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Svar på yrkande angående åtgärder för att 
minska smittspridning och förbättra 
arbetsmiljö  

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

1. Stadsdelsnämnden Lundby godkänner förslag på ramjusteringar.  

2. Stadsdelsnämnden Lundby antecknar informationen till protokollet.  

3. Stadsdelsnämnden Lundby förklarar uppdraget fullgjort.  

Sammanfattning 
Förvaltningen svarar på nämndens yrkande om åtgärder för att minska smittspridning och 

förbättra arbetsmiljön. I tjänsteutlåtandet lämnar förvaltningen förslag på ramjustering 

utifrån kommunfullmäktiges beslut 2020-06-16 att tilldela stadsdelsnämnden ytterligare 

medel. Förvaltningen beskriver åtgärder som kommer göras utifrån föreslagen 

ramjustering och besvarar frågorna i yrkandet. Då förvaltningen ser en risk för ökad 

social oro föreslås ramjusteringen även bidra till förebyggande insatser för barn och unga. 

Dessa beskrivs nedan i tjänsteutlåtandet. Förvaltningens bedömning är att den 

ramjustering som stadsdelsnämnden beslutar om delvis täcker ökade kostnader för Covid-

19. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Det råder stor osäkerhet kring de ekonomiska konsekvenserna till följd av Covid-19. 

Kostnadsutvecklingen är osäker med risker för ökade kostnader, men även tillfälliga 

ekonomiska lättnader avseende till exempel sjuklönekostnader. Förvaltningen följer 

kostnader som är möjliga att koppla till Covid-19 för att kunna redovisa dessa och 

återsöka medel om det blir möjligt.  

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

Bedömning ur social dimension 
Åtgärder får påverkan på dem vi är till för och syftar till att minska smittspridning. För 

medarbetare inom vård och omsorg, som måste finnas på plats på arbetet, är det viktigt att 

skapa så goda förutsättningar som möjligt och förbättra arbetsmiljön.  

Det finns risk för social oro då fritidsaktiviteter ställs in, utbildningen på gymnasie- och 

högskolenivå sker på distans och fler barn och unga sannolikt kommer vistas hemma 
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under sommaren. Det är därför viktigt att de åtgärder som görs bidrar till att minska 

befarad social oro och arbetar förebyggande med barn och unga i stadsdelen och på 

Hisingen.  

Samverkan 
Samverkan har skett i förvaltningsövergripande samverkansgruppen 2020-06-22.  
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Ärendet  
Förvaltningen redovisar förslag på åtgärder för att minska smittspridning och stärka 

arbetsmiljön i verksamheterna äldreomsorg, funktionshinder samt individ- och 

familjeomsorg och vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkra en värdig vård vid 

livets slutskede inom äldreomsorgen.  

Ramjustering 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-16 om förstärkning av ramar för social 

resursnämnd och stadsdelsnämnderna. För Lundby stadsdelsnämnd innebär det en 

förstärkning av ram på 22 500 tkr för 2020.  

Förvaltningen fick efter beslut 2020-05-26 i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att 

minska smittspridning och stärka arbetsmiljön i verksamheterna äldreomsorg, 

funktionshinder samt individ- och familjeomsorg och att identifiera vilka åtgärder som 

behöver vidtas för att säkra en värdig vård vid livets slutskede inom äldreomsorgen.  

Då förvaltningen ser en risk för ökad social oro föreslås ramjusteringen även bidra till 

förebyggande insatser för barn och unga. Dessa beskrivs nedan i tjänsteutlåtandet.  

Förslag på ramjustering – för att minska smittspridning och stärka arbetsmiljön 

i verksamheterna 

I tabellen nedan redovisar förvaltningen förslag på ramjustering för de medel som 

kommunfullmäktige har tilldelat stadsdelsnämnden.  

Sektor  Ramjustering (tkr) 

Sektor ÄO-HS 17 700 

Sektor IFO-FH 3 400 

Område kultur och fritid  1 400 

SDF Lundby  22 500 

 

Sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvård 

Inom sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvård genomförs åtgärder för att öka 

bemanningen på äldreboende i samband med kohortvård och bemanningen på natten. 

Inom hemtjänsten har specialistteam som arbetar med misstänkt eller konstaterat smittade 

brukare med Covid-19 införts och bemanningen på natten har utökats, se avsnitt nedan. 

Anställningsformerna för sommarvikarier är både månadsanställning och timanställning. 

