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Årsrapport 2019 SDN Östra Göteborg  

Förslag till beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att godkänna Årsrapporten 2019. 
2.  Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att förklara beslutet omedelbart 

justerat. 
3. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att återbetala det överskjutande 

beloppet på det egna kapitalet till staden enligt riktlinjerna i "Göteborgs stads 
regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning. 

Ärendet 
I enlighet med kommunstyrelsens anvisningar och stadsdelsnämndens rapporteringsplan 
har en årsrapport upprättats. I enlighet med stadsledningskontorets anvisningar omfattar 
årsrapporten 2019 både befolkningsramen och de resursnämndsuppgifter som nämnden 
ansvarar för. Årsrapporten ska beslutas av stadsdelsnämnd för att därefter översändas till 
kommunstyrelsen.   

 
Sammanfattning 
I årsrapporten 2019, ingår ekonomiskt utfall för hela året, personalområdets utveckling, 
uppföljning av kommunfullmäktiges budget och uppdrag, uppföljning av 
stadsdelsnämndens mål och uppdrag samt nämndens verksamhet per verksamhetsområde. 
 
Resultat 2019 för Stadsdelsnämnden Östra Göteborg inom befolkningsramen är cirka plus 
36 mkr. På slutet av året fick förvaltningen bland annat statsbidrag från migrationsverket 
för såväl äldre år som högre belopp för 2019 samt högre expansionsmedel för bostad med 
särskild service (BmSS). De pengarna var inte prognostiserade med då man inte haft 
kunskap om antingen belopp eller att det ens skulle falla ut. 
 
Förvaltningen började 2019 med ett eget kapital på 90 000 tkr. Ett resultat som överstiger 
"riktnivå max" för eget kapital i Östra Göteborg. SDN Östra Göteborg har en riktnivå 
max på 80 000 tkr. cirka 36 000 tkr. Då förvaltningen uppnått maxnivå på det egna 
kapitalet föreslås att det överskjutande beloppet återbetalas till staden enligt riktlinjerna i 
"Göteborgs stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning". 
Sjukfrånvaron i Östra Göteborg ligger på 8,8 procent för 2019, vilket är en minskning 0,8 
procentenheter jämfört med förra året. 
 

Östra Göteborg 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-12-05 
Diarienummer N132-0956/19 
 

Handläggare 
Lamija Sabanovic 
Telefon:031-365 35 89 
E-post: lamija.sabanovic@ostra.goteborg.se  
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Ekonomiska konsekvenser 
Uppföljning av verksamhet, personal och ekonomi inbegriper relevanta perspektiv som 
krävs för beskrivning av analys och åtgärder. 
 
Resultatet totalt för befolkningsramen uppgår 2019 till plus 36 762 tkr. Den positiva 
avvikelsen i förhållande till stadsdelens kommunbidrag på 1 582 300 tkr motsvarar ett 
överskott på 2,3 procent. Nettokostnadsutvecklingen är -0,1 procent. 
 
Till största delen beror det på minskade kostnader inom sektor Individ- och 
familjeomsorg samt funktionshinder (framför allt köpt boende och försörjningsstöd). 
Att Spink samordnar leverantörsuppföljningen innebär även kostnadsbesparingar jämfört 
med om varje stadsdel skulle sköta detta på egen hand, då den samlade tidsåtgången för 
uppgiften minskar. 
 

Barnperspektivet 
Mycket av arbetet i förvaltningens verksamheter handlar och barn och ungdomars 
uppväxtvillkor i flera avseenden. Det gäller bland annat stöd från socialtjänsten, 
möjligheten till inflytande, en trygg och hälsosam miljö, tillgängligheten samt kultur och 
fritid. Barnperspektivet är betydande i förvaltningen arbete med KF-s och nämndens mål 
och uppdrag. 

Mångfaldsperspektivet 
Förvaltningen fortsätter arbetet med att inkludera mångfaldsperspektivet i alla 
verksamheter. Det pågår utvecklingsarbete inom kärnverksamheter som arbetar på olika 
sätt för att inom sina verksamheter bidra till att skapa mer jämlika uppväxtvillkor barn i 
stadsdelen, kompensera för ojämlika livsvillkor, skapa trygga och hållbara livsmiljöer och 
att öka delaktighet och inflytande. Uppföljningsprocessen syftar till att bland annat 
säkerställa stadsdelsnämndens måluppfyllelse som ska vara inriktad på långsiktig analys 
samt prioriteringar och bedömningar utifrån den.  
 

Jämställdhetsperspektivet 
I analyser av resultat beaktas jämställdhetsperspektivet där det är av betydelse. Statistik 
redovisas könsuppdelat där så är möjligt. Kvalitetsindikatorerna i utvärdering av 
hemtjänst (UH) visar att både män och kvinnor är mindre nöjda med självbestämmande 
än med bemötande och utfört uppdrag jämfört med Göteborgs stad. Män är mer nöjda än 
kvinnor när det gäller bemötande och utfört uppdrag. 

 

Miljöperspektivet 
Stadsdelsnämnden bedriver ett långsiktigt och strategiskt arbete utifrån från Göteborgs 
Stads Miljöplan och handlingsplan samt klimatstrategiska program. Målet är att på sikt 
bidra till förändrade konsumtionsmönster och mer hållbara alternativ. Stadsdelsnämnden 
har minskat användande av kemikalier genom att efterfråga och väljer miljöanpassade 
och etisk märkta produkter. Genom att ställa tydligare krav på en mer hållbar 
avfallshantering har samtliga äldreboende minskat sitt avfall. 
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Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg har lokala riktlinjer för miljöanpassade inköp. För 
att stärka det hållbara resandet till och från arbetet erbjuds medarbetare förmånliga 
västtrafikkort samt cykelförmån som finns för alla medarbetare. Förvaltningen har också 
ett antal elcyklar ute i verksamheterna som är tillgängliga för medarbetare under arbetstid.  
 
Det finns idag målgrupper där ett adekvat vårdutbud i det geografiska närområdet saknas. 
Detta innebär att göteborgare ibland placeras långt från hemmet, vilket innebär större 
miljöpåverkan genom de resor som klienter, brukare, anhöriga och socialsekreterare 
behöver göra. 
 

Omvärldsperspektivet 

Omvärldsperspektivet har beaktats och utgör en väsentlig del i stadsdelsnämndens 
budget- och planeringsprocess. 
 
Spinks arbete med uppföljning av leverantörer har väckt intresse både i regionen och 
nationellt. Spink har bland annat deltagit på en konferens om socialtjänstens utmaningar 
anordnad av SKL, vilket lett till fortsatt samverkan. Göteborgsregionens (GR) presidium 
har gett ett uppdrag att utreda möjligheten för övriga GR-kommuner att ansluta sig till 
Spinks utförarsammanställning.  
 

Förvaltningens bedömning 
Uppföljningen visar på att samtliga sektorer och avdelningar levererar bättre resultat än 
det prognostiserade utfallet. Budgetföljsamheten i verksamheten har under året varit 
mycket god och man har även arbetat framåt genom effektiviseringar i verksamheten 
inför kommande års ekonomiska ramar. Förvaltningen har under hela 2019 jobbat både 
strategiskt och operativt med KF:s och nämndens mål och uppdrag.  

Samråd 
Pensionärsråd, Rådet för funktionshinderfrågor och Rådet för barn- och ungdomsfrågor 
får möjlighet till samråd vid de möten när nämndhandlingar gås igenom. 

Samverkan 
Information och samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp, FSG, med 
slutsamverkan 2019-01-29. 

 

 

Stadsdelsförvaltning Östra Göteborg 

 

Gitte Caous 
Stadsdelsdirektör  Lamija Sabanovic 
   Förvaltningscontroller 
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Inledning  
I mars 2020 har Spink funnits i två år. Inför starten fick Spink sex uppdrag:   

• Spink ska erbjuda placeringsstöd i individärenden för alla målgrupper.  

• Spink ska erbjuda stöd till stadsdelarnas i komplicerade inköpsärenden. 

• Spink ska vara ett nav i utvecklingen av inköpskompetens inom IFO-FH 

• Spink ska ihop med INK och stadsdelarna systematisera och samordna 

leverantörsuppföljning vad gäller kvalitet, ekonomi, resultat och leverans 

• Spink ska ta initiativ till nya ramavtal och förändringar av egenregi och kunna föreslå 

entreprenader och abonnemangsavtal 

• Spink ska ihop med INK upprätta en långsiktig inköpsstrategi för IFO-FH 

Spinks arbete beräknades leda till; 

• att kostnaderna för köp av huvudverksamhet från externa leverantörer i genomsnitt 

skulle sänkas med 2 procent under inköpsorganisationens andra verksamhetsår och 5 

procent det fjärde året 

• att den sammanlagda tidsåtgången för att hitta en godkänd och lämplig leverantör 

skulle minska med i snitt 2 - 3 timmar per ärende.  
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Erbjuda placeringsstöd 
 

Utveckling placeringsförfrågningar till Spink 
Under perioden januari-december 2019 tog Spink emot 5796 placeringsförfrågningar. Flest 

placeringsförfrågningar har rört socialt boende (boende med stöd samt boende utan 

stöd/nödbistånd) vilket med sammanlagt 3346 förfrågningar motsvarar 58 % av samtliga 

placeringsförfrågningar.  

Antal ärenden 

inskickade till 

Spink 2019 - per 

SDF och kategori  
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Angered 112 14 84 15 95 32 405 148 41 20 4 968 898 

AFH 47 12 48 19 25 7 277 96 53 23 2 608 667 

Centrum 26 1 26 13 10 1 150 53 43 8 1 332 313 

Lundby 57 5 32 13 23 3 181 25 46 19 4 406 376 

Majorna-Linné 14 25 32 9 12 14 339 52 56 7 4 562 574 

Norra Hisingen 38 3 32 13 12 7 194 25 59 24 1 409 394 

Socialresursförv. 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 

Västra Göteborg 65 0 54 24 6 2 113 33 42 31 4 374 383 

Västra Hisingen 97 5 34 13 80 49 379 85 49 27 1 819 820 

Örgryte Härlanda 27 16 14 7 14 5 176 32 34 19 17 372 420 

Östra Göteborg 83 9 89 14 40 47 447 129 58 20 3 939 940 

Summa 2019 566 90 445 140 317 167 2661 685 481 198 41 5 796 5 785 

Summa 2018 
mars-dec 

583 45 444 218 316 139 2413 861 379 212 175 5 785  
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Antal placeringsförfrågningar per månad följer en liknande trend under 2018 och 2019, med 

en tydlig uppgång under hösten. Det beror på en ökning av boendeärenden vid den tiden på 

året.  

Spink startade sin verksamhet i mars 2018 vilket innebär att helår 2018 inte är jämförbart med 

helår 2019. Tabellen nedan redovisar antal inskickade ärenden i genomsnitt per månad under 

2018 och 2019, uppdelat per insatskategori. 

Antal inskickade 

ärenden i 

genomsnitt per 

månad  
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2018  58 5 44 22 32 14 241 86 38 21 18 579 

2019 47 8 37 12 26 14 222 57 40 17 4 483 

Differens * 3 -7 -10 -5 0 -20 -29 2 -5 * -96 

*Ej jämförbart 2018/2019 

Mellan 2018 och 2019 har antalet inskickade ärenden i genomsnitt per månad sjunkit från 579 

till 483. Till en liten del beror minskningen på nya rutiner för familjehemsärenden och BmSS-

ärenden då samtliga dessa ärenden skickades in till Spink under 2018 men under 2019 bara de 

ärenden som boendesamordningen (BmSS) och familjehemsenheterna inte själva kan placera. 

Den största minskningen mellan åren är dock inom sociala boenden där inflödet av ärenden 

har minskat både inom boende med stöd (-20 per månad) samt boende utan stöd/nödbistånd (-
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29 per månad). Under våren 2019 avvecklades insatsen ”boende utan stöd” och en ny rutin för 

nödbistånd implementerades. Detta innebar att antalet boendeärenden minskade. 

Tabellen nedan visar antalet inskickade ärenden i genomsnitt per månad och stadsdel. Bostad 

med särskild service (BmSS) är exkluderat då ärendestatistiken för denna insats inte är 

jämförbar mellan 2018 och 2019 (se förklaring i tidigare stycke).  

Antal inskickade ärenden 

i genomsnitt per månad 

(exkl BmSS) 2018 2019 
Procentuell 
förändring 

Angered 87 81 -8% 

AFH 65 51 -22% 

Centrum 30 28 -7% 

Lundby 37 34 -9% 

Majorna-Linné 56 47 -17% 

Norra Hisingen 39 34 -13% 

Västra Göteborg 38 31 -18% 

Västra Hisingen 81 68 -16% 

Örgryte-Härlanda 39 29 -27% 

Östra Göteborg 90 78 -13% 

Summa 561 479 -15% 

 

Under 2019 skickades i genomsnitt 479 ärenden in till Spink varje månad. Mellan 

stadsdelarna skiftar det från 28 ärenden i Centrum till 81 ärenden i Angered. I genomsnitt har 

antalet inskickade ärenden minskat med 15 % under 2019 jämfört med 2018. Centrum har 

minskat minst (-7%) och Örgryte-Härlanda har minskat mest (-27%).  

Enligt gällande rutiner ska socialtjänsten skicka alla placeringsärenden på remiss till Spink, 

det finns dock inget tekniskt hinder från att kringgå Spink och själva kontakta en utförare. I 

vilken utsträckning stadsdelarna rundar Spink finns i dagsläget inget entydigt sätt att mäta 

men utifrån placeringshandläggarnas uppfattning så har dessa rundningar inte ökat under 

2019. Snarare har följsamheten till de nya rutinerna blivit bättre i takt med att det nya 

arbetssättet har satt sig. Ärendeminskningen borde därför inte ha med det att göra. Till största 

delen är det minskningen inom socialt boende som avspeglar sig i den generella nedgången. 

Att det är färre ärenden 2019 bekräftas även av en generell kostnadsminskning mellan åren. 
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Finansieringen av Spink följer stadens fördelningsnyckel för IFO-FH. Antal förfrågningar 

från respektive stadsdel avviker till viss del. Störst procentuell avvikelse har Västra Hisingen 

som ligger nästan 200 förfrågningar över det förväntade (+32%), medan Västra Göteborg 

ligger över 100 förfrågningar under det förväntade (-24%).   

SDF Antal förväntade 

förfrågningar enligt 

fördelningsnyckel 

Antal faktiska 

förfrågningar 

Avvikelse 

mot 

förväntning 

Angered 961 968 +1% 

AFH 625 608 -3% 

Centrum 352 332 -6% 

Lundby 430 406 -6% 

Majorna-Linné 479 562 +17% 

Norra Hisingen 515 409 -21% 

Västra Göteborg 489 374 -24% 

Västra Hisingen 621 819 +32% 

Örgryte-Härlanda 459 372 -19% 

Östra Göteborg 858 939 +9% 

 

Dialogmöten 
För att säkerställa att Spink har aktuell information om stadens egenregiverksamhet inom 

Social resursförvaltning har Spink och SRF regelbundna dialogmöten. Dialogmötena syftar 

även till att identifiera brister i placeringsprocessen. Under året har ”Platsformen” införts. 

Platsformen är en gemensam digital yta där SRF:s olika verksamheter löpande uppdaterar 

platstillgång.  
 

Juridiskt stöd till stadsdelarna 
För att göra korrekta rekommendationer till Socialtjänsten och Familjehemsenheterna behöver 

Spinks placeringshandläggare ofta juridiskt stöd för att kunna tolka diverse avtalsvillkor inom 

ramavtalen, kombinera eller ersätta en insatstyp med en annan, tolka och rekommendera 

insatserna i enlighet med IVO:s beslut gällande leverantörernas verksamheter och enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter för varje insatstyp. Detta stöd får de av juristen på Spink. 

Spinks jurist har under året 2019 tillhandahållit kvalificerat juridisk rådgivning om offentliga 

upphandlingar, direktupphandlingar, diverse inköpsfrågor eller tvister som kunde uppstå 

mellan kommunen och externa leverantörer, mellan socialtjänsten och 

Socialresursförvaltning. Frågor som berör både inköp på ramavtal, direktupphandlingar samt 

placeringar inom egen regi har tagits emot från chefer på familjehemsenheter, 

funktionshinderenheter, enskilda socialsekreterare, Link-samordnare från samtliga stadsdelar.  

Juristen har vidare medverkat i diverse möten med avtalscontrollers/Link-samordnare och 

andra aktörer för att öka stadsdelarnas inköpskompetens men även tagit emot 

förbättringsförslag från stadsdelarna gällande ramavtal, direktupphandlingar och 

inköpsprocess.  

Många inom socialtjänsten har fått kvalificerat juridiskt stöd med att tolka diverse ramavtal, 

skriva på direktupphandlingsavtal, hitta och använda rätt avtalsmall inom direktupphandling, 
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tolka leverantörernas IVO - tillstånd, tolka diverse tillsynsrapporter, beslut och föreläggande 

från IVO, svara på komplexa juridiska frågor som rör Socialtjänsten. 

Juristen samverkar även med nämnden för Inköp och upphandling med anledning av inkomna 

synpunkter på ramavtalsleverantörer, då synpunkterna på dessa leverantörer alltid bedöms 

initialt på Spink innan de skickas vidare till Inköp och upphandling (INK). Det har även 

spridits information till samtliga stadsdelarna (oftast genom Link-samordnarna) när INK har 

hävt ett ramavtal med en leverantör eller infört ett tillfälligt rekommendationsstopp gällande 

en viss leverantör.   

I de fall när Spink har infört ett tillfälligt rekommendationsstopp har det varit juristens uppgift 

att sprida informationen till samtliga stadsdelar.  

Det har även tillhandahållits juridiskt stöd när socialtjänsten har påträffat komplexa juridiska 

frågor som rör socialförsäkringsrätt där mycket har handlat om bl.a. SoL, LVU, LSS, osv.  

 

Genomförda aktiviteter för att höja inköpskompetensen inom IFO-FH 
Möten med lokala inköpssamordnare (Link) och Spink. Varje månad genomförs 

halvdagsmöten där LINKar och Spink träffas. Vid flera tillfällen har även Inköp och 

upphandling varit inbjudna för dialog och information. Dessa möten är viktiga för att få 

stadsdelarnas information och synpunkter på vårt gemensamma arbete och process för 

placeringar.  

Möten i SDF. Spink har under året genomfört 24 enhetsbesök i stadsdelarna. Syftet med 

besöken har dels varit att informera om placeringsprocessen och identifiera 

förbättringsområden, dels att informera om utbud och avtal inom respektive kategori.  

Samarbete med Inköp och upphandlingsförvaltningen. Sedan starten av Spink har vi haft 

ett nära gott samarbete med Inköp och upphandling. Regelbundna träffar mellan ansvariga 

upphandlare och Spinks personal har genomförts i syfte att skapa förståelse för befintliga 

ramavtal och villkor i ramavtalen för Spinks personal. Dessutom har träffarna givit möjlighet 

att ge input på den praktiska användningen av ramavtalen och möjlighet för diskussion för 

båda parter.  

Kompetensutveckling på Spink. Under 2019 har flera av medarbetarna på Spink genomgått 

utbildningar i syfte att höja inköpskompetensen. Där kan bla nämnas grundutbildning i 

offentlig upphandling av extern anordnare och utbildning samt en utbildningsdag om IVO:s 

nya regler och krav för tillståndsgivning. Under 2020 planeras för ytterligare 

kompetenshöjande utbildningar bla inom lagen om offentlig upphandling för samtliga inom 

Spink och Linkar.  
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Systematisk leverantörsuppföljning 
Ett av Spinks uppdrag är att systematisera och samordna uppföljning av leverantörer. Den 

modell för systematisk leverantörsuppföljning Spink tagit fram och som beskrivs i ”Plan för 

uppföljning av privata leverantörer” omfattar fyra delar: 

- Basuppföljning av alla leverantörer i Spinks utförarsammanställning 

- Rating 

- Synpunktshantering  

- Uppföljningsbesök 

 

Basuppföljning 
Huvudsyftet med Spinks utförarsammanställning är att placeringshandläggare på Spink ska 

kunna hitta och förmedla en plats som passar brukarens behov i en verksamhet som har ledig 

plats, rätt inriktning, är kvalitetssäkrad och har ett rimligt pris. En rutin för hur befintliga och 

nya leverantörer ska kontrolleras har tagits fram.  

Vad gäller uppgifter om ramavtalsleverantörer är utförarsammanställningen en spegling av 

uppgifterna i Proceedo. Ink ansvarar för att alla ramavtalsleverantörer dagligen kontrolleras 

utifrån kreditvärdighet, ekonomiska situation, tillgångar, antal anställda, ev skulder. Sker 

förändringar som innebär att en ramavtalsleverantör inte uppnår de krav som ställs informeras 

Spink och utförarsammanställningen uppdateras. Andra uppgifter kontrolleras inte 

regelbundet av Ink. Den kunskap Spink har om leverantörer har därför inneburit att Spink vid 

flera tillfällen informerat Ink om leverantörsförändringar eller att uppgifter i Proceedo är 

felaktiga. Detta har inneburit en kvalitetssäkring av uppgifterna i Proceedo. Kvalitetssäkrade 

uppgifter i Proceedo är viktigt eftersom underlag om antal leverantörer, verksamheter, priser 

etc i hög utsträckning bygger på uppgifter från Proceedo. Spink har även identifierat brister i 

verksamheter som lett till att Ink kunnat vidta åtgärder mot leverantörer. Sedan starten av 

Spink har Ink, efter information från Spink, sagt upp ramavtalet med fem leverantörer.   

Leverantörer som saknar ramavtal med staden kontrolleras alltid av Spink innan leverantören 

läggs till i utförarsammanställningen. Leverantörens ekonomiska situation, bolagsstruktur, 

IVO-tillstånd, tillsynsrapporter kontrolleras och Spink inhämtar uppgifter om 

organisationsnummer, kontaktuppgifter och vilka olika verksamheter leverantören erbjuder. 

Dessa uppgifter kontrolleras och uppdateras sedan regelbundet för alla leverantörer i 

utförarsammanställningen.  

Utförarsammanställningen innefattar även uppgifter om stadens egen-regiverksamheter. 

Merparten av stadens egen-regiverksamheter som omfattas av Spinks uppdrag finns inom 

Social resursförvaltning. För att säkerställa att Spink har aktuella uppgifter och identifiera 

brister i placeringsprocessen möts placeringshandläggare och representanter från SRF:s 

verksamheter regelbundet genom dialogmöten.  

Spinks utförarsammanställning uppdateras därför löpande. När Spink startade i mars 2018 

omfattade sammanställningen 301 unika organisationsnummer. I slutet av 2019 omfattade 

sammanställningen 388 unika organisationsnummer. Av dessa har 153 ett eller flera ramavtal 

med staden, 235 saknar helt ramavtal med staden. Merparten av leverantörerna har flera olika 
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verksamheter. Totalt omfattar utförarsammanställningen 824 verksamheter; 53 i egen regi, 

273 med ramavtal samt 498 utan ramavtal. 

Arbetet med basuppföljning innebär att de placeringsrekommendationer Spink lämnar alltid är 

kontrollerade, vilket minskat risken för att socialtjänsten använder oseriösa leverantörer eller 

leverantörer som saknar tillstånd för att bedriva tillståndspliktig verksamhet. 

 

Rating 
För att få ett samlat omdöme av de leverantörer och verksamheter socialtjänsten använder ska 

ett system med ”rating” tas fram. Systemet bygger på att socialsekreteraren efter en tid efter 

verkställd placering svarar på några frågor och svaren genererar ett omdöme om leverantören 

och hur väl denne utfört det uppdrag socialsekreteraren beställt.  

Under Spinks första år togs frågor och svarskonstruktion fram. Frågorna handlar om insatsen 

motsvarat förväntningarna, bedömning av leverantörens kompetens, bedömning av 

leverantörens metoder, förtroendet för leverantören och i vilken utsträckning målet har 

uppnåtts för insatsen. Svaren ger en siffra mellan 1och 5 och alla svar rörande en verksamhet 

aggregeras till ett samlat omdöme. 

Därefter har två piloter genomförts. Piloterna visade att socialsekreterarna som deltog hade en 

positiv inställning till idén med rating och att frågorna var adekvata, men att det krävs ett IT-

stöd som automatiserar utskicket av ratingfrågorna och säkerställer att bakgrundsinformation 

om placeringen som ska ratas är förifyllt. En hög svarsfrekvens är avgörande för att syftet 

med rating ska uppnås. Spinks bedömning är att ett IT-stöd samt tydligt beslut om att rating 

ska genomföras är avgörande för att nå en hög svarsfrekvens. Piloterna har identifierat några 

frågeställningar som fortsatt behöver utredas, tex hur ratingresultaten ska användas vid val av 

leverantör och att enstaka ratingbedömningar får mycket stort genomslag då en verksamhet 

har få bedömningar. Dessa frågor har även lyfts av flera leverantörer och något som behöver 

beaktas inför kommande upphandlingar. Av piloterna har vi även sett att synpunkter ibland 

genereras utifrån ett lågt ratingresultat.  

 

Synpunktshantering 
Spink har sedan sin uppstart tagit emot synpunkter från stadsdelarna gällande placeringar med 

leverantörer på ramavtal, inom stadens egen regi och även genom direktupphandling. 

Synpunkterna har kommit via en särskild synpunktsblankett (som finns att ladda ner från 

intranätet) via telefon eller mejl till placeringshandläggarna samt juristen på Spink. 

Synpunkter har fångats även genom erfarenhetsutbyte mellan INK, LOV-enheten och Spink 

genom vård- och omsorgsnätverket. 

Alla inkomna synpunktsblanketter har sparats. Synpunkter som har kommit i form av eller 

utan en blankett har dokumenterats även i en Excell fil som alla Link-samordnare har tillgång 

till. Där finns det information om synpunkten, synpunktslämnaren och medföljande åtgärder. 

Det är juristens ansvar på Spink att dokumentera och hantera inkomna synpunkter, samt 

återkoppla om de vidtagna åtgärder, gjorda bedömningar av synpunkten till 

synpunktslämnaren.  
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I de fall synpunkten har handlat om ramavtalsleverantör har INK alltid kontaktats och INK 

har hanterat synpunkten. Synpunkter som inkommit via Spink har varit en del i 

beslutsunderlaget vid uppsägning av fem ramavtalsleverantörer. 

Spink har kontaktat de flesta berörda leverantörer (oftast direktupphandlade eller i egen regi) 

när en synpunkt inkommit. Undantag har gjorts när någon från Göteborgs Stad redan har 

hanterat/diskuterat problematiken med leverantören och Spinks medverkan har ansetts vara 

onödig eller om INK har tagit kontakt med leverantören. Synpunkter har lett till olika 

åtgärder, tex tillfälligt/permanent rekommendationsstopp, bevakning eller uppföljning.  

Bevakning innebär att vissa leverantörer läggs på bevakningslista hos Spink och 

rekommenderas inte i första hand eftersom det har uppstått frågetecken gällande 

verksamheten. Uppföljning kan innebära att Spink inför ett tillfälligt rekommendationsstopp 

med anledning av en eller flera synpunkter på en leverantör. Under bevakningstiden följer 

Spink upp ärendet som synpunkten berör, t.ex. en Lex Sarah anmälan hos IVO, ett 

tillsynsärende hos IVO, ett ärende hos byggnadsnämnden angående lokaler hos leverantören, 

osv.  

I många fall när Spink har hanterat synpunkt angående en leverantör och kontaktat 

leverantören har Spink fått höra synpunkter/åsikter från leverantörens sida angående 

socialtjänstens hantering av placeringen. Dessa synpunkter/åsikter har Spink tagit upp i 

samband med återkoppling till berörd synpunktslämnare i aktuell stadsdel. De vanligaste 

synpunkter/åsikter som har handlat om socialtjänsten är att socialtjänsten inte skickar 

placeringsavtalet och/eller uppdraget till utföraren i tid och att socialsekreteraren är 

otillgänglig. Både ramavtals- och direktupphandlade leverantörer har efterfrågat likadan 

synpunktshantering på Spink som skulle ta emot synpunkter från leverantörer gällande 

socialtjänsten. Denna efterfrågan har lyfts av leverantörer på samtliga leverantörsträffarna 

under hösten 2019 som Spink har anordnat. 

