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1 Sammanfattning 
Nämnden för funktionsstöd har sedan bildandet 4 januari tagit sig an 

kommunfullmäktiges 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 kommunbidragstillägget 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.  
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2 Väsentlig styrinformation till 
kommunledningen 

2.1 Verksamhetens utveckling 

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling 

Effektmått och övriga mått/nyckeltal 

Mått/nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 
Utfall 

perioden 
2021 

Prognos 
helår 2021 

     

Nämnden kommer att återkomma med effektmått och identifierade utvecklingsbehov i samband med 

delårsrapport augusti. 

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling 

Mått 

Utfall perioden 
jämfört med 

samma period 
föregående år 

Prognos helår 
jämfört med helår 

föregående år 

Nettokostnadsutveckling 6,8 % 7,8% 

Antal personer med insats enligt LSS 1,8 % 2,1% 

Antal personer med bistånd enligt SoL 0,0 % 0,4% 

Måtten avser förändring av antalet unika personer per vardera lagrum LSS och SoL i procent jämfört 

med samma period föregående år. Personer kan ha beslut både enligt LSS och SoL och finnas med 

som unika personer i båda sammanställningarna. 

Nettokostnaden har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående 

år. Detta förklaras främst av lönerevisionen, uppräkning av lokalkostnader samt 

ökade kostnader för köpt vård och boende. 

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling 

Nämnden rapporterar inga väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling.  

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål 

2.2.1 Organisationsmål 

För organisationsmålen rapporterar nämnden för funktionsstöd vilka målvärden 

nämnden beslutar för indikatorer där målvärden ska aggregeras i Göteborgs stad. 

När det gäller indikatorn Andel direktkontakt med invånare kommer nämnden 
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återkomma i samband med delårsrapport per augusti. För de nämndspecifika målen 

rapporterar nämnden för funktionsstöd målvärden för de indikatorer som nämnden 

beslutat som lämpliga för att bedöma måluppfyllelse. 

Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet 

Indikator - Personal i direktkontakt med invånare i förhållande till stadens totala 
personalstyrka. Andel (%) 

 Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål/Pro
gnos 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2030 

Utfall/mål för 
staden 

73  73 73 74 75 

Andel i 
direktkontakt 
med invånare 
(nämnden) 

      

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 

 79 79 80 81 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 

  10,5 9,5 9,0 8,0 

Nämnden återkommer med andel i direktkontakt med invånare i samband med delårsrapport augusti. 

2.2.2 Nämndspecifika mål från KF 

2.2.2.1 Alla ska utifrån sina förutsättningar kunna leva ett självständigt liv med hög 

delaktighet, meningsfull sysselsättning och rik social samvaro. 

Vald indikator Utfall 2019 Utfall 2020 
Målvärde 

2021 

Brukarbedömning gruppbostad -
 Brukaren får bestämma om saker 
som är viktiga hemma 

 73% 77% 

Brukarbedömning gruppbostad -
 Personalen pratar så brukaren 
förstår 

 63% 69% 

Brukarbedömning servicebostad 
- Brukaren får bestämma om 
saker som är viktiga hemma 

 75% 79% 
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Vald indikator Utfall 2019 Utfall 2020 
Målvärde 

2021 

Brukarbedömning servicebostad 
- Personalen pratar så brukaren 
förstår 

 61% 66% 

Brukarbedömning daglig 
verksamhet LSS - Brukaren får 
bestämma om saker som är 
viktiga 

 70% 73% 

Brukarbedömning daglig 
verksamhet LSS - Personalen 
pratar så brukaren förstår 

 72% 76% 

Brukarbedömning Personlig 
assistans - Brukaren har varit 
med och bestämt alla sina 
assistenter 

 20% 54% 

Brukarbedömning Personlig 
assistans - Alla assistenter pratar 
så brukaren förstår 

 66% 82% 

Brukarbedömning boendestöd 
SoL - Brukaren får bestämma om 
saker som är viktiga 

 88% 92% 

Brukarbedömning boendestöd 
SoL - Personalen pratar så 
brukaren förstår 

 86% 90% 

Brukarbedömning korttidshem, 
läger och avlösarservice - Jag 
förstår den information jag får av 
personalen 

 90 93 

Brukarbedömning korttidshem, 
läger och avlösarservice - Jag är 
med och påverkar stödet och 
hjälpen jag får 

 78 87 

Brukarbedömning myndighet -
 Jag förstår den information jag 
får av min socialsekreterare, 
handläggare 

78 - 85 

Brukarbedömning myndighet -
 Jag får påverka den hjälp/insats 
jag får 

69 - 73 

2.2.2.2 Fler människor med funktionsnedsättningar ska komma in på 

arbetsmarknaden. 