Sektorn har intäktsbortfall på grund av tomma platser på äldreboenden och avböjda besök 

inom hemtjänsten. I dagsläget finns det cirka 30 tomma platser på äldreboendena i 

Lundby vilket innebär intäktsbortfall för hyra, mat och omvårdnadsavgift. Det finns även 

blivande hyresgäster som väntar med inflyttning och då verkställandet av beslut blir 

försenat kan den enskilde ha dubbla beslut om personen även har hemtjänst.  

Ramjusteringen kommer även användas för ökade kostnader för skyddsutrustning. 

Sektorn kommer vid behov att ha chefer i beredskap och förstärker med en enhetschef 

och områdeschef under resterande delen av året. På grund av utbildningar i basal hygien 

ökar kostnaderna för lokal- och utbildningskostnader.  
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Sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder 

Inom sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder görs förstärkning med en 

enhetschef till bostad med särskild service och chefsstöd till första linjens chefer inom 

funktionshinder inom administration och bemanning. Anställningsformen för sommarens 

vikarier på bostäder med särskild service är månadanställning. Inom övriga 

utförarverksamheter inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinder prioriteras 

månads-, visstids- eller tillsvidareanställning liksom tidigare. Ramjusteringen kommer 

även användas för ökade kostnader för skyddsutrustning.  

Vissa bostäder med särskild service har stärkt upp med ytterligare sommarvikarier och 

fler timvikarier inom bemanningsenheten har rekryterats. Vikarierna avgränsas till så få 

enheter som möjligt i syfte att förhindra smittspridning. Inom övriga utförarverksamheter 

inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinder har det ännu inte funnits behov av 

att stärka upp bemanningen med anledning av covid-19.  

Inom område myndighet kommer förstärkningar att göras för att möta ökat behov av 

ärenden inom vuxna och barn och unga. Förstärkning görs även för att möta förväntat 

behov inom våld i nära relationer.  

För att minska risken för social oro förstärks det förebyggande arbetet med barn och unga 

med två uppsökande ungdomskonsulenter med primär inriktning mot ungdomar aktuella 

för samverkan inom SSPF (skola-socialtjänst-polis-fritid). 

Område kultur och fritid 

För att minska risken för social oro och stärka det förebyggande arbetet med barn och 

unga anställs två fritidsledare från sommaren och under resterande 2020. De kommer 

jobba i den ordinarie verksamheten, framför allt på Fyrklövern. En medarbetare som 

arbetat med football Friday för en förening i Lundby anställs i förvaltningen från 

sommaren så att verksamheten kan säkras. Ett antal lärare inom kulturskolan erbjuds 

ersättning för arbete under sommaren med kulturskoleverksamhet för barn och unga på 

Hisingen. Med åtgärderna som beskrivits fortsätter förvaltningen det arbetet som tidigare 

gjort inom ramen för sommarlovssatsningen som varit statligt finansierad.  

Specialistteam hemtjänst 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-08 att ge Stadsledningskontoret i uppdrag att 

säkerställa att särskilda team upprättas inom hemtjänsten som arbetar hos brukare med 

konstaterad Covid-19 smitta. Lundby stadsdelsförvaltnings specialistteam startade vecka 

19 och utför insatser hos brukare med beslut om hemtjänst med konstaterad och misstänkt 

Covid-19.  

Syftet med teamet är att minska risken för spridning av Covid-19 smitta, att minimera 

antal kontakterna med hemtjänstpersonal och hålla hög personalkontinuitet och att bidra 

till en trygg och samlad kompetens för brukare med Covid-19.  

Teamet utför insatser dag- och kvällstid sju dagar per vecka. Insatser natt utförs av 

ordinarie hemtjänstteam i stadsdelen som har ökat bemanningen. Nattpersonalen har 

genomgått samma utbildning i basal hygien och skyddsutrustning som specialistteamet 

har gjort.  

Teamet verkar utanför lagen om valfrihetssystem då specialistteamet inte är en valbar 

aktör utan ett team endast tillgängligt för misstänkt eller konstaterat smittade brukare med 
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Covid-19. Göteborgs Stads specialistteam på Covid-19 tar hand om brukare från 

Göteborgs Stads kommunala hemtjänst och brukare från privata utförare som önskar 

insats av specialistteamet. 

Åtgärder för att första linjens chefer inom äldreomsorg, 
funktionshinder och individ- och familjeomsorg ska ha 
förutsättningar att utöva sitt arbetsmiljöansvar 
För att första linjens chefer ska ha förutsättning att utöva sitt arbetsmiljöansvar gör 

överordnad chef löpande avvägningar utifrån enhetschefens arbetsmiljö. Både 

äldreomsorg och bostad med särskild service förstärker med enhetschefsresurs för att 

avlasta befintliga enhetschefer och kunna täcka upp vid frånvaro. 

