att gälla för budgetåret 2020. I samband med beslutet lämnades 
ovanstående uppdrag till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen har i samband med behandlingen av delårsrapporterna för mars 
och augusti föreslagit kommunfullmäktige att utöka nämndernas kommunbidrag 
för att finansiera uppdrag som föreslagits för att lindra effekterna av Covid-19 för 
brukare och personal. Utökningen föreslogs finansieras med nytt generellt 
statsbidrag respektive ianspråktagande av årets prognostiserade resultat. 

Några avsteg har inte skett i nämnderna som i övrigt har krävt hantering av 
kommunstyrelsen. 

4.1.4 Uppdrag från kommunstyrelsen 

4.1.4.1 Uppdrag stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att förklara 
fullgjorda 

1. Uppdraget om uppföljning av nämnders driftbudgetar - KS 2020-04-22, 
diarienummer 0813/20  

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att månadsvis rapportera samtliga nämnders 
uppföljning av driftbudgetar samt anledning till större avvikelser till 
kommunstyrelsen. Rapportering ska inte ske under sommarmånaderna. 
2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att särredovisa utvecklingen av 
försörjningsstödet i jämförelse med föregående år. 

Stadsledningskontoret har de månader där ovanstående uppgifter inte redovisats i 
ordinarie delårsrapport eller årsredovisningen, lämnat en redovisning till 
kommunstyrelsen i form av en powerpointpresentation. I presentationen har 
orsaker till större resultatavvikelser från nämndernas driftbudgetar beskrivits och 
en redovisning har även skett av försörjningsstödets utveckling. 

2. Uppdraget att återkomma med en redovisning av hur det nära ledarskapet 
har säkerställts vid sjukfrånvaro och ökad belastning under pandemin -
diarienummer 1541/20  

I ärendet, Redovisning av utredning gällande hur smittspridningen av Covid 19 
inom äldreomsorgen har kunnat leda till så många dödstal på vissa boenden, KS 
2020-11-11 § 918, gavs stadsledningskontoret uppdraget att återkomma med en 
redovisning av hur det nära ledarskapet har säkerställts vid sjukfrånvaro och ökad 
belastning under pandemin. Redovisningen baseras på uppgifter som inhämtats 
från Äldre samt vård och omsorgsförvaltningen. 

Under hösten 2020 fick områdeschefer inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård 
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uppdrag att tillsätta koordinatorer för smittspårning. Detta är att se som ett chefstöd 
som behövdes vid ökad arbetsbelastning för chefer i samband med smittspårning i 
verksamheterna. Exempel på uppgifter i rollen som koordinator är att hålla sig 
uppdaterad med aktuella rutiner och riktlinjer för screening och smittspårning samt 
se till att dessa är kända i verksamheterna. Andra exempel är telefonkontakter med 
läkare, smittskydd och medarbetare samt samordning av smittspårning. Vidare kan 
nämnas administrativ hantering kring provtagningar samt beställa/anmäla 
provtagningar/provtagningsmaterial från mottagningen för egentester inom 
förvaltningen. Koordinatorn skulle även delta i den styrgrupp som bestod av 
områdeschefer, sektorchef och medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS). 

En annan åtgärd som vidtogs var att anställa resurschefer. På detta sätt ökade det 
totala antalet chefer, vilket borgade för ökad trygghet om enhetschefer var 
frånvarande på grund av sjukdom eller om det fanns behov av extra chefsstöd på 
enheter med många smittade. Under helger fanns enhetschefer i beredskap, vilket 
innebar att det fanns tillgängliga chefer att kontakta. 

Specialistteamen med dygnet runt verksamhet har avlastat enhetschefer inom det 
ordinära boendet. Teamens huvudsyfte är att omhänderta misstänkt och konstaterat 
smittade tillsammans med begränsat antal medarbetare i syfte att begränsa 
smittspridningen. Teamen har avlastat ordinarie hemtjänst och inneburit förstärkt 
bemanning, vilket möjliggjort att ordinarie verksamhet har kunnat fortgå i hög 
utsträckning. För att ytterligare förstärka specialistteamen har VG-regionen 
genomfört hygienutbildningar som bidragit till ökad kunskap och trygghet i 
teamen. 

