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1 Inledning 
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 förvaltningens utveckling. 

Nämndens budget utgår från Göteborg 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. 

Från kommunfullmäktiges budget till nämndens budget och 
verksamhetsplan 

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. 
För att på ett bättre sätt tillvarata medarbetarnas kompetens avser förvaltningen att 
arbeta utifrån en tillitsbaserad ledning och styrning. Nämnden beslutar om 
verksamhetsplanen i februari 2021. 

Läsanvisning 

Budgetdokumentet innehåller sex avsnitt. I avsnittet som följer finns en 
sammanfattning av budgeten. I avsnitt tre finns en beskrivning av förutsättningarna 
kopplat till medarbetare och ekonomi. I avsnitt fyra finns de mål och uppdrag som 
riktats till nämnden och i avsnitt fem struktureras mål och uppdrag om för att bättre 
passa en tillitsbaserad ledning och styrning. I det sista avsnittet finns en 
beskrivning hur resurserna fördelas till avdelningarna inom förvaltningen. 
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2 Sammanfattning 
De ekonomiska förutsättningarna för Göteborgs stads nämnd för äldre samt vård 
och omsorg utgår från det tilldelade kommunbidraget på cirka 5700 miljoner 
kronor. Budgetprocessen har utgått ifrån verksamheternas tilldelade budget för 
2020 men med nödvändiga anpassningar utifrån förändringar i 
befolkningsunderlag och index. 

Nämndens ekonomiska risker är främst relaterade till merkostnader kopplade till 
pandemin samt till uppstarten av den nya förvaltningen. Det kommande året 
innebär ett stort arbete för att gemensamt skapa förutsättningarna för en likvärdig 
och effektiv ekonomi inom nämnden för äldre samt vård och omsorg. 

Pandemin har satt stora avtryck i de verksamheter som nämnden kommer att 
ansvara för och kommer även ha fortsatt stor påverkan på organisation, 
kompetensförsörjning och arbetsmiljö under 2021.  

Äldre samt vård och omsorgsförvaltningen har ca 8 500 medarbetare varav ca 300 
personer har ett chefsuppdrag. Även om det är många medarbetare som är 
direktöverförda till nya organisationen och behåller såväl kollegor som närmsta 
chef, så gäller det inte alla. Flera har fått förändrade uppdrag och ny 
organisationstillhörighet i grupper som tidigare inte har arbetat tillsammans. 
Sammantaget kommer detta att påverka den nya förvaltningens arbete det 
kommande året.  

Organisationskultur, ledarskap, medarbetarskap, kompetensförsörjning, arbetsmiljö 
och hälsa, samt jämställda och konkurrenskraftiga löner är fortsatt stora och viktiga 
utmaningar för förvaltningen att arbeta vidare med. 

De mål och uppdrag som tilldelats nämnden har delats in i tre områden för att 
tydliggöra arbetets inriktning; 1) de vi är till för, 2) medarbetare och arbetsmiljö 
samt, 3) ekonomi. Vidare har vissa mål från kommunfullmäktige klustrats för att 
öka tydligheten och minska antalet. Detta för att underlätta införandet av en 
tillitsbaserad ledning och styrning, vilket förvaltningen kommer att påbörja arbetet 
med under år 2021. 

Syftet med införandet av tillitsbaserad ledning och styrning är att bättre tillvarata 
medarbetarnas kompetenser till nytta för de som verksamheten är till för. 
Förvaltningen utgår ifrån Tillitsdelegationens definition av tillitsbaserad styrning: 

Styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och 
medborgarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att: 

• stimulera samverkan och helhetsperspektiv, 

• bygga tillitsfulla relationer, samt 

• säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren. 



 

Budget 2021   5 (18) 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden  
 2020-12-30 

3 Förutsättningar 

3.1 Personal 
Organisation och bemanning 

Äldre samt vård och omsorgsförvaltningen är en av de nya fackförvaltningarna i 
Göteborgs Stad från 2021. I förvaltningen finns verksamheter och medarbetare 
från samtliga tio stadsdelsförvaltningar samt social resursförvaltning. Sammanlagt 
har förvaltningen ca 8 500 anställda varav cirka 300 har chefsuppdrag.  

Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning handlar om att rätt kompetens ska finnas på rätt plats vid 
rätt tidpunkt och i rätt omfattning. Att attrahera och rekrytera nya medarbetare, 
behålla och säkra kompetens samt att motivera och utveckla medarbetare utifrån 
verksamhetens behov och utmaningar är förvaltningens stora utmaning. En god 
introduktion vid nyanställning ger trygghet i det nya uppdraget. Att vara delaktig i 
att påverka och utveckla verksamheten ger motivation och skapar engagemang, 
vilket bidrar till utveckling inom olika yrken och hög kvalitet i förvaltningens 
verksamheter. Förvaltningen har flera yrkesgrupper som är svåra att attrahera och 
rekrytera, sjuksköterskor är en sådan, enhetschefer med flerårig erfarenhet en 
annan. För att säkra kompetensen krävs ett fortsatt långsiktigt och uthålligt arbete 
med bland annat attraktiva anställningsvillkor, samordnad och kvalitetssäkrad 
rekrytering, systematisk introduktion och regelbunden kompetensutveckling.  

Kultur, ledarskap och medarbetarskap 

Flera medarbetare och chefer på enhetsnivå har direktöverförts från sin tidigare 
förvaltning vilket innebär att de kommer fortsatt ha samma kollegor och chef. 
Samtidigt finns det också många medarbetare och chefer som är nya för varandra. 
Alla har med sig olika erfarenheter, arbetssätt och kulturer från tidigare 
arbetsplatser. Organisationen behöver därför vara medveten om skillnader, ta vara 
på det som är bra och arbeta långsiktigt med den gemensamma kulturen i den nya 
förvaltningen.  

Göteborgs stads fyra förhållningssätt ”vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi 
bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt” ska vara ledande i hur 
uppdragen utförs hur resultatet följs upp. I den nya förvaltningen behöver vi 
fortsätta dialogen om hur vi omsätter förhållningssätten i våra beteenden. 

Ledarskap kan beskrivas som konsten att leda, motivera och engagera människor 
för att nå måluppfyllelse. Ledarens förmåga att kommunicera, agera och vara 
lyhörd bidrar till att förvaltningen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Med hög 
arbetsbelastning minskar möjligheten att vara en närvarande och motiverande 
chef. I den nya förvaltningen kommer därför det påbörjade arbetet med chefernas 
organisatoriska förutsättningar i samarbete med Göteborgs universitet att fortsätta. 
Arbetet rör det som påverkar ledarskapet såsom mandat, antal medarbetare per 
chef samt tillgång till stöd. 

Medarbetarskap kan beskrivas som delaktighet och medskapande, vilket belyser 
vikten av uppmuntran till utveckling och ansvarstagande utifrån ett aktivt och lyhört 
ledarskap. Det är i mötet mellan engagerade medarbetare och de vi är till för som 
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upplevelsen av kvalitet uppstår. För att stimulera och uppmuntra till delaktighet och 
medskapande kommer förvaltningen att utveckla en modell och tillämpning av 
tillitsbaserat ledarskap.  

Arbetsmiljö och hälsa 

En attraktiv arbetsgivare främjas av ett välfungerande systematiskt hälso- och 
arbetsmiljöarbete (SAM). Förvaltningen ska fortsätta det pågående arbetet med att 
säkerställa en hög kunskap hos chefer, medarbetare och skyddsombud. Det görs 
bland annat genom utbildningar med fokus på främjande arbete ur ett 
organisatoriskt perspektiv. 

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 upplevelse av hög arbetsbelastning. 
Pandemin har i hög grad påverkat de organisatoriska förutsättningarna i 
verksamheterna såväl som chefers och medarbetares upplevelse av sin 
arbetsmiljö. Nya uppdrag och arbetsmoment har tillkommit, kraven på snabb 
omställning på grund av förändrade förutsättningar har varit mer frekventa än 
tidigare år.  

Pandemins effekter, såväl positiva som negativa, på arbetssättet och arbetsmiljö, 
är något den nya förvaltningen kommer att behöva arbeta vidare med under 2021. 
Belastningen på organisationen har i perioder varit mycket hög och behöver därför 
ges särskild uppmärksamhet i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Delar av förvaltningens organisation kommer att vara helt nya i sin 
sammansättning, det gäller exempelvis nya chefsuppdrag och alla stödfunktioner. 
För dessa funktioner kommer det att vara särskilt viktigt att arbeta med att 
tydliggöra uppdrag och tillhörighet i organisationen, inte minst med tanke på de 
rådande rekommendationerna på arbete hemifrån. 
 