Vald indikator Utfall 2019 Utfall 2020 
Målvärde 

2021 

Antal deltagare individual 
placement and support (IPS) i 
lönearbete 

31 26 28 

Antal nya brukare på daglig 
verksamhet som går direkt till 
utflyttad daglig verksamhet 

- 9 10 
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Vald indikator Utfall 2019 Utfall 2020 
Målvärde 

2021 

Antal brukare som går från daglig 
verksamhet till utflyttad daglig 
verksamhet 

 13 14 

Antal brukare som går från 
utflyttad daglig verksamhet till 
någon annan anställning 

- 5 6 
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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 (%) 11,6%  10,5%  

Antal förvaltningsexterna 
avgångar, 
tillsvidareanställda 

64    

Antal förvaltningsexterna 
rekryteringar, 
tillsvidareanställda 

139    

Förvaltningsextern 
personalomsättning (%) 

    

Måtten nedan omfattar januari-februari 2021. Motsvarande period föregående år och utfall 2020 går 

inte att få fram i nyckeltalssystemen. 

Nämnden kommer att återkomma med prognos för förvaltningsextern personalomsättning i samband 

med delårsrapport per augusti. 

Sjukfrånvaron för förvaltningen ligger för perioden på 11,6 procent i jämförelse 

med Göteborgs stad som ligger på 9,4 procent. Det är sjukfrånvaro från dag 15 som 

ligger på två procentenheter högre i förvaltningen för funktionsstöd jämfört med 

övriga staden.  Avdelningen daglig verksamhet och stöd har en sjukfrånvaro som 

ligger två procentenheter högre (13,6 procent) än förvaltningen totalt. Det är både 

den korta sjukfrånvaron (dag 1–14) och den långa sjukfrånvaron (över 15 dagar) 

som ligger över snittet för förvaltningen. Eftersom förvaltningen är nybildad går 

det ännu inte att dra några slutsatser över utfallet. Under 2021 kommer 

förvaltningen ta fram åtgärder för att få ner sjukfrånvaron. 

Prognos för sjukfrånvaron 2021 är 10,5 procent utifrån minskad påverkan av 

pandemi. 

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området 

Förvaltningen för funktionsstöd bedöms ur ett HR-perspektiv ha goda 

möjligheterna att utföra grunduppdraget. På lång sikt behöver förvaltningen arbeta 

med kompetensförsörjning. Då befolkningen i arbetsför ålder minskar behöver 

förvaltningen vara en attraktiv arbetsplats med ett hållbart utvecklande arbetsliv 

som uppnår goda resultat för dem vi är till för. Utifrån det har förvaltningen startat 

en arbetsgrupp kring kompetensförsörjning och en arbetsgrupp för effektiv 
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bemanning. 

Efter första kvartalet i ny förvaltning efter en stor omorganisation har förvaltningen 

kunnat se att det finns olika arbetssätt, organisatoriska förutsättningar och kulturer 

från tidigare förvaltningar. I arbetet med det har förvaltningsledningen tagit fram 

tre strategiska områden att arbeta med de kommande åren för att skapa en styrning 

och organisationskultur som bidrar till förvaltningens mål och uppdrag som helhet. 

De tre områdena är ledning och styrning, ledarskap och kommunikation. 

För att skapa goda resultat för dom vi är till för krävs att medarbetarna har bra 

förutsättningar att göra ett bra jobb. För medarbetaren är ledaren en viktig faktor 

för att skapa goda förutsättningar och en bra arbetsmiljön för ett hållbart arbetsliv 

för medarbetarna. Utifrån det har förvaltningen har påbörjat arbete med att se över 

chefers organisatoriska förutsättningar som verktyg används det 

stadengemensamma verktyget Chefoskopet från Sunt Arbetsliv. 

Förvaltningen har startat upp ledarakademin för samtliga chefer inom 

förvaltningen. Syftet med ledarakademin är ett gemensamt forum för ledare och att 

stärka ledarskapet i förvaltningen. 

Resultatet från medarbetarenkäten 2020 beskriver resultatet i förvaltningarna innan 

omorganisation för verksamheter som överförts till funktionsstödsförvaltningen. 

Det visar att indexet stöd har en negativ avvikelse jämfört med övriga staden. 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 79 och attraktiv arbetsgivare 70 ligger 

liksom övriga index i stort på samma nivå eller över jämfört med hela Göteborgs 

stad. 

Förvaltningen har påbörjat löneöversyn och i samband med den görs 

lönekartläggning. Det kan finnas risk att det kan föreligga löneskillnader i den nya 

förvaltningen om kartläggningen visar att det finns olika lönebilder för liknande 

uppdrag från de tidigare förvaltningar eller att det finns osakliga löneskillnader 

mellan kvinnor och män. En arbetsgrupp för lönebildning har bildads och består av 

avdelningschefer, enhetschef HR och HR-specialister. 

3.2 Ekonomisk uppföljning 

Resultatredovisning i sammandrag 

  Period Helår 

 Utfall 
Budge

t 
Avvik
else 

Utfall 
fg år 

Progno
s 

Fg 
progno

s 

Budge
t 

Bokslu
t fg år 

Intäkter 308,5 298,5 9,9 - 
1 242,

6 
1 245,

7 
1 205,

7 
- 

Kostnader 
-1 

448,2 
-1 

431,2 
-17,1 - 

-5 
895,7 

-5 
898,8 

-5 
858,8 

- 

Kommunbidr
ag 

1 125,
8 

1 125,
8 

0,0 - 
4 653,

2 
4 503,

2 
4 653,

2 
- 

Resultat -14,0 -6,8 -7,2 - 0,0 -150,0 0,0 - 
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Belopp i mnkr. Det saknas uppgift på utfall och bokslut föregående år på grund av att nämnden är 

nybildad. I helårsprognosen och budgetramarna har hänsyn tagits till utökad kommunbidrag. 