Rollen som medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) har inneburit förändrat 
arbetssätt. MAS har i högre grad avlastat enhetschefer i den dagliga verksamheten 
och bland annat utbildat medarbetare inom det ordinära boendet. 

Då sjukfrånvaron varit hög bland medarbetare under pandemin har 
Bemanningsenheterna som rekryterar timavlönade haft en ansträngd 
arbetssituation, vilket i sin tur påverkat chefer som inte alltid vetat om det funnits 
tillräckligt många medarbetare i tjänst. För att stötta Bemanningsenheterna och 
cheferna i verksamheterna har övriga stödfunktioner avsatt resurser. Exempel är att 
HR-specialister stöttat Bemanningsenheten i rekryteringsarbetet. Det s k 
snabbspåret via Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen är ett annat 
exempel på hur verksamheterna stöttades i arbetet att snabbt kunna rekrytera 
timavlönade. Att anställa fler timavlönade än under normala förhållanden ställer 
också ökade krav på introduktion av desamma. Under våren 2020 togs därför 
digitala introduktionsprogram fram för att stödja chefer vid introduktion av nya 
medarbetare. Introduktion av nya chefer genomfördes digitalt och innehöll avsnitt 
kring optimerad bemanning, vilket stödjer chefen i bemanningsplaneringen. 

Förvaltningarna har över tid ökat grundbemanningen i syfte att trygga tillgången på 
personal. I analyser av nyckeltal avseende antalet anställda har det varit svårt att se 
att detta skett. Det är då nödvändigt att ställa detta nyckeltal i relation till antalet 
nyttjade platser på äldreboendena och antalet utförda timmar inom det ordinära 
boendet. Såväl antalet nyttjade platser på äldreboende som antalet utförda timmar 
inom det ordinära boendet har varit färre under år 2020 än vad som finns tillgång 
till. 

Under hela tiden då pandemin pågått har budskapet till enhetschefer varit att 
verksamheten och tillgängligheten för medarbetare till närmaste chef ska 
prioriteras. Utvecklingsarbete har prioriterats ned och samtal har förts kontinuerligt 
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kring nya lösningar och vad som kan göras mindre av till förmån för ett nära 
ledarskap. 

4.1.4.2 Uppdrag stadsledningskontoret delrapporterar till kommunstyrelsen 

1. Uppdraget att i samverkan med idrotts- och föreningsnämnden och 
Familjebostäder i Göteborg AB, inleda en dialog med föreningen Galaxen 
med utgångspunkt att säkra verksamhetens fortlevnad och utveckling i 
Bergsjön på lång sikt. KS, 2021-01-13 § 27, diarienummer 1596/20.  

Föreningen Galaxen och Familjebostäder för regelbunden dialog utifrån kommande 
detaljplan för centrala Gärdsås (samråd planeras ske under kvartal två 2021) och 
utvecklingsprång för området/Bergsjön. Dialogen har sin utgångspunkt i att 
föreningen förfogar över. Samtal verksamheten som bedrivs i föreningens 
Galaxens regi ska säkras framåt. Familjebostäder dialog med föreningen har sikte 
på en övergång från 2022. I planerna ingår att verksamheten fortlever, med 
utveckling av djurhållning, caféverksamhet och att området får en bemannad 
parklek ”Slottsskogen i miniatyr”. Familjebostäder, Idrotts- och 
föreningsförvaltningen, socialförvaltning Nordost och stadsledningskontoret har 
haft gemensam avstämning och har enats om strategi att Familjebostäder för dialog 
med föreningen med sikte på övergång i samband med detaljplanearbete för 
området. Denna inriktning förutsätter dock att Familjebostäder och 
fastighetskontoret kan komma överens om detaljplanens utformning och 
ägandeskapet över den mark som pågår mellan parterna just nu. 