Jämställda och konkurrenskraftiga löner 

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

Utifrån lönekartläggning bör förvaltningens löneutrymme differentieras mellan 
yrkesgrupper, ta hänsyn till efterfrågan för olika yrkesgrupper och dess 
marknadslöneläge samt individuella prestationer. Med en ökad lönespridning inom 
de olika befattningarna ökar möjligheterna att främja en god löneutveckling för ett 
helt yrkesliv. 

3.2 Ekonomi 
Göteborgs stads budget för 2021 beslutades av kommunfullmäktige 5 november. 
Budgeten har en oförändrad skattesats och på grund av de ekonomiska 
konsekvenserna till följd av pandemin fattar kommunfullmäktige beslut att nyttja 
resultatutjämningsreserven under 2021. Nämnden för Äldre samt vård och omsorg 
har tilldelats ett kommunbidrag på 5 706,5 miljoner kronor.  

Budgetramen för nämnden är beräknad utifrån verksamhetens nettokostnader 
2019. Ramen innehåller också justeringar utifrån organisatoriska förändringar till 
exempel senior Göteborg och äldreboendeplaneringen samt omfördelningar utifrån 
nämndens ansvar. Därutöver har nämnden ansvar för hälso- och sjukvård, delar av 



 

Budget 2021   7 (18) 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden  
 2020-12-30 

intern service och trygghetsjouren som inte ligger inom tilldelad ram utan utförs på 
uppdrag av andra nämnder. Nämnden kommer under året debitera kostnader för 
detta till andra förvaltningar, bland annat nämnden för funktionsstöd och de fyra 
socialnämnderna.  

I ramen har också avdrag gjorts motsvarande 25 % av förvaltningsövergripande 
overhead och den tilldelade kompensationen för index är 1,5 %. 

Ekonomisk omställning och eventuella risker under 2021: 

• Ett viktigt omställningsarbete behöver omhändertas av förvaltningen utifrån 
de nya förutsättningarna till exempel av förvaltningens administrativa 
processer. 

• En ekonomisk risk för förvaltningen är merkostnader kopplat till pandemin 
och konsekvenser av det finns främst inom avdelning vård- och 
omsorgsboende, hemtjänsten samt hälso- och sjukvård. 

• Behov av något högre nämndreserv på grund av förvaltningens uppstart då 
det kan finns oförutsedda kostnadsökningar som inte varit kända i 
budgetarbetet. 

Eget Kapital 

Syftet med det egna kapitalet är att ha ekonomisk handlingsberedskap över tid. 
Dels för oförutsedda händelser dels för att hantera hastigt förändrade 
förutsättningar som överstiger den tilldelade budgetramen. Reglerna för 
användandet av eget kapital innebär att nämnden får tillfälligt disponera 0,5 % av 
tilldelad budgetram per år. Under 2020 kunde 1,5 % disponeras av nämnderna och 
då till ökade kostnader kopplade till pandemin. För att ianspråkta en större andel 
krävs godkännande från kommunstyrelsen 

Då stadsdelsorganisationen upphör kommer det egna kapitalet för de nya 
nämnderna regleras i bokslutsberedningen. Storleken på det egna kapitalet bygger 
på faktorer som omsättning och risker för nämnden. När bokslutsberedningen är 
hanterad i kommunfullmäktige kommer nämnden för äldre- samt vård och 
omsorgsförvaltningen tilldelas ett eget kapital. 
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4 Politiska mål och uppdrag 
Kommunfullmäktiges budget innehåller olika typer av mål. Det finns 15 
övergripande verksamhetsmål som är kopplade till tre övergripande mål för staden. 
Mål inom denna kategori är breda i sin karaktär gällande vad som ska uppnås 
utifrån det övergripande mål som de svarar mot. 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställer indikatorer och följer upp 
dessa centralt. Dock pekar kommunfullmäktige ut vilka indikatorer som är av 
särskild vikt för varje enskild nämnd att beakta i sin planering. Dessa mål och 
indikatorer ska utgöra en grund i nämndernas planering för kommande år och i 
arbetet att själva formulera verksamhetsnära mål utifrån nämndens perspektiv. 

Utöver dessa mål innehåller kommunfullmäktiges budget två andra typer av mål 
som är mer direkt riktade till respektive nämnd. Dels organisationsmål som också 
har fastställda indikatorer som följs upp både centralt och lokalt  i nämnderna dels 
kommunfullmäktiges specifika mål för respektive nämnd där nämnderna själva har 
i uppdrag att identifiera relevanta indikatorer kopplat till respektive mål. 