Första synpunkten på Spink registrerades den 28 maj 2018. Det har till och med den 31 

december 2019 kommit 128 synpunkter. Under 2019-01-01—2019-12-31 har det inkommit 

64 synpunkter. 25 av de handlar om på ramavtalsleverantörer, 14 st om utförare inom stadens 

egen regi (SRF och en synpunkt på Spink), 25 st. handlar om direktupphandlade leverantörer. 

Vissa synpunkter handlar om allvarliga brister i uppdragets utförande, leverantörens agerande 

medan vissa är beskrivningar av mindre händelser eller information från socialtjänstens sida 

som har skickats för Spinks kännedom. 

 

Leverantörsbesök 
Spink har åtagit sig att årligen genomföra 70 uppföljningsbesök hos leverantörer. Syftet med 

uppföljningsbesöken är att öka kunskapen om de leverantörer och verksamheter staden 

använder så att klienter och brukare får rätt insats till rätt pris. Uppföljningsbesök har 

genomförts både hos externa och egenregi-verksamheter. 

Spink började med uppföljningsbesök i september 2018. Till och med 2019 har 166 

uppföljningsbesök genomförts enligt tabellen. Urvalet av vilka leverantörer och verksamheter 

som hittills besökts ha gjorts utifrån risk, stadens tidigare erfarenhet och kunskap om 

leverantörer, omfattning av stadens köp samt särskilda händelser.  
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Kategori Antal 

uppföljnings-

besök i egen 

regi 

Antal 

uppföljnings-

besök hos 

extern 

leverantör 

med 

ramavtal 

Antal 

uppföljnings-

besök hos 

extern 

leverantör 

utan 

ramavtal 

Totalt antal 

uppföljningsbesök 

HVB barn och 

unga 

4 25 27 56 

Socialt boende 6 18 0 24 

Korttidsboende 0 18 0 18 

Skyddat boende 2 0 14 16 

Konsulentstödd 

familjehemsvård 

0 15 0 15 

HVB vuxen 

(behandlingshem) 

0 7 2 9 

Stödboende 3 5 0 8 

Öppenvård 0 7 0 7 

Korttidsvistelse 2 5 0 7 

Bostad med 

särskild service 

0 1 5 6 

Totalt 17 101 48 166 

 

Inför ett uppföljningsbesök inhämtas uppgifter om leverantören och den specifika 

verksamheten. Uppgifter som inhämtas rör leverantörens bolagsform, ekonomiska situation, 

tillståndsbevis, tillsynsrapporter samt eventuella synpunkter som inkommit till Spink eller 

Ink.  

Besöken genomförs av placeringshandläggare på Spink och ibland deltar Link-samordnare 

från stadsdelarna. Under besöken går man igenom lokalernas utformning och representanter 

från verksamheten svarar på frågor som rör målgrupp, bemanning, personalens kompetens, 

arbetssätt och metoder, verksamhetens kvalitetsarbete, eventuell uppföljning verksamheten 

har tex kund- och klientenkäter, placeringstider, andel avbrutna placeringar. Det som 

framkommer under besöken dokumenteras och redovisas på Spinks veckomöten så att alla 

placeringshandläggare får del av informationen. 

Vid några uppföljningsbesök har Spink fått information som krävt vidare hantering, tex har 

Spink fått information som avviker mot vad som regleras i ramavtal. Spink har då informerat 

Ink som hanterat frågan.  

Initialt användes en generell frågemall för alla uppföljningsbesök, men under 2019 har 

kategorispecifika frågemallar tagits fram. Detta gör att den information som nu inhämtas vid 

besöken är än mer adekvat.  

Uppföljningsbesöken har gett placeringshandläggare god kunskap om de leverantörer och 

verksamheter som besökts. Att kunna beskriva lokalerna, hur verksamheten ligger 

geografiskt, bemanningstäthet och arbetssätt är viktig kunskap för placeringshandläggarna 

och uppföljningsbesöken har därför prioriterats att genomföras. Uppdraget att genomföra 70 

uppföljningsbesök har därför för de två första åren uppnåtts. Den övergripande analysen visar 
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att det finns stora skillnader mellan leverantörer trots att de enligt verksamhetsbeskrivningar 

och anbud vid upphandling uppges arbeta med samma målgrupper och med liknande 

arbetssätt. Detaljerade regleringar om bemanning, kompetens etc görs sällan i ramavtal. 

”Bemanning, kompetens och arbetssätt ska anpassas efter målgruppens behov” är en vanlig 

formulering i ramavtal. Uppföljningsbesöken har därför identifierat väsentliga skillnader i 

bemanning, kompetens och arbetssätt, vilket möjliggjort mer adekvata prisjämförelser och 

skapat förutsättningar för att nå målet rätt insats till rätt klient till rätt pris. De uppföljningar 

som hittills gjorts och de signaler Spink fått av leverantörer visar att socialtjänstens 

köpmönster har förändrats. En fördjupad analys per kategori har gjorts inom fyra av de 

kategorier där många uppföljningsbesök har genomförts.  

HVB barn och unga 

På grund av att upphandlingen av HVB barn och unga överklagades blev upphandlingen 

fördröjd och staden saknade därför ramavtal för kategorin under en stor del av 2018. När det 

nya ramavtalet tecknades var det också relativt få leverantörer som fick ramavtal och då 

staden har få platser i egen regi innebär detta att staden köper en stor andel utanför ramavtal. 

Spink har därför prioriterat att göra uppföljningsbesök både hos ramavtalsleverantörer och 

direktupphandlade leverantörer. Genomförd analys visar att verksamheterna kan delas upp i 

flera insatsnivåer utifrån skillnader vad gäller bemanning dag/natt/helg, kompetens, 

kringresurser, stöd i skolgång/sysselsättning och vilket omsorgsstöd personalen kan ge. 

Generellt överensstämmer priset med insatsnivåerna, men analysen har identifierat 

leverantörer där priset avviker från insatsnivån.  

  

Socialt boende 

Kategorin står för en stor del av socialtjänstens kostnader för köpt vård och boende. Totalt 

köpte socialtjänsten sociala boendelösningar för ca 565 mkr under 2019 varav ca 350 mkr 

från externa leverantörer. Att bedriva socialt boende kräver inte tillstånd från IVO, men 

merparten av köpen görs inom ramavtal. Ramavtalen reglerar vissa krav rörande lokaler och 

måltider och det står att metoder och arbetssätt ska vara anpassade efter målgruppens behov. 

Uppföljningsbesöken har identifierat flera avvikelser från ramavtalen. Spink har informerat 

Ink om dessa och fyra av de fem ramavtal som Ink sagt upp sedan Spink startade är 

leverantörer inom denna kategori. Uppföljningsbesöken har även identifierat skillnader vad 
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gäller bemanning och vilket stöd som ges till klienterna så utifrån den kvalitetsfaktorn har 

prisvärda och mindre prisvärda leverantörer identifierats.  

Staden har många sociala boenden i egen regi därför har en fjärdedel av uppföljningsbesöken 

gjorts i egenregiverksamheter. För att säkerställa att Spink har aktuell information om stadens 

verksamheter har information om insatsinnehåll etc även inhämtats via 

verksamhetsbeskrivningar och dialogmöten. Detta har gjort Spink uppmärksammade på 

skillnader mellan externa och interna verksamheter. För att möjliggöra prisjämförelser har 

Spink därför tagit fram ett förslag till ny överenskommelse mellan SDF och SRF. 

Skyddat boende 

Att bedriva skyddat boende kräver i dagsläget inte tillstånd från IVO och Göteborg i likhet 

med flertalet kommuner i landet saknar ramavtal för insatsen. Detta gör att 

leverantörsmarknaden snabbt förändras och den kontroll som ett tillstånd från IVO eller ett 

ramavtal innebär saknas. Detta i kombination med att många barn tillsammans med förälder 

placeras i skyddat boende gör att Spink har prioriterat uppföljning av skyddade boenden.    

Antal och kostnader för placeringar i skyddade boenden är svårt att följa då skyddat boende 

inte är en egen beslutstyp och specifik verksamhetskod för skyddat boende saknas. I 

placeringsunderlaget till Spink är skyddat boende en specifik efterfrågad insats. Av totalt 

5796 placeringsförfrågningar 2019 rörde 317 skyddat boende.   

Frågemallen Spink tagit fram för uppföljning av skyddade boenden bygger på Länsstyrelsens 

checklista för skyddade boenden och för att få en bild av vilka skyddade boenden som 

erbjuder vad har Spink tagit fram en matris över insatsinnehåll. Spink har identifierat att 

externa leverantörer i högre utsträckning än ideella kvinnojourer tar emot akuta placeringar 

och har bemanning dygnet runt. Detta innebär att Spink i ca hälften av ärendena 

rekommenderar extern leverantör och i ca hälften av ärendena rekommenderar egen regi eller 

ideell kvinnojour.  
 

  

SKALSKYDD Högt Har säkerhetsdörrar, kameraövervakning, larm 

 Mellan Har antingen säkerhetsdörrar, kameraövervakning eller 
larm 

  Lågt Saknar säkerhetsdörrar, kameraövervakning och larm 
      
  Högt Riskbedömning görs inledningsvis, information och 

begränsningar kring hantering av mobiltelefon och 
platstjänster samt sociala medier,  
Löpande samtal kring hur klienten ska agera för att 
undvika att röja sig. 
  

SÄKERHETSPLANERING Mellan Någon eller några av ovan nämnda punkter, men ej 
samtliga. 

  Lågt Stort eget ansvar läggs på individen. Endast mycket 
begränsad säkerhetsplanering. 

      
  Högt Personal dygnet runt 

BEMANNING Mellan Personal på dagtid samt tillgänglig via jourtelefon övrig 
tid 

  Lågt Personal tillgänglig vissa tider och vid behov 
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  Högt Stöd i kontakt med tex myndigheter och sjukvård stor 

omfattning. Fokus på utsluss 

YTTRE STÖDINSATSER Mellan Stöd i kontakt med tex myndigheter och sjukvård i viss 
omfattning. Visst fokus på utsluss 

  Lågt Stöd i kontakt med myndigheter och sjukvård i liten 
omfattning. Litet eller inget fokus på utsluss 

      

  Högt Hög omfattning av psykosocialt stöd 

SAMTALSSTÖD Mellan Medelnivå på omfattning av psykosocialt stöd 

  Lågt Lägre nivå på omfattning av psykosocialt stöd 

   

 Högt Anställd barnansvarig vars huvudsakliga uppdrag är att 
ge stöd samt leda aktiviteter/lek för barn i boendet. 

BARNFOKUS Mellan En pedagog kommer vissa dagar till boendet för att ge 
stöd och leda aktiviteter/lek för barnen.  

 Lågt Inga särskilda, eller mycket få insatser ges för 
medföljande barn. 

 

 

Konsulentstödd familjehemsvård 

Under flyktingkrisen ökade antal leverantörer som erbjöd konsulentstöd till familjehem och 

jourhem kraftigt. Det krävdes då inte tillstånd för att bedriva sådan verksamhet och Göteborgs 

stad med flera kommuner saknade ramavtal, vilket gjorde att företag snabbt kunde etablera 

verksamhet. Situationen innebar en ökad risk för användning av oseriösa leverantörer och att 

kommunerna inte följde LOU. Riksdagen fattade därför beslut om att införa tillståndsplikt och 

Göteborgs stad upphandlade konsulentstödd familjehemsvård. Från juni 2018 har därmed 

staden ramavtal med ett tjugotal leverantörer som erbjuder konsulentstöd till familjehem och 

jourhem. Flera av leverantörerna som fick ramavtal var för staden nya leverantörer. 

Uppföljningsbesök hos leverantörer som erbjuder konsulentstödd familjehemsvård har därför 

prioriterats av Spink. Samtliga ramavtalsleverantörer har kontaktats av Spink i syfte att få till 

stånd ett uppföljningsbesök. En leverantör har Spink inte fått kontakt med trots upprepade 

försök och en leverantör har meddelat att de i dagsläget inte har verksamhet i Göteborg. 

Denna information har Spink informerat Ink om. Två leverantörer har tillkommit under 2019 

och uppföljningsbesök kommer genomföras under 2020. 

Det har varit värdefullt att träffa ramavtalsleverantörerna. Alla har varit angelägna om att ge 

ett gott intryck. Ramavtal är nytt inom området och leverantörerna har fokuserat mycket på att 

beskriva hur de lever upp till kraven som ställs i ramavtalet.  

En svårighet vad gäller uppföljning av leverantörer som erbjuder konsulentstödd 

familjehemsvård är att Spink möter representanter från företagen, inte de familjer som 

företagen anlitar. Vid uppföljningsbesöken får Spink en uppfattning av företaget, dess 

konsulenter och hur de arbetar med att ge stöd till familjerna. När Spink får en 

placeringsförfrågan från en stadsdel rörande konsulentstödd familjehemsvård bygger Spinks 

rekommendation därför i hög utsträckning på leverantörernas beskrivning av familjerna. 

Spink har inte i uppdrag att utreda och följa upp de enskilda familjerna utan det ansvaret 
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åligger respektive stadsdel, men genom att systematisera stadsdelarnas synpunkter kan Spink 

bidra i arbetet med att säkerställa att olämpliga familjehem inte anlitas.  

Samverkan 

Alla ramavtal följs upp av INK efter 12 och 36 månader. Under 2019 har samarbetet mellan 

Ink och Spink utvecklats så att Spink numera medverkar i planeringen av hur respektive 

uppföljning ska genomföras. Spink bidrar med verksamhetskunskap och medverkar vid behov 

i genomförandet.  

Under 2019 följde Ink i samarbete med Spink och Boendeplanering FH, upp ramavtalet för 

Bostad med särskild service. Ett mål med ramavtalet var att det skulle leda till en 

kostnadssänkning på ca 10 %. Uppföljningen kunde konstatera att målet inte nåtts utan 

kostnaderna hade istället ökat. Prisökningen berodde dels på automatisk indexreglering enligt 

Omsorgsprisindex (OPI), dels flertalet begärda omförhandlingar på grund av varaktigt 

förändrade behov hos brukare. Uppföljningen visade även att skriftligt uppdrag saknades för 

40% av brukarna. 

Spink deltar i det vård- och omsorgsnätverk som bildades 2018. Ink är sammankallande och 

syftet med nätverket är att dela erfarenheter om leverantörer som används av flera 

förvaltningar/enheter inom staden. Nätverketsarbetet säkerställer att väsentlig information om 

leverantörer delas till berörda inom staden.  

Fortsatt utveckling av arbetet 

Under året har Spink vid några tillfällen följt upp vilka leverantörer socialtjänsten köpt vård 

och boende från. Uppföljning har framförallt gjorts för att säkerställa att staden inte fortsätter 

att köpa tjänster av en leverantör som tagits bort från utförarsammanställningen. Under 2020 

kommer Spink arbeta mer systematiskt med att följa upp stadens köp. 

 

Uppdraget att ta initiativ till nya ramavtal och förändringar av egenregi 

och kunna föreslå entreprenader och abonnemangsavtal 
Spink har identifierat kostnadsdrivande villkor som föranlett utredning och beslut i strategisk 

köpgrupp. Tre abonnemangsavtal har därmed sagts upp och ett ramavtal kommer sägas upp i 

förtid. Spink har under året samordnat arbetet i strategisk köpgrupp. 

Att optimera beläggningen i stadens egenregiverksamheter är viktigt för att minska 

kostnaderna för vård och boende. Spink har därför tillsammans med Social resursförvaltning 

tagit fram en rutin för beslut om verksamhetsförändring inom SRF vid låg beläggning och 

efterfrågan. Spink har även haft regelbundna avstämningar med ledningsfunktioner inom SRF 

i syfte att följa behov och utbud inom olika områden.  

Uppdraget att ta fram en långsiktig inköpsstrategi 
Inför starten av Spink 2018 fick Spink i uppdrag att ta fram en långsiktig inköpsstrategi för 

sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder 2019-2021 (Inköpsstrategin). Detta 

då staden har saknat en strategi för vad vi ska handla, från vem, till vilket pris och med vilken 

kvalitet.  
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Inköpsstrategin har arbetats fram i samverkan med stadsdelar, Social resursförvaltning, 

leverantörer och Nämnden för inköp och upphandling. 

Under 2019 har arbetet med den långsiktiga inköpsstrategin färdigställts. Arbetet bedrevs 

under hösten 2018 fram till mars 2019, med bred delaktighet från stadsdelarna, 

stadsledningskontoret, inköp och upphandling, Spink mfl. Strategin nämndbehandlades i 

Askim-Frölunda-Högsbo i maj och skickades därefter ut på remiss till samtliga stadsdelar, 

social resursförvaltning samt inköp och upphandling. Under hösten bearbetades remissvaren 

och den omarbetade strategin, behandlades återigen i AFH,s nämnd i december. Innan slutligt 

fastställande ska samtliga nämnder åter behandla strategin. Detta beräknas kunna vara klart 

under januari-februari 2020. 

Kategoristyrning 
Staden har fattat ett beslut om att införa kategoristyrning som styrmodell för stadens inköp av 

varor och tjänster.  

Då kategoriarbetet inom IFO-FH kräver stor involvering och kompetens av kärnverksamheten 

förutsetts att kategoriarbetet leds av verksamhetsföreträdare.  

Inköpsstrategin visar att de identifierade delkategorierna inom IFO-FH innehåller stora 

utvecklings- och besparingsmöjligheter.  

Den 11 januari 2019 beslutade därför förvaltningsdirektörerna att tillföra Spink medel för att 

anställa en kategoriledare. 

 

En av delkategorierna inom kategorifamiljen IFO-FH är Socialt boende med stöd (tidigare 

kallat Boende med stöd). Denna delkategori har under hösten 2019 varit den delkategori som 

varit först ut i kategoriarbetet. 

Socialt boende med stöd riktar sig till personer, från 21 år, som lever i hemlöshet med sociala 

problem, medicinska-/psykosociala problem, missbruksproblem eller samsjuklighet och som 

har särskilda svårigheter att få en bostad på den öppna bostadsmarknaden. Stödet utformas så 

att det stärker personens resurser att leva ett självständigt liv med ett eget, eller mer 

självständigt, boende.  

Det stöd som erbjuds genom Socialt boende med stöd har inte betydande vårdinslag vilket 

medför att tjänsten inte är tillståndspliktig.  

Arbetet med denna delkategori är i utvecklingsskedet och ska enligt planeringen utmynna i en 

kategoriplan i början av 2020.  

Arbetet har bedrivits av ett tvärfunktionellt kategoriteam och kategoriråd under ledning av 

Spink.  

Kategorirådet består av representanter från Askim-Frölunda-Högsbo, Norra Hisingen, 

Majorna-Linné, Angered, Inköp och upphandling, Social resursförvaltning och Spink. 

Kategoriteamet består av representanter från Lundby, Östra Göteborg, Fastighetskontoret, 

Angered, Inköp och upphandling, Social resursförvaltning och Spink. 

Arbetet har följt INKs framtagna process för kategoristyrning. 
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Målsättningar med kategoriarbetet 

Kategoriarbetet inom Socialt boende med stöd har varit ett pilotarbete med ett övergripande 

syfte att visa på gott samarbete mellan stadens olika verksamheter och samla erfarenhet inför 

framtida kategoriarbeten. 

Utöver detta är målsättningen med kategoriarbetet att nå en kostnadsbesparing om 5 % genom 

uppfyllande av följande effektmål: 

Utbud / Flöde / Jämförelser  

- Differentierat utbud (delområden) som kvalitetsmässigt bättre matchar verksamheternas 

behov  

- Ta bort krav på onödiga boendeformer för målgrupper som inte är i behov av en långvarig 

insats  

- Möjliggör pris- och tjänstjämförelser mellan egen regi och externt  

- Utred beslutstyper och hur de matchar efterfrågade insatser 

Egen regi / externt  

- Utred och ta fram beslutsunderlag för vilka tjänster inom Socialt boende med stöd som ska 

finnas i egen regi, vilka som ska upphandlas och vilka som ska finnas i kombination 

Kvalitet  

- Rätt kvalitet i utförda tjänster och rätt utbud  

- Betala endast för de tjänster som verksamheterna har behov av 

Ekonomi  

- Se över möjligheter till differentierad prissättning som möjliggör rätt insatser till rätt pris  

- Sänk produktionskostnaden/vårddygnsavgifterna per boendedygn i egen regi 

Hållbarhet  

- Säkerställ sunda villkor och konkurrens samt likabehandling internt/externt 

Vilka effekter har uppnåtts under 2019 

Kategoriarbetet inom IFO-FH är i utvecklingsskedet och utvärdering avseende effekterna sker 

tidigast under 2020. Positiva effekter som redan nu kan identifieras är den samlade kunskapen 

i det tvärfunktionella kategoriteamet och kategorirådet. Den samordning som metoden för 

kategoristyrning bidrar med sätter fingret på det behov som finns i staden att samordna frågor 

och hitta forum för att diskutera dessa. Kategoristyrningen bidrar även med tydlighet inom 

beslutsfrågor och detta kommer att förtydligas ytterligare under 2020. 

Förändrad styrning och ledning, arbetsutskott 

I samband med kategoriarbetet har en hel del operativa frågor dykt upp som inte omfattas av 

kategoriarbetet. Dels inom kategorin som är föremål för kategoriplansarbete men även inom 

andra delkategorier. Med anledning av detta beslutade kategorirådet att ett arbetsutskott 

inrättas från och med januari 2020 där dessa operativa frågor omhändertas. 

Leverantörsmöten 
Under 2019 fortsatte Spink anordna leverantörsträffar i formen av frukostmöten. Det 

genomfördes totalt 7 träffar och vid varje tillfälle var det ca 20 leverantörer som deltog. Totalt 

ca 140 unika leverantörer. Det var i vissa fall flera personer från varje leverantör som deltog. 
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Agenda för träffarna har sett lite olika ut beroende på insats men stående punkter har varit, 

aktuellt i staden, utredning ny organisation, stadens ekonomiska situation, reflektioner från 

placeringshandläggarna, kategoristyrning och långsiktig inköpsstrategi, inkomna synpunkter, 

nyheter i IT-stödet hur man anmäler lediga platser och möjlighet till dialog. 

Intresse för Spink 
SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Spink var inbjudna som föreläsare på ett seminarie 

med rubriken ”Socialtjänstens utmaningar och möjligheter”. Spink fick möjlighet att beskriva 

vårt arbetssätt under rubriken ”Systematiserad uppföljning av institutionsvården – 

Göteborg först i landet” 

SKR har också tillfrågat Spink om vi vill delta i ett ev kommande utvecklingsarbete på 

nationell nivå.  

GR, Göteborgsregionen. Spink har varit inbjudna vid 2 tillfällen under året. Det första 

tillfället träffade vi socialchefsnätverket och vi fick möjlighet att berätta om Spink och vårt 

arbetssätt samt arbetet med långsiktig inköpsstrategi. Vid tillfälle nr 2 var vi inbjudna till 

styrgruppen för social välfärd, politiker från GR. Styrgruppen gav ett uppdrag att utreda ett 

GR-gemensamt utförarregister av leverantörer inom IFO FH inklusive möjligheterna att 

Spink-konceptet skulle vara en modell även för GR-kommunerna. 

Stockholm, representanter från Stockholms stad har besökt Spink under våren 2019 och fått 

en föredragning om Spinks arbetssätt. Intresset av modellen är mycket stort och man tittar på 

att införa något liknande i Stockholm stad.   

Malmö och Stockholm, Spink deltog i november på storstadsmöte om hemlöshet. Utbudet av 

olika boendesociala lösningar var en punkt på agendan och Spink fick värdefulla kontakter 

och kunskaper om arbetet i Stockholm och Malmö.  

 

Uppföljning av effektmålen 

Målet om tidsbesparing 
Inför starten av Spink genomfördes en enkät för att ge ett basläge avseende stödet till 

stadsdelarna, tidsåtgång för att leta platser m.m. Viss variation mellan insatser förekom men 

ca 4-5 timmar/ärende uppgav man lägga på att leta plats. Under Spinks första år hanterades ca 

6 800 ärenden, vilket motsvarar drygt 20 heltidstjänster. 

En uppföljande enkät genomfördes under vår/sommar 2019 för att jämföra enkätresultaten.  

Antal svar i årets enkät var 102 st. 95% av de som svarat var socialsekreterare. 

95 % tycker att stödet vid köp av platser har ökat 

90 % tycker att de idag har högre kunskap om köp och upphandling 

Ur fritextkommentarerna: 

Lättare att göra rätt 

Jag slipper ringa och reka platser 
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Bra att kunna lägga min tid på annat 

Jag får förslag på leverantörer jag inte kände till 

Saker att fortsätta utveckla baserat på enkätsvaren, Link-samordnarens roll, prisindikationer i 

samband med direktupphandling och bättre anpassade ramavtal för verksamhetens behov. 

Målet 5% kostnadsbesparing  
Ett syfte med inrättandet av Spink är att det ska leda till sänkta kostnader för köpt vård, 

boende och omsorg, med i genomsnitt 2 procent under Spinks andra verksamhetsår och 5 

procent det fjärde året, 2021. För att kunna följa effekten av Spink har vi brutit ner sektorn i 

13 insatskategorier. Under början av 2020 ska en analysmodell utarbetas som innehåller 

relevanta nyckeltal baserade på volymmått från Treserva och kostnadsutfallet för köp av 

huvudverksamhet inom respektive insatskategori. Syftet med analysmodellen är att synliggöra 

hur volymer och styckkostnader påverkar totalkostnadsutfallet och hur dessa variabler 

utvecklas över tid.  

Insatsernas volymutveckling, dvs antal brukare/beslut/dygn etc. har Spink ett väldigt 

begränsat inflytande över – möjligen kan man argumentera för att Spinks arbete avlastar 

socialsekreterarna och frigör mer tid till klientarbete, som i sin tur kan leda till kortare 

placeringstider. I huvudsak är det dock insatsernas styckkostnader som kan påverkas genom 

Spinks arbete.  

Exempel på hur Spinks arbete kan bidra till sänkta kostnader för köp av IFO/FH-insatser: 

• Kostnadseffektiva matchningar av brukare och insatsleverantörer 

– Rationell och faktabaserad matchningsprocess utifrån kvalitet och kostnad 

• Delta i ramavtalsupphandlingar 

– Säkerställa rimliga priser och villkor 

– Medverka i implementering och uppföljning 

• Stöd till verksamheterna vid direktupphandlingar för att säkerställa rimliga priser 

• Effektivitet i egen regi 

– Kort sikt - tillse att egen regin har hög beläggning  

– Lång sikt - ökad kunskap och jämförbarhet kring insatsernas pris och innehåll i 

egen och extern regi. 

Kostnadsutveckling av interna och externa köp inom IFO/FH 2018–2019 

Tabellen nedan visar de insatskategorier samt tillhörande verksamhetskoder inom sektor IFO-

FH där Spink är involverad i ärendehanteringen. Med utgångspunkt i dessa kategorier så 

uppgick stadsdelarnas köp, externt och internt, till 2,8 mdkr under 2017. Under 2018 

minskade kostnaderna för köp till 2,7 mdkr och under 2019 minskade köpen ytterligare till 2,4 

mdkr. Minskningen under 2019 gäller nästan alla insatskategorier, både inom barn&unga och 

vuxna. 
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Diagrammen nedan visar kostnadsutvecklingen i samtliga SDN av köpt vård (konto 4630) 

mellan 2018-2019, per insatskategori. Hur stor andel av köpen som är i extern respektive egen 

regi framgår inne i staplarna. De interna köpen avser både köp av SRF och mellan SDF men 

även förvaltningsinterna köp. 