3.2.1 Utfall till och med perioden 

Resultatet till och med mars för förvaltningen som helhet visar ett underskott om 

7,2 miljoner kronor (mnkr). 

Nedan anges de viktigaste avvikelser i utfall för perioden: 

• högre kostnader än budgeterat för bland annat köpt vård och boende inom 

avdelningen myndighet och socialpsykiatri: -8,2 mnkr  

• merkostnader för personal till följd av Covid-19 inom boende med särskilt 

service (BmSS) samt DV och stöd: -12 mnkr  

• omställningskostnader i samband med omorganisationen, projektkostnader 

från Intraservice samt kostnader som inte går att härleda till specifik 

verksamhet: -6,8 mnkr  

• tomställda lokaler: -1,1 mnkr  

• lägre kostnader för kommungemensamma tjänster (IT-kostnaden från 

Intraservice): 2,7 mnkr 

Förvaltningen har även erhållit ersättning för sjuklönekostnader samt ett överskott 

för statsbidrag för merkostnader orsakade av Covid-19 för år 2020 motsvarande 

sammanlagt 17 mnkr som är inräknade i periodens utfall och förbättrar resultatet. 

(Se avsnitt 4.3 Resultat enligt organisationsstrukturen för förvaltningens 

fördjupning till nämnden.) 

3.2.2 Prognos 

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 mnkr för nämnden för 

funktionsstöd. I helårsprognosen bedöms kommunbidragstillägget kunna inarbetas 

i budgetförutsättningarna och förbättrar nämndens ekonomiska läge jämfört med 

föregående rapport. Därmed redovisar förvaltningen noll-prognos för helåret. 

Det råder osäkerhet kring de ekonomiska konsekvenserna till följd av Covid-19. I 

förvaltningens prognos finns därför fortsatt höga personalkostnader och lägre 

intäkter för bland annat sålda korttidsplatser medräknade. Samtidigt bedömer 

förvaltningen att de tillfälliga ekonomiska lättnader avseende utökad statlig 

ersättning för sjuklönekostnader och statsbidrag för merkostnader kopplade till 

Covid-19 som välfärdssektorn har kunnat ta del av under 2020 fortsätter till och 

med april 2021. 

I samband med budgetarbete genomförde förvaltningen nulägesanalys av det 

ekonomiska läget per avdelning och totalt för förvaltningen. Även de 

administrativa kostnaderna analyseras för att identifiera möjliga effektiviseringar 

på grund av omorganisationen. Eftersom det utökade kommunbidraget om 150 

mnkr är en tillfällig förstärkning under 2021 fortsätter förvaltningens arbete med 

att identifiera välavvägda åtgärder med fokus på likvärdighet över staden samt 

effektivt resursutnyttjandet och för att sänka kostnadsnivån inför 2022. 
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3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag 

3.3.1 Ej verkställda SoL/LSS-beslut 

  SoL 2021-03-31 LSS 2021-03-31 

Antal beslut som inte verkställts inom tre 
månader från beslutsdag 

23 232 

Antal beslut där verkställigheten avbrutits och 
inte återupptagits inom tre månader från 
avbrottet 

7 24 

De LSS-beslut som inte har kunnat verkställas är: 

Insats LSS Kvartal 1 2021 Kvartal 4 2020 

Bostad med särskild service 
för vuxna eller annan 
särskilt anpassad bostad 
för vuxna 

106 100 

Boende i familjehem eller 
bostad med särskild service 
för barn eller ungdomar 

4 5 

Korttidsvistelse utanför det 
egna hemmet 

13 10 

Personlig assistans 1 1 

Korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år 
utanför det egna hemmet 

1 2 

Daglig verksamhet 80 57 

Biträde av kontaktperson 11 12 

Ledsagarservice 6 2 

Avlösarservice i hemmet 10 5 

Summa 232 194 

De SoL-beslut som inte har kunnat verkställas är: 

Insats SoL Kvartal 1 2021 Kvartal 4 2020 

Särskild boendeform 
(äldreomsorg, 
handikappomsorg) 

10 9 

Annat bistånd 2 2 

Korttidsboende/växelvård 1 1 

Hemtjänst 3 3 

Boendestöd 4 4 

Dagverksamhet/sysselsättning 1 2 

Kontaktperson 1 1 

Ledsagning 1 3 

Summa 23 25 
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Under kvartal 1 2021 är främsta orsakerna till att beslutet inte har verkställts att 

brukaren har tackat nej till erbjuden insats samt restriktioner gällande Covid-19. 

Det handlar exempelvis om att daglig verksamhet har utfört verkställighet på annat 

sätt på grund av risk för smitta eller att boenden inte kunnat ta emot på ett säkert 

sätt för att visa den enskilde erbjuden lägenhet. Andra orsaker är brist på platser. 

I 68 av de 255 ej verkställda besluten har brukaren tackat nej till erbjuden insats. 