Nedanstående avsnitt redogör för de mål och uppdrag som är direkt riktade till 
nämnden från kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges mål och uppdrag har 
sedan anpassats till Äldre samt vård- och omsorgsnämndens verksamhet. Ramen 
från nämnden till förvaltningen och dess arbete utgörs av tabellen i avsnittet fem. 
Nämnden beslutar sedan om en verksamhetsplan i februari som beskriver 
planeringen kopplat till målen och uppdragen i form av strategier och beskrivningar 
av hur förvaltningen ska arbeta under året. 

4.1 Kommunfullmäktiges övergripande 
verksamhetsmål och indikatorer - underlag 
för nämndens planering 

Kommunfullmäktiges 
mål Indikator Målvärde 

2021 
Målvärde 
2022 

Målvärde 
2023 

Målvärde 
2030 

Göteborg har en 
budget i balans och 
långsiktigt hållbara 
finanser 
 

Staden ska ha god 
ekonomisk 
hushållning i 
verksamheterna. 
 

    

Göteborg har en 
värdig äldreomsorg 
med trygghet och 
självbestämmande 
 

Nöjd Medborgar-
Index- 
Äldreomsorg. 
 

52 55 55 57 

Brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg 
- helhetssyn, andel 
(%) 
 

90% 93% 95% 90% 

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg- 
helhetssyn, andel 
(%). 
 

86% 87% 87% 90% 
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Kommunfullmäktiges 
mål Indikator Målvärde 

2021 
Målvärde 
2022 

Målvärde 
2023 

Målvärde 
2030 

Brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg -
trygghet, andel 
(%). 
 

86% 87% 87% 90% 

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg -
besväras ofta av 
ensamhet, andel 
(%). 
 

15% 12% 10% 5% 

Brukarbedömning  
hemtjänst 
äldreomsorg -
besväras av 
ensamhet 
kommun, andel 
(%). 
 

44% 41% 38% 20% 

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg -
möjlighet påverka 
tider, andel (%). 
 

60% 62% 63% 70% 

Brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg -
möjlighet påverka 
tider, andel (%). 
 

60% 62% 63% 70% 

Göteborg är en jämlik 
stad med gemenskap 
och tillit 
 

Invånare 16–84 år 
med avsaknad av 
tillit till andra, andel 
(%) 
 

27% 26% 25% 20% 

SCB:s 
medborgarunder-
sökning: Nöjd-
Inflytande-Index 
(NII)– Totalindex 
 

36 37 38 50 
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4.2 Kommunfullmäktiges mål för nämnden 
Kommunfullmäktiges mål 

Nöjdheten med äldreomsorgen ska öka så att Göteborg ligger i topp bland storstäderna i 
nationella jämförelser. 
 

Göteborgarnas livskvalitet ska öka. 
 

Kompetensförsörjningsarbetet inom äldreomsorgen ska förstärkas och 
personalkontinuiteten ska öka. 
 

4.3 Organisationsmål och indikatorer till 
nämnden 

Kommunfullmäktiges 
mål Indikator Målvärd

e 2021 
Målvärd
e 2022 

Målvärd
e 2023 

Målvärd
e 2030 

Göteborgarna får 
valuta för skatten och 
en välfärd med hög 
kvalitet 
 

     

Göteborgs Stad är en 
attraktiv arbetsgivare 
med goda 
arbetsvillkor 
 

Medarbetar-
engagemang 
(HME) totalt 
kommunen – 
Totalindex. 
 

80 81 81 85 

Sjukfrånvaro 
kommunalt 
anställda totalt, 
(%). 
 

8,2% 8,1% 8% 7% 
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4.4 Kommunfullmäktiges budgetuppdrag till 
nämnden 

Kommunfullmäktiges budgetuppdrag 

Nämnden för äldre samt vård och omsorg får i uppdrag att införa strukturerad fortbildning 
i den ordinarie verksamheten. 

Nämnden för äldre samt vård och omsorg får i uppdrag att ta fram en tydlig målbild för att 
öka personalkontinuiteten. 

Nämnden för äldre samt vård och omsorg får i uppdrag att utreda hur den medicinska 
kompetensen kan förstärkas inom äldreomsorgen som en del i ledarskapet. 

Nämnden för äldre samt vård och omsorg får i uppdrag att säkerställa, harmonisera och 
systematisera utbildningsinsatser avseende basala hygienkrav. 

Nämnden för äldre samt vård och omsorg får i uppdrag att säkerställa att det finns 
kompetens i det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa och depression bland äldre. 

Nämnden för äldre samt vård och omsorg får i uppdrag att genomföra en särskild 
satsning på ökad digital kompetens och delaktighet hos seniorer. 