 

Insti tutions-

vård: SIS 

och HVB

Fami l je-

hemsvård

Öppen-

vård

Stödboen

de, 

ungdomsb

oende och 

boende 

för EKB

BmSS 

barn

Korttids -

vis telse 

LSS

HVB vuxen 

(behandl i

ngshem)

Boende 

med stöd 

(inkl  

skyddat 

boende)

BuS/Nöd-

bis tånd

BmSS 

Vuxen

Korttids -

boende 

vuxna

Öppen-

vård 

vuxna 

Fami l je-

hemsvård 

vuxna

I401; I402; 

I501; I502; 

I431; 

I432; 

I531; 

I532; 

O510; 

I441; 

I442; 

I490; 

I541; 

I590; 

I411; 

I412; 

I512; O520; 

O340; 

P340; 

I201; 

I202; 

I212; 

I213; 

I214; 

I215; I211; 

O540; 

O550; 

P540; 

P550; 

O551; 

P551; 

I241; 

I242; 

I290; 

I231; 

I232; 

Barn, unga och familjer Vuxna 
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Avvecklingen av boende utan stöd och införandet av nödbistånd i början av 2019 har 

inneburit en minskning av köpta boenden under året. På grund av otillförlitlig kontering i 

denna övergångsfas är samtliga sociala boenden (boende med stöd och boende utan 

stöd/nödbistånd) redovisade i samma stapel. Totalt sett minskade stadsdelarnas köp av sociala 

boenden från 641 mnkr till 566 mnkr mellan 2018 och 2019. Det var de externa köpen som 

minskade och andelen köp i egen regi ökade därmed från 33 % till 38 %. Till kostnaderna 

under 2019 ska även läggas till de utbetalningar av ekonomiskt bistånd som 

nödbiståndsrutinen medförde. Stadsdelarnas utbetalningar uppgick dock bara till ca 3,5 mnkr 

under året.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan för Östra Göteborgs 
uppföljning av privata utförare 

 
 

SDN Östra Göteborg 

SDN Östra Göteborg 
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1 Stadens styrsystem och styrande dokument 
 

Göteborgs Stads styrsystem 

 

 
 

 
 

 

 

Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs Stad är lagar och författningar, den politiska 

viljan och stadens invånare, brukare och kunder. För att förverkliga utgångspunkterna 

behövs förutsättningar av olika slag. Stadens politiker har möjlighet att genom styrande 

dokument beskriva hur de vill realisera den politiska viljan. Inom Göteborgs Stad gäller de 

styrande dokument som antas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Därutöver 

fastställer nämnder och bolagsstyrelser egna styrande dokument för sin egen verksamhet. 

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnade styrande dokumentet för 

Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser. 

 
 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 
 

Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på rätt 

sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska göra det 

och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa dokument. 
 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 

rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras i 

stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har en stor 

betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 
 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 

brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas av 

förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva ansvar när 

vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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2 Inledning 
 
2.1 Syftet med denna plan 
 
 

Kommunfullmäktige antog 2016-11-10 en plan för uppföljning och insyn gällande privata 

leverantörer. Programmet finns på styrande dokument under rubriken Göteborgs Stads 

program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare under 

perioden 2016–2018. 
 

När en kommunal angelägenhet, genom avtal, har lämnats över till en privat utförare ska 

kommunen kontrollera och följa upp verksamheten. 
 

• Kontroll av att uppdrag utförs i enlighet med mål, uppdragsbeskrivningar, 

förfrågningsunderlag, anbud och avtal. 

• Underlag för att utveckla och förbättra verksamheten och tjänsterna till 

invånarna. 
 

Huvudsakligen kan tre uppföljningsnivåer urskiljas: 
 

1. Avtalsuppföljning. 
 

2. Verksamhet, struktur och processuppföljning. Med det avses vilken kvalitet som den 

privata utföraren levererar i förhållande till vad som är överenskommet i det skriftliga avtalet. 
 

3. Individuppföljning. 
 

Spink, samlad placerings- och inköpsfunktion, har för stadens räkning ett uppdrag att 

systematisera och samordna avtalsuppföljningen enligt uppföljningsnivå 2. I Spinks 

uppdrag uttrycks uppdraget på följande sätt: 
 

Spink ska i samverkan med INK och stadsdelarna systematisera och samordna 

leverantörsuppföljning vad gäller kvalitet, ekonomi, resultat och leverans. Denna plan avser 

att beskriva hur de systematiska leverantörsuppföljningarna ska gå till. 
 
 

2.2 Vem omfattas av planen 
 

Denna plan avser det arbete som sker inom Spink, samlad placerings- och 

inköpsfunktion, med avseende på uppföljning av privata leverantörer. 
 

Spink är en enhet som organisatoriskt tillhör stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda- 

Högsbo men finansieras gemensamt av stadsdelarna i Göteborg enligt en överenskommelse 

mellan stadsdelsförvaltningen AFH och de tio stadsdelarna, dnr N135-0541/17. 
 
 
2.3 Giltighetstid 
 

Kommunfullmäktiges program för insyn och uppföljning av privata leverantörer avser år  

2016–2018. 
 

Spinks plan för uppföljning avser perioden september 2018 till december 2019. Om 

Kommunfullmäktiges plan skulle revideras kommer denna plan att uppdateras i enlighet med 

förändringarna. 
 
 
2.4 Bakgrund 
 

Kommunfullmäktige ska varje mandatperiod, enligt 3 kap 19 b § kommunallagen (KL), anta 

ett program med övergripande mål och riktlinjer för de kommunala angelägenheter, som utförs 

av privata utförare. Programmet ska också ange hur uppföljningen ska ske och hur 

allmänhetens insyn ska tillgodoses. De nya bestämmelserna i KL syftar till att förbättra 
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uppföljning och kontroll av privata utförare samt att öka allmänhetens insyn i den privata 

utförarens verksamhet. Med det avses att tydliggöra vad som redan följer av gällande rätt och 

att föra upp detta område till den strategiska nivån, kommunfullmäktige (KF). 
 

Det yttersta ansvaret för att följa upp de leverantörer som används åvilar varje stadsdel. Spink 

får genom sitt uppdrag en övergripande bild av alla leverantörer som används inom sektor 

IFO-FH vid köp av huvudverksamhet. Därför har Spink åtagit sig att ihop med INK och 

stadsdelarna systematisera och samordna leverantörsuppföljningen inom detta område. 

Härigenom effektiviseras uppföljningen och leverantörer behöver inte ha kontakt med alla 

stadsdelar i uppföljningen. 
 

Spinks åtagande fråntar inte stadsdelarna ett ansvar att agera i specifika ärenden, där 

missförhållanden upptäcks. Stadsdelen har även ett ansvar för uppföljning av privata 

leverantörer som inte omfattas av Spinks uppdrag, exempelvis leverantörer riktade till 

äldreomsorgen eller leverantörer av varor och tjänster. 
 
 
2.5 Koppling till andra styrande dokument 
 

I Göteborgs stads policy för inköp och upphandling finns skrivningar som har koppling till 

denna plan. Exempelvis anges att ramavtal ska användas i första hand, att 

direktupphandlingar ska ske så att konkurrensen tillvaratas samt att avtal och leverantörer ska 

följas upp. 
 

Stadsrevisionen har 2011 och 2013 riktat kritik mot stadsdelarna för bristande styrning och 

uppföljning av köp av sociala boendelösningar. Därefter har flertalet stadsdelar följt dessa 

frågor genom egenkontroll. Att stadsdelarna saknat överblick över stadens köp 

har dock försvårat arbetet. 
 
 
2.6 Stödjande dokument 
 

Stödjande dokument finns i den utredning som genomfördes inför starten av Spink, 

Utredning och förslag avseende start av samlad placerings- och inköpsfunktion för sektor 

IFO-FH: SPINK. Dnr 135–0541/17. 
 

Ett annat stödjande dokument är de överenskommelser mellan stadsdelsförvaltningen 

AFH och samtliga stadsdelar inför starten av SPINK, Överenskommelse avseende drift av 

SPINK – samlad placerings- och inköpsfunktion för sektor Individ- och familjeomsorg samt 

funktionshinder i Göteborg. 
 

I dessa dokument anges att Spink i samverkan med stadsdelarna och INK ska 

systematisera och samordna leverantörsuppföljningen vad gäller kvalitet, ekonomi, 

resultat och leverans. 
 
 
2.7 Uppföljning av planen 
 

Denna plan ska upprättas årligen. Spink startade 2018-03-01 och därefter har denna plan för 

uppföljning tagits fram i samverkan med INK och stadsdelarna. Inriktningen är att planen skall 

fastställas av stadsdelsnämnden i Askim-Frölunda-Högsbo i september 

2018 och gälla för återstoden av 2018 samt hela 2019. 
 

De funktioner inom förvaltningen som ansvarar för uppföljningen (genomför uppföljningen) 

är tjänstemän inom Spink - jurist, verksamhetscontroller, ekonom och placeringshandläggare. 

Dessa samverkar med avtalscontroller inom nämnden för Inköp och Upphandling, samt så 

kallade LINK-samordnare inom stadsdelarna. 
 

Ytterst ansvarar områdeschef vid Spink för uppföljningen. 
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Planen skall följas upp i september månad 2019. 

  



8  

3 Planen 
 
3.1 Områden för uppföljning 
 

Spink har i uppdrag att systematisera och samordna uppföljningen av de privata 

leverantörer som säljer tjänster till sektor Individ och familjeomsorg och 

funktionshinder. I några avseende omfattar uppföljningen även verksamheter i 

kommunens egen regi. Överenskommelse har gjort med ledningen inom Social 

resursförvaltning att sociala boenden med mera skall följas upp av Spink. 
 

Uppföljningen omfattar bara tjänster riktade till brukare, så kallad huvudverksamhet, inte 

inköp av varor eller andra tjänster. 
 

Antalet privata leverantörer är mycket stort. På en övergripande nivå kommer alla företag 

som finns i Spinks utförarsammanställning, cirka 700–900 olika organisationsnummer, och 

som kan komma att rekommenderas av Spink att följas upp. 
 

Den mer detaljerade uppföljningen kommer dock att gälla ett urval av leverantörer, 

cirka 70 per år. Beskrivning av uppföljningen på respektive nivå framgår i nedanstående 

beskrivning. 

 
 

Vilka leverantörer omfattas? Antal Beskrivning av uppföljningen 

Alla leverantörer i Spinks 
utförarsammanställning. 

700-900 A: Finns ramavtal. Finns IVO- 
tillstånd? Pris/prisintervall. 
Målgrupp och inriktning. 
Leverantörskontroll. 

  B: Rating. 

  C. Synpunktshantering. 

Ramavtalsleverantörer (ingår i 
ovanstående). 

Cirka 200 A. Samma som ovan. 

  B. Samma som ovan. 

  C. Samma som ovan. 

  D. Avtalsuppföljning genom INK. 

Prioriterade leverantörer för 
utökad uppföljning - vissa kan 
ha ramavtal. 

Cirka 70 per år A. Samma som ovan. 

  B. Samma som ovan. 

  C. Samma som ovan. 

  D. Avtalsuppföljning genom INK. 

  E: Utökad uppföljning genom 
offentliga uppgifter, 
exempelvis IVO- tillsyn, 
skatteverket, UV, samt 
uppföljningsbesök. 

 
 

3.2 Strategi och former för uppföljning 
 

1. Basuppföljning - alla leverantörer som ingår i Spinks utförarsammanställning 

Huvudsyftet med sammanställningen av utförare är att placeringshandläggare ska kunna hitta 

och förmedla en plats som passar brukarens behov i en verksamhet som har ledig plats, rätt 

inriktning, är kvalitetssäkrad och har ett rimligt pris. Sammanställningen är ett levande 

dokument som uppdateras efter hand. 

Sammanställningen blir samtidigt en basuppföljning av tänkbara leverantörer. De 

uppgifter som ingår i sammanställningen är: 
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organisationsnummer, kontaktuppgifter, eventuellt ramavtal, eventuellt IVO-tillstånd, 

kategori, underliggande inriktning, målgrupp, pris i ramavtal samt prisindikation för 

verksamhet utanför ramavtal. 
 

Från hösten 2018 ska leverantören se och kunna komplettera sina uppgifter. 

Ovanstående uppgifter ingår i den PDF-fil med rekommendationer som skickas till 

socialsekreteraren. 
 

2. Rating - alla leverantörer som blivit rekommenderade och använts av 

socialtjänsten 
 

Den socialsekreterare som gör en beställning ombeds efter en viss tid att besvara några 

uppföljningsfrågor om leverantörens kompetens, bemötande och utfallet av placeringen ur 

brukarsynpunkt. Ratingfrågorna är begränsade till cirka fem frågor och har fasta 

svarsalternativ. Målet är att ratingen ska vara så enkel för socialtjänstens handläggare att 

svarsfrekvensen blir hög. Svaren genererar en poängsumma som ska efterhand planeras ingå i 

rekommendationerna till socialtjänsten. 
 

3. Synpunktshantering - leverantörer där synpunkter uppkommer 
 

Socialsekreterare som har synpunkter på leverantör kan via LINK-samordnare i stadsdelen 

(stadsdelens avtalscontroller) rapportera dessa till Spink. Synpunkter kan gälla leverans, 

genomförande, kvalitetsbrister, bemötande med mera. Även positiva synpunkter ska kunna 

registreras. 
 

4. Utökad uppföljning genom besök - ett urval på cirka 70 leverantörer per år 
 

Spinks medarbetare kommer i samverkan med LINK-samordnare från stadsdelarna årligen 

genomföra uppföljningsbesök hos cirka 70 leverantörer. Besök kan ske hos både 

ramavtalsupphandlade och direktupphandlade leverantörer samt i verksamheter som drivs i 

egen regi. Besöken ger möjlighet för Spinks placeringshandläggare att succesivt skaffa sig 

ingående kunskap om de leverantörer som rekommenderas. 
 

Urvalet kommer att omfatta alla kategorier - HVB barn och unga, sociala boenden, 

konsulentstödda familjehemsverksamheter, boenden för funktionsnedsatta, behandlingshem 

och skyddsboenden. För varje år kommer en prioritering och ett urval att ske. Utrymme ska 

finnas för händelsestyrda uppföljningsbesök. 
 

Uppföljningsbesöken kommer att genomföras utifrån en upprättad mall. Inför besöken ska 

uppgifter inhämtas från IVO:s registerplattform om tillsynsbeslut, från Kunskapscenter för 

organiserad brottslighet och från Spinks synpunktshantering. Även företagens 

årsredovisningar och egna kvalitetsrapporter kan ingå. 
 
 
3.3 Ansvarsfördelning 
 

Spink: Olika funktioner inom Spink medverkar i uppföljningsarbetet utifrån sina roller; både 

placeringshandläggare och stabspersonal. Ytterst ansvarar områdeschef för arbetsfördelningen 

och att förutsättningar ges. 
 

Stadsdelsförvaltningarna: Link-samordnare i stadsdelarna kommer att medverka i 

synpunktshantering och vid besök hos leverantörer. Socialsekreterare i stadsdelarna 

medverkar i rating. 
 

Nämnden för inköp och upphandling, INK, har ansvar för avtalsuppföljning när det 

gäller ramavtalsupphandlade leverantörer. Detta sker två gånger under en fyraårig 

avtalsperiod. Syftet är att på ett strukturerat sätt följa upp och kontrollera hur stadens ramavtal 

följs och hur stadens ramavtalsleverantörer uppfyller i upphandlingen ställda krav formulerade 

utifrån strategiskt viktiga politiska mål. Områden som alltid följts upp är kontraktsvillkor, 

krav på skatter, socialförsäkringsavgifter, ekonomisk och finansiell ställning, statistik och 
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revision. Vid prioriterad uppföljning kan även leverantörens kvalitetsarbete, miljöarbete, etik 

och sociala hänsyn följas upp. 
 

Spink och INK kommer att koordinera sitt arbete och utbyta information inför 

uppföljningar och när det gäller resultat av uppföljningen. 
 
 
3.4 Former för återkoppling 
 

I nedanstående matris visas hur Spink avser att rapportera de uppgifter som insamlats i de 

olika formerna för uppföljning. 

 
 

Systematisk 
leverantörsuppföljning - 
rapportering utifrån olika 
nivåer 

  

Vilka leverantörer omfattas? Beskrivning av uppföljningen Rapportering 

Basuppföljning - avser alla 
leverantörer i Spinks 
utförarsammanställning. 

A: Finns ramavtal och IVO- 
tillstånd? Pris/prisintervall? 
Målgrupp och inriktning? 
Leverantörskontroll. 

Uppgifter rapporteras till 
beställare och LINK-samordnare 
i rekommendation inför 
placering. Leverantör har ingång 
i IT-systemet rörande egna 
uppgifter. 

 B: Rating. Till beställare och LINK- 
samordnare i rekommendation i 
samband med placering. 
Leverantör har rätt att få ut sin 
rating. 

 C. Synpunktshantering. Vid flera eller allvarliga 
synpunkter tar Spink kontakt 
med leverantör. Informerar 
INK. Linksamordnare har 
ingång i synpunktshanteringen. 
Leverantör har rätt att få ut 
synpunkter gällande egen 
verksamhet. 

Ramavtalsleverantörer (ingår i 
ovanstående). 

A. Samma som ovan. Samma som ovan. 

 B. Samma som ovan. Samma som ovan. 

 C. Samma som ovan. Samma som ovan. 

Prioriterade leverantörer för 
utökad uppföljning. 

A. Samma som ovan. Samma som ovan. 

 B. Samma som ovan. Samma som ovan. 

 C. Samma som ovan. Samma som ovan. 

 E: Utökad uppföljning genom 
offentliga uppgifter, 
exempelvis IVO- tillsyn, 
skatteverket samt 
dokumenterade 
uppföljningsbesök. 

Dokumentation skickas till 
berörd leverantör. Diarieförs. 
Tillgänglig för LINK-samordnare. 
Årlig sammanfattning i Stratsys 
som behandlas i 
Stadsdelsförvaltningen Östra 
Göteborg. 
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3.5 Tidplan 
 

Juni - augusti 2018: 
 

• Basuppföljning av leverantör sker i utförarsammanställning. 

• Synpunktshantering färdigställd, används. 

• Ratingformulär färdigställs. 

• Frågeformulär för utökad uppföljning färdigställs. 

• Aktivitetsplan för besök med datum, ansvariga och leverantör tas fram.  

September 2018: 

• Pilotprojekt med rating, formuläret börjar användas i några stadsdelar. 

• Besök hos leverantörer inleds, frågeformulär för utökad uppföljning används. 
• Utförarsammanställning läggs i digital databas där leverantör får tillgång till sina 

uppgifter. 
 

December 2018: 
 

• Första sammanställning av uppgifter. 
 

Januari - februari 2019: 
 

• Arbete med att integrera ratingfunktionen med IT-systemet. 
 

Mars 2019: 
 

• Ratingfunktionen används fullt ut i alla stadsdelar. 
 

September 2019: 
 

Revidering av denna plan för uppföljning. 



Nämnd:
LSS Tackat 

Löpnr Kön Insatskod FH IFO ÄO Insatskod åååå mm dd åååå mm dd åååå mm dd åååå mm dd nej
1 Kvinna 1. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 2019 04 01
2 Kvinna 1. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 2019 02 11
3 Kvinna 1. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 2018 08 07 X
4 Kvinna 1. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 2018 07 12 X
5 Kvinna 1. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 2018 10 09 X
6 Man 1. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 2018 01 29 X
7 Kvinna 1. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 2018 03 22 X
8 Man 5. Daglig verksamhet 2019 05 13 X
9 Kvinna 5. Daglig verksamhet 2019 05 03

10 Kvinna 13. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar 2019 02 06
11 Kvinna 6. Biträde av kontaktperson 2019 04 23
12 Man 6. Biträde av kontaktperson 2019 05 03
13 Man 2. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 2019 04 12
14 Man 2. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 2018 12 17 2019 10 18
15 Man 6. Biträde av kontaktperson 2019 09 17
16 Kvinna 2. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 2019 07 09
17 Man 1. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 2019 09 02
18 Kvinna 6. Biträde av kontaktperson 2019 06 12
19 Kvinna 5. Daglig verksamhet 2019 02 27 2019 12 23
20 Kvinna 8. Ledsagarservice 2019 09 20 X
21 Kvinna 5. Daglig verksamhet 2019 08 15
22 Kvinna 5. Daglig verksamhet 2019 04 01
23 Man 6. Biträde av kontaktperson 2017 12 31
24 Kvinna 6. Biträde av kontaktperson 2018 12 17 2019 12 18 X
25 Kvinna 5. Daglig verksamhet 2019 01 02 2019 12 23
26 Man 2. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 2019 01 25 2019 11 15 X
27 Man 6. Biträde av kontaktperson 2019 07 31 2019 11 12
28 Man 2. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 2018 12 17 2019 10 18
29 Kvinna 13. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar 2019 01 15 2019 10 25 X
30 Kvinna 1. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 2019 04 08 2019 12 02
31 Kvinna 1. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 2018 08 07 2020 01 02 X
32 Man 1. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 2019 03 18 2019 11 01
33 Kvinna 1. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 2019 05 01 2019 12 09
34 Man 1. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 2019 04 03 2019 11 27
35 Kvinna 1. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 2018 04 25 2019 12 01
36 Man 1. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 2019 01 14 2019 10 08
37 Kvinna 1. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 2018 08 30
38 Kvinna X 7. Kontaktfamilj 2019 06 13
39 Kvinna X 6. Kontaktperson 2019 03 27 2019 11 01
40 Man X 6. Kontaktperson 2019 03 14 2019 12 16
41 Man X 16. Annat bistånd 2018 11 29 2019 12 01
42 Man X 13. Familjehem 2019 04 22 2019 11 18
43 Man X 13. Familjehem 2019 04 22 2019 11 18
44 Man X 7. Kontaktfamilj 2019 01 04 2019 11 11
45 Man X 16. Annat bistånd 2019 04 26 2019 10 14 X
46 Man X 7. Kontaktfamilj 2019 05 22 2019 12 12 X
47 Man X 8. Ledsagning 2019 03 15 2019 10 10 X
48 Man X 6. Kontaktperson 2018 11 22 2019 11 18
49 Man X 7. Kontaktfamilj 2019 01 09 2019 08 23
50 Kvinna X 7. Kontaktfamilj 2018 08 20 2019 12 10
51 Man X 7. Kontaktfamilj 2017 12 22 2019 12 02
52 Kvinna X 13. Familjehem 2019 04 25
53 Man X 13. Familjehem 2019 03 08
54 Man X 5. Dagverksamhet/sysselsättning 2019 01 25
55 Man X 16. Annat bistånd 2018 10 15
56 Kvinna X 7. Kontaktfamilj 2018 12 18
57 Man X 7. Kontaktfamilj 2018 12 18
58 Man X 6. Kontaktperson 2018 08 18
59 Kvinna X 1. Särskild boendeform (äldreomsorg, handikappomsorg) 2018 09 27 X
60 Man X 1. Särskild boendeform (äldreomsorg, handikappomsorg) 2019 01 16 X
61 Kvinna X 1. Särskild boendeform (äldreomsorg, handikappomsorg) 2018 11 12 X
62 Kvinna X 1. Särskild boendeform (äldreomsorg, handikappomsorg) 2018 06 25 X
63 Kvinna X 1. Särskild boendeform (äldreomsorg, handikappomsorg) 2019 06 13 X
64 Kvinna X 1. Särskild boendeform (äldreomsorg, handikappomsorg) 2019 05 22 X
65 Kvinna X 1. Särskild boendeform (äldreomsorg, handikappomsorg) 2019 05 15 X

SoL
Datum 

för avbrott

Datum för  Datum för avslut

verkställighet utan verkställighet

Datum 

gynnande beslut



66 Kvinna X 1. Särskild boendeform (äldreomsorg, handikappomsorg) 2019 04 17 X
67 Man X 1. Särskild boendeform (äldreomsorg, handikappomsorg) 2016 11 07 X
68 Man X 1. Särskild boendeform (äldreomsorg, handikappomsorg) 2019 03 11 X
69 Kvinna X 1. Särskild boendeform (äldreomsorg, handikappomsorg) 2019 08 29 X
70 Kvinna X 1. Särskild boendeform (äldreomsorg, handikappomsorg) 2018 07 13 X
71 Kvinna X 1. Särskild boendeform (äldreomsorg, handikappomsorg) 2019 09 27 X
72 Kvinna X 1. Särskild boendeform (äldreomsorg, handikappomsorg) 2019 07 03 X
73 Kvinna X 1. Särskild boendeform (äldreomsorg, handikappomsorg) 2019 03 06 X
74 Man X 1. Särskild boendeform (äldreomsorg, handikappomsorg) 2019 04 12 X



Lex Sarah 
 

Rapporterande förvaltning:   

På denna blankett fyller ni i varje händelse som rapporterats vidare till IVO, var god och fyll 

i; 

 

▪ Ivos diarienummer 

▪ Vilken verksamhet; exempelvis Äldreomsorg, IFO, dagverksamhet 

▪ Egen/annan; exempelvis kommunal eller privat utförare 

▪ Typ av händelse, exempelvis om en vårdtagare/ klient blivit slagen av annan person 

▪ Vidtagna åtgärder för att skydda den enskilde; beskriv kortfattat vad som gjorts 

▪ Vidtagna åtgärder för att händelsen inte ska upprepas; beskriv kortfattat vad som 

vidtagits 

 

Händelse 1 

 

IVO:s diarienummer Verksamhet Egen/Annan 

3.1.2-00234/2020-2 Äldreomsorg Göteborgs stad 

 

Typ av händelse 

Lex Sarah, brister i bemötande 

Medarbetare har vid upprepade tillfällen bemött hyresgäst på ett dåligt sätt. Detta har 

resulterat i att hyresgästen blivit ledsen och efter händelserna uppvisat oro bland annat 

kring vem som ska arbeta.  

 

Vidtagna åtgärder för att skydda den enskilde 

• Enhetschef har samtal med medarbetaren.  

• Enhetschef har samtal med hyresgästen.  

 

Vidtagna åtgärder för att händelsen inte ska upprepas 

• Fortsatt kompetensutveckling gällande bland annat bemötandefrågor, enligt den 

planering som finns för kommande år, 2020.  

• Utredare ser det som en viktig del av kvalitetsarbetet att arbeta med värdegrund. 

Professionellt förhållningssätt i relation till god vård och omsorg. Detta ska hållas 

levande och vara ett pågående utvecklingsområde i verksamheten.   

• Öka kunskapen och förståelsen i arbetsgruppen för den beroendeställning 

hyresgästerna befinner sig i och hur medarbetarna kan skapa trygghet, både genom 

bemötandet gentemot hyresgästerna men också genom att förhålla sig på ett bra sätt 

till varandra i arbetsgruppen.  

• Fortsätta att föra dialog om bemötande i utvecklingsgruppen, på verksamhetsmöten, 

på APT och i andra forum där personalen samlas tillsammans.  

• Socialt ansvarig samordnare kommer och informerar i arbetsgruppen om avvikelser 

och Lex Sarah.  

 



Lex Maria 
 

Rapporterande förvaltning:  

 

På denna blankett fyller ni i varje händelse som rapporterats vidare till IVO, var god och fyll 

i; 

 

▪ IVO:s diarienummer 

▪ Vilken verksamhet; exempelvis LSS, Elevhälsa, Äldreomsorg 

▪ Egen/annan; exempelvis kommunal eller privat utförare 

▪ Typ av händelse, exempelvis om en vårdtagare ramlat och skadat sig  

▪ Vidtagna åtgärder för att skydda den enskilde; beskriv kortfattat vad som gjorts 

▪ Vidtagna åtgärder för att händelsen inte ska upprepas; beskriv kortfattat vad som 

vidtagits 

 

Händelse 1 

 

IVO:s diarienummer Verksamhet Egen/Annan 

3.1.1-45543/2019-2 Äldreomsorg – 

Hundraårsgatans 

korttidsboende samt Hälso- 

och sjukvårdsenheten 

Egen 

 

Typ av händelse 

Under juli, augusti och september 2019 har en legitimerad fysioterapeut rapporterat 

upprepade avvikelser angående att omsorgspersonal på Hundraårsgatans korttidsboende 

inte utfört hälso- och sjukvård ordinerat av fysioterapeut och arbetsterapeut. Avvikelserna 

visar på en systematisk brist på utförandet av rehabiliterande hälso- och sjukvårdsåtgärder 

under minst 4 månader. Avvikelserna rör utebliven vård och behandling för 17 patienter. 

Genom att patienterna inte fått den vård och behandling de var ordinerade att få under en 

längre tid har dom fått vårdskada. För de drabbade patienter är det dock vanskligt att 

bedöma om någon har fått en allvarlig vårdskada, exempelvis utifrån att flera är multisjuka. 

Det medför att anmälan inte är utifrån en enskild patients allvarliga vårdskada utan utifrån 

korttidsboendets systematiskt bristande genomförande av rehabilitering under en längre 

period.  