Finansieringsfrågan är för innevarande år att förenings- och verksamhetsbidrag 
beviljats via idrotts- och föreningsnämnd samt att hyressubvention för djurstall ges 
via socialförvaltning Nordost. Idrotts- och föreningsförvaltningen för fortsatt 
dialog med föreningen om hur en ökad egenfinansiering kan uppnås. Berörda 
parter i staden så som stadsledningskontoret, familjebostäder, idrott- och 
föreningsförvaltningen har träffats vid två tillfällen. Socialförvaltning Nordost har 
också deltagit vid ett av dessa tillfällen. Parterna ser alla vikten av att verksamheten 
säkras för området. Via Familjebostäders dialog med föreningen Galaxen är alla 
överens om att verksamheten som bedriver är en viktig verksamhet i Bergsjön för 
boende och besökande som ska säkras och leva vidare samt ges möjlighet att 
utvecklas på lång sikt.   

4.2 Styrning och ledning 

4.2.1 Plan för arbetsmiljö och hälsa 
Stadsledningskontorets plan för arbetsmiljö och hälsa gäller under 2021. En samlad 
uppföljning av planen görs i samverkan med de fackliga organisationerna i 
september-oktober parallellt med att en ny plan med giltighetstid för 2022 tas fram. 
I delårsrapporten redovisas därför valda delar av planen och inte en uppföljning av 
planen i sin helhet. 

Planen innehåller fyra prioriterade områden. Ledarskap, medarbetarskap, samt 
styrning, Attraktiv arbetsgivare, Utveckla samverkan och samverkansformer samt 
Uppföljning av arbetsmiljön med anledning av Covid-19. Gällande området kring 
samverkan har alla de aktiviteter som satts upp antingen avslutats eller påbörjats. 
Samma sak gäller för området kring Covid där vi genomfört de mätningar vi satt 
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upp att genomföra. Området ledarskap, medarbetarskap samt styrning så har 
chefsgruppen arbetat fram en definition av det nära ledarskapet. Även om många 
av de aktiviteter som satts upp i planen är genomförda är dessa områden av sådan 
art att det är ett ständigt aktuellt och att arbetet därför fortgår. 

4.2.2 Aktuella revisionsrapporter 
Efter granskningen av verksamhetsåret 2020 vill stadsrevisionen ha ett yttrande 
från kommunstyrelsen där det framgår vilka åtgärder kommunstyrelsen har gjort 
eller planerar att göra med anledning av lämnade rekommendationer i 
revisionsredogörelserna nedan. Yttrandet ska skickas till stadsrevisionen senast den 
18 juni 2021.   

1. Kommunstyrelsen, granskning av verksamhetsåret 2020 
2. Granskningen av Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut 2020. 

Granskningarna visar inte på några allvarliga fel och brister men innehåller ett par 
rekommendationer som stadsledningskontoret arbetar med i sitt förbättringsarbete. 
Stadsledningskontorets förslag till kommunstyrelsens yttrande är anmält till 
sammanträdet den 2 juni. Granskningar är anmälda till kommunstyrelsen för 
kännedom i samband med att de blivit klara, granskningen av kommunstyrelsen 
som ett anmälningsärende 2021-03-31 och granskningen av Göteborgs Stads 
räkenskaper och bokslut 2021-04-21. 

4.3 Ekonomisk uppföljning 
Budgeten för kommunstyrelsen 2021 innehåller en fördelning av den ekonomiska 
ramen på 366,6 mnkr på de två delar som utgör kommunledningen, det vill säga 
stadsledningskontorets verksamhet och den politiska verksamheten. Tabellen nedan 
åskådliggör strukturen och fördelningen av den ekonomiska ramen.  

Kommunstyrelsens resultaträkning innehåller även anslag och samordningsuppdrag 
som i sin helhet finansieras av kommuncentrala poster eller via intäkter från andra 
nämnder i staden. Posterna påverkar inte resultatet men omfattningen är ofta olika 
från år till år och bidrar därmed till avvikelser vid jämförelser mellan åren i 
resultaträkningen. Posterna kan också bidra till avvikelser vid jämförelse med 
budgeten. 