Nämnden för äldre samt vård och omsorg får i uppdrag att säkerställa att de språkkrav 
som i dag finns i hemtjänsten även gäller för äldreomsorgen i övrigt. 

Nämnden för äldre samt vård och omsorg får i uppdrag att ta fram en plattform för match-
making för seniorer, volontärer och andra göteborgare som vill gå på aktiviteter 
tillsammans. 

Nämnden för äldre samt vård och omsorg får i uppdrag att samordna en gemensam 
bemanning för äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården för att säkra 
kompetensförsörjningen av sjuksköterskor. 

Nämnden för äldre samt vård och omsorg får i uppdrag att distribuera broddar till äldre i 
enlighet med intentionerna i kommunfullmäktiges beslut. 

Nämnden för äldre samt vård och omsorg får i uppdrag att införa ett system där brukaren 
fritt får välja bland de äldreboenden som finns tillgängliga i Göteborgs Stad. 

Nämnden för äldre samt vård och omsorg får i uppdrag att utreda införandet av en 
eventuell avgift vid avbokade besök med kort varsel samt hur det påverkar utförarna. 
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5 Målstruktur och uppdrag från 
nämnd och underlag för 
förvaltningens 
verksamhetsplanering 
Målstruktur och tillitsbaserad styrning och ledning 

Förvaltningen kommer under 2021 att påbörja arbetet med en ledning och styrning 
utifrån tillit. Förändringsarbetet ska ses som långsiktigt då det kräver mycket 
samordning och påverkar alla delar av organisationen. Tålamod kommer att 
behövas i arbetet.  Redan nu i budgeten kan dock vissa viktiga förutsättningar som 
underlättar förändringsarbetet upprättas. Nedan följer en kort redogörelse för vad 
Tillitsdelegationen kom fram till och som kommer att användas som förhållningssätt 
och grund för strategier vid det praktiska förändringsarbetet. Samtligt ger det en 
förklaringsgrund till målstrukturen i tabellen sist i avsnittet. 

 

”Styrningen ska ta till vara medarbetarnas kompetens till nytta för medborgare och 
företag. Det är utgångspunkten i regeringens tillitsreform.” 

Regeringsförklaringen september 2016 

 

I Tillitsdelegationens betänkande (Med tillit växer handlingsutrymmet - tillitsbaserad 
styrning och ledning av välfärdssektorn SOU 2018:47) definieras tillitsbaserad 
styrning enligt följande: 

Styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och 
medborgarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att: 

• stimulera samverkan och helhetsperspektiv, 

• bygga tillitsfulla relationer, samt 

• säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren. 

 

För att kunna analysera insatser och deras koppling till idén om tillitsbaserad 
styrning och ledning, men också för att vägleda vid planering av insatser har 
Tillitsdelegationen identifierat sju vägledande principer. Sex av principerna, 
brukarens fokus, öppenhet, delegering, stöd, samverkan och kunskap ryms inom 
de tre områdena kultur och ledarskap, styrning och organisering/struktur. Genom 
tillämpning av de sex principerna skapas förutsättningar för att den sjunde ska 
gälla i organisationen; ”Tillit – Att som utgångspunkt helst välja att lita på motparten 
i stället för att misstro den. Gäller framför allt i nedåtriktade relationer i hierarkin.” 

Tillitsbaserad styrning och ledning kan illustreras som ett samspel mellan de tre 
områdena. Kultur och ledarskap, styrning och organisation påverkar varandra och 
det krävs arbete med samtliga dessa tre delar för att åstadkomma en tillitsbaserad 
verksamhet. Det betyder också att den högsta beslutande nivån måste vara 
engagerad och vilja åstadkomma förändringen. Utan en anpassad styrning kan 
organisationen bara nå till en viss nivå även om man arbetar aktivt med kultur och 
organisation. 
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I forskningsantologin ”Styra och leda med tillit – forskning och praktik” 
sammanfattar Tillitsdelegationens forskningsledare insikter om vad som är viktigt 
vid tillitsbyggande (Bringselius 2018) och följande två punkter rör relationen nämnd 
– förvaltning.  

• Tillitsfull dialog mellan tjänstemän och politiker 

• Begränsat antal mål, regler och krav på återrapportering. 

 

Samtidigt sägs i forskningsantologin att ”Tillit innebär inte att vi ska sluta att mäta 
och kontrollera – mätning krävs, men omfattningen ska minska och vi ska 
säkerställa att kontrollen blir mer ändamålsenlig.” 