Områdesledningsgrupperna har täta avstämningar, internt stödmaterial finns i form av 

dokument och filmer och uppdateras kontinuerligt, cheferna avlastas viss rapportering 

och cheferna får samlad kommunikation om Covid-19. Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

stöttar i att utbilda och informera om basala hygienrutiner och användande av 

skyddsutrustning på enheterna.  

Kontinuerlig information till stadsdelsnämnden 
Stadsdelsnämnden får löpande information om hantering av Covid-19. Lägesbild med 

väsentlig styrinformation skickas till kommunstyrelsen varje vecka med start 2020-06-10. 

Stadsdelsnämnden kommer informeras om innehållet dagen innan kommunstyrelsen. 

Utöver det får nämnden en skriftlig rapportering på fredagar. På nämndsammanträdena 

får stadsdelsnämnden muntlig information om smittläget och vidtagna åtgärder. I 

samband med nämndsammanträdena anmäls protokoll från fackliga samverkansgrupper 

där de fackliga organisationernas synpunkter finns med.  

I det beslutade yrkandet står att nämnden även ska informeras om hemtjänstpersonalens 

schemaläggning, med avseende på restid samt tid för kringuppgifter. Den ordinarie 

hemtjänstpersonalens schemaläggning är inte förändrad vad gäller restid och tid för 

kringuppgifter. I specialistteamets schemaläggning tas hänsyn till tid för på- och 

avklädning av skyddsutrustning.  

I yrkandet står även att nämnden ska även hållas informerad om tillgången på 

skyddsutrustning. Samordning av skyddsutrustning sker för staden av stadsdelsnämnden 

Askim-Frölunda-Högsbo som beställer och distribuerar skyddsutrustning. Inom Lundby 

stadsdelsnämnd finns lager med skyddsutrustning hos hälso- och sjukvårdsenheten. 

Veckovis gör varje enhet inom förvaltningen med behov av skyddsutrustning en 

inventering och beställning av skyddsutrustning. Enheterna följer rekommendationer för 

skyddsutrustning från smittskydd och vårdhygien inom Västra Götalandsregionen. 

Samtliga anställda i hemtjänsten har tillgång till en ryggsäck med skyddsutrustning. Inom 

individ- och familjeomsorg samt funktionshinder finns ryggsäck med skyddsutrustning 

hos enheter med behov av dessa samt på socialkontoret för att använda vid behov under 

exempelvis hemsök.  

Säkra en värdig vård vid livets slutskede inom 
äldreomsorgen  
Äldreomsorgen har stor vana av vård i livets slut och har upparbetat samarbete i teamen 

med omsorgspersonal, sjuksköterska och enhetschef. Lokal samverkan med 
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vårdcentralerna sker kring arbetet. Det finns stödmaterial i form av checklista och 

omvårdnadsschema. Sjuksköterska och enhetschef har dialog med anhöriga. 

Förvaltningen arbetar enligt den stadengemensamma rutinen Rutin vid behov av 

kontinuerlig tillsyn (vak) vid livets slut. Ansvarig sjuksköterska bedömer och beslutar om 

den enskilde har behov av kontinuerlig tillsyn/vak. Ansvarig sjuksköterska informerar 

enhetschef alternativt trygghetsjouren om beslutet om tillsyn och skriver en vårdplan. 

Förvaltningen fortsätter använda palliativregistret för att säkra det systematiska 

kvalitetsarbetet. Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare 

registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i 

livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att den ramjustering som stadsdelsnämnden beslutar om 

delvis täcker ökade kostnader för Covid-19. Dock ser förvaltningen att åtgärderna som 

möjliggörs i och med ramjusteringen bidrar till minskad smittspridning inom 

stadsdelsnämndens verksamheter och bättre arbetsmiljö för medarbetare och chefer. 

Förvaltningen bedömer även att de åtgärder som kan göras med ramjusteringen i det 

förebyggande arbetet med barn och unga minskar risken för social oro i stadsdelen och på 

Hisingen.  

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

Förvaltningen följer kostnader som är kopplade till Covid-19 för att kunna redovisa dessa 

och återsöka medel om det blir möjligt.  

Förvaltningen bedömer att det är en god struktur och ett gott teamarbete kring den 

palliativa vården och omsorgen. Det finns inte behov av ytterligare åtgärder för att säkra 

en värdig vård i livets slutskede inom äldreomsorgen.  
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