Resultatredovisning i sammandrag 

  Period Helår 

 Utfall Budget Avvikelse Utfall fg 
år Prognos Fg 

prognos Budget Bokslut 
fg år 

Hela 
kommun-
styrelsen 

        

Intäkter 31,6 35,6 -4,0 43,7 171,5 169,7 170,7 178,7 

Kostnader -116,5 -126,8 10,3 -125,9 -562,3 -560,5 -566,5 -532,4 

Kommun-
bidrag 91,6 91,6 0,0 97,6 366,6 366,6 366,6 389,4 
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Kommun-
internt bidrag 0,1 0,1 0,0 0,0 29,2 29,2 29,2 0,0 

Resultat 6,7 0,4 6,3 15,4 5,0 5,0 0,0 35,8 

         

SLK         

Intäkter 9,3 10,3 -1,0 16,1 45,7 43,9 44,6 57,0 

Kostnader -71,5 -76,8 5,3 -75,9 -342,8 -341,0 -343,3 -325,2 

Kommun-
bidrag 67,3 67,3 0,0 73,7 269,5 269,5 269,5 293,9 

Kommun-
internt bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2 29,2 29,2 0,0 

Resultat 5,1 0,8 4,3 13,9 1,6 1,6 0,0 25,8 

         

Politisk 
verksamhet         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 3,1 

Kostnader -22,7 -24,7 2,0 -23,2 -93,7 -93,7 -97,1 -88,6 

Kommun-
bidrag 24,3 24,3 0,0 23,9 97,1 97,1 97,1 95,5 

Resultat 1,6 -0,4 2,0 1,5 3,4 3,4 0,0 10,0 

         

Övrig 
verksamhet         

Intäkter 20,8 21,7 -0,9 24,5 86,1 86,1 86,1 84,8 

Kostnader -20,8 -21,7 0,9 -24,5 -86,1 86,1 -86,1 -84,8 

Kommun-
bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

         

Personal- 
och 
kompetens-
försörjning 

        

Intäkter 1,5 3,6 -2,1 2,8 39,7 39,7 40,0 33,9 

Kostnader -1,5 -3,6 2,1 -2,8 -39,7 -39,7 -40,0 -33,9 

Kommun-
bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

         

Personal- 
och 
kompetens-
försörjning 

        

Insats-
områden         
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Bemanning -0,1 -0,2 0,2 -0,8 5,3 5,3 5,3 4,6 

Kompetens-
utveckling 
förskola 

0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,3 1,9 

Kompetens-
utveckling 
skola 

0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7 3,7 4,3 

Kompetens-
utveckling 
äldreomsorg/
hälso- och 
sjukvård 

-0,1 -0,4 0,3 -0,4 6,7 6,7 6,7 6,4 

Kompetens-
utveckling 
IFO/funktions
hinder 

-0,7 -2,0 1,3 -1,2 12,9 12,9 12,9 9,8 

Övrig 
kompetens-
utveckling 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,6 

Chefs-
försörjning -0,1 -0,9 0,7 -0,2 5,0 5,0 5,0 3,1 

Leda, 
samordna 
och följa upp 
personal-
politiken 

-0,5 -0,1 -0,4 -0,3 4,0 4,0 4,0 3,2 

Summa -1,5 -3,6 2,1 -2,8 39,7 39,7 40,0 33,9 

4.3.1 Utfall till och med perioden 
Periodens resultat för kommunstyrelsen är ett överskott på 6,7 mnkr vilket 
motsvarar en positiv avvikelse mot periodens budget (0,4 mnkr) med 6,3 mnkr. 
Den huvudsakliga förklaringen är överskott från stadsledningskontoret (5,1 mnkr) 
och överskott från den politiska verksamheten (1,6 mnkr). Nedan redogörs för de 
huvudsakliga orsakerna till detta överskott. 

Stadsledningskontorets verksamhet 

Resultatet för stadsledningskontoret uppgår till 5,1 mnkr med en positiv avvikelse 
gentemot budgeten (0,8 mnkr) med 4,3 mnkr. Den positiva avvikelsen beror 
huvudsakligen på personalvakanser under perioden. 