3.3.2 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah 

  Kvartal 1 2021 

Antal anmälningar enligt Lex Maria 0 

Antal anmälningar enligt Lex Sarah 1 

Se bilaga 3. 
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4 Styrinformation till nämnden 
I avsnittet nedan får nämnden information om den egna verksamheten utifrån 

reglementet. 

4.1 Fördelning av ram inom nämndens 

ansvarsområde 

Kommunstyrelsen fattade den 31 mars beslut om att utöka kommunbidraget till de 

nya nämnderna. Det möjliggörs av att medel frigjorts på grund av en förbättrad 

skatteprognos för staden. Beslutet innebär ett tillfälligt utökat kommunbidrag på 

150 mnkr för nämnden för funktionsstöd under 2021.  

Ärendet om utökat kommunbidrag ska även behandlas i kommunfullmäktige innan 

det verkställs formellt och därför påverkas inte nämndens utfall för perioden till 

och med mars. I helårsprognosen bedöms dock beslutet kunna inarbetas i 

budgetförutsättningarna och förbättrar därför nämndens prognos jämfört med 

föregående rapport. 

Under förutsättning att beslut om utökad kommunbidrag tas i kommunfullmäktige 

kommer förvaltningen föreslå att kommunbidraget fördelas till 

förvaltningsgemensamt för att täcka den ingående obalansen för året. Förvaltningen 

återkommer med förslag till beslut i samband med månadsrapport ekonomi per 

april. I tabellen nedan finns det utökade kommunbidraget därför enbart med i 

kolumnen Total ram per avdelning.  

Förvaltningen informerar också om tekniska justeringar av budgetramen enligt 

tabellen nedan som beror på organisatorisk flytt av enheter och dess budget efter att 

budgetbeslut i januari fattades av nämnden. 

Vidare informerar förvaltningen att budget för expansionsmedel flyttats från 

avdelning myndighet till avdelning kvalitet och utveckling som ansvarar för 

fördelning av medel för nyetablering av BmSS i egen regi samt för köp av platser 

inom ramavtalet (se avsnitt 4.2). 

Avdelning (mkr) Budgetbeslut 
Teknisk 
justering 

Total ram per 
avdelning 

Myndighetsutövning/socialpsykiatri 2 313 -113 2 200 

Bostad med särskild service 1 452 4 1 456 

Daglig verksamhet/stöd 385 -4 381 

Kvalitet och utveckling 206 143 349 

Förvaltningsgemensamt och 
stödfunktioner 

147 -31 266 

Total ram 4 503 0 4 653 
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4.2 Omfördelning av expansionsmedel 

I nämndens budget 2021 avsattes 175,1 mkr i expansionsmedel för utökning av 

antalet bostäder med särskild service (BmSS) enligt LSS. Medel ur 

expansionsanslaget fördelas enligt särskilda regler för nyetablering av BmSS i egen 

regi samt för köp av platser inom ramavtalet till dess att ordinarie resursfördelning 

tar vid. Behovsbedömningsmodellen ligger till grund för beräkning av 

omfördelning av expansionsmedel. 

För att delfinansiera expansionsmedelsbudgeten ska resurser som fördelats genom 

expansionsmedel eller i ordinarie budget för köp av BmSS återföras till 

expansionsmedelsbudget då köp av plats upphör. 

Omfördelningen av expansionsmedel till avdelningarna bostad med särskild service 

samt myndighet och socialpsykiatri administreras av avdelning kvalitet och 

utveckling. Omfördelning av expansionsmedel för 2021 kommer att ske vid fem 

tillfällen (mars, maj, augusti, oktober samt december).  

Omfördelning av expansionsmedel i mars görs enligt nedanstående 

sammanställning och innehåller enbart köpta platser. 

Avdelning Objekt Expansionsmedel (tkr) 

Myndighet och 
socialpsykiatri - AFH 

Köpt plats Betania 
Fjordhem 

1 798 

Myndighet och 
socialpsykiatri - AFH 

Köpt plats Fideli omsorg 
Odengatan 

2 688 

Myndighet och 
socialpsykiatri - AFH 

Köpt plats Bikärr 
Djurgårdsgatan 

681 

Myndighet och 
socialpsykiatri - AFH 

Köpt plats LSS-omsorgen, 
Riksvägen 

3 166 

Myndighet och 
socialpsykiatri - AFH 

Avslutad köpt plats Betania 
Hults gata 

-1 393 

Myndighet och 
socialpsykiatri - AFH 

Avslutad köpt plats OILAB 
Linneryd 

-1 400 

Myndighet och 
socialpsykiatri - Angered 

Köpt plats Attendo, 
Kvarnhjulsvägen 

663 

Myndighet och 
socialpsykiatri - Angered 

Köpt plats LSS-omsorgen, 
Riksvägen 

772 

Myndighet och 
socialpsykiatri - Angered 

Köpt plats Aramia Skultorp 1 260 

Myndighet och 
socialpsykiatri - Angered 

Avslutad köpt plats 
Bergslena Sollundavägen 
B/U 

-651 

Myndighet och 
socialpsykiatri - Lundby 

Köpt plats Aramia Skultorp 1 127 

Myndighet och 
socialpsykiatri - Lundby 

Avslutad köpt plats Attendo, 
Kvarnhjulsvägen 

-1 705 

Myndighet och 
socialpsykiatri – Majorna-
Linné 

Köpt plats 
Räddningsmissionen, 
Styrmansgatan 

1 846 
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Myndighet och 
socialpsykiatri – Majorna-
Linné 