Vårdskadorna för alla drabbade är att de inte är så pass bra efter sin rehabiliteringsperiod på 

korttidsboendet som de borde vara. Detta drabbar dom genom att de får försämrad 

gångförmåga, ökad fallrisk, mindre självständighet, mer behov av hjälp, ökad tid på 

korttidsboendet, längre lidande och/eller försämrad rörlighet, styrka och ork. Sannolikheten 

bedöms som hög att framtida patienter kommer att drabbas av vårdskada till följd av 

omsorgspersonals bristande följsamhet till ordinationer. 

 

 

Vidtagna åtgärder för att skydda den enskilde 

I några månader var korttidsboendet utan en egen enhetschef, under denna period fallerade 

det förbättringsarbete som tidigare enhetschef hade startat angående följsamheten till 

ordinerade rehabiliterande åtgärder. Den nya enhetschefen för korttidsboendet blev 

informerad kort efter tillträdet 20 augusti om problematiken med följsamheten. Hen 

påbörjade då förbättringsarbetet igen.  

 



Normal organisering är att en FT och en AT har huvudansvaret för korttidsboendet. Under 

semesterperioden var det flera AT och FT inblandade i patienternas rehabilitering. Under 

sommaren valde AT och FT-gruppen att prioritera att vara på korttidsboendet eftersom de 

bland annat märkte att ordinationer inte utfördes. För flera patienter har ordinarie AT och 

FT arbetat tillsammans för att utföra mer rehabilitering än vad de har planerat i syfte att 

kompensera den bristfälliga följsamheten till ordinationer hos omsorgspersonal. Vid flera 

tillfällen har dessutom ordinarie ansvarig FT haft med sig FT kollegor till korttidsboendet 

till stöd för att utföra rehabiliteringen. Det är troligen på grund av att AT och FT 

prioriterade att arbeta extra med patienterna på korttidsboendet som allvarliga vårdskador 

kunde undvikas. 

 

 

Vidtagna åtgärder för att händelsen inte ska upprepas 

• Implementering av verksamhetsmöten med alla professioner. Sker löpande 1 

gång/månad med start 10/12. Inkluderar återkommande punkterna avvikelser och 

kommunikation/samarbete. 

• Boendets enhetschef har återkommande medvetandegörande samtal till 

omsorgspersonal gällande vikten av: 

- deras roll i rehabiliteringsprocessen  

- att signera om patient tackar nej  

- att arbeta motiverande med rehabilitering, inkluderat att fråga om träning vid 

flera tillfällen och planera bästa lämpliga tid för varje patient 

- att meddela AT eller FT om de känner sig osäkra på ordinationen. 

- och tanken bakom avvikelserapportering, Lex Maria, Lex Sarah 

• Utbildning till omsorgspersonal från AT och FT gällande grundläggande och 

avancerad rehabilitering. Insatsen sätts ihop av AT och FT med stöd av MAR. Ska 

vara utefter behov som finns för omsorgspersonalen.  

• På boendet implementera rehabiliteringsombud som veckovis går igenom att 

ordinationer följs och att all omsorgspersonal fyller i signeringslistorna. Om patient 

tackat nej till träning vid mer än tre tillfällen ska ombudet meddela AT eller FT. 

Under sommarperioden ska en ordinarie personal vikariera för rehabiliteringsombud 

(när ordinarie ombud är på semester). 

• Boendets enhetschef har haft gruppövning på APT då omsorgspersonal diskuterade 

frågor kopplat till samarbete och struktur. Resultatet sammanställdes och sattes upp 

i omsorgspersonalens kontor. 

• Boendets enhetschef ska se över hur nattpersonalen kan arbeta på bästa sätt för att 

frigöra mer tid för dagpersonalen att arbeta med rehabilitering. Upprätta nya 

uppdragsbeskrivningar. 

• Boendets enhetschef ska på individnivå följa upp vad som rapporteras som 

avvikelser. Återkoppla vilka åtgärder som genomförs och vilken effekt det får på 

enheten. 

• Gemensamt introduktionsprogram upprättas för sommarvikarier på boendet, vilket 

ska inkludera information om vikten av att utföra rehabiliteringsåtgärder enligt 

ordination. 



• Alla sommarvikarier på boendet ska få en genomgång/ gå bredvid AT eller FT 

innan sitt första pass. 

• Hemsjukvårdens enhetschef ska informera alla AT och FT på möte i februari för att 

säkerställa att de regelbundet kontrollerar signeringslistor 

• AT och FT ska säkerställa att kontaktperson kan och förstår instruktioner, t ex ett 

träningsprogram, och kan föra praktiska instruktioner vidare. 

• Säkerställa att ordinationsblankett finns i patientpärm och är skriven med tydlig 

handstil eller på dator. Hemsjukvårdens enhetschef informerar AT och FT på möte i 

februari. 

• Passivt rörelseuttag får bara ske efter delegering. Hemsjukvårdens enhetschef 

informerar AT och FT på möte i februari. 

• Säkerställa att alla AT och FT skriver avvikelser när de upptäcks. Hemsjukvårdens 

enhetschef informerar AT och FT på möte i februari. 

• Säkerställa att epikris skrivs i samband med att patient skrivs ut från korttiden. 

Hemsjukvårdens enhetschef informerar AT och FT på möte i februari 

 

 

 

 

 

 

Händelse 2 

 

IVO:s diarienummer Verksamhet Egen/Annan 

3.1.1-43953/2019-2 ÄO/HS Egen 

 

Typ av händelse 

Fördröjd vård och behandling där sjuksköterskor inte följde rutin och kallade på 

jourhavande läkare när patientens hälsotillstånd förändrades. Äldre dokumentation fanns 

om att patienten var palliativ med tillhörande trygghetsordination(läkemedel) för vård i 

livets slut. Sjuksköterskorna uppmärksammade att ordinationen var av äldre datum och 

utgick från att patienten vårdades i livets slut. Anhöriga var upprörda och ville att läkare 

skulle tillkallas de kände inte till att patienten var vid vård i livets slut. Sjuksköterskorna 

ringde till läkarens larmnummer men fick inget svar.  

De uppmärksammade av olika anledning inte att det fanns ett annat nummer att ringa utifall 

läkare av någon anledning inte kunde svara. Patienten skickades till sjukhus då anhöriga 

krävde så. Patienten avled på sjukhus ca 2 veckor senare. 

 

 

 

Vidtagna åtgärder för att skydda den enskilde 

• Direkta åtgärder: alla sjuksköterskor uppmanades att uppdatera med läkare de 

patienter som hade palliativ vård och trygghetsordinationer.  

• Information på APT 

 

 



 

 

 

Vidtagna åtgärder för att händelsen inte ska upprepas 

• Kontinuerlig uppföljning av trygghetsordinationer 

• Gemensam rutin ska tas fram tillsammans med vårdcentraler för hur 

trygghetsordinationer ska tillämpas, vad som ska ingå och att blanketten där 

ordination skrivs är lika i stadsdelen. Ska vara klart i maj 2020 

• Genomgång av rutin när jourläkare tillkallas/kontaktas- säkerställa att 

sjuksköterskor känner till den samt att rutinen ska finnas med i introduktionen. Klart 

2019-12-31 

• Utsedd sjuksköterska med fördjupningsuppdrag i palliativ vård - start Vt. 2020 

• Planering är att studiecirklar i palliativ vård ska starta under Vt. 2020 

• Vårdplaner-   upprätta rutin att det som dokumenteras i översikt säkerställs med 

datum och hänvisning till vårdplan, implementering under Ht 2019/ Vt. 2020 

• Vårdplaner följs upp och uppdateras regelbundet- tas upp regelbundet på APT och 

följs upp regelbundet på medarbetarsamtal 
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1 Uppföljning av nämndens uppdrag - sammanfattning 

Resultat 2019 för Stadsdelsnämnden Östra Göteborg inom befolkningsramen är cirka 

plus 36 mkr. Samtliga sektorer och avdelningar levererar bättre resultat än det 

prognostiserade utfallet. På slutet av året fick förvaltningen bland annat statsbidrag från 

migrationsverket för såväl äldre år som högre belopp för 2019 samt högre 

expansionsmedel för bostad med särskild service (BmSS). De pengarna var inte 

prognostiserade med då man inte haft kunskap om antingen belopp eller att det ens 

skulle falla ut. 

Budgetföljsamheten i verksamheten har under året varit mycket god och man har även 

arbetat framåt genom effektiviseringar i verksamheten inför kommande års ekonomiska 

ramar. 

En långsiktig och förändrade arbetssätt inom sektor Individ- och familjeomsorg samt 

funktionshinder (IFO-FH) har gett effekter. Totalt har boendedygnen minskat med 34 

procent sedan januari. Det innebär en kostnadsminskning med ca 30 000 tkr mellan 

2018 och 2019. Försörjningsstödet fortsätter minska. Antal ärende med långvarigt 

försörjningsstöd har minskat med 9,2 procent och antal ärende med kortvarigt 

försörjningsstöd har minskat med 22 procent. Antal barn som lever i hushåll med 

försörjningsstöd har minskat ca 14 procent. 

Kostnaden för köpta platser bostad med särskild service har ökat med drygt 20 000 tkr 

mellan 2018 och 2019. 

Hemtjänsttimmarna har successivt minskat under året, men förvaltningen har inte klarat 

av att bedriva hemtjänst utifrån den fastställda LOV-ersättningen. 

Sjukfrånvaron i Östra Göteborg ligger på 8,8 procent för 2019, vilket är en minskning 

0,8 procentenheter jämfört med förra året. Sjukfrånvaron varierar mycket mellan olika 

enheter. På några enheter har det varit hög personalomsättning, vilket kan bidra till den 

höga sjukfrånvaron. Inom funktionshinder har sjukfrånvaron gått ner med 1,5 procent 

under året och ligger på 7,5 procent, vilket är klart under snittet för stadsdelarna. Även 

sektor Samhälle och kultur har lägre jämfört med andra stadsdelar, runt fyra procent. 

Den totala sjukfrånvaron för förvaltningens äldreomsorg ligger på ca 10 procent och har 

minskat 1,1 procentenhet jämför med året innan. Inom Individ - och familjeomsorg 

ligger sjukfrånvaron för 2019 på 8,5 procent, en minskning med 0,9 procentenheter 

sedan 2018. 

Kompetensförsörjning är en stor utmaning då många av förvaltningens yrkesgrupper är 

svårrekryterade. Som grund för arbetet med kompetensförsörjning finns 

kompetensförsörjningsplaner framtagna i varje sektor och område, som följs upp och 

utgör en del av sektorernas systematiska kvalitetsarbete. 

För framtida kompetensförsörjning har två viktiga satsningar under 2018-2019 varit 

Ung omsorg och Ung helg, där gymnasieungdomar fått möjlighet att arbeta extra inom 

vård- och omsorgsyrken. Några av dessa ungdomar har också fått sommarjobb inom 

förvaltningen och utvärderingen visar att nöjdheten både bland ungdomar och äldre är 

hög, samt att det ökar intresset bland ungdomar att arbeta inom äldreomsorgen och 

inom funktionshinderområdet. 

Tre KF-s uppdrag är genomförda. Förvaltningen har fått från stadsdelsnämnden åta mål 

och 22 uppdrag att jobba med under 2019. Nämnden bedömer måluppfyllelsen som viss 

för fem mål och god för tre mål. Samtliga uppdrag är genomförda. 

Kulturskolan har under 2019 breddat sitt utbud av både ämnen och undervisningsform. 

Antal inskrivna deltagare har ökat och kulturskolan har fortsatt att lägga mycket resurser 

på riktad verksamhet. 
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De flesta verksamheter arbetar med miljöfrågan. Strategiskt och operativt stöd behövs 

för att miljöarbetet ska kunna fortsätta och utvecklas. 

SDN Östra Göteborg har gjort en årlig utvärdering samt bedömning om system för 

styrning, uppföljning och kontroll. Resultatet visar att Stadsdelsnämnden Östra 

Göteborg har högt förtroende för förvaltningen i frågor kring planering, genomförande 

och uppföljning och även förvaltningens arbete med riskhantering och arbetet med att 

upprätta en internkontrollplan. 
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2 Förvaltningsövergripande 

2.1 Analys av årets utfall - Befolkningsramen 

  Utfall 
Aktuell 
budget 

Avvikelse Utfall 2018 

Nettokostnad 1 533 074 1 582 300 49 226 2 181 351 

Kommunbidrag 1 569 836 1 582 300 -12 464 2 230 208 

Resultat 36 762 0 36 762 48 857 

Eget kapital 90 000   90 000 

Lönekostnad exkl arvoden -622 628 -578 347 -44 281 882 098 

Arbetad tid (årsarbetare) 1 736   2 521 

Lönekostnad per årsarbetare -359   -350 

I aktuell budget för lönekostnader finns inte personalbudget med för Stöd i hemmet på ca 60 000 tkr på grund av 

prestationsersättning inom sektorn. Tar förvaltningen hänsyn till detta innebär det att aktuell budget för helår är ca 638 000 tkr. 

Resultatet totalt för befolkningsramen uppgår 2019 till plus 36 762 tkr. 

Den positiva avvikelsen i förhållande till stadsdelens kommunbidrag på 1 582 300 tkr 

motsvarar ett överskott på 2,3 procent. 

Anledningarna till det positiva resultatet är flera. Förvaltningen påbörjade inom sektorn 

Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder ett förändringsarbete redan under 

2018 som avsågs vara långsiktig och innebära förändrade arbetssätt. Att strukturerat och 

metodiskt arbeta ned kostnader istället för att reagera på uppkomna underskott. Det 

arbetet genererade goda effekter under 2019 och ambitionen är att det även ska kunna 

fortsätta ge resultat under 2020. 

Förvaltningen har inte klarat av att bedriva hemtjänst utifrån den fastställda LOV-

ersättningen, vilket har resulterat i stora underskott inom utförarsidan hemtjänst 

äldreomsorg. Men till stor del på grund av minskade antal hemtjänsttimmar har detta 

underskott kunnat mötas upp av ett lika stort överskott inom myndighet äldreomsorg. 

Samtliga sektorer och avdelningar levererar bättre resultat än det prognostiserade 

utfallet. Anledningen till att utfallet blir så mycket större än prognostiserat är flera. 

Förvaltningens enheter har överlag varit något försiktiga i sina prognoser, kostnader 

som normalt brukar uppstå i slutet av året då samtliga fakturor ska hanteras, extra inköp 

brukar göras, interna mellanhavanden med andra förvaltningar och bolag justeras med 

mera har i många fall istället utfallit positivt till stadsdelens fördel eller uteblivit. 

Under november och framför allt december har även många miljoner tillförts stadsdelen 

som förvaltningen inte prognostiserat med då man inte haft kunskap om antingen 

belopp eller att det ens skulle falla ut. Exempel på det är statsbidrag från 

migrationsverket för såväl äldre år som högre belopp för 2019 samt högre 

expansionsmedel för bostad med särskild service (BmSS). 

  

  

2.2 Analys av årets utfall - resursnämndsuppgifter 

Resursnämndsuppgift 
Årets 

resultat 
Aktuell 
budget 

Resultat-
avvikelse 

Utgående 
Eget 

kapital 

Resultat 
2018 

Radar 72 490 4 455 490 989 112 
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Resursnämndsuppgift 
Årets 

resultat 
Aktuell 
budget 

Resultat-
avvikelse 

Utgående 
Eget 

kapital 

Resultat 
2018 

Kulturhuset i Bergsjön -1 176 0 -1 176 0 0 

      

      

Förvaltningens resursnämndsram lämnar totalt ett underskott för 2019. 

Radar 72 lämnar ett positivt resultat som bland annat beror på vakanta tjänster. 

Kulturhuset i Bergsjön lämnar ett negativt resultat som beror på att det för 2019 och 

2020 saknas finansiering, men att planering, förberedelser och uppstart redan börjat 

generera kostnader. 

2.3 Värdering av eget kapital 

Befolkningsramen 

Ekonomi i balans - stadsdelen ska behålla en styrka i ekonomin så att den 

kännetecknas av långsiktighet och uthållighet 

En ekonomi i balans tillsammans med ett eget kapital som buffert bidrar till en stabilitet 

och trygghet för såväl boende som medarbetare i Östra Göteborg. För att åstadkomma 

god ekonomisk hushållning krävs att alla arbetar aktivt för en ekonomi i balans, 

effektivt resursutnyttjande och en rättvisande ekonomisk bild. Det krävs dessutom att 

förvaltningen är uppmärksam på behovs- och befolkningsförändringar samt andra 

omvärldsförändringar som påverkar verksamheten. Det egna kapitalet ska enligt stadens 

regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning uppgå till minst 40 000 tkr för 

att kunna hantera oförutsedda händelser och tillgodose brukarnas behov samt behålla 

upparbetad kvalitet. 

2018 ökade stadsdelsnämndernas ekonomiska risk utifrån att sektor utbildning bildade 

egna nämner och att som följd en relativt sett större andel av de totala nettokostnaderna 

nu styrs av myndighetsutövning. 

Förvaltningen började 2019 med ett eget kapital på 90 000 tkr. Ett resultat som 

överstiger "riktnivå max" för eget kapital i Östra Göteborg. SDN Östra Göteborg har en 

riktnivå max på 80 000 tkr. Förvaltningens resultat för 2019 är positivt på cirka 

36 000 tkr. Det innebär att då förvaltningen redan uppnått maxnivå på det egna kapitalet 

föreslås att det överskjutande beloppet återbetalas till staden enligt riktlinjerna i 

"Göteborgs stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning". 

  

Resursnämndsuppgifterna 

Förvaltningens resursnämndsuppdrag består 2019 av Radar 72. Även inom 

förvaltningens resursnämndsuppdrag verkar man för en långsiktig planering där det 

gäller att kunna hantera oförutsedda händelser och tillgodose befolkningens behov samt 

behålla upparbetad kvalitet. Detta kan förvaltningen göra med en ekonomi i balans 

tillsammans med ett eget kapital. 

Resursnämndsuppdragens egna kapital för Radar 72 uppgår till 300 tkr. Riktlinjerna för 

resursnämndsuppdragets egna kapital är 100-300 tkr, vilket innebär att förvaltningen 

redan nått riktnivå max. Förvaltningen förespråkar dock att få behålla årets överskott 

inom resursnämndsuppdraget på 490 tkr och tillföra det till det egna kapitalet. 

Enligt riktlinjerna i "Göteborgs stads regler för ekonomisk planering, budget och 



8 

uppföljning" framgår att ett resursnämndsuppdrag med ett nämndbidrag på 0 - 5 mkr har 

en riktnivå max på 300 tkr i eget kapital. Ett resursnämndsuppdrag med ett 

nämndbidrag på 5 - 19 mkr har en riktnivå max på 1 200 tkr. Radar 72 har ett 

nämndbidrag nära nästkommande gräns (4 455 tkr) och därmed anser förvaltningen att 

resursnämndsuppdraget rimligen behöver tryggheten av att behålla ett större eget kapital 

inför ett år med stor omorganisation och turbulens. 

Kulturhus Bergsjön har inte sedan 2014 haft något resursnämndsbidrag. Kulturhuset i 

Bergsjön kommer från och med 2020 att utgöra resursnämndsuppgift, men utan 

nämndbidrag. 

2.4 Nettokostnadsutveckling 

  
År 2018 (exkl 
förskola och 

skola) 

År 2019 (exkl 
förskola och 

skola, bibliotek 
och transporter 

DV) 

Nettokostnadsutveckling -3,0 % -0,1 % 

Nettokostnadsutvecklingen är -0,1 procent. 

Till största delen beror det på minskade kostnader inom sektor Individ- och 

familjeomsorg samt funktionshinder (framför allt köpt boende och försörjningsstöd). 

Förvaltningen har under året även erhållit stora positiva engångsposter vilket förbättrar 

nettokostnadsnivån. 

Budgetföljsamheten i verksamheten har under året varit mycket god och man har även 

arbetat framåt genom effektiviseringar i verksamheten inför kommande års ekonomiska 

ramar. Den låga nettokostnadsutvecklingen skapar gynnsammare förutsättningar för 

stadsdelen under 2020. 

2.5 Utveckling inom personalområdet 

Arbetsmiljö och hälsa 

Arbetsmiljöuppföljningar har genomförts två gånger under året på alla nivåer i 

organisationen. Uppföljningarna visar bland annat att sjukfrånvaron sjunker jämfört 

med de föregående åren och att frisknärvaron ökar. Förvaltningen har också högst andel 

tillsvidareanställda av stadsdelarna, samt förhållandevis låg andel timanställda. 

Arbetsmiljöarbetet präglas av en god samverkan med de fackliga organisationerna. I 

årets arbetsmiljöuppföljningar identifierades tre större åtgärdsområden; 

kompetensförsörjning, arbetsbelastning/återhämtning samt 

lokalförsörjning/ändamålsenliga lokaler.  I handlingsplanen för chefer identifierades två 

områden; kompetensförsörjning och arbetsbelastning/återhämtning. 

Förvaltningen har genomfört flera fördjupningsutbildningar i arbetsmiljö och hälsa för 

medarbetare (inom ramen för En hälsosam arbetsplats) samt tagit fram en rutin kring 

sexuella trakasserier, kränkande särbehandling, diskriminering med mera. Förvaltningen 

har också arbetat fram ett stödmaterial för att jobba med aktiva åtgärder på exempelvis 

arbetsplatsträffar. 

För att stimulera till aktiviteter och insatser som främjar hälsan och den psykosociala 

arbetsmiljön har Östra Göteborg en hälsopott där verksamheter kan söka pengar till 

insatser med fokus på medarbetares hälsa och arbetsmiljö. Under årets 

ansökningsperiod kom det 20 ansökningar till hälsopotten, varav nio beviljades medel. 

Grupputvecklingsinsatser och hälsosamma scheman är exempel på insatser som fick 
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medel ur hälsopotten. Genom arbetsmiljöutmärkelsen kan enheter som gjort en positiv 

förflyttning, ur ett arbetsmiljöperspektiv, få medel till ytterligare arbetsmiljöutvecklande 

insatser. På så sätt vill förvaltningen synliggöra och uppmuntra goda exempel. 

Sjukfrånvaron i Östra Göteborg ligger på 8,8 procent för 2019, vilket är en minskning 

från föregående år då sjukfrånvaron låg på 9,6 procent. Sjukfrånvaron har sjunkit inom 

alla sektorer. Årets siffra visar också på den lägsta sjukfrånvaron sedan 2013. 

För att stötta chefer och för att säkerställa att medarbetare i rehabilitering får bästa 

möjliga stöd har Östra Göteborg genomfört för en systematisk genomgång av 

rehabiliteringsärenden då chef och HR träffas två gånger per år för att gå igenom 

aktuella ärenden. Det startades under hösten med genomgång av alla ärenden. Nästa 

genomgång sker under våren 2020. Förvaltningen har under hösten anställt ytterligare 

en rehabiliteringsspecialist, inom ramen för projektet En hälsosam arbetsplats. På så 

sätt kan förvaltningens chefer få tillgång till ett mer operativt stöd i rehabärenden. 

Kompetensförsörjning och rekrytering 

Att behålla och skapa förutsättningar för att medarbetare ska kunna utvecklas är en 

viktig del för att trygga kompetensförsörjningen. Som grund för arbetet finns 

kompetensförsörjningsplaner framtagna i varje sektor och område.  Dessa följs upp och 

utgör en del av sektorernas systematiska kvalitetsarbete. Exempel på förvaltningens 

strategiska arbete med kompetensutveckling inkluderar introduktionsprogram för 

socialsekreterare, mentorskap där erfarna medarbetare är ett stöd för nyanställda, samt 

kompetenshjul som ett verktyg för att systematiskt kartlägga och säkerställa att samtliga 

medarbetare har uppdaterad kompetens inom relevanta områden.  Genom ett utökat 

antal förste socialsekreterare, nya tjänster såsom metodutvecklare och 

omsorgshandledare har karriärmöjligheterna för förvaltningens medarbetare stärkts, 

samtidigt som det ger förutsättningar för medarbetare såväl som chefer att använda tid 

och kompetens effektivt. Östra Göteborg har även ett utvecklingsprogram för chefer 

som löper över två år och syftar till att utveckla befintliga chefers ledarskap utifrån 

stadsdelens förutsättningar. Under 2019 har förvaltningen också haft områdesspecifika 

ledarskapsprogram som har skräddarsytts efter områdenas behov och med 

hälsofrämjande ledarskap som gemensam nämnare. 

Förvaltningens rekryteringsspecialister samt bemanningsenhet för korttidsrekrytering 

har under de senaste åren inneburit ett konkret operativt stöd för verksamheterna i 

arbetet med att säkerställa full bemanning. Under året har ett tätare samarbete inletts 

mellan förvaltningens rekryteringsspecialister och rehabiliteringsspecialister. Genom ett 

mer strukturerat och proaktivt arbete är syftet att förbättra matchningen av medarbetare i 

behov av omplacering till lämpliga tjänster inom förvaltningen. 

Under året har förvaltningen deltagit i marknadsföringsdagar som anordnas centralt i 

staden och en inspirationsdag i samarbete med Arbetsförmedlingen. Förvaltningen har 

också ökat sin närvaro i sociala medier och exempelvis används en film som Östra 

Göteborg producerat "Att vara stolt medarbetare inom äldreomsorgen och hälso- och 

sjukvården i Östra Göteborg". 

För framtida kompetensförsörjning har två viktiga satsningar under 2018-2019 varit 

Ung omsorg och Ung helg, där gymnasieungdomar fått möjlighet att arbeta extra inom 

vård- och omsorgsyrken. Några av dessa ungdomar har också fått sommarjobb inom 

förvaltningen och utvärderingen visar att nöjdheten både bland ungdomar och äldre är 

hög, samt att det ökar intresset bland ungdomar att arbeta inom äldreomsorgen och 

inom funktionshinderområdet. 

Sjuksköterskor är en av de yrkesgrupper där förvaltningen har störst 

rekryteringsutmaningar i nuläget. Det är i princip den enda yrkesgrupp där förvaltningen 
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vid tillfällen behöver komplettera med bemanningsföretag. När det gäller andra 

svårrekryterade grupper såsom stödassistenter och socialsekreterare, har rekryteringen i 

Östra Göteborg gått lättare de senaste åren och de allra flesta utannonserade tjänster 

tillsätts på första försöket. Sett över alla yrkesgrupper har antal sökande per annons ökat 

med i genomsnitt 30 procent jämfört med 2018 och antalet utannonserade 

tillsvidaretjänster minskat med ca 20 procent, både i förvaltningen och i staden. 

Denna tillfälliga positiva trend till trots, står verksamheterna under de kommande 

decennierna inför utmaningen med ett större rekryteringsbehov än den arbetskraft som 

finns att tillgå. Vi ser därför ett fortsatt behov av att prioritera aktiviteter kopplade till 

Göteborgs stads program för attraktiv arbetsgivare 2019-2023, för att säkerställa 

verksamheternas kompetensförsörjning både på kortare och längre sikt. 

Omorganisationen till facknämnder kommer att ta mycket fokus under 2020 och det är 

särskilt viktigt att organisationen fortsatt prioriterar kompetensförsörjningsfrågan. 

2.6 Resultat enligt organisationsstrukturen 

Resultat i tkr per 
sektor/avdelning 

Nämndbidrag Årets resultat 
Budgeterat 

resultat 
Utgående eget 

kapital 

Äldreomsorg samt 
Hälso- och 
sjukvård 

414 784 7 257 0 0 

Individ och 
familjeomsorg 
samt 
funktionshinder 

806 412 -31 780 0 0 

Försörjningsstöd 178 536 8 286 0 0 

Samhälle och 
kultur 

67 926 3 945 0 0 

Ledning och 
styrning inkl stöd 

109 283 48 491 0 0 

Summa 1 576 941 36 199 0 90 000 

     

Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård 

Sektorn lämnar ett positivt årsresultat på 7 257 tkr. De största avvikelserna inom sektorn 

är dels inom område hemtjänst och korttid där framför allt utförarsidan hemtjänst visar 

ett underskott på cirka 20 000 tkr. Anledningen till detta är att förvaltningen inte lyckats 

bedriva hemtjänst för den summan som erhålls enligt LOV-ersättningen. Dels har 

sektorn en stor avvikelse inom område myndighetsutövning, där resultatet är positivt på 

cirka 24 000 tkr. Framför allt beror detta på minskat antal hemtjänsttimmar som 

området behövt betala ut till utförarsidan. 