Politisk verksamhet 

Resultatet för den politiska verksamheten uppgår till 1,6 mnkr med en positiv 
avvikelse gentemot budgeten (-0,4 mnkr) med 2,0 mnkr. Den positiva avvikelsen 
förklaras i huvudsak av lägre personalkostnader än budgeterat hos politiska 
sekreterare samt av att kostnaderna inte har upparbetats som budgeterat gällande 
kommunfullmäktiges representationsverksamhet. Orsaken till det sistnämnda är 
pandemins påverkan på bokningarna för representationsverksamheten.  

Personal- och kompetensförsörjning (finansieras av kommuncentrala poster) 

Intäkter och kostnader uppgår till 1,5 mnkr vilket motsvarar en budgetavvikelse på 
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2,1 mnkr jämför med budget (3,6 mnkr).  

Fackliga förtroendemän (faktureras) 

Intäkter och kostnader uppgår till 20,3 mnkr vilket motsvarar en budgetavvikelse 
på 0,5 mnkr jämfört med budget (20,8 mnkr). 

4.3.2 Prognos helår 
Prognosen för kommunstyrelsen är ett överskott på 5,0 mnkr vilket motsvarar en 
avvikelse mot budget med samma belopp. Prognosen är oförändrad jämfört med 
föregående prognos per februari. Nedan redogörs för de huvudsakliga orsakerna till 
denna positiva avvikelse.  

Stadsledningskontorets verksamhet 

Prognosen för stadsledningskontoret bedöms till ett överskott på 1,6 mnkr vilket 
motsvarar en avvikelse mot budget med samma belopp. Den positiva avvikelsen 
förklaras i huvudsak av personalvakanser under året.  

Politisk verksamhet 

Prognosen för den politiska verksamheten bedöms till ett överskott på 3,4 mnkr 
vilket motsvarar en avvikelse mot budget med samma belopp. Den positiva 
avvikelsen förklaras i huvudsak av lägre personalkostnader än budgeterat hos 
politiska sekreterare samt av pandemins påverkan på bokningarna för 
representationsverksamheten.  

Personal- och kompetensförsörjning (finansieras av kommuncentrala poster) 

Prognosen för intäkter och kostnader uppgår till 39,7 mnkr vilket motsvarar en 
avvikelse mot budget (40,0 mnkr) med 0,3 mnkr. Med anledning av rådande 
situation gällande Covid-19 kommer två aktiviteter inte att starta VT 2021, därav 
en avvikelse mot budgeten med 0,3 mnkr. 

Fackliga förtroendemän (faktureras) 

Prognosen för intäkter och kostnader uppgår till 83,3 mnkr vilket motsvarar årets 
budget.                  



 
                      Bilaga 2 

Redovisning av arbetet med stadens avhopparverksamhet 

I delårsrapporten redovisas två delar med arbetet som riktas mot stadens 
avhopparverksamhet dels uppföljning av ärende 0841/19 angående organisatoriskt 
samlad avhopparverksamhet, dels uppföljning enligt Göteborgs Stads riktlinje för 
arbete med avhoppare. 

Under 2020 beslutade kommunstyrelsen att inrätta en organisatoriskt samlad 
avhopparverksamhet från den 1 januari 2021. Inom ramen för arbetet med ny 
nämndorganisation beslutades att den organisatoriskt samlade 
avhopparverksamheten skulle tillföras socialnämnd centrum. I tjänsteutlåtandet 
som låg till grund för beslutet fanns uppgifter om att ekonomiska resurser skulle 
omfördelas för att finansiera den samlade avhopparverksamheten. Omfördelning 
skulle ske från socialnämnderna till den socialnämnd som fick uppdraget, det vill 
säga socialnämnd centrum. Några ekonomiska medel har dock ännu inte 
omfördelats i budget.  

I dagsläget finns inte någon samlad avhopparverksamhet i socialförvaltning 
centrum. Uppbyggnad av den samlade avhopparverksamheten pågår. 