Anpassning och utformning av målstruktur 

Nedan har de mål och uppdrag som tilldelats nämnden strukturerats om. 
Omstruktureringen har gjorts för att underlätta tillämpningen av en tillitsbaserad 
ledning och styrning. Mål och uppdrag har delats in i tre områden för att tydliggöra 
arbetets inriktning. Mellan två av områdena, medarbetarna och arbetsmiljön, samt 
de vi är till för finns ett nära samband i form av själva mötet, tjänsteproduktionen.  
På sikt måste dessa båda gruppers behov balanseras och tillfredsställas. Det 
tredje området, ekonomi skapar ramen för de två andra områdena.  

Vissa mål från kommunfullmäktige klustrats för att öka tydligheten och samtidigt 
minska antalet. Uppdragen har sorterats in under två av områdena. Indikatorerna 
har sorterats in under lämpliga mål. Indikatorerna från kommunfullmäktige mäts på 
central nivå men efter omorganisationen till en fackförvaltning blir de flesta av 
indikatorerna användbara för denna nämnd, till exempel indikatorn Nöjd 
Medborgar-Index – Äldreomsorg. En indikator specifikt för Äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden har lagts till, personalkontinuitet/personalomsättning, för att 
svara upp mot det direkt riktade målet "Kompetensförsörjnings-arbetet inom 
äldreomsorgen ska förstärkas och personalkontinuiteten ska öka". 

I tabellen nedan återfinns alla de mål, uppdrag och indikatorer som det redogjorts 
för i kapital fyra. Genom omstruktureringen skapas en ökad tydlighet vilket 
underlättar kommunikationen. Samtidigt skapas förutsättningar för förvaltningen att 
inleda arbetet med en tillitsbaserad ledning och styrning. 
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Område Uppdrag Mål Indikatorer per mål 

De vi är till 
för 

att genomföra en särskild satsning på 
ökad digital kompetens och delaktighet 
hos seniorer. 

Göteborg har en värdig 
äldreomsorg med trygghet 

och självbestämmande. 
Göteborg ligger i topp 
bland storstäderna i 
nationell jämförelse. 

Brukarbedömning, 
hemtjänst och särskilt 
boende äldreomsorg, 
Socialstyrelsen 

att ta fram en plattform för match-making 
förseniorer, volontärer och andra 
göteborgare som vill gå på aktiviteter 
tillsammans. 

Nöjd Medborgar-Index – 
Äldreomsorg 

att distribuera broddar till äldre i enlighet 
med intentionerna i kommunfullmäktiges 
beslut. 

Göteborgarnas livskvalitet 
ska öka. Göteborg är en 

jämlik stad med 
gemenskap och tillit.  

Invånare16–84 år med 
avsaknad tillit till andra 

att införa ett system där brukaren fritt får 
välja bland de äldreboenden som finns 
tillgängliga i Göteborgs Stad. 

Nöjd-Inflytande-Index (NII) 
– Totalindex, SCB:s 
medborgare-undersökning 

att utreda införandet av en eventuell 
avgift vid avbokade besök med kort 
varsel samt hur det påverkar utförarna. 

  . 

Medarbetare 
och 

arbetsmiljö 

att säkerställa, harmonisera och 
systematisera utbildningsinsatser 
avseende basala hygienkrav. Göteborgs Stad är en 

attraktiv arbetsgivare med 
goda arbetsvillkor. 

Hållbart medarbetar-
engagemang (HME) 

att säkerställa att det finns kompetens i 
det förebyggande arbetet mot psykisk 
ohälsa och depression bland äldre. 

Sjukfrånvaro 

att säkerställa att de språkkrav som i dag 
finns i hemtjänsten även gäller för 
äldreomsorgen i övrigt. 

Kompetensförsörjnings-
arbetet inom 

äldreomsorgen ska 
förstärkas och 

personalkontinuiteten ska 
öka 

Personalkontinuitet, 
personalomsättning 

att samordna en gemensam bemanning 
för äldreomsorgen och den kommunala 
hälso- och sjukvården för att säkra 
kompetensförsörjningen av 
sjuksköterskor. 

    

att införa strukturerad fortbildning i den 
ordinarie verksamheten.     

att ta fram en tydlig målbild för att öka 
personalkontinuiteten   . 

att utreda hur den medicinska 
kompetensen kan förstärkas inom 
äldreomsorgen som en del i ledarskapet 

    

Ekonomi 

  
Göteborgarna får valuta för 
skatten och en välfärd med 
hög kvalitet. 