Köpt plats 
Räddningsmissionen, 
Styrmansgatan 

1 425 

Myndighet och 
socialpsykiatri – Majorna-
Linné 

Köpt plats 
Räddningsmissionen, 
Bellmansgatan 

1 949 

Myndighet och 
socialpsykiatri – Majorna-
Linné 

Avslutad köpt plats Främja, 
Klareborgsvägen 

-578 

Myndighet och 
socialpsykiatri – Majorna-
Linné 

Avslutad köpt plats 
Räddningsmissionen, 
Styrmansgatan 

-1 138 

Myndighet och 
socialpsykiatri – Norra 
Hisingen 

Köpt plats Betania, Hults 
gata 

1 189 

Myndighet och 
socialpsykiatri – Norra 
Hisingen 

Köpt plats Hultagården 3 488 

Myndighet och 
socialpsykiatri – Norra 
Hisingen 

Köpt plats Aramia Skultorp 1 075 

Myndighet och 
socialpsykiatri – Västra 
Göteborg 

Avslutad köpt plats 
Räddningsmissionen, 
Bellmansgatan 

-729 

Myndighet och 
socialpsykiatri – Västra 
Göteborg 

Avslutad köpt plats 
Munkagårdsgymnasiet B/U 

-472 

Myndighet och 
socialpsykiatri – Örgryte-
Härlanda 

Köpt plats Attendo, 
Kvarnhjulsvägen 

1 599 

Myndighet och 
socialpsykiatri – Örgryte-
Härlanda 

Köpt plats Schedevi, 
Graniten 

1 796 

Myndighet och 
socialpsykiatri – Örgryte-
Härlanda 

Köpt plats Nytida, 
Berghyddan 

1 700 

Myndighet och 
socialpsykiatri – Örgryte-
Härlanda 

Köpt plats 
Räddningsmissionen, 
Bellmansgatan 

894 

Myndighet och 
socialpsykiatri – Örgryte-
Härlanda 

Köpt plats LSS-omsorgen, 
Riksvägen 

1 068 

Myndighet och 
socialpsykiatri – Örgryte-
Härlanda 

Köpt plats Astagården, 
Stallbacken 

1 189 

Myndighet och 
socialpsykiatri – Örgryte-
Härlanda 

Köpt plats Attendo, 
Katrineforsliden 

1 362 

Myndighet och 
socialpsykiatri – Örgryte-
Härlanda 

Avslutad köpt plats Attendo, 
Katrineforsliden 

-828 

Myndighet och 
socialpsykiatri – Örgryte-
Härlanda 

Avslutad köpt plats Aramia 
Skultorp 

-1 238 
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Myndighet och 
socialpsykiatri – Östra 
Göteborg 

Köpt plats Nytida, 
Hamngatan B/U 

1 688 

Myndighet och 
socialpsykiatri – Östra 
Göteborg 

Köpt plats Gyllenkroken, 
Fräntorpsgatan 

727 

Myndighet och 
socialpsykiatri – Östra 
Göteborg 

Köpt plats Attendo 
Lupingatan 

1 055 

Myndighet och 
socialpsykiatri – Östra 
Göteborg 

Köpt plats Attendo, 
Katrineforsliden 

2 250 

Myndighet och 
socialpsykiatri – Östra 
Göteborg 

Köpt plats Aramia, 
Sjogerstad 

1 335 

Myndighet och 
socialpsykiatri – Östra 
Göteborg 

Köpt plats LSS-omsorgen, 
Riksvägen 

2 632 

Summa  32290 

4.3 Resultat enligt organisationsstrukturen 

Avdelning (mkr) 
Avvikelse utfall-
budget perioden 

Prognos helår Budgetram 

Myndighet 
socialpsykiatri 

-8,2 -100 2200 

Bostad med särskild 
service 

-2,1 2 1456 

Daglig verksamhet/stöd 6,2 3,9 381 

Kvalitet och utveckling 15,3 11,7 349 

Förvaltningsgemensamt 
och stödfunktioner 

-18,3 82,4 267 

Summa -7,1 0,0 4 653 

Belopp i mnkr. I helårsprognosen och budgetramarna har hänsyn tagits till föreslaget utökat 

kommunbidrag i kommunfullmäktige och justering av ram enligt 4.1. 

Resultatet till och med mars för förvaltningen som helhet visar ett underskott om 

7,2 mnkr. Prognosen för 2021 är budget i balans med hänsyn tagen till 

kommunstyrelsens beslut den 31 mars om att tillfälligt utöka nämndens 

kommunbidrag med 150 mnkr. Ärendet ska även behandlas i kommunfullmäktige, 

men i helårsprognosen bedöms kommunbidragstillägget kunna inarbetas i 

budgetförutsättningarna och förbättrar därför nämndens ekonomiska läge jämfört 

med föregående rapport. 

