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1 Inledning 
 

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och är tänkt att styra 
stadens utveckling. Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2021 den 5 november 2020. 
Förvaltningen ska efter beslutet i kommunfullmäktige, enligt stadens riktlinje för styrning, 
uppföljning och kontroll, utarbeta förslag till budget med utgångspunkt i fullmäktiges budgetbeslut, 
reglementet samt andra relevanta styrande dokument. Den lokala budgethandlingen beskriver i 
huvudsak de ekonomiska ramarna och resursfördelningen inom förvaltningen. Nämnden beslutade 
om Budget 2021 den 26 januari 2021. Budget 2021 innehåller förutom ekonomiska ramar också mål, 
indikatorer och uppdrag. 

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning uppföljning och kontroll ska nämnden årligen upprätta en 
verksamhetsplan utifrån de tilldelade mål och uppdrag som riktas till nämnden från 
kommunfullmäktige.  

Verksamhetsplanen syftar till att redogöra för hur respektive nämnd har för avsikt att arbeta för att 
nå god måluppfyllelse och hur riktade uppdrag ska omhändertas.  
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2 Förutsättningar 
 

I detta avsnitt lyfts dokument och faktorer som bredvid kommunfullmäktiges budget 2021, 
reglemente för nämnden och lagstiftning är av stor vikt för nämnden för äldre samt vård- och omsorg 
i dess målarbete.  

 

2.1 Nationell värdegrund, Socialstyrelsens allmänna råd 
Den 1 januari 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Den nya 
bestämmelsen återfinns i 5 kap. 4 § SoL, och lyder: Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på 
att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Bestämmelsen om 
en nationell värdegrund är en utgångspunkt för alla som arbetar inom äldreomsorgen utifrån 
socialtjänstlagen.  

För att tydliggöra lagstiftningen finns Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i 
socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2012:3). Själva råden, som är konkret utformade, är viktiga i 
förvaltningens värdegrundsarbete och då speciellt för målområdet, De vi är till för. 

2.2 Program för Attraktiv hemtjänst 
Attraktiv hemtjänst syftar till att förbättra och utveckla hemtjänsten både för brukare och 
medarbetare. De två övergripande målen handlar om ökat inflytande och självbestämmande samt 
att medarbetarna ska uppfatta yrket som attraktivt. Dessa mål sammanfaller till stor del med mål 
som återfinns i årets budget för nämnden. Programmet startade 2014 och sträcker sig över åtta år 
fram till 2022. 

2.3 Göteborgs stads program för attraktiv arbetsgivare  
I maj 2019 fattade Göteborgs Stads kommunfullmäktige beslut om Program för attraktiv 
arbetsgivare. Programmet sträcker sig till år 2023. Bakgrunden till programmet är att Göteborgs Stad 
väntar stora rekryteringsutmaningar kommande år. Främsta orsaken till rekryteringsbehovet är 
personalavgångar där medarbetare lämnar staden för annat arbete. Även den demografiska 
utvecklingen har betydelse där andelen arbetsföra i befolkningen minskar parallellt som behovet av 
välfärdstjänster ökar. Samtidigt är möjligheten att rekrytera begränsad då tillgången på kompetens är 
otillräcklig för flertalet av stadens yrkesgrupper och likaså antalet utbildningsplatser.  

Programmet har tre målområden med strategier kopplade till varje områdena. Programmet är en 
viktig grund för arbetet med målområdet, Medarbetare och arbetsmiljö. 

2.4 Tillitsbaserad ledning och styrning 
I nämndens budget för 2021, beslutad 26 februari finns motivation till valet att styra och leda utifrån 
tillit och en kort redogörelse för de olika delarna i den teoretiska ram som kommer att utgöra 
grunden för förvaltningens arbete. Den tillitsbaserade styrningen och ledningen kan ses som en 
övergripande strategi som hela förvaltningen kommer att arbeta utifrån och som är en viktig del för 
att nå målen. 
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3 Nämndens mål och uppdrag 
Kommunfullmäktige har i sin budget för 2021 riktat flera typer av mål och uppdrag till nämnden. 

I kommunfullmäktiges budget finns tre övergripande mål för kommunkoncernen om alla nämnder 
och styrelser ska förhålla sig till.  

• Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas 
utanför  

• Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro 
• Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt 

Till de övergripande målen finns övergripande verksamhetsmål. Dessa är breda i sin karaktär vad 
gäller vad som ska uppnås utifrån det övergripande mål för kommunkoncernen som de svarar mot. 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställer indikatorer och följer upp dessa centralt för 
Göteborgs Stad. Samtliga övergripande verksamhetsmål med tillhörande indikatorer finns att läsa i 
kommunfullmäktiges budget 2021. De övergripande verksamhetsmålen och indikatorer ska, 
tillsammans med kommunfullmäktigs specifika mål och uppdrag för nämnden ligga till grund för 
nämndens verksamhetsplan.  

I Budget 2021 som beslutades av nämnden 2021-02-26 redogjordes för omstruktureringen av mål 
och indikatorer från kommunfullmäktige. Omstruktureringen gjordes för att underlätta tillämpningen 
av en tillitsbaserad ledning och styrning men också för att öka tydligheten och underlätta 
kommunikationen. Mål och uppdrag har delats in i tre områden som tydliggör arbetets inriktning, De 
vi är till för, Medarbetare och arbetsmiljö samt Ekonomi. Vissa mål från kommunfullmäktige 
klustratdes för att öka tydligheten och samtidigt minska antalet. Uppdragen sorterades in under två 
av områdena. Indikatorerna sorterades in under lämpliga mål. Indikatorerna från 
kommunfullmäktige mäts på central nivå men efter omorganisationen till en fackförvaltning blev de 
flesta av indikatorerna användbara för denna nämnd, till exempel indikatorn Nöjd Medborgar-Index 
– Äldreomsorg. En indikator specifikt för Äldre samt vård- och omsorgsnämnden lades till, 
personalkontinuitet/personalomsättning, för att svara upp mot det direkt riktade målet 
"Kompetensförsörjnings-arbetet inom äldreomsorgen ska förstärkas och personalkontinuiteten ska 
öka". Tabellen nedan, som visar den samlade bilden av nämndens mål, indikatorer och uppdrag, är 
hämtad från Budget 2021.  
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Område Uppdrag Mål Indikatorer per mål 

De vi är till 
för 

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

Göteborg har en värdig 
äldreomsorg med trygghet 

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

Brukarbedömning, 
hemtjänst och särskilt 
boende äldreomsorg, 
Socialstyrelsen 

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

Nöjd Medborgar-Index – 
Äldreomsorg 

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

Göteborgarnas livskvalitet 
ska öka. Göteborg är en 

jämlik stad med 
gemenskap och tillit.  

Invånare16–84 år med 
avsaknad tillit till andra 

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

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

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

  . 

Medarbetare 
och 

arbetsmiljö 

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

attraktiv arbetsgivare med 
goda arbetsvillkor. 

Hållbart medarbetar-
engagemang (HME) 

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

Sjukfrånvaro 

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

Kompetensförsörjnings-
arbetet inom 

äldreomsorgen ska 
förstärkas och 

personalkontinuiteten ska 
öka 

Personalkontinuitet, 
personalomsättning 

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

    

att införa strukturerad fortbildning i den 
ordinarie verksamheten.     

att ta fram en tydlig målbild för att öka 
personalkontinuiteten   . 

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

    

Ekonomi 

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

Kostnad äldreomsorg 
kr/inv. 

  
Göteborg har en budget i 
balans och långsiktigt 
hållbara finanser. 

Följsamhet budget 
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Av nedanstående avsnitt  framgår strategier  för respektive mål som förvaltningen avser tillämpa 
samt de indikatorer som är kopplade till målen. För uppdragen beskrivs kortfattat 
omhändertagandet.  

3.1 Nämndens mål 
3.1.1 Göteborg har en värdig äldreomsorg med trygghet och självbestämmande. 
Göteborg ligger i topp bland storstäderna i nationell jämförelse. 
 

Strategier 

• Utveckla arbetet med uppföljning inom både särskilt och ordinärt boende, med fokus 
individnivå 

 
• Arbeta för ökad trygghet genom ökad personkontinuitet.  

 
• Möjliggöra ett självständigt liv genom ökad användning av digitala hjälpmedel och annan 

välfärdsteknik 
 

• Kunskap, lärande av externa granskningar, ex: KPMG-rapport, Corona-kommissionen 
 
Indikatorer med målvärden 

Indikator Specifikation Målvärde 
2021 

1.3.1 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg Helhetssyn, andel (%) 90 

1.3.2 Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg  

Helhetssyn, andel (%)  86 

1.3.3 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg  Trygghet, andel (%)  86 

1.3.4 Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg 

Besväras ofta av 
ensamhet, andel (%)  

15 

1.3.5 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg Besväras av ensamhet 
kommun, andel (%) 

44 

1.3.6 Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg 

Möjlighet att påverka 
tider, andel (%) 

60 

1.3.7 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg Möjlighet att påverka 
tider, andel (%) 

60 

1.3.8 Nöjd Medborgar-Index – Äldreomsorg   52 
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3.1.2 Göteborgarnas livskvalitet ska öka. Göteborg är en jämlik stad med gemenskap 
och tillit.  
 