Kostnad äldreomsorg 
kr/inv. 

  
Göteborg har en budget i 
balans och långsiktigt 
hållbara finanser. 

Följsamhet budget 
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6 Resursfördelning 
Förvaltningens föreslagna fördelning av kommunbidraget per avdelning utgår ifrån 
verksamheternas budget för 2020. Det gäller verksamheter som nämnden 
ansvarar för såväl som det nämndens verksamheter producerar till andra nämnder 
som nämnden för funktionsstöd och socialnämnderna 

Därutöver har avdelningarnas ramar justerats utifrån nödvändiga 
indexanpassningar för 2021. Det gäller för bland annat löner, lokaler och nya 
prisnivåer. Ramarna har också anpassats utifrån befolknings- och 
behovsförändringar som väntas under 2021. Förvaltningen kommer löpande se 
över sina processer och kontinuerligt arbeta med effektiviseringar för att nyttja de 
ekonomiska medlen på bästa sätt.  

I kommunfullmäktiges budget har förvaltningsövergripande overhead minskats 
med 25%. Begreppet OH-kostnader har i förvaltningens budgetarbete definierats 
som kostnader relaterade till:  

• Kommungemensamma IT- och administrativa tjänster 

• Förvaltningsgemensamma lokaler  

• Förvaltningsgemensamma stödresurser  

Förvaltningen har och kommer fortsätta att arbeta med åtgärder inom samtliga 
dessa tre områden.  

Kommungemensamma IT- och administrativa tjänster utgör en stor del av 
kostnaderna. Här behöver förvaltningen koppla ett strategiskt grepp om styrningen 
av det fortsatta digitaliseringsarbetet, där en viktig aspekt blir att identifiera de 
hemtagningseffekter – kostnadsbesparingar och kvalitetsvinster – som 
investeringarna i välfärdsteknik och nya IT-lösningar möjliggör.  

Den strategiska lokalförsörjningsprocessen kommer att ses över under året, vilket 
blir början på ett långsiktigt arbete för att hitta effektiviseringar och nyttja lokaler på 
ändamålsenligt sätt så att rätt del av budgetmedlen läggs på lokaler. Här finns den 
stora potentialen på några års sikt men arbetet påbörjas nu.   

Vad gäller stödresurser har en anpassning av personalkostnader redan kunnat 
göras i och med införandet av ny nämndorganisation, där andra- och tredje linjens 
chefsorganisation minskats i omfång. Nu kommer arbetet fortsätta med bland 
annat genomgång av utvalda stödresurser inom förvaltningen i syfte att se över hur 
behovet matchar gjord resurstilldelning. När förvaltningen bildades fördelades 
resurser utifrån storlek, uppdrag och befintliga resurser hos avlämnande 
förvaltningar. Nu behöver förvaltningen identifiera vilka stordriftsfördelar och behov 
som finns utifrån de uppdrag och ansvarsområden som åligger den nya 
organisationen.   

Förvaltningen bedömer att en budgetreserv på drygt 1% behövs för att kunna 
hantera uppstarten av en ny förvaltning. Utifrån nuvarande förutsättningar och 
känd information har ramar tilldelats avdelningarna. Det finns en risk att 
oförutsedda kostnader uppstår under året som inte är budgeterade för, vilket då 
behöver hanteras genom budgetreserven.  

Utifrån budgetprinciperna som har tillämpats i förslaget till budget täcker tilldelad 
ram för att finansiera identifierad verksamhet med 2021 års kostnadsnivå. 
Samtidigt kommer förvaltningen under året följa den ekonomiska utvecklingen 
nogsamt och korrigeringar mellan avdelningarna kan behöva göras allt eftersom 
verksamheten faller på plats. 
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Det finns osäkerheter som behöver beaktas, däribland de ekonomiska 
konsekvenserna för förvaltningens merkostnader kopplat till pandemin som kan 
påverka planeringsförutsättningarna. Regeringen har aviserat att man avser föreslå 
att ytterligare statsbidrag för merkostnader Covid-19 förlängs men i dagsläget finns 
inte beslut i frågan och till viss del inte med i föreslagen budget. Förvaltningen 
arbetar med de nödvändiga insatser Covid-19 kräver för att hantera pandemin 
däribland den nödvändiga förstärkning i bemanningen och bevakar finansieringen 
kring detta. Utöver statsbidrag för Covid-19 har regeringen aviserat andra 
statsbidrag för bland annat utveckling av kommuners vård och omsorg av äldre 
personer, digitalisering och kompetensstärkande insatser för medarbetare. 
Förvaltningen avvaktar beslut därav finns dessa medel inte med i föreslagen 
budget. Förvaltningen kommer informera om finansiering och hanteringen allt 
eftersom nya beslut är tagna kring statsbidrag.  