Sammantaget genererar utförarsidan och myndighetssidan ett närmast nollsummespel. 

Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, exklusive försörjningsstöd 

Sektorn lämnar ett negativt årsresultat på -31 780 tkr. Totalt har kostnaderna för köpt 

boende minskat mellan 2018 och 2019 med cirka 30 000 tkr. 

Nettokostnadsutvecklingen har ökat inom funktionshinder utifrån beviljade bistånd och 

kostnader för insatser i jämförelse med föregående period. De insatser som ökat mest är 

korttidstillsyn (förlängt fritidshem), personligt assistans och köpta externa platser BmSS 

enligt LSS. Kostnaden för köpta platser bostad med särskild service har ökat med drygt 

20 000 tkr mellan 2018 och 2019. 
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Försörjningsstöd 

Försörjningsstödets årsresultat är 8 286 tkr i förhållande till stadsdelen tilldelade ram. 

Antal barn som lever i hushåll med försörjningsstöd har minskat från i snitt 1 826 barn 

per månad till 1 575 barn per månad mellan 2018 till 2019, en minskning med drygt 14 

procent. 

I en jämförelse mellan 2017 till 2019 har antal ärende med långvarigt försörjningsstöd 

minskat med 17 procent, kortvarigt försörjningsstöd har minskat med 30 procent och 

antal barn i hushåll med försörjningsstöd har minskat med 24 procent. 

Samhälle och Kultur 

Sektor Kultur och fritid lämnar ett positivt årsresultat på 3 945 tkr. Resultatet beror till 

stor del på att sektorn erhållit intäkter som utöver tilldelat nämndbidrag finansierar både 

befintlig och extra verksamhet. 

Ledning och styrning inklusive Stödfunktionerna 

Ledning och styrning inklusive Stödfunktionerna lämnar ett positivt årsresultat på 

48 491 tkr. Stödavdelningarna lämnar ett positivt resultat, framför allt beroende på vissa 

vakanser. Avvikelsen inom Ledning och styrning beror på framför allt förvaltningens 

styrningsbudget och erhållna statsbidrag. 
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3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget 

3.1 Kommunfullmäktiges mål/inriktningar 

I kommunfullmäktiges budget för 2019 finns följande inriktningar som Östra Göteborgs 

stadsdelsnämnd särskilt har tagit fasta på och som återfinns i stadsdelsnämndens mål- 

och inriktningsdokument och budgethandling för 2019. 

Göteborg är en stad där människor jobbar och försörjer sig själva 

Försörjningsstödet fortsätter minska. Antal ärende med långvarigt försörjningsstöd har 

minskat med 9,2 procent och antal ärende med kortvarigt försörjningsstöd har minskat 

med 22 procent. Fler av stadsdelens medborgare har fått stöd och hjälp att nå eller 

närma sig egen försörjning. 

Göteborg är en trygg, säker och ren stad 

Stadsdelsförvaltningen har med aktiva insatser inom olika områden bidragit till en 

tryggare och säkrare stadsdel under året.Det systematiska arbetet med trygghetsgrupper 

på olika nivåer utgör en stabil grund för att identifiera och samordna insatser. 

Göteborg genomför tidiga sociala insatser som skapar likvärdiga livschanser för 

alla 

Stadsdelsförvaltningen har under året arbetat intensivt för att nå fler barn och unga med 

ett attraktivt utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Nya arenor för barns fritid har 

skapats inom ramen för satsningen Skolan mitt i byn i Bergsjön. 

Göteborg är en tillgänglig stad för alla  

Genom flertalet insatser under året har stadsdelsförvaltningens verksamheter bidragit till 

att tillgängligheten till kultur har ökat i stadsdelen. 

Göteborg har en värdig äldreomsorg med god kvalitet och valfrihet  

Under året har ett omfattande arbete kring genomförandeplaner gjorts kring 

diskrimineringsgrunder och IBIC (Individens behov i centrum). 

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

Projektet En hälsosam arbetsplats har möjliggjort satsningar inom arbetsmiljöområdet 

och rehabilitering. Tecken på att bilden av Östra Göteborg som arbetsgivare blir allt mer 

positiv är att antal sökande per annons ökar, sjukfrånvaron minskar, frisknärvaro ökar 

och resultatet på medarbetar- och chefsenkät har förbättrats. 

  

  

3.2 Uppdrag riktade till nämnden 

Uppdrag 

Har 
uppdraget 
utförts? 
Ja/Nej 

Om uppdraget inte har utförts; kort 
kommentar om orsaken till det och ev 
till vilken del uppdraget har genomförts 

Stadens nämnder och bolag ges i uppdrag 
att erbjuda praktikplatser och olika former 
av sommarjobb till unga 

Ja  

Stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att 
identifiera brottsutsatta och otrygga platser 
och förorda vilka områden som ska utgöra 
sammanhängande paragraf 3-områden 

Ja  
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Uppdrag 

Har 
uppdraget 
utförts? 
Ja/Nej 

Om uppdraget inte har utförts; kort 
kommentar om orsaken till det och ev 
till vilken del uppdraget har genomförts 

Stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att 
undersöka intresset för att starta fler 
intraprenader inom välfärdsområdet 

Ja  
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4 Uppföljning av nämndens verksamhet per 
verksamhetsområde 

4.1 Äldreomsorg 

4.1.1 Redovisning av resultat 

Kostnads- och volymutveckling ordinärt boende 

Mått 2017 2018 2019 

Nettokostnad ordinärt boende, tkr 185 348 194 118 181 635 

Nettokostnadsutveckling, % 0,9% 4,7% -6,4% 

Antal personer med hemtjänst 632 661 617 

Antal beviljade hemtjänsttimmar (65- år) 221 269 220 043 190 495 

Årlig förändring 552 544 574 

I nettokostnad per hemtjänsttimme ingår även natt, larm och så vidare. Då blir siffran jämförbar med 2017 och 2018. För att 

särskilja hemtjänsttimmen i LOV är den kostnaden cirka 500 kr för 2019 (över och under 65 år). 

Kostnads- och volymutveckling särskilt boende 

Mått 2017 2018 2019 

Nettokostnad särskilt boende, tkr 211 483 215 907 229 823 

Nettokostnadsutveckling, % 1% 2,1% 6,4% 

Antal nyttjade boendeplatser egen befolkning 331 334 335 

Årlig förändring. % -3,8% 0,9% 0,3% 

- varav permanenta boendeplatser 304 302 301 

- varav korttidsplatser 27 32 34 

Nettokostnaden har minskat inom ordinärt boende. Hemtjänsttimmarna har successivt 

minskat under året men bemanningen har inte minskat i den utsträckningen. 

Utförandegraden ligger på ca 70 procent. 

Nettokostnaden har ökat något inom särskilt boende som prognosticerat och följer årets 

löneökningar. 

Sektorns långtids- och korttidssjukskrivningar minskade ca två procentenheter från och 

med januari till augusti 2019, jämfört med föregående år. Under årets sista månader 

följde det förra årets utveckling. 

  

  

  

  

  

4.1.2 Viktiga framtidsfrågor 

Sektorn i stort 

Antalet äldre kommer successivt att öka de närmaste åren och äldreomsorgen kommer 

att behöva fler kompetenta medarbetare och chefer. Kompetensförsörjningsfrågan är 
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därför viktig. Det gäller både undersköterskor, legitimerad personal, 

biståndshandläggare och chefer. Välfärdsteknikområdet behöver också utvecklas. 

Lagen om valfrihetssystem är infört inom hemtjänsten. Nu planeras ett införande även 

inom vård- och omsorgsboende vilket medför ett omfattande utvecklingsarbete. 

Hemtjänst  

Nöjdheten inom hemtjänst (88 procent) ligger högst jämfört med andra stadsdelar i 

Göteborgs Stad, bra bemötande (94 procent) och (54 procent) besväras av ensamhet i 

Östra Göteborg. 

Område hemtjänst behöver arbeta med att brukare fortsätter uppleva bra bemötande 

inom alla enheter och att arbeta med åtgärder för att motverka upplevelsen av ensamhet. 

Vård- och omsorgsboende 

Nöjdheten i Östra Göteborg ligger näst lägst jämfört med andra stadsdelar i Göteborgs 

Stad (72 procent). En ökning med 8 procentenheter vilket gör att det närmar sig 

genomsnittet i Göteborg. 

72 procent besväras av ensamhet, 53 procent tycker att möjligheten att komma utomhus 

är bra och 62 procent tycker att måltiden är en trevlig stund på dagen. 

88 procent tycker att personalen har ett bra bemötande och det är samma resultat som 

året innan. 

Området fortsätter arbetet med att systematiskt erbjuda utevistelse, fortsätta arbetet med 

måltidsprogrammet samt arbeta med åtgärder för att motverka upplevelsen av ensamhet. 

  

4.2 Hälso och sjukvård 

4.2.1 Redovisning av resultat 

Mått 2017 2018 2019 

Nettokostnad hemsjukvård i ordinärt boende 62 606 67 695 69 624 

Nettokostnadsutveckling, %  8,1% 2,8% 

Antal personer med pågående hälso- och 
sjukvårdsinsatser (0-64 år) 

56 59 61 

Antal personer med pågående hälso- och 
sjukvårdsinsatser (65- år) 

338 299 253 

Statistiken ovan kan inte säkerställas då det enbart går att få fram statistik för 9 månader 

på grund av byte av journalsystem. Summan för 2019 är beräknad på underlag från april 

- december. 

Antalet patienter har minskat de senaste 3 åren. Det beror delvis på arbetet med att höja 

kunskapen och bedömningen av vårdbegäran, de flesta bedöms av 

vårdplaneringssjuksköterska och delvis beror det på minskat behov. 

Antalet inkomna vårdbegäran har under 2019 varit i snitt 17 stycken/månad. 

Vårdtyngden har ökat något under året. Det kan bero på den förskjutning som sker från 

sjukvården att allt fler sköra äldre med flera diagnoser vårdas i hemmet. 

Under 2019 minskade antalet inskrivna, i ASIH -teamet med cirka 19 procent men 

antalet hembesök ökade med 52 procent. Det beror på att de patienter som vårdas av 

ASIH -teamet generellt är mer vårdkrävande. Det innebär att det utförs mer avancerade 
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åtgärder och behandlingar utförs i hemmet  samt att behovet av samtal och stöd är stort. 

Utvecklingsarbete under 2019 

Teamarbetet i sektorn har stärkts, rutiner för teamsamverkan och verksamhetsmålen är 

väl kända och fungerar bra. 

All hälso- och sjukvårdsverksamhet har flyttat in i samma lokaler, det innebär en 

samlad hälso-  och sjukvårdsorganisation. Det stärker teamsamverkan mellan personal, 

ökar möjligheten att erbjuda rätt kompetens till patienterna, förbättrar 

personalplaneringen och samarbetet med övriga verksamheter. 

Sektorns tvärprofessionella demensteam har träffats regelbundet. En funktionsbrevlåda 

är öppnad för inkommande frågor .De flesta frågor har handlat om bemötande runt 

personer med demenssjukdom. Utbildningar inom demens har genomförts enligt ett 

framtaget utbildningskoncept, innehåll i utbildningen är till exempel konsekvenser i 

vardagen, nollvision och etiska dilemman. 32 undersköterskor har genomgått utbildning 

under 2019. 

En del av metodutvecklarens uppdrag är att tydliggöra arbetet med att följa 

inskrivningskriterierna enligt hälso- och sjukvårdsavtalet, 

4.2.2 Viktiga framtidsfrågor 

Interna framtidsfrågor 

-Utveckla teamarbetet/samverkan och samarbetet internt i den nya samlade hälso- och 

sjukvårdsorganisationen mellan professionerna och stärka teamsamverkan med 

samverkanspartner internt, hemtjänst och vård- och omsorgsboenden. 

-Utöka kompetensen inom palliativ vård och inom demens då det är stora 

patientgrupper. 

-Stärka patientsäkerhetskulturen – rapportera avvikelser – analysera – utveckla – följa 

upp - så det leder till ökad kvalitet i verksamheterna 

Externa framtidsfrågor 

-Stärka samverkan mellan alla Nosamaktörer såsom psykiatri, vårdcentraler och 

tandvård. 

-Förbereda för omställningen till Nära vård, (förskjutning av slutenvårdspatienter till 

primärvård och kommunal hälso–och sjukvård). 

-Kompetensförsörjning – fortsatt brist på legitimerad personal främst sjuksköterskor 

vilket innebär att det är fortsatt svårt att rekrytera rätt kompetens 

4.3 Individ och familj 

4.3.1 Redovisning av resultat 

Kostnads- och volymutveckling 

Mått 2017 2018 2019 

Nettokostnad, tkr 759 514 715 888 646 742 

Nettokostnadsutveckling, % 6,9 % - 5,8 % -9,6 % 

- varav försörjningsstöd, tkr 210 839 195 952 170 391 

Antal vårddagar institution barn och unga 23 028 18 664 17 993 

Antal barn och unga i familjehem 228 168 146 
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Mått 2017 2018 2019 

Antal vårddagar institution vuxna 5 887 3 959 3 686 

Antal boendedygn socialt boende 152 373 124 128 85 350 * 

Antal hushåll med försörjningsstöd 2 128 1 929 1 671 

Socialt boende 80 562 dygn + Nödbistånd 4 788 dygn + Stödboende 3 508 dygn =  Totalt dygn 85 350 dygn 

Nettokostnadsutvecklingen har minskat i jämförelse med samma period föregående. 

Även nettokostnaden för försörjningsstöd minskar. 

Personalvolymen minskar på grund av ramanpassningar inför 2018 samt överflyttning 

av verksamheter till andra sektorer och avdelningar. 

Utifrån satsningar på hemmaplan minskade antal vårddygn barn och unga inledningsvis 

under våren men ökade under hösten. Vårddygnen har minskat med drygt 7,7 procent i 

jämförelse med 2018, kostnaderna har dock ökat med 9 procent. Under perioden är i 

snitt 52 barn och unga per månad placerade (58 barn i snitt per månad 2018). Bristen på 

egna familjehem innebär att antalet konsulentstödda familjehem inte minskar i önskvärd 

takt. Under perioden har i snitt 32 barn och unga per månad varit placerade i 

konsulentstödda familjehem (37 barn i snitt per månad 2018). 

Vårddygn vuxna minskar marginellt i jämförelse med föregående period. Under 

perioden 2019 var det i snitt 11 vuxna per månad som var placerade på institution (13 

vuxna i snitt per månad 2018). 

Genom förändrade arbetssätt med stöd av en förtydligande vägledning och workshop 

har boendedygnen en minskande trend som dock avstannade något under hösten. 

Resultatet är 34 % lägre i jämförelse mellan 2018 och 2019. 

Utifrån ett förändrat arbetssätt genom att utreda rätten till bistånd, hög kontroll på 

underlag till bistånd samt erbjudande och krav på att "söka jobb aktivitet" direkt har 

antal hushåll med försörjningsstöd minskat med 243 de senaste 12 månaderna och 14 

procent i jämförelse med hushåll i januari (281 hushåll 2018 13 procent). Antal hushåll 

med barn har minskat med 105 hushåll i jämförelse med december 2018 och 2019. Det 

innebär att fler föräldrar har egen försörjning. 

4.3.2 Viktiga framtidsfrågor 

Internt 

För att skapa stabilitet och kostnadseffektivitet inom sektorn är personal- och 

kompetensförsörjningen avgörande. Samtliga områden och enheter har en 

kompetensutvecklings- och kompetensförsörjningsplan och personalomsättningen inom 

sektorn har minskat från 18,6 procent 2018 till 15, 2 procent 2019 (jämfört med 

november). 

Förvaltningen har intensifierat arbetet med att stödja invånarna i att öka sin digitala 

kompetens genom projekt "uppkopplat" som funnits på plats i receptionen på 

socialkontoret och på aktivitetstorget för att ge konkret hjälp och stöd i att skaffa bank-

ID och att visa hur man ansöker om försörjningsstöd digitalt. 

Externt 

Stadens bostadsförsörjningsplan motsvarar inte behoven och befolkningstillväxten. Det 

är fortfarande många hushåll som av olika skäl inte kommer in på den ordinarie 

bostadsmarknaden. Stadsdelen har sedan ett år tillbaka arbetat med vägledning för 

nödbistånd, som nu gäller samtliga stadsdelar. Vägledningen bidrar till att fokusera på 

socialtjänstens särskilt utsatta målgrupper och stödja övriga grupper med "bosök" inom 

ramen för eget ansvar. Totalt har sociala boendedygn minskat med 31 procent i 
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jämförelse med föregående år. 

4.4 Funktionshinderverksamhet 

4.4.1 Redovisning av resultat 

Kostnads- och volymutveckling 

Mått 2017 2018 2019 

Nettokostnad, tkr 377 589 363 995 424 443 

- varav exklusive transporter daglig verksamhet  361 159 423 096 

Nettokostnadsutveckling, % (2019 exklusive 
transporter daglig verksamhet) 

5,4 % - 3,6 % 17,5 % 

Antal personer med insats enl LSS 396 400 444 

Årlig förändring, % 6,7 % 1,0 % 10,8 % 

Antal personer med bistånd enligt SoL 597 579 564 

Årlig förändring, % - 3,9 % - 3,1 % -2,6 % 

Nettokostnadsutvecklingen har ökat utifrån att beviljade bistånd blir fler och kostnader 

för insatserna har blivit dyrare i jämförelse med föregående period. De insatser som ökat 

mest är korttidstillsyn (förlängt fritidshem), personlig assistans och köpta externa platser 

BmSS enligt LSS. Kostnaden för köpta platser BmSS har ökat med närmare 20 000 tkr 

mellan 2018 och 2019. Sektorns andel av förvaltningens overheadkostnader har ökat i 

samband med att sektor Utbildning lämnat stadsdelen. En genomlysning med stöd av 

extern konsult utifrån insatser och kostnadsutveckling är avslutad med ett antal 

rekommendationer som förväntas ge resultat nästa år. Kostnadsmodellen för daglig 

verksamhet i samband med införandet av LOV ger ett överskott på utförandet i egen 

regi. Flera brukare från andra stadsdelar har valt plats inom daglig verksamhet i Östra 

Göteborg. 

Förvaltningen fick ett särskilt uppdrag att stödja personer med funktionsnedsättning 

genom välfärdsteknik som ska leda till delaktighet och inflytande för målgrupperna 

inom daglig verksamhet, bostad med särskild service och för personer med psykisk och 

fysisk problematik. Se under nämndens uppdrag. 

  

4.4.2 Viktiga framtidsfrågor 

Internt 

För att skapa stabilitet och kostnadseffektivitet inom sektorn är personal- och 

kompetensförsörjningen avgörande. För att säkerställa en rättssäker handläggning, 

kvalitetssäkra biståndsbedömda insatser och fortsätta hålla hög kvalitet inom 

utförarverksamheterna måste sektorn behålla erfarna medarbetare och vara en attraktiv 

arbetsgivare. Samtliga verksamheter inom området har kompetensutvecklings- och 

kompetensförsörjningsplaner som inneburit att personalomsättningen inom sektorn har 

minskat från 18,6 % 2018 till 15,2 % 2019 (jämfört med november). 

Utförarverksamheterna har endast sju outbildade medarbetare av cirka 300 medarbetare, 

vilket är unikt inom stadsdelarna. 

Samtliga BmSS och dagliga verksamheter har nu tillgång till trådlöst internet (Wifi). 

För att ny kunskap om välfärdsteknik ska implementeras och göra skillnad för brukarna 

har medarbetarna fått stöd och utbildning på hemmaplan. 
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Externt  

Det saknas en lokalförsörjningsplan och det är brist på ändamålsenliga lokaler inom 

daglig verksamhet. Det är brist på bostad med särskild service (BmSS). 

4.5 Kultur och fritid 

4.5.1 Redovisning av resultat 

Kostnadsutveckling 

Mått 2017 2018 2019 

Nettokostnad, tkr 46 545 43 265 48 416 

- varav exklusive biblioteken 35 381 33 980 45 691 

Nettokostnadsutveckling, % (2019 exklusive 
biblioteken) 

 -7,0% 34,5% 

- varav kultur, tkr 23 305 22 694 23 907 

.   - varav biblioteken 11 164 9 285 2 725 

- varav fritid, tkr 23 240 20 571 24 509 

Nettokostnadsutveckling anges för verksamhetsområdena Kultur och Fritid och inte för 

sektor Samhälle och Kultur som helhet. Den relativt höga nettokostnadsutvecklingen för 

verksamhetsområdena Kultur och Fritid kan förklaras av flera faktorer. Dels har den 

procentuella kostnaden för stödfunktioner och stödtjänster blivit högre för sektorerna, 

sedan förskole- och skolverksamheten flyttades från stadsdelsförvaltningen. Detta ger 

ett andelsmässigt högre utslag på verksamhetsområdena Kultur och Fritid. 

Nettokostnadsutvecklingen beror dels på att det har tillkommit nya uppdrag till sektorn, 

vilka har genererat kostnader under året. 

4.5.2 Viktiga framtidsfrågor 

Förebyggande och främjande insatser är väsentliga för att uppnå en socialt hållbar och 

jämlik stad. En tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet, med en etablerad samverkan 

med civilsamhället, är viktiga komponenter för att skapa en stadsdel med goda 

möjligheter till delaktighet, inflytande och eget skapande. 

I en tid då staden står inför en omorganisering från stadsdelsnämnder till facknämnder 

är det väsentligt att verka för att tillgången till kultur- och fritidsverksamhet bibehålls 

och utvecklas på lokal nivå, nära invånarna. En god samverkan inom och mellan 

förvaltningar med ansvar för barn och unga är väsentlig likväl som kunskap och 

kännedom om lokala förhållanden. Utbudet av verksamhet ska vara brett så att så många 

som möjligt kan delta utifrån olika intressen och förutsättningar. Tillgängligheten ska 

finnas för alla, oaktat kön, funktionsförutsättningar, socioekonomi, med mera. 
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5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag 

5.1 Ej verkställda SoL/LSS-beslut 

  
SoL-beslut 2019-

12-31 
LSS-beslut 2019-

12-31 

Antal beslut som inte verkställts inom tre månader från 
beslutsdag 

8 (IFO-FH) 
15 (ÄO-HS) 

18 

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

0 (IFO-FH) 
0 (ÄO-HS) 

4 

Sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder: 

Ej verkställda beslut, SoL: 8 beslut 

Kontaktperson: 1 saknar lämplig uppdragstagare 

Kontaktfamilj: 2 tackat nej, 1 saknar lämplig uppdragstagare 

Familjehem: 2 resursbrist 

Annat bistånd (Bostadsanskaffning F100): 1 saknar ledig bostad 

Dagverksamhet: 1 saknar lämplig uppdragstagare 

Avbrutna insatser, SoL: 0 beslut 

Ej verkställda beslut, LSS: 18 beslut 

Biträde av kontaktperson: 4 saknar lämplig person 

Boende familjehem/BmSS barn: 1 saknar ledig bostad 

BmSS vuxna: 3 saknar ledig bostad, 6 tackat nej 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet: 2 resursbrist 

Daglig verksamhet: 2 inte valt 

Avbrutna insatser, LSS: 4 beslut 

Biträde av kontaktperson: 1 tackat nej 

Daglig verksamhet: 2 resursbrist 

Ledsagarservice: 1 tackat nej 

Sektor Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård 

Särskilt boende: Samtliga 15 personer har tackat nej till erbjudande. 

Avbrutna insatser, SoL: 0 beslut 

Ledsagarservice: 1 tackat nej 

5.2 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah 

  Kvartal 3 2019 Kvartal 4 2019 

Antal anmälningar enligt Lex Maria 0 2 

Antal anmälningar enligt Lex Sarah 0 1 

. 

  

Lex Maria 1 avser utebliven vård och behandling då rehabilitering inte utförts av 

undersköterskor efter ordination av fysioterapeut. Åtgärder är bl a nya rutiner för att 
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säkra utförandet av rehabilitering, nytt mötesform för alla yrken på enheten dessutom 

har respektive enhet identifierat fler åtgärder och respektive chef ansvarar för 

genomförandet. 

Lex Maria 2 avser fördröjd vård och behandling där sjuksköterskor inte kallade på 

jourhavande läkare när patientens tillstånd förändrades. 

Handlingsplan utifrån händelse inkluderade bl.a. följande åtgärder: 

• Genomgång av rutin för kontakt med jourläkare - säkerställa att alla 

sjuksköterskor känner till rutinen. Rutinen ska även ingå i introduktionen av 

nyanställda. 

• Ta fram en gemensam rutin tillsammans med vårdcentraler i östra Göteborg 

gällande trygghetsordinationer för vård i livets slut. Ska vara klart våren 2020 

• Finns nu en utsedd sjuksköterska med fördjupat uppdrag i palliativ vård med 

start våren 2020 

Lex Sarah avser brister i bemötande inom sektor äldreomsorg. Återkommande dåligt 

bemötande mot hyresgäst på äldreboende, där risk för allvarliga missförhållanden 

bedömdes föreligga. 

• Kompetensutveckling.  

• Arbete med värdegrund; professionellt förhållningssätt i förhållande till god vård 

och omsorg.  

• Öka kunskap och förståelse för kan skapa trygghet, både genom bemötandet 

gentemot hyresgästerna men också genom att förhålla sig på ett bra sätt till 

varandra i arbetsgruppen. 

• Fortsätta att föra dialog om bemötande. 

• SAS informerar. 

5.3 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 

  

Riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll fastställer att nämnder och styrelser 

årligen ska utvärdera sitt system för styrning, uppföljning och kontroll för att förbättra 

effektiviteten. 

Stadsdelsnämnden Östra Göteborg har fått svara på en enkät om de anser att stadsdelens 

system för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett säkert sätt. Resultatet från 

enkätsvaren visar att SDN Östra Göteborg har högt förtroende för förvaltningen i frågor 

kring planering, genomförande och uppföljning. En styrka för förvaltningen är ett väl 

fungerande arbetssätt för att nämnden ska få relevant information, så att nämnden kan ta 

sitt ansvar för att planera verksamheten. 

Samtliga som har svarat på enkäten bedömer att förvaltningen i hög grad följer upp 

beslutade och genomförda åtgärder för att fastställa om de har fått avsedd effekt. Vid 

behov genomförs kompletterande åtgärder. Arbetssätt för att identifiera och ta hänsyn 

till behov och förväntningar hos dem verksamheten riktar sig till fungerar bra. SDN 

Östra Göteborg upplever att förvaltningen fokuserar på det väsentliga i uppföljning och 

har förmåga att bedöma måluppfyllelse. 

Arbetssätt för att identifiera och ta hänsyn till behov och förväntningar hos dem 

verksamheten riktar sig till fungerar bra. Förvaltningen har också ett bra kommunikativt 

klimat i organisationen och ledningen i hög grad uppmuntrar till tidig och öppen dialog. 

Förvaltningen har efter 2017 års iakttagelser arbetat med flera åtgärder för att uppnå 

mer struktur i intern kontrollarbetet. Målet var att intern kontroll sträcker sig genom alla 
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processer och är en förutsättning för en stabil och tillförlitlig verksamhet. Utvärderingen 

visar att förvaltningens arbete med riskhantering och arbetet med att upprätta en 

internkontrollplan och samlad riskbild följer upp riktlinjers krav på systematik. 

5.4 Kvalitetsledning 

Inom sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder sker ett löpande 

systematiskt arbete med kvalitets- och verksamhetsutveckling. I Kvalitetsrapport IFO-

FH analyseras resultatet av de interna och externa uppföljningar och granskningar som 

genomförts inom verksamheten under året (september 2018- augusti 2019). Rapporten 

utgör ett underlag för kommande års planering och prioriteringar, tillsammans med 

verksamheternas nulägesanalyser, ekonomiska förutsättningar samt politiska mål och 

uppdrag. Utefter resultaten i årets uppföljningar och granskningar görs bedömningen att 

kvaliteten på verksamheterna överlag är god. Några kvarvarande och nya 

utvecklingsbehov har identifierats och åtgärder planeras för att ytterligare stärka arbetet 

inom de av socialstyrelsen definierade kvalitetsområdena. 