Strategier 

• Samordna arbetet med rutiner och riktlinjer för att skapa likvärdiga bedömningar och 
insatser över staden 
 

• Fortsatt arbete i enlighet med Folkhälsomyndighetens fyra hörnstenar 

o Social gemenskap 

o Delaktighet och meningsfullhet 

o Fysisk aktivitet 

o Bra matvanor 

 
• 2021 kommer att ha karaktären av ett år av kartläggning för att identifiera och utjämna 

ojämlikheter 

 

Indikatorer med målvärden 

Indikator Specifikation Målvärde 
2021 

1.6.1 Invånare 16–84 år med avsaknad tillit 
till andra 

Andel (%) 27 

1.6.2 SCB:s medborgarundersökning Nöjd-Inflytande-Index 
(NII) – Totalindex 

36 

 
 
3.1.3 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor.  
 

Strategier  

• Nära ledarskap och en hållbar bemanning 

 

• Minska sjukfrånvaron genom ett systematiskt förbättringsarbete utifrån medarbetarenkät 
och arbetsmiljöarbetet. 

 

• Säkerställa kompetensförsörjningen genom att kvalitetssäkra de gemensamma 
förvaltningsövergripande processerna kring rekrytering och kompetensutveckling  

 

• Stärka den digitala kompetensen exempelvis genom mobilt arbetssätt 

 

• Tydliggöra uppdraget för att bättre  tillvara medarbetarnas resurser 
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Indikatorer med målvärden 

Indikator Specifikation Målvärde 
2021 

3.3.1 Medborgarengagemang (HME) 
totalt kommunen  

Totalindex 80 

3.3.2 Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda totalt  

Andel (%) 8,2 

 

 

3.1.4 Kompetensförsörjningsarbetet inom äldreomsorgen ska förstärkas och 
personalkontinuiteten ska öka  
 

Strategier  

• Goda introduktioner och möjlighet till kompetensutveckling, utveckla karriärvägar och ta 
tillvara på kompetens genom uppdrag och yrkesroller. 
 

• Ta del av äldreomsorgslyftet för att stärka kompetensutvecklingen för chefer och 
medarbetare 
 

• Arbetsmodellen "en-väg-in"  
 

• Medarbetare från det egna vård- och omsorgsboendet ska genom 
förstärkt bemanning täcka vid frånvaro och bidra till ökad kontinuitet och kompetens. 

 

Indikatorer med målvärden 

Indikator Specifikation Målvärde 2021 

Personalkontinuitet,   Mätmetoder håller på att tas 
fram inom verksamheten och 
därefter kan målvärden 
bestämmas 

 

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

Strategier  

• Följa utvecklingen av andel lediga platser VoB kopplat till geografisk fördelning 
 

• Säkerställa att nyttjandegraden av lägenheter ökar  
 

• Säkra en effektiv resurshantering genom bemanning utifrån individuella behov av vård och 
omsorg 
 

• Genomlysning av processer och arbetssätt för att säkerställa att processer och arbetssätt 
leder till önskad effekt.  
 

• Undersöka nöjdheten i samverkan med de boende och personal 

 

Indikatorer med målvärden 

Indikator Specifikation Målvärde 
2021 

3.2.4 Kostnad äldreomsorg  Kr per 
invånare  

   10 400  

3.2.6 Nöjd Medborgar-Index – Äldreomsorg           52 

 

 

3.1.6 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser. 
 

Strategier  

• Genom att arbeta förebyggande och hälsofrämjande ökar den enskildes hälsa och 
självbestämmande 
 

• Arbeta med likhet i bedömning av antal hemtjänsttimmar och behov av korttid    
 

• Skapa en förståelse för och delaktighet kring ekonomifrågor för att öka 
kostnadsmedvetenheten 
 

• Säkra budgetarbetet genom att kartlägga och förstå nuvarande ekonomiska förutsättningar 
för att säkra effektiv och likvärdig vård och omsorg. 