Avdelning myndighet och socialpsykiatri redovisar en negativ budgetavvikelse på 

8,2 mnkr. Underskottet beror främst på kostnader för köpt vård och boende som 

överstiger budgeten samt lägre intäkter för försäljning av verksamheter. 

Helårsprognosen för avdelningen är ett underskott om 100 mnkr. I prognosen 

räknar förvaltningen med en förväntad effekt av minskat antal köpta platser för att 

istället möta behoven i egen verksamhet. 
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Avdelning boende med särskild service (BmSS) redovisar en negativ 

budgetavvikelse på 2,1 mnkr som förklaras av högre personalkostnader än 

budgeterat med anledning av Covid-19 och med syfte att minska smittspridningen. 

Prognosen är ett överskott om 2 mnkr och förutsätter att det arbete förvaltningen 

påbörjat i samband med nulägesanalysen avseende bland annat 

bemanningsplanering och effektiv nattbemanning ger effekt under 2021. Samtidigt 

räknar förvaltningen med ökade kostnader kopplade till nödvändiga 

brandskyddsåtgärder. 

Avdelning daglig verksamhet och stöd redovisar en positiv avvikelse på 6,2 mkr 

och prognos på 3,9 mnkr. Överskottet för perioden beror bland annat på prismodell 

för avlösarservice som genererar högre intäkter än vad verksamheten kostar att 

bedriva. Modellen, som innebär en intern omfördelning från myndighet, ska ses 

över inför 2022. Även daglig verksamhet visar på ett överskott för året. Samtidigt 

uppvisar korttidsboende och korttidshem lägre beläggning och därmed minskade 

intäkter vilket innebär ett negativt utfall och prognos för de insatserna. 

Avdelning kvalitet och utveckling redovisar en positiv avvikelse för perioden på 

15,3 mnkr, vilket beror främst på att medel avsatta för expansion inom BmSS ännu 

inte har nyttjats. Prognosen är ett överskott om 11,7 mnkr och beror huvudsakligen 

på lägre kostnader för kommungemensamma tjänster till följd av att den i budgeten 

aviserade IT-kostnaden för 2021 från intraservice har nu uppdaterats. 

Förvaltningsgemensamt och stödfunktioner redovisar ett underskott om 18,3 mnkr. 

Det negativa resultatet beror huvudsakligen på den obalans som förvaltningen 

identifierade i samband med nämndens budgetbeslut. Till följd av omorganisation 

har det även uppstått omställningskostnader i samband med omorganisationen, 

projektkostnader från intraservice samt kostnader som inte går att härleda till 

specifik verksamhet motsvarande 6,8 mnkr. 

Det råder osäkerhet kring de ekonomiska konsekvenserna till följd av Covid-19. I 

förvaltningens prognos finns fortsatt höga personalkostnader och lägre intäkter för 

bland annat sålda korttidsplatser medräknade. Samtidigt bedömer förvaltningen att 

de tillfälliga ekonomiska lättnader avseende utökad statlig ersättning för 

sjuklönekostnader och statsbidrag för merkostnader kopplade till Covid-19 som 

välfärdssektorn har kunnat ta del av under 2020 fortsätter till och med april 2021. 
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4.4 Uppdrag utanför kommunfullmäktiges 

budget 

Nämnden för funktionsstöd har fått uppdrag från kommunfullmäktige utanför 

budget. Nedan informerar förvaltningen nämnden och uppdragen och beskriver 

omhändertagande. 

4.4.1 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför 

budgetbeslut 

Status Uppdrag och beskrivning Datum Kommentar 

 Ej påbörjad De nya socialnämnderna 
Centrum, Hisingen, Nordost 
och Sydväst samt den nya 
nämnden för funktionsstöd 
får i uppdrag att fortsätta med 
utvecklingen av ett 
koordinerande arbetssätt och 
den generella samverkan för 
att underlätta för människor 
med omfattande eller 
komplicerade behov av stöd. 
 
 

2020-11-12 
2021-12-31 

Förvaltningen kommer 
utreda koordinerade 
arbetssätt för personer 
och familjer med 
människor med 
omfattande eller 
komplicerade behov 
av stöd. 

 Pågående Äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden, nämnden 
för funktionsstöd samt 
socialnämnderna Centrum, 
Hisingen, Nordost och 
Sydväst får i uppdrag att 
arbeta för att minska 
användningen av 
engångsmaterial i sina 
verksamheter. 
 
 

2020-12-10 
2021-12-31 

Uppdraget att minska 
engångsartiklar 
kommer att 
implementeras i 
förvaltningens 
övergripande 
miljöarbete kopplat till 
det nya 
miljöledningssystemet. 
 

 Ej påbörjad Nämnden för funktionsstöd 
samt Göteborgs Stads äldre 
samt vård- och 
omsorgsnämnd får i uppdrag 
att stärka arbetet kring hur 
kommunens vård- och 
omsorgspersonal 
kompetensutbildas i att 
upptäcka våld och dess olika 
uttryck. 
 