Inom sektor Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård följs brukarundersökningar, 

granskningar och synpunkter och implementerar resultat fortlöpande i kvalitet - och 

verksamhetsutveckling. Sammanställning och analys av synpunkter samt det som 

framkommer i granskningar och uppföljningar av verksamheten rapporteras i 

kvalitetsrapporten samt patientsäkerhetsberättelsen. Utifrån resultaten är kvalitén inom 

sektorn god. Sektorn har emellertid identifierat utvecklingsområden och arbetat med det 

under 2019 och fortsätter eller påbörjar under 2020. Fokus ligger på kärnuppdraget med 

målgruppen i centrum. 

5.5 Sponsring 

Nämnden har inte fattat några beslut om sponsringsåtgärder under 2019. 

5.6 Attraktiv hemtjänst 

Resultatet i brukarundersökningen 2019 visar på en högre nöjdhet än 2018. (2018: 

86 %, 2019: 88 %) och trygghet med att bo hemma med stöd från hemtjänsten (2018: 

85 %, 2019: 87 %). Det är fortfarande en utmaning i att nå fram till brukarna med vart 

de vänder sig för att lämna synpunkter och klagomål. Under året har fokus varit att ge 

information om tillfälliga förändringar som har ökat 3 procentenheter. Även anhöriga 

upplever ett bättre samarbete med hemtjänsten. 

Modellen Individens behov i centrum (IBIC) infördes under 2019 och ska ge brukaren 

större möjlighet till delaktighet. Det mobila arbetssättet är ett stöd i att öka brukarens 

delaktighet i planeringen. 

Kvalitetsindikatorerna i utvärdering av hemtjänst (UH) visar att både män och kvinnor 

är mindre nöjda med självbestämmande än med bemötande och utfört uppdrag jämfört 

med Göteborgs stad. Män är mer nöjda än kvinnor när det gäller bemötande och utfört 

uppdrag. 

Andelen medarbetare med grundutbildning inom hemtjänsten ligger på 79% och 

uppfyller med råge kraven i förfrågningsunderlaget. 

Den genomsnittliga sjukfrånvaron har minskat under 2019. Den korta har minskat (från 

4,9 - 3,5%) och den långa var hög i början och slutet av året, lägre under mitten av året. 

(nu 9,2%) 

Medarbetarenkäten för 2018 hade något lägre hållbart medarbetarengagemang (HME) 

än föregående år men ligger i nivå med stadens snitt (2017: 80%, 2018: 77%). Analysen 
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visar att medarbetarna upplever ett lägre inflytande, att kunskaperna inte tas tillvara och 

att kompetensutvecklingen brister. Detta kan vara kopplat till att medarbetarna har haft 

högre förväntningar på dagens mobila system än vad som har levererats. 

I Östra Göteborg har under 2019 en stor satsning på bättre hemtjänstlokaler gjorts. Det 

är nu koncentrerat till tre större lokaler för alla enheter. 

Ett stadengemensamt arbete pågår för att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna inom 

hemtjänsten. En del av arbetsmiljön kan förvaltningen påverka men inte allt. 
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6 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför 
kommunfullmäktiges budget 

Uppdrag till nämnd/styrelse 
Välj Status -
 enligt anvisning 

Kommentar - enligt anvisning 

 Uppdrag att inleda projektet 
måltidsvänner 
 
Datum och handling/dnr: 
2018-05-17  
2018 nr 28 
 
riktat till samtliga SDN 
 
 

 Avslutad Frivilligsamordnare inom enheten 
Förebyggande, Främjande, Folkhälsa 
har fått i uppdrag att genom volontärer 
starta en verksamhet med 
måltidsvänner i stadsdelen. Information 
om möjligheten att äta tillsammans med 
en måltidvän och att bli måltidsvän, har 
funnits med bland annat i en broschyr 
om stadsdelens äldredag 2019. Två 
frivilliga har hittills anmält sitt intresse 
för att bli måltidsvän. Information inför 
uppstart av verksamheten har också 
kommunicerats med chefer inom 
hemtjänst och biståndsenheten. 

Under 2020 kommer fortsatt arbete att 
ske med att informera och 
marknadsföra möjligheten att äta 
tillsammans med en måltidsvän och att 
själv göra en insats och bli måltidsvän. 
Våren 2020 kommer det dessutom att 
erbjudas en mat- och pratgrupp en 
gång i veckan på seniorträffen i 
Kortedala. 

 Uppdrag att påbörja 
implementering av de i 
utredningarna beskrivna 
förstärkningsområdena 
 
Datum och handling/dnr: 
2017-04-20  
2017 nr 85 
 
riktat till samtliga SDN 
 
 

 Avslutad 

 

 Stadsdelsnämnderna får i 
uppdrag att vidareutveckla och 
förstärka samverkan med ideell 
sektor när det gäller att inkludera 
unga med funktionsnedsättning i 
den befintliga fritidsverksamheten, 
utifrån modellen ”integrerad arena”. 
 
...samt säkerställa att det finns ett 
tydligt utpekat ansvar för 
genomförandet av detta inom 
organisationen och att lämplig 
samarbetsstruktur inrättas, exempelvis i 
form av IOP-avtal.  
 
KF 2019-01-31 §17 
 
Riktas till stadsdelsnämnderna 
 
 

 Avslutad Förvaltningen har sedan hösten 2018 
en pågående samverkan med 
föreningen Passalen och har 2019 
ingått ett avtal om Idéburet offentligt 
partnerskap, IOP. Samverkan mellan 
Passalen och stadsdelsförvaltningen 
syftar till att skapa mer inkluderande 
mötesplatser för alla unga och integrera 
barn med funktionsvariationer i 
befintliga fritidsverksamheter. Passalen 
arbetar med barn och unga vuxna i alla 
åldrar och med alla former av 
funktionsnedsättningar. Verksamheten 
arbetar aktivt för att inkludera alla 
människor och har särskild kunskap 
och ett anpassat arbetssätt gentemot 
målgrupper som behöver stöd för att 
delta i en öppen verksamhet. 
Information om fritidsaktiviteterna görs 
tillgängliga i den app som Passalen 
själva tillhandahåller och driver och 
som heter ”Göra-nu”. 

Förvaltningen kommer att fortsätta 
utveckla samverkan med föreningen 
Passalen under 2020. 
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7 Bokslut 

7.1 Sammanfattande analys 

Totalt för både befolkningsramen och resursnämndsuppgifter redovisar nämnden för 

2019 ett positivt utfall på cirka 36 000 tkr, vilket motsvarar 2,3 procent av nämndens 

kommunbidrag och 1,8 procent av den totala omslutningen. Under 2019 har 

stadsdelsnämnden tilldelats medel både utifrån kompletteringsbudgetar och andra 

bidrag, men medel har också återförts i kommunbidrag i samband med att bibliotek och 

transporter daglig verksamhet gick över i annan regi. Förvaltningen har i resultatet även 

hanterat återbetalning utifrån den så kallade 30/70-regeln. 

På sektorsnivå återfinns såväl positiva som negativa avvikelser, men inom en klar 

majoritet av alla enheter lämnar man för året ett positivt resultat gentemot budget. 

Förvaltningen har fortsatt områden där det är problematiskt att nå balans. Det rör sig 

bland annat om utförarsidan hemtjänst äldre samt köpta platser inom funktionshinder. 

Stadsdelsnämndens nettokostnader har minskat med cirka -0,1 procent jämfört med 

2018 exklusive verksamhetsöverföringar till andra nämnder. Detta ska ses i det 

sammanhang att stadsdelen hade en negativ nettokostnadsutveckling även 2018. 

Förvaltningens resultat och fortsatt negativa kostnadsutveckling medför att stadsdelen 

trots minskat kommunbidrag inför 2020, bedöms stå relativt bra rustat. 

7.2 Resultaträkning 

     Årets utfall Budget 
Föregående års 

utfall 

   Taxor och avgifter 22797 16043 35006 

   Hyror och arrenden 33334 32527 31857 

   Bidrag 115039 107703 161545 

   Försäljning av verksamhet och 
konsulttjänster 

200180 217581 162426 

   Försäljningsintäkter 31559 28553 28486 

   Övriga intäkter 0 0 0 

 Verksamhetens intäkter 402909 402407 419319 

   Lön ersättningar o förmåner -661427 -624645 -926594 

   Sociala avgifter o pensionskostnader -249957 -241710 -351030 

  Personalkostnader -911384 -866355 -1277623 

   Lämnade bidrag -198062 -211582 -195453 

   Köp av huvudverksamhet -562840 -629744 -743594 

   Lokal- o markhyror -79318 -76701 -141500 

   Fastighetskostnader och 
fastighetsentreprenader 

-5161 -20820 -6203 

   Bränsle, energi och va -284 -151 -47 

       

   Kostnader för transportmedel -5501 -4502 -6805 

   Köp av entreprenad och tjänster -88739 -118322 -109441 

   Övriga verksamhetskostnader diverse -92243 -63636 -111149 

  Övriga verksamhetskostnader -1032148 -1125458 -1334057 
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     Årets utfall Budget 
Föregående års 

utfall 

 Verksamhetens kostnader -1943532 -1589406 -2611681 

Verksamhetens nettokostnad -1540623 -1589406 -2192361 

Kommunbidrag 1576941 1589406 2241608 

Verksamhetens resultat 36318 0 49247 

Finansiellt netto -118 0 -142 

Resultat 36199 0 49105 



27 

8 Nämndens mål 

8.1 En trygg och säker stadsdel 

 Viss 

Analys av resultat 

Trygg i Östra Göteborg sker i god samverkan med polisen, fastighetsägare, 

räddningstjänsten, förskole- och grundskoleförvaltningen, företagarföreningar och 

stadsdelen inom ramen för Trygghetsforum och olika operativa trygghetsgrupper. 

Trygghetsforum har överenskommet att; 

Trygghetsarbetet 2019 fokuserar på fem fokusområden; 

• trygghetsskapande åtgärder i Bergsjöns centrum med omnejd 

• minska öppen narkotikaförsäljning och användning i offentliga miljöer 

• öka tillit och förtroende till myndigheter och tjänstepersoner 

• minska nedskräpning, klotter och skadegörelse 

• öka kvinnors upplevda otrygghet.  

Fokusområdena har utkristalliserats genom trygghetsundersökningar, samtal med 

boende och forskning inom området. 

I samverkan inom Trygg i Östra Göteborg har aktiva insatser inom olika områden 

bidragit till en tryggare och säkrare stadsdel under året. Det systematiska arbetet med 

trygghetsgrupper på olika nivåer utgör en stabil grund för att identifiera och samordna 

insatser. 

Fältgruppen har bidragit till ökad vuxennärvaro i stadsdelen sex kvällar i veckan. De har 

kunnat länka, hänvisa och ständigt föra dialoger med invånare om bland annat trygghet 

eller otrygghet. Fältgruppen arbetar uppsökande med fokus på målgruppen ungdomar i 

åldern 13-20 år. En förlängd arm i detta arbete är anställningarna av stadsdelsvärdarna i 

oktober 2019. Stadsdelsvärdarna arbetar i grupp om två och två under dagtid, på 

grundskolorna Sandeklevsskolan och Utmarksskolan. Under kvällar och helger arbetar 

de uppsökande med fältgruppen samt stärker upp vuxennärvaron på helgidrotten i 

Sandeklevshallen. 

Under hela 2019 har föreningar i stadsdelen med stöd av stadsdelsförvaltningen och 

folkhälsomedel arrangerat helgidrott i Sandeklevshallen och på Bergsjöskolan. Detta är 

ett sätt att erbjuda barn och unga möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. En 

egen avdelning under den föreningsdrivna helgidrotten har varit riktad mot kvinnor. 

Fritidsverksamheten har under året arbetat med förebyggande trygghetsarbete i 

stadsdelen och lagt stor vikt vid ungdomars rätt till delaktighet och inflytande. Det finns 

väl fungerande gårdsråd på fritidsgårdarna och ett bra samarbete med förvaltningens 

metodutvecklare för ungt inflytande samt även med skolorna. Fritidsverksamheten har 

utöver verksamheten på de ordinarie mötesplatserna arbetat uppsökande i stadsdelens 

skolor, med särskilt fokus på skolorna i Bergsjön. En utflyttad verksamhet för barn och 

unga har funnits på skollov. Naturleken, en mobil parklek, rörde sig i stadsdelen under 

hela sommarlovet och hade en dag i veckan särskilt fokus på Bergsjön. 

Uppsökande arbete på dagtid på skolor har gjort att fritidsverksamheten har kunnat nå ut 

till fler unga. Särskilt fokus har lagts på att nå flickor och genom att ha tjejöppet en dag 

i veckan på Bergsjögården har verksamheten under året fått en högre andel flickor som 

deltar i verksamheten. 

Föreningsvandringar har varit förlagda på helger under hela året för att skapa en trygg 
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och säker stadsdel. Vandringarna placeras geografiskt utifrån telefonkonferenser över 

staden, trygg-i arbetet, samt föreningarnas och invånarnas egna iakttagelser av otrygga 

platser. Under året har ett flertal extra tillfällen satts in för att öka tryggheten vid social 

oro. Bland annat vandringar runt grundskolorna i Kviberg och Serneke Arena utifrån en 

våg av personrån mot ungdomar under dag- och kvällstid. Föreningarna har god lokal 

kännedom vilket har stor betydelse i dessa sammanhang. 

Under året har MBU (Människan Bakom Uniformen) genomfört två kurser med totalt 

26 deltagare. Resultatet av MBU-kursen är en större förståelse för våra 

samhällsstödjande yrken inom myndigheter och andra viktiga aktörer. MBU-kursen 

bidrar till att öka kunskap och skapa en trygg känsla vid mötet och bemötandet av dessa 

aktörer. Kursen leder till dialog mellan unga och vuxna under avslappnande former, 

vilket skapar en känsla av tillit och trygghet. 

Förvaltningen har också medverkat vid återkommande blåljusdagar där syftet med 

aktiviteterna är att öka kunskapen hos barn om blåljusyrkena samt att i förebyggande 

syfte motverka eventuella trakasserier vid blåljusutryckningar. 

Hälsoguider är invånare i nordöstra Göteborg som på frivillig basis utbildas om hälsa 

för att sedan kunna förmedla kunskapen till andra invånare. Stadsdelsförvaltningen har 

under 2019 satsat på att öka närvaron av hälsoguider med uppdrag. Exempelvis inför 

och under Orange Day-veckan har hälsoguider varit ute på stadsdelens torg och pratat 

med medborgare om våld i nära relationer. De uppdrag som hälsoguiderna genomfört 

bidrar till en trygg och säker stadsdel där hälsoguiderna fungerar som en förlängd arm i 

stadsdelsförvaltningens förebyggande och främjande arbete. 

Alla medarbetare i fältgruppen har under våren gått utbildningen “Dialoga - våld i nära 

relationer”, för att få rätt verktyg att stödja och hjälpa till att skydda i tät samverkan med 

Individ- och familjeomsorgen. 

Team jämlikt har under året medverkat i planering och dialoger i samband med 

upprustningen av den fysiska miljön på flera ställen i stadsdelen. Alelyckan har fått en 

säkrare trafikmiljö och i Gärdsås mosse har våtmarksparken rustats med gångvägar, 

belysning, bänkar, grill och uteklassrum. Äldre invånare har varit med och skapat 

mosaik-utsmyckning på bänkar och i gångtunnel. 

I Gamlestaden samarbetar föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden och åtta 

förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad enligt den internationellt etablerade 

utvecklingsmodellen BID, Business Improvement Districts. Syftet med samarbetsavtalet 

BID Gamlestaden är att skapa förutsättningar för att utveckla en vacker stadsmiljö och 

stärka möjligheterna för lokalt näringsliv och utvecklad lokal service. Avtalet ska främja 

jämlikhet, hållbarhet och trygghet i Göteborg. 

Åtgärder för högre måluppfyllelse 

Fortsatt systematiskt arbete i trygghetsgrupperna är angeläget. Angeläget är också att ge 

stöd och utrymme att arbeta med de områden, platser och frågor som identifieras vara i 

stort behov. Bergsjön har stort fokus men från många håll lyfts även norra Kortedala 

som ett område där insatser behövs. Viktigt är också fortsatt arbete mellan sektorer och 

yrkesgrupper för helhetssyn och tillvaratagande av olika resurser. Detta blir särskilt 

viktigt i samband med omorganisation då nya organisatoriska gränser uppstår. 

Fältgruppens uppdrag kan ständigt utvecklas för att skapa en mer trygg och säker 

stadsdel. Det finns ett behov av fler fältsekreterare för att möta fler barn och unga. Fler 

anställda kan innebära ett större utvecklingsarbete och att kunna fokusera på specifika 

utmaningar som uppmärksammas. Ytterligare satsning på MBU-utbildningen kan också 

bidra till högre måluppfyllelse. 
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En god och nära samarbetsrelation till skolan är avgörande för hur väl 

fritidsverksamheten lyckas. Det påverkar också möjligheterna att tillgängliggöra 

verksamheten för deltagare och bli en långsiktig verksamhet. 

8.2 Full bemanning inom verksamheterna ska uppnås 

 Viss 

För att uppnå full bemanning är god arbetsmiljö en nyckelfaktor. I årets 

arbetsmiljöuppföljningar identifierades tre prioriterade åtgärdsområden; 

kompetensförsörjning, arbetsbelastning/återhämtning samt 

lokalförsörjning/ändamålsenliga lokaler. 

Kompetensförsörjning är en stor utmaning då många av förvaltningens yrkesgrupper är 

svårrekryterade. Som stöd i arbetet med rekrytering finns rekryteringsspecialister och en 

bemanningsenhet för korttidsrekrytering. Inom funktionshinderområdet har formerna 

för samarbetet med bemanningsenheten setts över och fungerar nu mycket väl, vilket 

blir en avlastning för chefer och medarbetare. I princip är sjuksköterskor den enda 

yrkesgrupp där förvaltningen periodvis behöver använda sig av bemanningsföretag. 

Som grund för arbetet med kompetensförsörjning finns kompetensförsörjningsplaner 

framtagna i varje sektor och område, som följs upp och utgör en del av sektorernas 

systematiska kvalitetsarbete. 

Förvaltningen har också ökat sin närvaro i sociala medier och exempelvis används en 

film som Östra Göteborg producerat "Att vara stolt medarbetare inom äldreomsorgen 

och hälso- och sjukvården i Östra Göteborg". Förvaltningen deltar i olika mässor och 

arbetsmarknadsdagar, ofta representerade av olika yrkesambassadörer. Genom ett 

systematiskt arbete med mottagning av praktikanter i verksamheterna skapar 

förvaltningen förutsättningar för framtida rekrytering. Inom funktionshinder har man 

samarbeten i form av projektet Ung helg (finansierat genom nämnden för 

arbetsmarknad och vuxenutbildning) där gymnasieungdomar jobbar extra inom vård 

och omsorg under helgerna. Några av dessa ungdomar har också fått sommarjobb inom 

förvaltningen. Satsningen Ung omsorg där högstadieungdomar arbetar helgerna på 

äldreboenden påbörjades förra året och pågår under hela 2019. Utvärderingen visar att 

nöjdheten både bland ungdomar och äldre är hög, samt att det ökar intresset bland 

ungdomar att arbeta inom äldreomsorgen. 

Genom att renovera lokaler som bland andra Förstamajgatan 2A vill förvaltningen 

skapa bättre fysisk arbetsmiljö och förutsättningar för nya arbetssätt. Den tekniska 

utrustningen genom exempelvis speciella Skyperum finns bland annat för att kunna ha 

möten på plats och minska transporttider. Äldreomsorgen och Funktionshinder deltar 

också i stadens projekt Go DigIT som handlar om kompetenshöjning för medarbetare i 

digital kompetens. 

De flesta yrkesgrupper har fått förbättrat stöd i utformning av arbetssätt och struktur i 

sitt arbete under de senaste åren, genom exempelvis ett utökat antal förste 

socialsekreterare, nya tjänster såsom metodutvecklare och omsorgshandledare. På så 

sätt har också karriärmöjligheterna för förvaltningens medarbetare stärkts. 

Förvaltningen jobbar med att förstärka introduktionen genom exempelvis 

myndighetsgemensam introduktion för socialsekreterare och arbete med kompetenshjul 

inom funktionshinder. Östra Göteborg har även ett utvecklingsprogram för chefer som 

löper över två år och syftar till att utveckla ledarskapet utifrån stadsdelens 

förutsättningar. Under 2019 har förvaltningen också haft områdesspecifika 

ledarskapsprogram som har skräddarsytts efter områdenas behov och med 

hälsofrämjande ledarskap som gemensam nämnare. Medarbetare på många enheter har 

deltagit i fördjupningsutbildning i syfte att minska arbetsbelastning och öka 
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återhämtning. Östra Göteborg har under året tagit fram en ny rutin kring sexuella 

trakasserier, kränkande särbehandling, diskriminering med mera. 

För att stötta chefer och för att säkerställa att medarbetare i rehabilitering får bästa 

möjliga stöd genomför Östra Göteborg en systematisk genomgång av 

rehabiliteringsärenden då chef och HR träffas två gånger per år för att gå igenom 

aktuella ärenden. Förvaltningen har även anställt ytterligare en rehabiliteringsspecialist, 

inom ramen för projektet En hälsosam arbetsplats. 

I förvaltningen har antalet sökande per annons ökat med i genomsnitt ca 30 procent, 

jämfört med 2018. Även antal sökande per annons vid chefsrekryteringar har ökat. Den 

största enskilda förklaringen är troligtvis att antalet utannonserade tillsvidaretjänster har 

minskat med cirka 20 procent i både förvaltningen och staden. Det kan också vara en 

indikation på en allt mer positiv bild av Östra Göteborg som arbetsgivare och att de 

systematiska satsningar som har gjorts inom rekrytering, introduktion, arbetsmiljö och 

hälsa har fått effekt. Tecken på det är förbättrade resultat på medarbetar- och 

chefsenkät, minskande sjukfrånvaro för samtliga sektorer (speciellt stor är minskningen 

för funktionshinder från 10,8 procent 2017 till 7,5 procent 2019) och en ökande 

frisknärvaro. För helår 2019 har Östra Göteborg: 

• en sjukfrånvaro under snittet för stadsdelsförvaltningarna (8,8 procent - SDF 9,1 

procent) 

• har högre frisknärvaro än snittet för stadsdelarna (38,0 procent - SDF 37,2  

procent) 

• har lägst korttidsfrånvaro bland stadsdelarna (1-14 dagar 2,5 procent - SDF 2,7 

procent) 

• har högst andel tillsvidareanställda bland stadsdelarna (85 procent - SDF 81,4 

procent) 

• har näst lägst andel timavlönade bland stadsdelarna (5,1 procent - SDF 7,6 

procent) 

• samt lägre andel övertid än snittet för stadsdelarna (0,5 procent - SDF 0,6 

procent) 

Verksamhet 

Ack 
sjuk 
% 
Dec 
2018 
ÖG 

Ack 
sjuk 
% 
Dec 
2019 
ÖG 

Ac
k 
sju
k 
De
c 
201
9 
SD
F 

Frisknärvar
o % 2018 
ÖG 

Frisknärvar
o % 2019 
ÖG 

Frisknärvar
o % 2019 
SDF 

Medelål
der per 
2019-12-
31 ÖG 

Andel 
kvinn
or i 
proce
nt per 
2019-
12-31 
ÖG 

Alla 
grupperingar 

9,6 8,8 9,1 33,4 38,0 37,2 43,3 81 

Äldreomsorg 11,3 10,2 10,
0 

31,2 32,6 32,4 45,5 86 

IFO 9,4 8,5 7,5 34,7 42,1 44,8 40,4 82 

Funktionshin
der 

9,0 7,5 10,
0 

25,1 31,4 33,6 42,3 80 

Kultur och 
fritid 

4,8 3,9 5,7 48,6 63,5 51,6 38,9 56 

Den totala sjukfrånvaron för förvaltningens äldreomsorg ligger på 10,2 procent (alla 

stadsdelar: 10,0 procent) för 2019, vilket är en minskning med 1,1 procent jämfört med 

2018. Det är främst sjukfrånvaron överstigande 14 dagar som minskat även om den 
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kortare sjukfrånvaron också minskat något. Inom hemtjänst och äldreboenden är det 

framförallt frånvaron över 14 dagar som är hög, medan det inom Hälso- och sjukvård är 

den korta sjukfrånvaron som ligger på en hög nivå. En orsak är troligtvis 

kompetensförsörjningsutmaningarna som finns inom området. Frisknärvaron inom 

äldreomsorgen har ökat med 1,4 procent jämfört med förra året och ligger strax över 

snittet för stadsdelarna. 

Inom IFO ligger sjukfrånvaron för 2019 på 8,5 procent (alla stadsdelar: 7,5 procent), en 

minskning med 0,9 procent sedan 2018. Sjukfrånvaron varierar mycket mellan olika 

enheter. På några enheter har det varit hög personalomsättning, vilket kan bidra till den 

höga sjukfrånvaron. Inom område Stöd och försörjning har det varit oroligt i samband 

med flytten till aktivitetsbaserad arbetsplats och här har också sjukfrånvaron varit hög. 

Dock skiljer det sig även här mellan enheterna. Pågående förändringar i verksamheter 

inom IFO kan också ha bidragit till en högre sjukfrånvaro på de aktuella enheterna. 

Frisknärvaron inom IFO har ökat med 7,4 procent sedan förra året och ligger strax 

under snittet för alla stadsdelar. 

Inom funktionshinder har sjukfrånvaron gått ner med 1,5 procent under året och ligger 

på 7,5 procent, vilket är klart under snittet för stadsdelarna (10,0 procent). Det är 

framförallt den längre sjukfrånvaron över 14 dagar som är låg. 

Samhälle och kultur har lägst sjukfrånvaro bland förvaltningens sektorer (3,9 procent). 

Arbete inom kultur och fritid har generellt sett låg sjukfrånvaro, men Östra Göteborg 

sticker ändå ut i positiv bemärkelse, 3,9 procent jämfört med stadens 5,7 procent. Även 

frisknärvaron ligger klart över snittet för stadsdelarna. Genomsnittsåldern för 

verksamheten är låg (38,9 år) och andelen män och kvinnor är relativt jämt fördelad (56 

procent kvinnor) till skillnad mot äldreomsorgen som har den högsta genomsnittsåldern 

(45,5 år) och högst andel kvinnor (86 procent) bland förvaltningens sektorer. 

En bidragande orsak till de förbättrade siffrorna för förvaltningen är troligtvis ett ökat 

fokus på det förebyggande och rehabiliterande arbetet, mer stöd till chefer och snabbare 

hantering av rehabiliteringsärenden samt satsningar inom arbetsmiljöområdet. 

Åtgärder för högre måluppfyllelse 

I huvudsak behöver verksamheterna följa upp resultatet och fortsätta arbetet med de 

åtgärder som startats. Viktigt att projekt som exempelvis Ung helg kan fortsätta under 

2020. För att nå högre måluppfyllelse är också implementering av nya yrkesroller som 

exempelvis vårdbiträde viktiga. Det skulle också vara värdefullt att lyfta fram goda 

exempel från exempelvis de enheter som har jobbat bra med arbetsmiljöfrågor och där 

sjukfrånvaron har minskat. Goda exempel lyfts fram i arbetet med hälsopott och 

arbetsmiljöutmärkelse, men även andra goda exempel skulle kunna spridas och lyftas i 

fler forum. Samverkan mellan olika enheter behöver också förstärkas så att enheterna 

kan dra nytta av varandras kunskaper och kompetens. Ett sådant exempel är gemensam 

jour på myndighetsenheterna. Förvaltningen har också identifierat ett behov av mer 

systematisk satsning på handledarkompetens. 

  

  

8.3 Östra Göteborg ska vara en stadsdel fri från extremism 

 Viss 

Stadsdelen har sedan juni 2019 en samordnare för våldsbejakande extremism. 

Uppdraget innebär att kartlägga kring problematiken i stadsdelen, att öka kunskapen hos 

såväl medarbetare som chefer inom förvaltningens olika verksamheter gällande 
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radikaliseringsprocesser och våldsbejakande extremism. Uppdraget innebär också att i 

samverkan med olika aktörer, såväl internt som externt, bilda nätverk av ambassadörer 

som har kompetens och verktyg för att vara ett stöd till familjer och andra som känner 

oro samt skapa en bred samverkan, såväl inom förvaltningen som med det civila 

samhället för att möta behoven i lokalsamhället bättre. Initialt har arbetet inneburit 

omvärldsorientering och kunskapsinhämtande. Under hösten har genomförts två 

kunskapshöjande seminarier för socialsekreterare, medarbetare från 

fritidsverksamheten, fältsekreterarna och konferensvärdarna i samlingslokalerna. Syftet 

var att höja baskunskapen om hur historien och religionen påverkar samtiden utifrån 

extremism. Drygt 60 personer deltog. Medarbetare som arbetar i stadsdelen har deltagit 

på en konferens om att framgångsrikt förebyggande arbete mot våldsbejakande 

extremism som staden, polisen och Länsstyrelsen arrangerade. 