Förvaltningen behöver också kontinuerligt göra anpassning utifrån befolknings- och 
behovsförändringarna inom vård- och omsorgsboende samt hemtjänsten. 
Därutöver behöver ett fortsatt arbete göras inom hemtjänsten för att skapa goda 
förutsättningar för chefer och medarbetare men också att förhålla verksamheten till 
den beslutade kostnadsnivån. Beslutad budget i kommunfullmäktige innebär också 
ett arbete och eventuellt ekonomisk omställning med uppdraget att äldre fritt får 
välja bland de äldreboenden som finns tillgängliga i Göteborgs Stad.  

Under året behöver ett arbete göras för att hitta gemensamma 
resurstilldelningsmodeller som ska gälla i nämnden för äldre samt vård och 
omsorg. Tilldelningen i budget bygger på historik från olika nämnder som kan 
innebära olika förutsättningar bland nämndens verksamheter. Under året behöver 
förvaltningen arbeta fram likvärdiga och effektiva ekonomiska modeller för att ge 
förutsättningar till en mer enhetlig budget 2022.  
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Budgetramar 2021 

 

Avdelning (mnkr) Budget 2021 Andel av nämndens 
ram 

Myndighet 1 531 27% 
Hälso- och sjukvård 807 14% 
Hälsofrämjande och förebyggande 98 1,5% 
Service 257 4,5 % 
Vård- och omsorgsboende 2 048 36 % 
Hemtjänst 231 4 % 
Förvaltningsgemensamt och stödfunktioner 734 * 13 % 
Total ram 5 706 100% 

Fotnot: Preliminära ramar och kan komma uppdateras under januari.  
*Inkluderar bland annat budgetreserv, kommungemensamma kostnader, löneindex 2021, köpt boende 
Kallebäck och Bergsjöhöjd samt förvaltningsgemensamma kostnader för lokaler. 

 

Avdelning (mnkr) Budget 2021 Andel av nämndens ram 

Myndighet 1 531   

   LOV- finansierad hemtjänst  1 000 65% 

   Tre stiftelser  300 20% 

   Köpt vård och omsorgsboende 200 15% 

      
Avdelning (mnkr) Budget 2021 Andel av nämndens ram 

Hälso- och sjukvård 807   

   Medarbetare 700 87% 

   Skyddsutrustning 100 13% 

   Hälso- och sjukvårdsinsatser till Funktionsstöd 70   

      
Avdelning (mnkr) Budget 2021 Andel av nämndens ram 

Hälsofrämjande och förebyggande 98   

   Medarbetare 85 87% 

   Lokaler och övrigt 13 13% 

      
Avdelning (mnkr) Budget 2021 Andel av nämndens ram 

Service 257   

   Medarbetare 180 70% 

   Övrigt ex. livsmedel & förbrukningsmaterial 77 30% 

   Försäljning servicetjänster övriga förvaltningar 100   

      
Avdelning (mnkr) Budget 2021 Andel av nämndens ram 

Vård- och omsorgsboende 2 048   

   Medarbetare 1 600 80% 
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   Lokaler 300 15% 

   Övrigt ex. förbrukningsmaterial 100 5% 

      
Avdelning (mnkr) Budget 2021 Andel av nämndens ram 

Hemtjänst ej LOV-finansierad del 231   

   Medarbetare ex. natt och larm 200 85% 

   Lokaler 21 10% 

   Digitala lås 10 5% 

      
Avdelning (mnkr) Budget 2021 Andel av nämndens ram 

Förvaltningsgemensamt och stödfunktioner 734    

   Stödgemensamma resurser* 270 40% 

   Kommungemensamma IT- och adm. tjänster 200 27% 

   Lönerevision 2021 100 15% 

   Budgetreserv 60 8% 

   Kallebäck och Bergsjöhöjd 60 8% 

   Förvaltningsgemensamma lokaler 44 2% 

Fotnot: 

*Stödgemensamma resurser inkluderar HR, ekonomi, kansli, administration, trygghetsjouren, 
MAS/MAR/SAS, enheten för kontrakt och uppföljning, fackliga kostnader, säkerhet, nämnden och 
förvaltningsledningen. 
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