 

2021-03-11 
2021-12-31 

Förvaltningen 
återkommer till 
nämnden med 
beskrivning av 
omhändertagande i 
delårsrapport per 
augusti. 
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Status Uppdrag och beskrivning Datum Kommentar 

 Ej påbörjad Nämnden för funktionsstöd 
samt Göteborgs Stads äldre 
samt vård- och 
omsorgsnämnd får i uppdrag 
att införa en rutin för hur 
personalen ska upptäcka, och 
agera vid misstanke om, våld 
och våld i nära relationer hos 
kommunens brukare inom 
funktionshinderverksamheten 
samt äldreomsorgen. 
 
 

2021-03-11 
2021-12-31 

Förvaltningen 
återkommer till 
nämnden med 
beskrivning av 
omhändertagande i 
delårsrapport per 
augusti. 

 Ej påbörjad Nämnden för funktionsstöd 
samt Göteborgs Stads äldre 
samt vård- och 
omsorgsnämnd får i uppdrag 
att införa screening-
processer inom 
funktionshinderverksamheten 
och inom äldreomsorgen för 
att på bästa sätt upptäcka 
våld och våld i nära 
relationer. 
 
 

2021-03-11 
2021-12-31 

Förvaltningen 
återkommer till 
nämnden med 
beskrivning av 
omhändertagande i 
delårsrapport per 
augusti. 

4.5 Information om åtgärder kopplade till Covid-

19 och vaccination 

Sedan starten av förvaltningen har arbetet mot smittspridning och hantering av 

Covid-19 fortsatt utifrån det arbetet som utfördes i de avvecklade förvaltningarna. 

Samarbete med bland annat äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen har 

fördjupats inte minst vad gäller arbete med skyddsutrustning, smittspårning och 

vaccinationssamordning. 

Förvaltningen har organiserat det förvaltningsövergripande arbetet genom 

samordning i tre delar: 

1. Möte med utökad förvaltningsledning varje vecka för gemensamt 

informationsutbyte som leds av förvaltningsdirektör. 

2. Arbetsgrupp som möts två gånger i veckan med verksamhetschefer från 

olika delar av förvaltningen, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och 

verksamhetschef från äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, 

utvecklingsledare säkerhet och krisberedskap och kommunikatör. 

Arbetsgruppen hanterar frågor och uppdrag som kräver intern och extern 

samordning. Mötena leds av stabs- och kommunikationschef. 

3. Vaccinationssamordningsgrupp som startade upp i slutet av januari och 

leds av förvaltningens vaccinationssamordnare. 

Smittspridning 

Förvaltningen har under perioden haft en låg smittspridning bland personal och 

brukare. Som mest har förvaltningen samtidigt haft 32 brukare med konstaterad 

smitta. Det skedde i mitten på januari. Ingen verksamhet rapporterar över 20 
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procent frånvaro av personal på grund av Covid-19. Dock har vissa enskilda 

enheter haft högre personalpåverkan av andra orsaker under perioden. 

Brukare med misstänkt smitta har som mest vid en och samma tidpunkt varit 72, 

den 10 mars. Vid samma tillfälle var 22 brukare konstaterat smittade. 

Under mars har antalet misstänkt smittade brukare varierat och som lägst varit 32 

men under samma period har antalet brukare med konstaterad smitta minskat och 

som lägst varit 7 (inklusive brukare på sjukhus). 

Vid endast ett tillfälle, 29 mars, har det inträffat att ett högre antal misstänkt 

smittade inom samma verksamhet senare lett till ett flertal (5) brukare i ett BmSS 

med konstaterad smitta. 

Vidtagna åtgärder 

Under 2020 vidtogs åtgärder i de avvecklande förvaltningarna och många av dem 

fortsatte under 2021. Under 2021 har åtgärderna framför allt koncentrerats kring att 

hålla i och hålla ut i arbetet med att hejda och minska smittspridningen och att sätta 

rutiner och arbetssätt som eventuellt var olika i den tidigare förvaltningsstrukturen. 

Nedan beskrivs några åtgärder som fortsatt 2021 eller satts in som en följd av 

arbetet med att ytterligare minska smittspridningen. 

För brukare: 

• Löpande och omfattande smittspårning vid konstaterad smitta sker bland 

brukare eller personal. 

• Brukare med konstaterad smitta motiveras till att hålla sig i karantän inom 

BmSS. 

• Vid konstaterad smitta bland flera brukare och/eller personal har 

verksamheter inom daglig verksamhet stängts under kortare period. 

Deltagare, företrädare för brukare samt personal på BmSS informeras vid 

behov. 

• Anpassning av verksamheter inom daglig verksamhet för att minska 

smittspridning. 

• Undvika resor i kollektivtrafik och att minimera vistelsen i samhället och 

undvika trängsel. 

• Utökad telefonkontakt med brukare som avstår daglig verksamhet till följd 

av rädsla för smitta i syfte att minska isolering och psykisk ohälsa. 

• Personlig kontakt eller aktiviteter erbjuds inom aktivitetshusen för att 

minska isolering och psykisk ohälsa. 

För medarbetare: 

• Gemensamma lösningar för leveranser av skyddsutrustning har tagits fram 

ihop äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. 

• Säkerställande av basala hygienrutiner för all brukarnära personal. 

• Fortsatt erbjudande av egentester vid lätta symptom. 

