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Delårsrapport per mars 2021  

Förslag till beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner delårsrapport per mars 2021.  

2. Nämnden för funktionsstöd godkänner indikatorer till verksamhetsplan 2021 

enligt tjänsteutlåtandets bilaga 4. 

3. Nämnden för funktionsstöd översänder rapporten till kommunstyrelsen. 

4. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning  
Enligt stadens uppföljningsstruktur översänder nämnden för funktionsstöd delårsrapport 

per mars 2021 till kommunstyrelsen. Delårsrapport per mars innehåller väsentlig 

styrinformation till kommunledningen, övrig uppföljning till kommunledningen och 

styrinformation till nämnden för funktionsstöd. Delårsrapport per mars innehåller 

ekonomisk prognos per mars. 

Bedömning ur ekonomisk dimension  
Uppföljningsrapporten med prognos per mars är en del i nämndens arbete med god 

ekonomisk hushållning och bidrar till att verka för en rättvisande bild av verksamheten 

och ekonomin för att möjliggöra relevanta analyser och beslut. 

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

Bedömning ur social dimension  
Uppföljningen till nämnden inom ramen för uppföljningsstrukturen ska ge ett underlag 

för nämnden att ta beslut utifrån verksamhetsansvaret. För indikatorerna i nämndens 

verksamhetsplan finns resultat av brukarundersökningarna uppdelade på kön i de fall det 

finns. Inom flera insatsområden har kvinnor lägre resultat jämför med män vilket 

förvaltningen behöver arbeta med. Uppföljningen behöver belysa barnperspektivet och 

Göteborgs stad kommer inrätta barnbokslut i enlighet med beslut i kommunfullmäktige.  

Samverkan  
Samverkan sker i förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2021-04-19.  

Bilagor  
1. Delårsrapport per mars 2021 nämnden för funktionsstöd 

2. Lex Sarah blankett kvartal 1 2021 

3. Ej verkställda beslut kvartal 1 2021 

Förvaltningen för funktionsstöd 
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4. Indikatorer till nämndens verksamhetsplan 2021 
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Ärendet  
Nämnden för funktionsstöd godkänner delårsrapport per mars som innehåller väsentlig 

styrinformation till kommunledningen, övrig uppföljning till kommunledningen och 

styrinformation till nämnden. 

Beskrivning av ärendet  
Utifrån stadens uppföljningsstruktur godkännes nämnden för funktionsstöds delårsrapport 

per mars. Delårsrapporten innehållet, utöver sammanfattningen, väsentlig styrinformation 

till kommunledningen, övrig uppföljning till kommunledningen och styrinformation till 

nämnden. 

Sammanfattning av rapport och prognos per mars 

Nämnden för funktionsstöd har sedan bildandet 4 januari tagit sig an kommun-

fullmäktiges mål och uppdrag och tydliggjort vikten av programmet för full delaktighet 

för personer med funktionsnedsättning i planeringen för att nå den nationella 

funktionshinderpolitiken. Nämnden har startat upp arbete med andra nämnder som också 

är ansvariga för att bidra till kommunfullmäktiges mål och strategier i programmet. 

Utifrån de ekonomiska förutsättningarna har förvaltningen gjort en nulägesanalys av 

ekonomin och tagit fram områden där ekonomisk effektiv förväntas uppstå. Utfall per 

mars visar ett underskott på -7,2 miljoner kronor. Kommunstyrelsen fattade den 31 mars 

beslut om att utöka kommunbidraget till de nya nämnderna. Ärendet ska även behandlas i 

kommunfullmäktige. Beslutet innebär ett tillfälligt utökat kommunbidrag på 150 miljoner 

kronor för nämnden för funktionsstöd. I helårsprognosen bedöms kommunbidrags-

tillägget kunna inarbetas i budgetförutsättningarna och förbättrar nämndens ekonomiska 

läge jämfört med föregående rapport. Därmed redovisar förvaltningen nollprognos för 

helåret. 

Förvaltningen arbetar med att skapa en gemensam organisationskultur och en likvärdig 

och effektiv välfärd genom tre strategiska områden; ledning och styrning, ledarskap och 

kommunikation. 

Nämnden har inrättat en systematik för arbetet med Covid-19 för att säkerställa att 

rapportering till kommunstyrelsen görs, att kommunikation når chefer och medarbetare 

och att basala hygienrutiner följs upp. Arbetet med vaccination av brukare och 

medarbetare pågår och är resurskrävande. 

Förvaltningens bedömning  
Förvaltningen lämnar ingen egen bedömning utan hänvisar till ärendet i sin helhet.  
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