
 

Indikatorer till nämndens 
verksamhetsplan 2021 

Nämnden för funktionsstöd 
  



 

Indikatorer 2021  2 (6) 

Nämnden för funktionsstöd  

 2021-04-16 
09:20:00 

1 Nämndens mål och indikatorer 
I bilagan med indikatorer föreslår förvaltningen indikatorerna nedan 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. 

Som bakgrundsinformation till nämnden vill förvaltningen lyfta att det finns flera 

brukarundersökningar som genomförts i Göteborgs stad. Myndighetenkäten är 

stadens egen enkät med fokus på myndighet. Resultatet presenteras på 

enkater.goteborg.se. Inom utförardelarna finns två enkäter. Sveriges kommuner och 

regioners (SKR) nationella enkäter används för de flesta utförare av insatser inom 

funktionsstöd (daglig verksamhet, gruppbostad, servicebostad, boendestöd och 

personlig assistans). SKR har plockat in insatsområden genom åren varpå stadens 

egen enkät med fokus på utförare minskat i omfattning. I SKRs enkät finns 

metodstöd och upparbetat system för hur verksamheterna arbetar för att få in svar. 

Resultat presenteras på kolada.se. Stadens egen enkät med fokus på utförare 

används för de insatser som inte täcks av SKRs enkät. Resultat presenteras på 

enkater.goteborg.se. 

SKRs enkät presenterar resultatet uppdelat på kön (män och kvinnor) medan 

stadens egen enkät endast redovisar resultatet på totalen. 

Förvaltningen för funktionsstöd har beslutat om att genomföra samtliga 

brukarenkäterna varje år framöver och ser nu över hur detta kan göras. 

Enkäternas resultat presenteras på olika sätt, SKRs i procentuella mått och staden 

egen i index. Det går därför inte att jämföra dessa. Frågorna stämmer heller inte 

överens. 

I resultatet från brukarenkäten som SKR genomför finns även några utförare i 

privat regi med. Förvaltningens bedömning är att de är så få att de kan försummas 

för resultatet för nämndens utförare i egen regi och inte ge ett heltäckande resultat 

av samtliga insatser oavsett utförare. 

I tabellen nedan finns uppgifter om antal svarande och svarsfrekvens utifrån antal 

enkäter som delats ut för de olika insatsområdena. 

Brukarenkät/frågeområde Antal svarande Svarsfrekvens (%) 

Lägerverksamhet och 
korttidshemmen 

157 Finns ej redovisat 

Daglig verksamhet 793 58 % 

Gruppbostad 445 54 % 

Servicebostad 447 64 % 

Personlig assistans 47 36 % 

Boendestöd 923 39 % 

Myndighet (2019) 159 Finns ej redovisat 

Förslaget innebär att de indikatorer som nämnden beslutade om i nämndens 

verksamhetsplan 2021 ersätts med indikatorerna i bilagan. 
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1.1 Alla ska utifrån sina förutsättningar kunna 

leva ett självständigt liv med hög delaktighet, 

meningsfull sysselsättning och rik social 

samvaro. 

Mått/Indikator 

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

Utfall Utfall män Utfall 
kvinnor 

Utfall alla 
kommuner 

Målvärde Period 

    77% 2021 

73% 82% 66% 77%  2020 
 

 
Brukarbedömning gruppbostad - Personalen pratar så brukaren förstår 
 

Utfall Utfall män Utfall 
kvinnor 

Utfall alla 
kommuner 

Målvärde Period 

    69% 2021 

63% 70% 56% 69%  2020 
 

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

Utfall Utfall män Utfall 
kvinnor 

Utfall alla 
kommuner 

Målvärde Period 

    79% 2021 

75% 76% 73% 79%  2020 
 

 
Brukarbedömning servicebostad - Personalen pratar så brukaren förstår 
 

Utfall Utfall män Utfall 
kvinnor 

Utfall alla 
kommuner 

Målvärde Period 

    66% 2021 

61% 63% 58% 66%  2020 
 

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

Utfall Utfall män Utfall 
kvinnor 

Utfall alla 
kommuner 

Målvärde Period 

    73% 2021 

70% 72% 69% 73%  2020 
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Mått/Indikator 

 
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Personalen pratar så brukaren förstår 
 

Utfall Utfall män Utfall 
kvinnor 

Utfall alla 
kommuner 

Målvärde Period 

    76% 2021 

72% 76 68 76  2020 
 

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

Utfall Utfall män Utfall 
kvinnor 

Utfall alla 
kommuner 

Målvärde Period 

    54% 2021 

20% 12% 20% 54%  2020 
 

 
Brukarbedömning Personlig assistans - Alla assistenter pratar så brukaren förstår 
 

Utfall Utfall män Utfall 
kvinnor 

Utfall alla 
kommuner 

Målvärde Period 

    82% 2021 

66% 67% 68% 82%  2020 
 

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

Utfall Utfall män Utfall 
kvinnor 

Utfall alla 
kommuner 

Målvärde Period 

    92% 2021 

88% 88% 90% 85%  2020 
 

 
Brukarbedömning boendestöd SoL - Personalen pratar så brukaren förstår 
 

Utfall Utfall män Utfall 
kvinnor 

Utfall alla 
kommuner 

Målvärde Period 

    90% 2021 

86% 89% 86% 85%  2020 
 

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

Utfall Målvärde Period 

 93 2021 

90  2020 
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Mått/Indikator 

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

Utfall Målvärde Period 

 87 2021 

78  2020 
 

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

Utfall Målvärde Period 

 85 2021 

- - 2020 

78  2019 
 

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

Utfall Målvärde Period 

 73 2021 

- - 2020 

69  2019 
 

1.2 Fler människor med funktionsnedsättningar 

ska komma in på arbetsmarknaden. 

Mått/Indikator 

 
Antal deltagare individual placement and support (IPS) i lönearbete 
 

Utfall Målvärde Period 

 28 2021 

26  2020 

31 - 2019 

30 - 2018 

22 - 2017 

28 - 2016 
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Mått/Indikator 

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

Utfall Målvärde Period 

 10 2021 

9  2020 
 

 
Antal brukare som går från daglig verksamhet till utflyttad daglig verksamhet 
 

Utfall Målvärde Period 

 14 2021 

13  2020 
 

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

Utfall Målvärde Period 

 6 2021 

5  2020 
 

 