Samtal har genomförts med ett antal föreningar för att resonera om värdegrundsfrågor. 

Samtalen ska vara grunden inför fler dialog/lyssnarsamtal med medborgare och 

föreningar i syfte att öka kunskapen, förståelse och tilliten mellan civilsamhället och 

stadsdelen. 

Samverkan pågår också inom ramen för BID i Gamlestaden med fokus på Bellevue-

området som är en plats med flera moskéer och affärsverksamhet. 

Projekt Bryta Tystnaden har under året arbetat med att öka och fördjupa förvaltningens 

kunskap om våldsbejakande extremism, med särskilt fokus på våldsbejakande 

islamistisk extremism. Ett kunskapsseminarium har genomförts med 140 deltagare. En 

film har producerats inom projektet som ska kunna användas i utbildningssyfte på APT 

och en workshop har genomförts med tjänstepersoner och civilsamhälle. 

Åtgärder för högre måluppfyllelse 

Arbetet kring våldsbejakande extremism är en långsiktig insats. För högre 

måluppfyllelse i Bryta Tysnaden behöver kunskap och insikter hos 

projektmedlemmarna och projektets samlade resultat tas om hand och användas i 

förvaltningens fortsatta arbete med våldsbejakande extremism. Fortsatt arbete krävs 

tillsammans mellan olika verksamheter, med civilsamhälle och forskning inom fältet. 

8.4 De äldres livsvillkor ska förbättras 

 God 

Analys av resultat 

De mest betydelsefulla aktiviteterna för att de äldres livsvillkor ska förbättras som är 

genomförda under 2019 är: 

- Ett aktivt arbete pågår avseende nollvision vilket innebär att minska 

begränsningsåtgärder främst för de med demenssjukdom. Det är både anpassningar i 

miljön och arbete med metod för medarbetare och anhöriga/närstående. 

- IBIC (Individens behov i centrum) har införts på vård- och omsorgsboende och 

hemtjänst 2019. Genomförandeplanerna utgår från olika levnadsområden och den 

enskildes behov av stöd. Kvalitetsenheten har arbetat fram en checklista med 

diskrimineringsgrunderna som används när genomförandeplaner görs. Det är för att 

säkra att individers olika önskningar och behov kommer fram. 

- Stadsdelsnämnden i Östra Göteborg beslutade i juni att ge äldre i Östra Göteborg en 

extra guldkant. Inom vård- och omsorgsboendena har det varit utflykter, pallkragar till 

utemiljön, bussar hyrda till utflykter, grillkvällar, utegrillar, stödmotorer till rullstolar, 

upprustning växthus, nya utemöbler, partytält och tandemcyklar leasas. Alla önskningar 
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har kommit från representanter från boendena, både kvinnor och män ingår. 

- Brukarråd finns nu på samtliga vård- och omsorgsboende i stadsdelen. Det bidrar till 

en jämlik service då alla deltar utifrån sina egna förutsättningar. 

- En app är gjord för att brukaren och anhöriga på vård- och omsorgsboende ska känna 

sig delaktiga och vara informerade. Upplevd brist på information framkom tydligt i 

brukarenkätresultatet. Att vara informerad är en samhällelig rättighet och det har 

bidragit till en mer jämlik service. 

- I brukarenkäten framkom det att det finns en stor andel som upplever ofrivillig 

ensamhet. Kvalitetsutvecklaren inom sektorn fick uppdraget att intervjua enskilda 

hyresgäster om hur de upplever ensamhet utifrån 5 frågeställningar. 68 intervjuer 

genomfördes. En analys av resultatet visar att det var små åtgärder som förebygger 

ensamhet såsom att få prata en stund, fråga om deltagande i aktiviteter och att få tillfälle 

att umgås med andra. Vissa väljer ensamhet. 

- Ett nytt mobilt arbetssätt har införts under 2019 inom hemtjänsten och det har 

inneburit stora utmaningar och mycket extra administration. Förändring tar tid och 

arbetet fortsätter en lång tid framåt. Det är en kombination av brister i teknik, stort 

behov av support samt ett förändrat tankesätt. 

- Inom hemtjänsten arbetar man med att följa värdighetsgarantierna. Personalen har 

legitimation men brister i vissa fall när det gäller att visa upp dem. Genomförandeplaner 

upprättas oftast inom 2 veckor. Personalen brister ibland i att ringa brukarna om de är 

försenade eller om det är en ny personal som börjar. 

- Biståndshandläggarna informerar och säkerställer att alla utförare presenteras på ett 

neutralt sätt och att de brukare som behöver vägledning får det. 

- Stadsdelsförvaltningen har träffpunkter på fem platser i stadsdelen (Kortedala, 

Kviberg, Bergsjön, Gamlestaden och Utby) och det innebar en utökning med två nya 

träffpunkter under 2019. Träffpunkterna är en viktig del för att motverka social 

isolering. 

  

  

8.5 Samverkan mellan stadsdelen och berörda aktörer i syfte att skapa 

fler innovationer och jobbtillväxt 

 God 

Analys av resultat 

Det etablerade samarbetet med Business Region Göteborg (BRG) är en viktig yta för 

insatser som syftar till jobbtillväxt. Nordostpresidiet, där SDN Östra Göteborg 

samarbetar med SDN Angered och Utveckling Nordost inom BRG, arbetar med tre 

gemensamt identifierade utvecklingsområden: 

• Gemensam planering för etablering av ny verksamhet 

• Samordning och utveckling för fler arbetstillfällen och kompetensförsörjning 

• Fokus på grön destination och matturism 

Genom de aktiviteter som erbjuds av Yesbox i Gamlestaden och genom BRG finns ett 

stort utbud och en bra grund för nätverk, mentorskap och stöd till unga eller nya 

entreprenörer. 

Under våren arrangerade stadsdelsförvaltningen tillsammans med BRG två 
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frukostseminarier för lokala företagare, varav ett syftade till att locka företag att ta emot 

feriearbetande ungdomar. 

Under sommaren 2019 erbjöd stadsdelsförvaltningen en två veckor lång utbildning för 

20 ungdomar i årskurs 9 och 1 på gymnasiet i hur man startar eget företag, i samarbete 

med Drivhuset Göteborg och Yesbox. Metoden går under namnet LOOP och är en 

evidensbaserad affärsutvecklingsutbildning framtagen av Chalmers entreprenörsskola. 

Metoden Work Now fortsätter att utvecklas. Metoden innebär att utreda rätten till 

bistånd, hög kontroll på underlag till bistånd samt erbjudande och krav att "söka jobb-

aktivitet" direkt. Antalet bokade klienter på Aktivitetstorget i samband med nybesök på 

Försörjningsstöd har ökat under året och samtidigt har ett intensivt arbete med att 

underlätta processen för socialsekreterare att remittera försörjningsstödstagare till 

Kompetenscenter i staden pågått. Detta innebär att fler av stadsdelens medborgare har 

fått stöd och hjälp att nå eller närma sig egen försörjning. Det aktiva arbetet med att 

underlätta processen till Kompetenscenter har börjat ge resultat. 

Åtgärder för högre måluppfyllelse 

Arbetet med Work Now behöver fortsätta att utvecklas. Arbetet med att skaffa 

ferieplatser till ungdomar på privata företag i stadsdelen behöver utvecklas. Satsningen 

Skolan mitt i byn kommer i samarbete med BRG under 2020 att bjuda in till en 

företagsfrukost för at skapa och underhålla relationer till lokala företag. 

8.6 SDN Östra Göteborg ska vara en jämlik stadsdel med likvärdiga 

möjligheter för invånarna 

 Viss 

Ojämlikheten i Göteborg är fortsatt stor och inget pekar på att skillnader i inkomster, 

skolresultat, hälsa och andra livsvillkor minskar mellan grupper och stadsdelar i 

Göteborg. Ändå har stadsdelsförvaltningen under året uppnått resultat vilka bidrar till en 

viss förbättring för stadsdelen och mer likvärdiga och jämlika möjligheter för 

stadsdelens invånare. 

Förberedelser för att starta en familjecentral i Gamlestaden har pågått under året. En 

FCA-koordinator (Familjecentrerat arbetssätt) leder arbetet och lägger på så sätt också 

en god grund för samverkan kring barn och familjer. Ett färdigt kostnadsförslag finns 

som underlag för samverkansavtal med kostnadsfördelning. I december 2019 har dock 

barnmorskemottagningen meddelat att de drar sig ur samverkan vilket skapar osäkerhet 

om möjligheterna att kunna få till stånd denna sedan länge efterlängtade familjecentral i 

Gamlestaden. 

Satsningen Skolan mitt i byn har kommit igång under hösten 2019. Ett måldokument har 

beslutats med fyra delsyften för att bidra till att utjämna skillnader i barns 

uppväxtvillkor i Bergsjön: 

1. Bergsjöskolan är det självklara valet för barn i närområdet. 

2. Utjämna skillnader i deltagande och medskapande i kultur- och fritidsaktiviteter. 

3. Bidra till stärkta nätverk och sammanhang för viktiga vuxna runt. 

4. Verka för social sammanhållning och mobilisering i området. 

En operativ samverkansgrupp har bildats och några aktiviteter har genomförts. Under 

2020 går arbetet in i en än mer operativ fas på Bergsjöskolan samtidigt som arbetet 

påbörjas på Gärdsmosseskolan. 

Stadsdelsförvaltningens föreningskonsulenter uppmuntrar och stöttar föreningar att 

ständigt utveckla sina verksamheter för att locka fler invånare att delta och bli 
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föreningsaktiva. Stadsdelsförvaltningen bjuder flera gånger om året in föreningar i 

stadsdelen för att samverka med varandra och även med Örgryte-Härlandas 

föreningsliv. Detta för att skapa ett jämlikt föreningsliv som spänner över 

socioekonomiska skillnader. 

Som en del i arbetet med att göra Östra Göteborg till en jämlik stadsdel med likvärdiga 

möjligheter för invånare har stadsdelsförvaltningen under våren arbetat med ett lokalt 

pride-tåg. Eastpride anordnades i juni tillsammans med andra aktörer i offentlig 

förvaltning och med civilsamhället. Resultaten har lett till ett heldagsevent med 

föreläsningar och uppträdanden för att sprida och uppmärksamma alla människors lika 

värde med fokus på HBTQ. 

Fritidsenheten har genomfört två stycken utbildningar i HBTQ och normkritik. Delar ur 

personalen inom Förebyggande, främjande, folkhälsa har gått utbildning i HBTQ med 

fokus på hatbrott och heder, detta för att stärka sin kunskap i arbetet med att verka för 

mänskliga rättigheter. 

Anhörigkonsulenterna har under året aktivt arbetat med att nå fler invånare i Bergsjön. 

Anhörigstödet har under året arbetat fram en samverkan med Angereds närsjukhus som 

har lett till återkommande anhörigträffar med tema psykisk ohälsa. 

Inom funktionshinderområdet fortsätter arbetet med att ”Bo rätt” för att säkerställa rätt 

stöd till den enskilde. Syftet är att möjliggöra för fler att göra boendekarriär och öka 

chanserna att kunna bo i "rätt" boendeform. Området har identifierat flera brukare där 

det pågår ett systematiskt arbete med syfte att möjliggöra för boendekarriär. Omtag i 

arbetet har upprättats genom samverkan med socialsekreterare, upprättande av rutiner 

kring fördelning av lägenheterna och korttidsplatserna på Sekelhuset samt planering 

kring de hyresgäster som bott längre än två år. 

Ungdomar har under året haft flera forum och möjligheter att göra sina röster hörda. 

Rådet för barn och ungdomsfrågor i Östra Göteborg har etablerat sig som ett trovärdigt 

sätt för politiker och ungdomar att mötas och diskutera ungdomars frågor. 

Ett annat sätt att öka invånares möjlighet till inflytande och delaktighet har varit att 

stödja föreningen Navet i Bergsjöns utveckling av en medborgardriven mötesplats där 

invånare själva kan uttrycka, skapa och utveckla frågor och verksamhet. Ett IOP 

(Idéburet Offentligt Partnerskap) har skapats inom ramen för en avsiktsförklaring som 

flera lokala parter står bakom. Stödet till Navet i Bergsjön är också ett sätt att stödja 

mobilisering av lokala kulturaktörer och stärka samarbete inför byggandet av ett nytt 

kulturhus i Bergsjön. Genom denna samverkan och det ekonomiska stöd som parterna 

har bidragit med har föreningen haft möjlighet att göra ansökningar om ytterligare 

bidrag. I december kom besked om att föreningen beviljats 1,3 miljoner från Boverket 

för att arbeta med unga vuxnas idéer och utveckling. 

De tre vinnande förslagen i 2018 års medborgarbudget har genomförts under 2019: 

skogspromenader och "din dagliga promenad" har genomförts och varit uppskattat om 

än med lite varierat deltagande, "global matmarknad" i Kortedala var uppskattat av de 

hundratals besökare som kom, likaså föreningsmässan med mat och dans i fokus som 

lockade omkring 250 besökare till Gamlestadens Medborgarhus i slutet av året. 

Trots intensivt arbete med valstärkande insatser inför EU-valet sjönk valdeltagandet i 

stadsdelen. Trots detta var insatserna meningsfulla. Det finns många olika faktorer som 

spelar roll, inte minst att EU av många upplevs som svårt att förstå och långt bort från 

den egna vardagen. 

Åtgärder för högre måluppfyllelse 

Fortsatt uthålligt arbete med de insatser som påbörjats: Skolan mitt i byn, familjecentral, 
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IOP med Navet (gäller till och med 2021), medborgarbudget och ungas inflytande. 

Genom att verksamhetsmedel har tillförts Skolan mitt i byn inför 2020 kommer arbetet 

med att skapa aktiviteter och att hålla skolan öppen som mötesplats efter skoltid att 

underlättas. 

8.7 Alla barn ska ges en trygg uppväxt och ha möjlighet till en 

meningsfull fritid 

 Viss 

Analys av resultat 

Stadsdelsförvaltningen har under året arbetat intensivt för att nå fler barn och unga med 

ett attraktivt utbud av fritidsaktiviteter. Det finns ett rikt utbud av fritidsaktiviteter på 

stadsdelens fyra öppna mötesplatser: Kortedala, Bergsjögårdens och Bagarns mötesplats 

i Gamlestaden samt Ungdomssatsningen Radar 72 i Kviberg. Fritidsledarna har arbetat 

aktivt på skolorna på dagtid för att nå nya besökare och lagt stort fokus på flickor. Detta 

på grund av att behovet är stort kring flickor, det har uppmärksammats att det finns 

mycket psykisk ohälsa bland flickor. Under året har Bergsjögården haft en riktad 

verksamhet med tjejöppet en dag i veckan. Målet har varit att stärka flickors position i 

den öppna verksamheten och låta flickorna ta mer plats. 

Under hela 2019 har föreningar i stadsdelen med stöd av stadsdelsförvaltningen 

arrangerat helgidrott i Sandeklevshallen och på Bergsjöskolan som ett sätt att erbjuda 

barn och unga likvärdiga möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. Ett aktivt 

deltagande i helgidrotten ger barn en känsla av gemenskap och ökar möjligheten till 

fysisk aktivitet. Ett aktivt deltagande i helgidrotten förebygger också risken att hamna i 

utanförskap och kriminalitet och leder till en tryggare uppväxt där man ständigt finner 

en sysselsättning under sin lediga tid. 

Ungdomarna i Rådet för barn och ungdomsfrågor i Östra Göteborg har bland annat 

medverkat i den nordiska ungdomskonferensen Nordic Youth City Lab i Köpenhamn, 

varit i Malmö på studieresa, arbetat med en enkät kring sommarlovskort till 

kollektivtrafiken och deltagit i Ungdomsfullmäktiges fokusdagar om psykisk ohälsa och 

Barnkonventionen. De har också föreläst för en delegation från Sydafrika om sitt arbete 

med “ung påverkan” i stadsdelen och beslutat om 23 ansökningar till Kronometern. 

Kronometern är ett redskap för att unga att själva vara delaktiga i att skapa en 

meningsfull fritid. Detta arbete har ett fortsatt gott resultat. 

Ungdomarna i rådet har också arbetat för att inspirera andra unga att ställa upp som 

kandidater i valet till Göteborgs Ungdomsfullmäktige och arbetat för att fler ska rösta i 

valet. Östra Göteborg ligger fortsatt i topp när det gäller valdeltagandet i staden. 

Ambassadörsskapet hos MBU (Människan Bakom Uniformen) är baserat på ungdomars 

delaktighet och inflytande. De ideella uppdragen som ambassadörerna utför skapar en 

meningsfull fritid för andra barn och unga i stadsdelen men också för ambassadörerna 

själva. I år har ambassadörerna arbetat ideellt 379 timmar fördelat på 105 aktiviteter, 

varav hälften är ungdomsproducerad tid. MBU-ambassadörerna bor i olika stadsdelar 

vilket leder till möten över staden. 

Fältgruppen har genom sitt uppsökande arbete uppmärksammat barn och ungas sätt att 

vara mot och med varandra och användningen av ett hårt och sexualiserat språk och 

bristande respekt för varandras kroppsliga integritet. Efter kompetenshöjning inom 

området har fältsekreterarna utvecklat ett material för att kunna gå ut i skolor och 

föreläsa om nätsäkerhet och visuell drog. Två klasser i årskurs sju i Sandeklevsskolan 

har hittills nåtts av föreläsningen. Fler klassbesök planeras under 2020. Denna insats 

skapar förutsättningar för en trygg uppväxt för barn och unga i stadsdelen. 
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Stadsdelsförvaltningen har också arbetat för att sänka trösklarna för både mentala och 

fysiska hinder till aktiviteter och verksamheter. Kulturskolan har en verksamhet riktad 

till särskolan på Gärdsåsskolan på skoltid. Detta är utvecklande för kulturskolans 

verksamhet, utbud och arbetssätt och även för kulturskolans medarbetare. 

Under året har Bergsjöbadet rustats upp vilket bidrar till ökade möjligheter för en 

meningsfull fritid för barn och unga i stadsdelen. Nya arenor för barns fritid har också 

skapats inom ramen för satsningen Skolan mitt i byn. 

Åtgärder för högre måluppfyllelse 

För att öka tillgängligheten och möjligheten till en fortsatt meningsfull fritid så barn och 

unga kan växa upp i trygghet behöver vi öka vår samverkan med civilsamhället men 

även våra offentliga verksamheter. Tillsammans kan vi trygga upp barn och ungas 

uppväxtvillkor genom att ge dem stora möjligheter att prova på olika fritidssysslor. 

Fortsatt satsning på att fler flickor besöker våra verksamheter behövs och även på att 

öka ungdomars deltagande i de fritidsaktiviteter stadsdelen erbjuder. 

Skolan mitt i byn kommer under 2020 att arbeta aktivt med att utveckla meningsfulla 

fritidsaktiviteter, särskilt för de barn som vi vet inte har en aktiv fritid. Många barn, ofta 

flickor, i åldern 8-12 år får ta ett stort ansvar hemma för syskon och hushåll. Barn till 

föräldrar som varken arbetar eller studerar får ingen plats i skolbarnsomsorg/fritids efter 

skolan. Genom verksamhetsmedel till Skolan mitt i byn 2020 finns bättre möjligheter att 

starta upp verksamheter. Ett samarbete är också etablerat med Idrotts- och 

föreningsförvaltningen för medel som föreningar kan söka för detta ändamål. 

Fältgruppens arbete med att utbilda om nätsäkerhet och visuell drog kommer att 

fortsätta under 2020. Flera högstadieskolor i stadsdelen har visat intresse för 

föreläsningen. 

Kulturskolan kommer att fortsätta att utveckla sitt arbete riktat mot särskolans elever. 

Ett närmare samarbete med föreningen Passalen ska utarbetas, där de skapar evenemang 

för målgruppen och kan följa målgruppen till kulturskolans verksamhet. 

  

  

8.8 Tillgängligheten till kultur ska öka 

 God 

Analys av resultat 

Under 2019 har stadsdelsförvaltningens Team jämlikt arbetat strategiskt med att 

synliggöra och stärka lokalt kulturliv och att mobilisera kulturaktörer och invånare till 

Bergsjöns kulturhus som håller på att byggas på Rymdtorget. I september arrangerades 

för sjätte året i rad Tellusfestivalen på Rymdtorget, i samverkan med en mängd aktörer 

inom och utom förvaltningen. Festivalen hade 50 programpunkter, 75 bord med 

föreningar, studieförbund, mat, workshops med mera. Cirka 3000 personer besökte årets 

Tellusfestival. 

I november genomfördes Östra Göteborgs Konstrunda för andra året i rad. 

Stadsdelsförvaltningen står för projektledning och samordning och i år deltog 44 

enskilda konstnärer och fyra föreningar. Cirka 600 personer besökte 

samlingsutställningen i Kviberg utöver alla besök hos de deltagande konstnärerna. 

Kultur für alle och Hela stadens galleri är ytterligare aktiviteter som har genomförts 

under året för att öka tillgänglighet till kultur för stadsdelens invånare. 

Kulturskolan har under 2019 breddat sitt utbud av både ämnen och undervisningsform. 
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Antal inskrivna deltagare har ökat och kulturskolan har fortsatt att lägga mycket resurser 

på riktad verksamhet. I den öppna verksamheten på Bagarns mötesplats i Gamlestaden 

ökar antalet deltagare. Samverkan med kulturskolan har också gjort att fritidsgården har 

nått nya ungdomar/målgrupper. Bagarns och Kortedala fritidsgård har i samverkan med 

kulturskolan arrangerat Öppen scen, med ett högt deltagande. Kulturskolan har också 

tillfälligt besökt ungdomssatsningen Radar 72 under hösten. 

I juni 2019 arbetade Fritidsverksamheten utifrån konceptet Kultur 4U, i samverkan över 

staden, med kulturskolan och andra aktörer så som Gamlestadsgalej och en matfestival 

på Komettorget. 

Under året har det genomförts ett flertal välbesökta workshops inom dans och musik på 

ungdomssatsningen Radar 72. Öppen scen har varit ett återkommande inslag och en ny 

verksamhet har utvecklats kring film och foto. I december hölls ett stort K-pop-event på 

Radar 72, med cirka 300 besökare från hela Sverige och även besök från den 

sydkoreanska ambassaden. 

Genom dessa insatser har stadsdelsförvaltningens verksamheter på olika sätt bidragit till 

att tillgängligheten till kultur har ökat i stadsdelen. 

Åtgärder för högre måluppfyllelse 

Satsningarna inom kulturområdet fortsätter under 2020. För högre måluppfyllelse är 

samarbetet med och stödet till föreningen Navet i Bergsjön en faktor som kommer ha 

betydelse då de också arrangerar kulturevent och mobiliserar invånare att skapa 

aktiviteter. En kulturkoordinator kommer under 2020 att fokusera på Kortedala och 

Gamlestaden för att öka tillgängligheten till kultur i fler delar av stadsdelen. 

Kulturskolan kommer att fortsätta arbetet med ett breddat utbud, breddade 

undervisningsformer, riktade verksamheter och utveckla marknadsföring och 

kommunikationsmaterial. Fritidsverksamheten kommer att fortsätta utveckla 

kulturaktiviteter i samarbete med kulturskolan och genom ungdomsproducerad 

verksamhet. 
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9 Nämndens uppdrag 

Uppdrag Status + Kommentar 

Stadsdelen ska, tillsammans med polisen, arbeta 
med att identifiera brottutsatta platser – områden 
eller platser i staden där många brott begås – och 
göra konkreta insatser för att minska 
brottsligheten, exempelvis genom att i samarbete 
med andra berörda förvaltningar öka belysningen, 
införa kameraövervakning eller att bygga om 
platserna. 

 Avslutad 

Ett av syftena med det systematiska 
trygghetsarbetet i olika grupper är att dela och 
diskutera parternas respektive lägesbild i 
stadsdelen. Härigenom identifieras då bland annat 
särskilt brottsutsatta platser och områden och i 
samverkan och vid behov skapas operativa 
arbetsgrupper som konkret avses arbeta med 
insatser för att minska brottsutsattheten på 
platsen/i området. 

Generellt kan sägas att från att 
Rymdtorget/Bergsjön Centrum tidigare år har varit 
ett utav de mest brottsutsatta områdena i Östra 
Göteborg har det senaste året blivit en markant 
minskning av antalet anmälda brott i det området. 
Denna effekt antas ha uppnåtts genom bland 
annat kameraövervakning, nedläggningen av 
Bergsjökrogen samt implementerandet av en rad 
positiva insatser och åtgärder i området. 

En viss förflyttning av kriminaliteten och den 
sociala oron upplevs dock ha skett och under det 
senaste året har fler rapporteringar om brott och 
social oro skett från andra platser i stadsdelen, 
exempel på sådana platser är Komettorget, 
Kortedala torg och i Kvibergsområdet. 

Samarbetet med relevanta utbildningsaktörer ska 
utvecklas i syfte att marknadsföra SDN Östra 
Göteborg som en attraktiv arbetsgivare. 

 Avslutad 

Förvaltningen deltar i olika mässor och 
arbetsmarknadsdagar, tar emot praktikanter och 
ungdomar som arbetar inom projekt som Ung helg 
och Ung omsorg. 

Möjligheterna att erbjuda personalen trygga 
anställningar, kompetensutveckling, god 
arbetsmiljö och tjänsteförmåner i syfte att göra 
SDN Östra Göteborg till en mer attraktiv 
arbetsgivare ska ses över. 

 Avslutad 

Redovisat status för nämnden under våren. 

  

SDN Östra Göteborg ska ha en samordnande 
funktion och kontakt gentemot externa aktörer i 
frågor som rör arbetet mot våldsbejakande 
extremism. Detta arbete måste utvecklas och 
intensifieras i alla stadsdelens verksamheter. 
Målet måste ytterst vara att ingen ska dras in i 
våldsbejakande extremism. 

 Avslutad 

Stadsdelen har sedan juni 2019 en samordnare 
för våldsbejakande extremism. Uppdraget är att 
kartlägga kring problematiken i stadsdelen, öka 
kunskapen hos såväl medarbetare som chefer 
inom förvaltningens olika verksamheter gällande 
radikaliseringsprocesser och våldsbejakande 
extremism, i samverkan med olika aktörer, såväl 
internt som externt, bilda nätverk av 
ambassadörer som har kompetens och verktyg för 
att vara ett stöd till familjer och andra som känner 
oro samt skapa en bred samverkan, såväl inom 
förvaltningen som med det civila samhället för att 
möta behoven i lokalsamhället bättre. Under 
hösten har genomförts två kunskapshöjande 
seminarier för drygt 60 medarbetare. Syftet var att 
höja baskunskapen om hur både historia och 
religion påverkar samtiden. Samtal har genomförts 
om extremism med såväl föreningar som invånare 
för att kunskapen, förståelsen och tilliten mellan 
civilsamhället och stadsdelen. Projekt Bryta 
tystnaden har under året genomfört ett 
kunskapsseminariet med 140 deltagare i syfte att 
fördjupa förvaltningens kunskap om 
våldsbejakande extremism. En film har 
producerats för att användas i utbildningssyfte på 
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APT. 

SDN Östra Göteborg ska prova att bedriva ett 
äldreboende via intraprenad enligt modell som 
kommunen fastställt. 

 Avslutad 

Under 2019 satsar verksamheten på ökad 
kunskap om intraprenad samt information. 
Enhetschefer har varit vid ett tillfälle på 
stadsledningskontoret där informationsmöte 
anordnades. Områdeschef har varit ute på 
samtliga arbetsplatsträffar och pratat om politiskt 
styrd organisation, hur Göteborgs stad styrs samt 
budget i pengar och mål samt uppdrag för 
äldreomsorgen i Östra Göteborg. Eftersom ett av 
uppdragen handlar just om intraprenad så 
informeras samtliga medarbetare om vad det är 
och vad det innebär. Dialoger har förekommit med 
frågor och svar. 