• Timvikarier arbetar huvudsakligen i ett begränsat antal verksamheter. 

• Löpande uppdaterad information kring användande av skyddsutrustning. 

• Löpande information på intranätet. 

• Fortsatt hemarbete för de som kan och uppföljning av distansarbetsmiljön 

har skett av respektive chef. 

• Selma Lagerlöfs Center har varit stängt för allmänheten och obokade 

besök. 
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Vaccination 

Redan vecka 6 startade vaccinationen av våra brukare inom BmSS. Förvaltningen 

uppskattar att 90 procent av brukare som bor i BmSS är vaccinerade med dos 1 till 

och med 31 mars. Även brukare i ordinärt boende med hemsjukvård är 

vaccinerade. 

Vecka 11 påbörjades utskick av informationsbrev och så kallade 

vaccinationsbiljetter till brukare i ordinärt boende som inte har hemsjukvård. Totalt 

nås 1825 brukare av detta erbjudande. Dessa brukare vaccineras av 

vårdcentralerna. 

Vaccinationssamordningsgrupp i förvaltningen startade i slutet av januari för att 

arbeta med vaccination av chefer och medarbetare i brukarnära verksamhet. 

Förvaltningen övertog planeringen som personal inom äldre samt vård- och 

omsorgsförvaltningen samlat och deras vaccinatörer, lokaler och kringpersonal. 

Vecka 9 startade vaccination av chefer och medarbetare och cirka 8000 personer 

fick erbjudande om vaccination. Hittills har cirka 4000 doser använts för 

medarbetare som fick erbjudandet. På grund av förseningar av leveranser samt 

vaccinationsstopp med Astra Zenecas vaccin blev processen försenad under mars 

månad. Även medarbetare som arbetar med brukare i privata utförare har blivit 

erbjuden vaccination samtidigt som förvaltningens medarbetare. 

Bedömning 

Förvaltningens bedömning är att smittspårning, isolering, följsamhet till basala 

hygienrutiner, användande av skyddsutrustning och vaccination ger önskvärd 

effekt för att minska och hejda smittspridning vid konstaterad smitta hos brukare 

och/eller medarbetare. Förvaltningen ser detta, inte minst under mars månad, då det 

skedde en generell ökning av antal smittade i samhället men antal brukare med 

konstaterad smitta inte ökade i samma utsträckning i förvaltningen. 

Uppföljning av följsamhet till basala hygienrutiner visar på en följsamhet på cirka 

90 procent utifrån egenkontroller och cirka 88 procent utifrån observationer gjorda 

i verksamheterna. Handlingsplaner har upprättats på enheter där arbetet med basala 

hygienrutiner behöver förstärkas. 

4.6 Nuläge kring de tre strategisk områden -

 ledning och styrning, ledarskap, 

kommunikation 

Förvaltningsledningen har tagit fram tre strategiska områden att arbeta med de 

kommande åren för att ha en styrning och organisationskultur som bidrar till 

förvaltningens mål och uppdrag som helhet. De tre områdena är ledning och 

styrning, ledarskap och kommunikation. 

Förvaltningen arbetar med att skapa struktur för gemensamma frågor som löper 

över förvaltningen och inom avdelningarna. Arbetet med kommunfullmäktiges mål 

och uppdrag, programmet för full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättningar och likvärdig och effektiv välfärd som är målbilden den nya 

nämndorganisationen finns med i nämndens och förvaltningens planering för året. 

Nämnden har beslutat om ekonomiska styrprinciper vilket förväntas bidra till 
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tydligt och transparent arbete med ekonomiska planering och uppföljning. 

Förvaltningen har startat upp ledarakademin för samtliga chefer inom 

förvaltningen. Ledarakademins syfte är att stärka ledarskapet inom förvaltningen 

och utgår från de tre strategiska områdena. Ledarakademin har påbörjat arbetet 

med att ta fram en ledarfilosofi som utgår från stadens fyra förhållningssätt som 

beskriver hur ledarskapet syns i förvaltningen för funktionsstöd. För att säkra en 

obruten linje har förvaltningsledningen och verksamhetscheferna i förvaltningen ett 

forum för frågor som är övergripande för förvaltningen och för att stärka 

ledarskapet för de som är chef för chefer. 

Under 2021 arbetar förvaltningen för att skapa en kommunikativ organisation och 

sätta arbetssätt för hur förvaltningen jobbar med kommunikation i olika kanaler 

och forum. En kommunikativ organisation har visat sig ge högre produktivitet och 

effektivitet, lägre omsättning av personal och bättre hälsa hos medarbetarna. Under 

året kommer förvaltningen därför att fokusera på att skapa ett öppet 

kommunikationsklimat som skapar tillit, göra ledningen tydlig och synlig och 

stödja chefer och medarbetare i deras kommunikativa uppdrag. 

4.7 Komplettering till nämndens 

verksamhetsplan 2021 - indikatorer 

I bilaga 4 med indikatorer föreslår förvaltningen indikatorer till de nämndspecifika 

målen. Indikatorerna finns inom frågeområdena inflytande och kommunikation 

vilket stämmer överens med strategier utifrån kommunfullmäktige mål och 

programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar. 