 

Kommentar: Målet följs upp genom följsamhet till budget 
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3.2 Uppdrag i KF:s budget 
I avsnittet nedan beskriver förvaltningen kort omhändertagande av uppdragen från 
kommunfullmäktige. Nämnden kommer att få rapportering och status och eventuella avvikelser vad 
gäller uppdragen i delårsrapporterna. 

 

Område Uppdrag Omhändertagande 

De vi är 
till för 

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

Uppdraget återfinns i förslaget till handlingsplan Åldersvänliga 
Göteborg som behandlas av KS i mars. Här anges KoM och ÄVO som 
huvudansvariga tillsammans med kulturnämnden. ”Genom att ta 
tillvara på nämndernas personella resurser och fysiska tillgångar 
exempelvis bibliotek och medborgarkontoren kan insatserna 
genomföras i hela Göteborg.” Internt ansvariga i förvaltningen är 
avdelning KoU tillsammans med Hälsofrämjande och förebyggande. 

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

Uppdraget går i linje med punkten Aktivitetskompis i förslaget till 
handlingsplan Åldersvänliga Göteborg som behandlas av KS i mars. 
Den handlar om att "tillgängliggöra aktiviteter, kultur och öka 
möjligheten att skapa nya eller fler sociala relationer" genom just en 
sådan plattform för match-making. Huvudansvarig för punkten i 
planen är ÄVO tillsammans med Kulturnämnden, samverkan ska ske 
med KoM, IoFF och Intraservice. Internt ansvariga i förvaltningen är 
avdelning KoU tillsammans med Hälsofrämjande och förebyggande.  

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

Avdelning KoU tillsammans med Hälsofrämjande och förebyggande. 
Det finns upparbetade arbetssätt för beställning och distribution 
sedan tidigare. Uppdraget bör utgå från och bygga vidare på tidigare 
erfarenheter och arbete.  

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

En brett sammansatt förvaltningsövergripande arbetsgrupp under 
ledning av KoU har uppdraget att presentera resultat under kvartal 
2. Uppdraget innefattar förändrade rutiner, information till enskild 
samt analys av ekonomiska risker för nämnden.   

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

Ett utredningsuppdrag för avdelning KoU tillsammans med 
avdelning myndighet.  
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Område Uppdrag Omhändertagande 

Medarbetare 
och 

arbetsmiljö 

att säkerställa, harmonisera 
och systematisera 
utbildningsinsatser avseende 
basala hygienkrav.  

Ett utbildningspaket med flera delar kommer att tas fram för 
chefer och medarbetare.  

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

Området kommer att ingå i det utbildningspaket som kommer att 
tas fram. Kompetensen kommer att användas inom flera olika 
avdelningar i olika situationer. 

att införa strukturerad 
fortbildning i den ordinarie 
verksamheten.  

Också detta uppdrag kommer till vissa delar att ingå i det 
utbildningspaketet som ska tas fram. Andra delar är de 
utbildningar som pågår inom ramen för Äldreomsorgslyftet. 
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att betala ut statsbidrag till 
kommuner som ersättning för att anställda inom kommunalt 
finansierad vård och omsorg om äldre ska kunna utbilda sig till 
vårdbiträde eller undersköterska. Från 2021 finns det också 
möjlighet för första linjens chefer, som arbetar inom vård och 
omsorg om äldre, att utbilda sig på arbetstid. 

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

Detta uppdrag kommer att omhändertas vid framtagandet av 
utbildningspaket för chefer och medarbetare. 
 

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

En väg in 

Fokus just nu är att bemanna organisationen med sjuksköterskor. 
Förvaltningen har avsatt resurser motsvarande två heltider som 
uteslutande arbetar med att samordna och genomföra aktiviteter 
för att attrahera och rekrytera sjuksköterskor till vakanser i 
organisationen. Uppföljning sker genom att följa 
annonser/sökande/tillsättningsgrad. 

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

Tydliggöra kraven som finns i förfrågningsunderlaget för 
hemtjänsten och därefter implementera i hela äldreomsorgen.   

att ta fram en tydlig målbild 
för att öka 
personalkontinuiteten 

Uppdraget är nära kopplat till målet om kompetens-
försörjningsarbetet och ökad personalkontinuitet och den därtill 
hörande indikatorn. Varje avdelning kommer själva att bestämma 
vilken personalkontinuitet som är mest relevant att arbeta med 
utifrån just deras situation. Inom hemtjänsten kommer det att 
mätas hur många medarbetare som en omsorgstagare träffar 
under en fjortondagarsperiod. Inom VoB kommer en pilot att 
genomföras för att hitta sätt att mäta.  
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