Omsorgen ska utgå ifrån individens behov och 
önskemål samt ett hälsofrämjande 
förhållningssätt. Omsorgstagaren ska i så stor 
utsträckning som möjligt själv kunna bestämma 
när hon eller han vill komma ut i frisk luften, äta 
eller vila. 

 Avslutad 

På samtliga enheter finns nu brukarråd med 
extern ordförande, någon som inte är i 
verksamheten, för att undvika maktförhållande. 
Ordförande har dialog med enhetschef som får 
minnesanteckningar för att ta om hand det som 
framkommer vid möten. 

Fortsatt implementering av IBIC och 
personcentrerad vård, vilket ska genomsyra alla 
genomförandeplaner och vårdplaner. 
Uppföljning/granskning av kvalité av 
genomförandeplaner och vårdplaner. 

SDN Östra Göteborg ska se till att 
utskrivningsklara patienter inte ligger kvar på 
sjukhuset längre än maximalt tre dagar. 

 Avslutad 

Ett effektivt arbete utförs av vårdplaneringsteamet 
som snarast efter utskrivningsmeddelande via 
skype utför vårdplaneringar och planerar hem 
brukaren inom denna tiden (till vård- och 
omsorgsboendet eller till hemmet). Idag är 
Göteborg en huvudman gentemot regionen så 
genomsnittstiden ska ligga under tre dagar för att 
undvika betalningsansvar. Stadsdelen betalar för 
de enskilda brukare som får sju dagar eller mer. 

Information om valfriheten inom ramen för LOV 
ska aktivt föras ut. 

 Avslutad 

Enhetschef för äldreomsorg myndighet 
säkerställer via biståndshandläggarna att alla 
utförare presenteras på ett neutralt sätt och att de 
brukare som behöver vägledning får det. 

Möjligheterna att skapa trygghetsboenden i 
stadsdelen ska utredas. 

 Avslutad 

Det är inte förvaltningens ansvar att skapa 
trygghetsbostäder. Däremot samarbetar 
stadsdelen med bostadsbolag om 
trygghetsvärdar. 

Det finns fyra trygghetsboenden, Poseidon och 
Familjebostäder på Siriusgatan, Beväringsgatan, 
Bagarns och Kalendervägen. Aktiviteter som 
berättarafton, gemensamma frukostar, 
mosaikskapande, filmkvällar, utflykter och 
studiebesök på varandras trygghetsboenden har 
lett till nya bekantskaper och ökar känslan av 
trygghet i stadsdelen när man rör sig mellan olika 
platser. 

  

Flera äldreboenden ska byggas så att tillgången 
motsvarar det verkliga behovet. 

 Avslutad 

Stadens gemensamma vård- och 
omsorgsboendeplanering finns i Örgryte/Härlanda. 
Varje år inventerar, planerar och prognostiserar 
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varje stadsdel inför en gemensam plan. De vård- 
och omsorgsboenden som nu planeras i Östra 
Göteborg inom de närmaste åren är att öppna 16 
lägenheter på Kvibergs vård- och omsorgsboende 
kommunalt, Utby vård- och omsorgsboende 
kommunalt (ca 100 lägenheter) samt vård- och 
omsorgsboende i Kviberg Vardaga (77 
lägenheter). 

Öka insatserna från SDN för en inkluderande 
arbetsmarknad. 

 Avslutad 

Stadsdelsförvaltningen arbetar på olika sätt för en 
inkluderande arbetsmarknad. Work now är ett nytt 
förhållningssätt och en metod inom 
försörjningsstöds arbete med att öka personer och 
hushåll till egen försörjning. 

Aktivitetstorgets arbete fortsätter i stadsdelen och 
anpassningar till klienternas identifierade behov 
har gjorts under 2019. Under året har ett fortsatt 
intensivt arbete pågått med att underlätta 
processen för socialsekreterare att remittera 
försörjningsstödstagare till Kompetenscenter. 

Ung helg är en insats där gymnasieungdomar som 
är mellan 16-19 år praktikjobbar en dag varannan 
helg inom någon av stadsdelens egna 
verksamheter. Ungdomarna väljs ut av funktioner i 
den aktuella stadsdelen som arbetar med 
ungdomar och familjer. 

  

Utveckla samverkansformer med det lokala 
näringslivet för att förbättra företagsklimatet i 
Östra Göteborg. 

 Avslutad 

Under året har flera insatser genomförts för att 
utveckla samverkansformer med det lokala 
näringslivet. Det etablerade samarbetet med 
Business Region Göteborg (BRG) är en viktig yta 
och kanal för dessa insatser. Under våren har två 
frukostseminarier arrangerats för företagare i 
stadsdelen; ett med fokus på att försöka locka fler 
företag att ta emot feriearbetande ungdomar och 
bidra till social hållbarhet i stadsdelen; det andra 
med fokus på hur Göteborgs Stad och 
stadsdelsförvaltningen kan underlätta för 
företagare i stadsdelen. 

Antalet hushåll med egen försörjning ska öka så 
att långvarigt beroende av försörjningsstöd 
minskar. 

 Avslutad 

Genom förändrat arbetssätt "work now" och med 
fortsatt högkonjunktur minskar både antal hushåll 
och kostnader för försörjningsstöd vilket gör att 
både kort- och långvarigt beroende av 
försörjningsstöd minskar. 

Den senaste rullande 12-månadersperioden har 
hushåll med försörjningsstöd minskat med 225 
hushåll. 

Antal ärende med långvarigt försörjningsstöd 
(längre än 10 månader) har minskat från i snitt 1 
641 ärende/månad till 1 490 ärende/månad i 
jämförelse mellan 2018 till 2019, en minskning 
med 9,2 %. 

Antal ärende med kortvarigt försörjningsstöd har 
minskat med i snitt från 775 ärende/månad till 601 
ärende/månad i jämförelse mellan 2018 och 2019, 
en minskning med 22 %. 

Antal barn som lever i hushåll med 
försörjningsstöd har minskat från i snitt 1 826 
barn/månad till 1 575 barn/månad mellan 2018 till 
2019, en minskning med drygt 14 %. 
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I en jämförelse mellan 2017 till 2019 har antal 
ärende med långvarigt försörjningsstöd minskat 
med 17 %, kortvarigt försörjningsstöd har minskat 
med 30 % och antal barn i hushåll med 
försörjningsstöd har minskat med 24 %. 

  

Fler människor ska ges möjligheter till ett 
självständigt liv så att kostnaderna för köpt 
boende sjunker. 

 Avslutad 

Bostadsbristen i staden är omfattande. Allt fler 
som av olika skäl inte kommer in i den ordinarie 
bostadsmarknaden söker stöd hos socialtjänsten. 
Socialtjänsten kan inte mildra bostadsbristen men 
har ett ansvar för utsatta målgruppers 
bostadssituation, exempelvis barnfamiljer. Staden 
har en gedigen hemlöshetsplan som stadsdelen 
aktivt deltar i. 

Efter genomlysning med stöd av extern konsult 
2017-2018 har en förtydligande vägledning 
arbetats fram till stöd för handläggarna. 
Verksamheten har regelbundna workshops utifrån 
vägledningen och rättssäkerhet. En ny 
nödbiståndsrutin har arbetats fram i staden med 
stöd av stadsdelens erfarenheter och förnyat 
arbetssätt. 

Bosökstöd erbjuds de personer och hushåll som 
ansöker om stöd för sin bostadssituation. 
Aktivitetstorgets bosökstöd stödjer i snitt ca 52 
hushåll/månad, det inkommer i snitt 12 nya 
hushåll per månad och 75 hushåll har avslutats till 
ordnad bostad. 

Det förebyggande arbetet är omfattande i 
stadsdelen genom bland annat boendestöd och 
vräkningsförebyggande arbete i nära samarbete 
med fastighetsägarna. Det vräkningsförebyggande 
arbetet har inneburit arbete med 41 avhysningar 
(65 avhysningar2018) varav 20 är verkställda (29 
avhysningar 2018) varav två barnfamiljer och 
berör två barn under året (9 barnfamiljer som 
berörde 11 barn 2018). Störningar som 
uppkommit utifrån olovliga andrahandskontrakt 
har under året varit 39 stycken (72 stycken 2018). 

Antal placeringar som avser våld i nära relationer 
är i snitt 28 varje månad, majoriteten rör 
partnervåld därefter kommer hedersvåld. 

Totalt har boendedygnen minskat med 34 procent 
sedan januari. Boendeenheten har minskat 
boendedygnen med 48 procent, vuxenenheten har 
minskat boendedygnen med 7 procent och unga 
vuxna har minskat boendedygnen med 28 
procent. Det innebär en kostnadsminskning med 
ca 30 000 tkr mellan 2018 och 2019. 

  

Ferieplatserna i stadsdelen ska öka i samarbete 
med näringsliv och den privata företagssektorn. 

 Avslutad 

Sommaren 2019 har stadsdelsförvaltningen 
anordnat 206 ferieplatser. Antingen feriearbete 
med lön, praktik med lön eller kurs med lön. Detta 
innebär en betydande ökning jämfört med 112 
platser sommaren 2018. 

Ferieplatserna 2019 bestod av: 

152 ferieplatser med tre veckors sommarjobb 
inom stadsdelsförvaltningen. 

13 Sommarteknik-platser, en veckas praktik på en 
arbetsplats inom teknikområdet (i samarbete med 
Business Region Göteborg, Västra 
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Götalandsregionen, Göteborgs tekniska College, 
SKF, Volvo Cars och Chalmers). 

33 platser i "Think", en tre veckors kurs i kritiskt 
tänkande, argumentationsteknik och normkritik. 

8 platser i Entreprenörsskola, en två veckor lång 
kurs i att starta företag, i samarbete med 
Drivhuset Göteborg och Yesbox. 

Arbetet med Ung omsorg ska utvecklas.  Avslutad 

Satsningen Ung omsorg där högstadieungdomar 
arbetar helger på vård- och omsorgsboende 
påbörjades 2018 och pågår under hela 2019. I 
utvärderingen visas att nöjdheten bland både 
ungdomar och de äldre är hög samt att det ökar 
intresset bland ungdomar att arbeta inom 
äldreomsorg. 

Finansieringen av Ung omsorg har hanterats inom 
kompetensanslaget äldreomsorg/hälso- och 
sjukvård. Nu inför 2020 ses finansiering över i sdf. 

Det är viktigt att kommunen stödjer och tar tillvara 
det ideella arbete som utförs av olika föreningar 
för utsatta barn. 

 Avslutad 

Med stöd från stadsdelsförvaltningen arrangerar 
lokala föreningen helgidrott med olika aktiviteter 
för barn och ungdomar i Sandeklevshallen och på 
Bergsjöskolan. Detta är en viktig insats för att 
stödja och ta tillvara på det ideella arbetet som 
utförs av de olika föreningar och bidrar till en ökad 
vuxennärvaro. Föreningarna har fått feedback från 
vuxna och barn att det är positivt, öppet och 
välkomnande. Många barn och ungdomar ser 
fram emot fredagar och lördagar då de har något 
att göra. Under hösten 2019 började även fler 
mammor komma med sina barn. 

Sedan hösten 2018 pågår samverkan med 
föreningen Passalen, och i augusti 2019 skapades 
ett IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) mellan 
stadsdelsförvaltningen och föreningen. Passalen 
verkar för att skapa ökad inkludering för barn och 
unga vuxna med funktionsvariation. Partnerskapet 
syftar till att skapa mer inkluderande mötesplatser 
för alla unga och integrera barn med 
funktionsvariationer i befintliga 
fritidsverksamheter. 

Satsningen Skolan mitt i byn har kommit igång 
under hösten 2019 och arbetar för att skapa 
samarbetskontakter med ideella och idéburna 
organisationer i syfte att utjämna skillnader i barns 
uppväxtvillkor. I detta arbete är även 
föreningssamordnarna en viktig resurs. 

Under året har sektor IFO-FH gjort en inventering 
av vilka föreningar och intresseorganisationer som 
arbetar för målgruppen i samverkan med 
föreningssamordnarna. Sektorn har också besökt 
Somaliska föreningen för att berätta om 
socialtjänstens arbete och de föräldrakurser som 
stadsdelen erbjuder. 

För att stödja personer med funktionsnedsättning 
ska SDF Östra Göteborg ge särskild teknik- och 
inflytandesatsning för målgruppen inom IFO/FH, 
daglig verksamhet och personer med psykisk och 
fysisk problematik. 

 Avslutad 

Förvaltningen fick ett särskilt uppdrag att stödja 
personer med funktionsnedsättning genom ett 
särskild teknik- och inflytandesatsning för 
målgruppen inom daglig verksamhet, bostad med 
särskild service för personer med psykisk och 
fysisk problematik. Satsningen inleddes med att 
inventera vilka innovativa digitala hjälpmedel som 
kan öka människors funktionsförmåga och 
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undanröja hinder för delaktighet inom området. 
Resultatet av inventeringen visar på ett brett 
behov av digitala hjälpmedel. Investeringar av 
digitala hjälpmedel i verksamheten och i en 
testmiljö är genomförda. I testmiljön med 
välfärdsteknik som brukare kan testa/pröva har 
påbörjats och kommer att fortsatt utvecklas. 
Verksamhetens teknikcoach kommer 
fortsättningsvis att stödja både brukare och 
personal inom välfärdsteknikanvändande. Fem 
inspirationsdagar arrangerades under hösten för 
främst brukare. Inspirationsdagarna var 
välbesökta av både brukare, medarbetare i såväl 
stadsdelen som övriga staden och 
uppmärksammades i media. 

Arbetet med Ung Öst ska fortsätta.  Avslutad 

UngÖst är en reguljär verksamhet och har i snitt 
36 pågående ärende per månad. 

UngÖst är en preventiv verksamhet med syfte att 
stödja unga som riskerar att hamna i kriminalitet 
och/eller negativ gängbildning, skolkar, har 
relations- eller familjeproblematik, att komma 
tillbaka till skola och/eller annan sysselsättning. På 
sikt syftar UngÖst till att minska problem med 
kriminalitet bland unga, att unga i stadsdelen 
upplever en minskad känsla av utanförskap och är 
motiverade till att förändra ett riskbeteende. 
Verksamheten har sökt och beviljats medel för 
fortsatt metodutveckling. 

  

  

I arbetet med att förhindra att barn och ungdomar 
hamnar i kriminalitet och utanförskap ska 
stadsdelsnämnden Östra Göteborg förstärka och 
utveckla det pågående arbetet med barn och 
ungdomars inflytande och delaktighet. Detta ska 
gälla i hela stadsdelen men med extra fokus på 
Bergsjön. 

 Avslutad 

Stadsdelens fritidsverksamhet arbetar 
kontinuerligt med att förstärka och utveckla arbetet 
med ungdomars inflytande och delaktighet. 
Verksamheten testar nya idéer, stödjer kreativa 
processer och arbetar med unga ledare. Under 
våren startade fältgruppen "torsdagshörnan" i en 
lokal på Rymdtorget i Bergsjön, som ett försök att 
nå målgruppen, lyssna in ungdomarnas behov och 
ha dialog. Torsdagshörnan har varit öppen även 
under höstterminen. 

Efter sommaren startade satsningen Skolan mitt i 
byn, i samverkan med Grundskoleförvaltningen, 
för att utjämna skillnader i livsvillkor. Satsningen 
riktas till barn i Bergsjön och målsättningen är 
bland annat att utveckla och förstärka barns 
delaktighet och framtidstro. 

Kulturskolan har under året arbetat för att öka 
ungdomars självkänsla och sociala trygghet 
genom konstnärlig verksamhet. Öppen scen på 
Bergsjöskolan har resulterat i att fler ungdomar 
fått kontakt med kulturskolan och fått möjligheten 
att uttrycka sig inom fram för allt rap som 
uttrycksform. Detta har bland annat bidragit till 
ökad självkänsla hos de deltagande individerna 
och ökad medvetenhet i vad de uttrycker på scen. 
Kulturskolan har också haft ett projekt i 
låtskrivning riktat till Bergsjöskolans högstadium, 
där cirka 60 elever deltagit under hösten arbetat 
med att skriva texter, beats och musik kring temat 
"Hopp". 

Kön till kulturskolans alla delar ska minska.  Avslutad 



45 

Uppdrag Status + Kommentar 

Under året har Kulturskolan tagit fram nya rutiner 
för intagningsprocessen, uppföljning av nyintag, 
när deltagare slutar samt för tjänstgöringssamtal. 
Genom de nya rutinerna säkerställs kontinuerligt 
att alla kurser är fullbelagda och att kön minimeras 
under hela året. 

Efter att höstterminens intagningsprocess stod 
cirka 100 elever fortfarande i kö till kulturskolan. 
Störst söktryck är det i ämnena piano/keyboard 
samt gitarr, där har kulturskolan också mest 
personal. Det finns stora utmaningar i ämnena fiol, 
slagverk/trummor, piano/keyboard, bild & form 
samt film, där söktrycket är stort men 
kulturskolans resurser räcker inte till för att möta 
efterfrågan. 

Alla barn och ungdomar ska erbjudas minst ett 
scenkonstbesök och ett museibesök per år. 

 Ej påbörjad 

Ansvaret för ett erbjuda alla barn och ungdomar 
minst ett scenkonstbesök och museibesök per år 
ligger utanför stadsdelens nuvarande 
ansvarsområde, och behöver hanteras av 
Förskoleförvaltningen och 
Grundskoleförvaltningen. 

Förvaltningen ska i samband med årsrapporten 
presentera hur stadsdelen arbetar för att uppnå 
miljömålen 

 Pågående 

Sedan 2016 arbetar SDF Östra Göteborg enligt 
miljöledningssystemet Östra Göteborg – för klimat 
och miljö. Miljöledningssystemet togs fram efter att 
förvaltningen hade arbetat i fem år enligt 
Miljöförvaltningens Miljödiplomering. 
Miljöledningssystemet ska säkerställa att Östra 
Göteborg följer policys och riktlinjer samt 
underlätta för verksamheterna i miljöarbetet. 

Verksamheterna har sedan 2016 tillgång till 
strategiskt stöd i att ta fram aktiviteter som gynnar 
miljöarbetet och de flesta verksamheter arbetar 
med miljöfrågan på ett eller flera sätt. Exempelvis 
har samtliga äldreboenden minskat sitt avfall med 
10 procent eller mer. Konferensservice följer 
beslutet om klimatsmarta möten och konferenser: 
samtliga möten där lunch och fika beställs från 
dem är vegetariska och ofta även veganska. 
Förvaltningens livsmedel är till 45–50 % 
ekologiska. 
En grundläggande miljöutbildning arrangeras två 
gånger per år och erbjuds alla nyanställda. 
Miljöledningssystemet 
kommuniceras/implementeras kontinuerligt 
eftersom sammansättningen av chefer och 
personal förändras från år till år. 
Med undantag av 2019, då det strategiska stödet 
tillfälligt minskade, har också miljöombudsträffar 
anordnats med verksamheterna ett par gånger om 
året för motivation och inspiration i miljöarbetet. 
 
Miljöanpassade riktlinjer för inköp av möbler finns. 
TAGE används flitigt och förvaltningen har ett eget 
möbelförråd där verksamheterna får förvara 
möbler som för närvarande inte används. När nya 
möbler ska köpas in används de leverantörer som 
finns på avtal. 

Förvaltningen har i flera år arbetat med avfallsnåla 
kontor och har tydliga processer och rutiner kring 
avfall. Insamlingen av farligt avfall kvalitetssäkras 
sedan ett par år tillbaka genom en så kallad Farligt 
avfallsrunda. Förvaltningen har en heltidsanställd 
miljösamordnare samt en avfallsamordnare som 
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stöttar verksamheterna. 

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att lista 
vilka kemikalieprodukter som används i 
verksamheterna. Antalet kemikalier har genom 
åren successivt minskat i antal och bytts ut mot 
produkter som är bättre ur miljö- och 
hälsosynpunkt. Lokalvård samt Drift och service 
har arbetat särskilt intensivt med detta. Göteborgs 
Stad har det digitala verktyget Chemsoft, där 
kemikalier listas och säkerhetsdatablad finns 
tillgängliga över samtliga märkningspliktiga 
kemikalier. Övriga listor publiceras på intranätet 
under Ansvarsfull kemikalieanvändning. 

Koldioxidutsläppen från förvaltningens tjänsteresor 
har inte förändrats markant under senaste åren 
utan ligger på ungefär samma nivå. Förvaltningen 
får statistik över föregående års tjänsteresor av 
Trafikkontoret i maj/juni varje år. Detta plus 
åtgärder och kostnad för dessa rapporteras in i 
klimatkompensationsrapporten i mitten av 
september varje år. 

Ca 300 000 kronor/år avsätts i förvaltningens 
budget för klimatkompensation, enligt beslut från 
KF, för att främja användandet av klimatsmarta 
transporter. Verksamheterna kan söka pengar från 
klimatkompensationen för att genomföra åtgärder 
som minskar utsläppen. Förvaltningen har 
exempelvis elcyklar ute i verksamheterna som 
sedan några år tillbaka rapporteras in som åtgärd 
som görs med klimatkompensationen. 

  

Förvaltningen ska i samband med årsrapporten 
skriva en analys hur stadsdelen arbetar med 
föreningsbidrag 

 Avslutad 

Det förenings- och aktivitetsstöd som har beviljats 
för verksamhet och aktiviteter under 2019 har haft 
två ansökningsomgångar. 

• ·Stöd för aktiviteter under perioden 1 
januari 2019 till och med den 31 juni 
2019, inklusive sportlovs- och 
påsklovsaktiviteter hade sista 
ansökningsdatum den 15 oktober 2018. 

• ·Stöd för aktiviteter under perioden 1 juli 
2019 till och med den 31 december 2019, 
inklusive sommarverksamhet under 
sommarlovet hade sista 
ansökningsdatum den 15 mars 2019. 

• För genomförande av helgidrott och 
föreningsvandring skrivs avtal mellan 
stadsdelsförvaltningen och berörda 
föreningar. 

Fördelning av förenings- och aktivitetsstöd i 
Östra Göteborg 2019 

Föreningsbidrag 1 052 978 kronor 

Helgidrott och föreningsvandring 1 418 272 kronor 

Skollovsaktiviteter 338 840 kronor 

Totalt 2 810 090 kronor 

Förvaltningen har under året strukturerat arbete 
med föreningsbidrag för att kvalitetssäkra 
processen och bland annat minimerar risken för 
jävsituationer. Det infördes även egen kontroll 
som ska göras två gånger per år i samband med 
ansökningar. 

Detta innebär att ansöknings- och 
beslutsomgången med sista ansökningsdatum 15 
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Uppdrag Status + Kommentar 

oktober 2019 gällande stöd för aktiviteter under 
perioden 1 januari 2020 till och med den 31 juni 
2020, inklusive sportlovs- och påsklovsaktiviteter, 
har genomförts efter framtagandet av ett nytt 
ledningssystem och nya rutiner. Ledningssystemet 
är gediget och genomarbetat, men samtidigt 
beroende av att chefer och medarbetare har god 
kännedom om det. Under året har 
föreningskonsulenterna omorganiserats till 
Fritidsenheten från Förebyggande, främjande, 
folkhälsa från och med den 1 november 2019. En 
ny föreningskonsulent har rekryterats under året 
och påbörjat sin tjänst efter sommaren. Detta 
innebär att ledningssystemet med process, rutiner 
och stödjande dokument är nytt för både 
enhetschef och medarbetare. Detta skulle kunna 
innebära en svaghet i implementeringen av det 
nya ledningssystemet. 

Enligt rutinen Roller och ansvar förenings- och 
aktivitetsstöd ansvarar handläggaren själv för att 
göra en jävsbedömning. Handläggaren förmedlar 
till närmaste chef i vilka fall som kan innebära en 
jävsituation. Om handläggaren är osäker om att 
jäv kan förekomma ska chefen göra en 
jävsprövning och komma fram till ett beslut om jäv 
förekommer eller inte. Beslutet ska dokumenteras. 

Sektorchef ansvarar för att innan beredningsmöte 
fråga om någon i gruppen är jävig. Om en person 
är jävig, får inte den personen delta i beslutet och 
ska lämna rummet. Alla beslut samt anmälningar 
om jäv ska dokumenteras. I beslutet ska 
motivering till beslut tydligt framgå. 

Enligt rutinen Egenkontroll handläggning av 
förenings- och aktivitetsstöd ska egenkontroll ske 
två gånger årligen. Enhetschef ansvarar för 
egenkontrollen. Enhetschef ansvarar för att 
genomföra stickprovsgranskning av ärenden i 
handläggardatabasen två gånger per år. Stickprov 
väljs ut slumpvis. Egenkontroll efter årets andra 
ansöknings- och beslutsomgång kommer att ske i 
början av 2020. 

Under 2019 har kommunfullmäktige beslutat om 
en ny riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället 
som gäller för hela Göteborgs Stad. Förvaltningen 
har till denna arbetat fram ett förslag på lokala 
anvisningar, vilka kommer att behandlas vidare 
under 2020. 
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10 Uppföljning av privata leverantörer 

Spink, samlad placerings- och inköpsfunktion, har för stadens räkning i uppdrag att 

systematisera och samordna uppföljningen. Av planen framgick att uppföljningen skulle 

omfatta: 

1.Basuppföljning - alla leverantörer som ingår i Spinks utförarsammanställning. 

2.Rating - alla leverantörer som blivit rekommenderade och använts av socialtjänsten. 

3.Synpunktshantering - leverantörer där synpunkter uppkommer 

4.Utökad uppföljning genom besök - ett urval på cirka 70 leverantörer per år 

Spink är en enhet som organisatoriskt tillhör stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-

Högsbo men finansieras gemensamt av stadsdelarna i Göteborg enligt en 

överenskommelse mellan stadsdelsförvaltningen AFH och stadsdelarna, dnr N135-

0541/17. Se bilaga Samlad placerings- och inköpsfunktion, Årsrapport 2019. 

Huvudsyftet med Spinks utförarsammanställning är att placeringshandläggare på Spink 

ska kunna hitta och förmedla en plats som passar brukarens behov i en verksamhet som 

har ledig plats, rätt inriktning, är kvalitetssäkrad och har ett rimligt pris. En rutin för hur 

befintliga och nya leverantörer ska kontrolleras har tagits fram. 

Leverantörer som saknar ramavtal med staden kontrolleras alltid av Spink innan 

leverantören läggs till i utförarsammanställningen. Leverantörens ekonomiska situation, 

bolagsstruktur, IVO-tillstånd, tillsynsrapporter kontrolleras och Spink inhämtar 

uppgifter om organisationsnummer, kontaktuppgifter och vilka olika verksamheter 

leverantören erbjuder. Dessa uppgifter kontrolleras och uppdateras sedan regelbundet 

för alla leverantörer i utförarsammanställningen. 

Spink har sedan sin uppstart tagit emot synpunkter från stadsdelarna gällande 

placeringar med leverantörer på ramavtal, inom stadens egen regi och även genom 

direktupphandling. Under 2019 har det inkommit 64 synpunkter. 25 av de handlar om 

på ramavtalsleverantörer, 14 sticken om utförare inom stadens egen regi, 25 sticken 

handlar om direktupphandlade leverantörer. Vissa synpunkter handlar om allvarliga 

brister i uppdragets utförande, leverantörens agerande medan vissa är beskrivningar av 

mindre händelser. 

Spink har genomfört 70 uppföljningsbesök hos leverantörer. Syftet med 

uppföljningsbesöken är att öka kunskapen om de leverantörer och verksamheter staden 

använder så att klienter och brukare får rätt insats till rätt pris. Uppföljningsbesök har 

genomförts både hos externa och egenregi-verksamheter. Den övergripande analysen 

visar att det finns stora skillnader mellan leverantörer trots att de enligt 

verksamhetsbeskrivningar och anbud vid upphandling uppges arbeta med samma 

målgrupper och med liknande arbetssätt. En fördjupad analys per kategori har gjorts 

inom fyra av de kategorier där många uppföljningsbesök har genomförts 

Uppföljning av privata leverantörer inom hemtjänsten kommer att göras under 2020 av 

enheten för kontrakt och uppföljning på Stadsledningskontoret. Under året har löpande 

åtgärder gjorts när det har funnits avvikelser. 
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