Uppföljning 

I Göteborgs Stads riktlinje för arbete med avhoppare framgår att årsvis 
uppföljningsrapportering ska ske. Gällande riktlinje trädde i kraft den 1 december 
2019. Aktuell uppföljningsrapportering avser perioden 1 december 2019 till 31 
december 2020. Det är de före detta tio stadsdelarna som rapporterat in antalet 
avhopparärenden utifrån att ärendet uppfyller definitionen för ett avhopparärende 
som finns beskriven i stadens riktlinje för arbete med avhoppare. 

Under den tidsperiod som uppföljningen avser har stadsdelarnas socialtjänster i 
Göteborgs Stad sammantaget beviljat insats i 20 avhopparärenden. Av dessa 
ärenden pågick insats i tolv av ärendena efter årsskiftet 2020/2021. De åtta ärenden 
som startats men hunnit avslutas under tidsperioden hade en genomsnittlig 
varaktighet på ca 5 månader. Tre av dessa ärenden avslutades med anledning av att 
behov upphört eller tillgodosetts genom exempelvis flytt till annan ort. Två ärenden 
har avslutats på klientens egen begäran. Anledning till att individerna valt att 
avbryta framgår inte. I två fall har ärenden avslutats på grund av att individen haft 
tid att avtjäna på anstalt och i ett fall återföll individen i missbruk. I riktlinjen för 
arbete med avhoppare framgår att ett avhopparärende inte bör inledas om individen 
är misstänkt för allvarlig brottslighet som kan förväntas leda till ett längre 
frihetsberövande.  

Samtliga individer i avhopparärendena är män och 90 % av dem är mellan 20–30 
år. Det totala åldersspannet för individerna är 20–41 år. 

Beträffande individernas kriminella kontext återfinns 2 av 20 individer i mc-miljön 
och resterande 18 tillhörande annat kriminellt nätverk. Ingen av individerna 
kommer från våldsbejakande extremistisk miljö. Enligt befintlig riktlinje för arbete 
med avhoppare ingår avhoppare från våldsbejakande extremistisk miljö sedan 
december 2019. Inkluderingen av våldsbejakande extremistisk miljö har dock inte 
lett till att någon individ beviljats bistånd utifrån riktlinjen. Det innebär dock inte 
att det inte finns individer från våldsbejakande extremistisk miljö som socialtjänst 
arbetar stöttande och motiverande med utifrån sitt ordinarie uppdrag.  
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Insatserna som beviljats har varierat från nödbistånd till Passus eller någon annan 
likvärdig extern aktör med avhopparinriktning. Samtliga 20 individer har bedömts 
ha behov av skydd och/eller boende och samtliga har fått någon form av stöd för 
detta. Tio av avhopparärendena har klassats som särskilda avhopparärenden enligt 
de kriterier som finns beskrivna i stadens riktlinje för arbete med avhoppare. Den 
totala kostnaden för samtliga avhopparärenden utifrån beviljade insatser uppgår till 
ca 6,5 miljoner kronor. 

Uppföljningen visar att det finns en okunskap kring möjligheten att ansökan om 
statligt medel för avhoppare. Ansökan om statligt medel för avhoppare görs till 
Polismyndigheten. Här sker samverkan med Polismyndigheten för att få till stånd 
kompetenshöjande insats på området. 

Uppföljningen indikerar att det finns en kunskapsbrist i hur de särskilda 
avhopparärendena ska hanteras. I vissa fall har bedömning gjorts utan att 
avhoppartelefonen varit involverad. I andra fall har avhoppartelefonen gjort 
bedömning att ärendet är ett särskilt avhopparärende men det har sedan inte 
rapporterats av stadsdelen. Den samlade avhopparverksamheten som ska inrättas i 
socialförvaltning centrum kommer att handlägga samtliga särskilda 
avhopparärenden. I och med att handläggningen av dessa ärenden samlas inom 
socialförvaltning centrum kommer kunskapsbristen beträffande bedömning och 
hantering av särskilda avhopparärenden sannolikt att åtgärdas. I samband med att 
den samlade avhopparverksamheten startar kommer riktlinjen för arbetet med 
avhoppare att revideras och anpassas till den nya organisationen.  
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