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1 Sammanfattning 
I  marsrapporten  konstaterades att förvaltningen då befann sig i det första av 

följande tre identifierade stadier: ”att landa in” och få det nödvändiga att fungera, 

att värdera hur det fungerar och hur det kan utvecklas för att tillvarata resurserna på 

ett bättre sätt samt, tredje steget, att genomföra förbättringarna. Första stadiet är nu 

passerat och mycket av aktiviteterna handlar nu om att kartlägga, både på en mer 

abstrakt nivå i form av rutiner och styrning men också den praktiska tolkning som 

resulterar i konkreta handlingar och tillvägagångssätt. Vid kartläggningen 

framkommer skillnader, som stammar från de tidigare stadsdelarna, i sättet att 

bedriva verksamheten. Skillnaderna kan ses både som en tillgång och en 

försvårande omständighet. Tillgång på så sätt att bra exempel kan identifieras och 

användas generellt. Försvårande då delar av organisationer måste ”lära om” och i 

vissa fall lämna ett tryggt och väl inarbetat arbetssätt. Förändringsarbetet, som nu 

pågår och som kommer att ske, är nödvändigt och sker i en process där tid är en 

förutsättning. Hur lång tid det tar avgörs till stor del av hur stora olikheterna har 

varit och hur lätt det är att identifiera och ”sjösätta” bra lösningar. 

En central del av förra rapporten var pandemin. Den är fortfarande en viktig 

påverkansfaktor för förvaltningen men dess existens har mer blivit en del av 

vardagen. Organisatoriska strukturer och rutiner finns på plats och fungerar. En 

viss nedtrappning har skett och krisledningen kommer att avvecklas då den inte 

längre anses som nödvändig. Dock finns en beredskap att kunna aktivera den med 

kort varsel. Samtidigt bör det noteras att en återgång till en verksamhet utan 

pandemin, som skulle kunna beskrivas som det normala, aldrig har funnits för 

denna ännu unga förvaltning. Det normala som i äldre organisation ger en trygghet 

och som byggts upp genom vunna erfarenheter är ett arbete som ligger framför 

förvaltningen. 

De direkta följderna av pandemin är kända och beskrivna i diverse rapporter. 

Förvaltningen försöker nu istället att identifiera konsekvenser som uppstår i spåren 

av pandemin. I denna rapport har de delats upp i en ”vård- och omsorgsskuld” och 

en ”arbetsmiljöskuld”. En första identifiering har skett genom insamling från 

förvaltningens olika delar. Nästa steg blir nu att följa upp de identifierade 

konsekvenserna för att klarlägga omfattningen samt skapa en beredskap för att 

möta eventuella nya typer av efterfrågan. 

Det viktiga arbetet med att införa en ledning och styrning med tillit är påbörjat och 

sker på två plan. En strategisk med uppgift att skapa förutsättningar och en på 

operativ nivå som anpassas utifrån respektive avdelnings situation. 

En viktig process är kompetensförsörjningen. Under perioden har en kartläggning 

gjorts och stora skillnader i processens olika delar framkom. Kartläggningen är en 

grund i det fortsatta arbetet med att hitta ett effektivt och framgångsrikt 

tillvägagångssätt i allt från rekrytering till avslutningssamtal. 
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2 Väsentlig styrinformation till 
kommunledningen 

2.1 Verksamhetens utveckling 

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling 

Effektmått och övriga mått/nyckeltal 

 

Mått/nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 
Utfall 

perioden 
2021 

Prognos 
helår 2021 

 Kostnad inhyrd personal 
(ssk)  

 42,8   56,2  57,4 78 

 Sjukfrånvaro 1-14 dagar   3,9%   3,3%  3,3% 3,4% 

 Sjukfrånvaro 15-90   2,2%   2,1%  1,9% 2,4% 

 Sjukfrånvaro mer än 90  
dagar  

 5,2%   5,2%  4,8% 4,5% 

"Kostnad inhyrd personal (ssk)" inkluderar avtalat timpris plus eventuella ob-tillägg. 
Värde sjukfrånvaro 2019 och 2020 är för tio stadsdelsförvaltningar och vald verksamhet Äldreomsorg. Dessa 

värden är antagligen inte helt jämförbara med 2021. 

Sjukfrånvaro prognos helår 2021: Samma prognosvärden som i mars-rapporten. /Linda HR 

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling 

 

Mått 

Utfall perioden 
jämfört med 

samma period 
föregående år 

Prognos helår 
jämfört med helår 

föregående år 

 Nettokostnadsutveckling  5,5% 7,6% 

 Beviljade och verkställda beslut om vård 
och omsorgsboende, Treserva, 
myndighetsperspektiv  

3% 5% 

 Beviljade timmar hemtjänst över 65 år  2% 3% 

Utförda timmar hemtjänst över 65 år -3% 3% 

Årets värden för volym bemanning har inte gått att jämföra med den organisering som rådde i de tidigare 
stadsdelarna och visas därför inte. Värden för antal inskrivna i hälso- och sjukvård föregående år har inte gått att 

ta fram och någon förändring kan därför inte beräknas. 

Budgeten tillåter en ökning av nettokostnaderna på 7,6% på årsbasis. Utvecklingen 

för januari till augusti har varit 5,5%. Den ekonomiska bedömningen är att hösten 

kommer vara något mer kostnadsdrivande. Under våren har en del engångsintäkter 

erhållits för till exempel ersättning sjuklönekostnader som påverkar 

nettokostnaden. I nettokostnadsutvecklingen för året förväntas löneindex uppgå till 

3,04%. 



 

 

Delårsrapport augusti 2021 nämnder  5 (27) 

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden  

 2021-09-14 
23:24:00 

Kostnaderna för inhyrning av sjuksköterskor är efter åtta månader över 

helårskostnaden för 2020. Förklaringen är svårigheter att rekrytera medarbetare i 

den utsträckning som behövs för att motsvara efterfrågan. 

Utfallet, för perioden, för sjukfrånvaron ligger under föregående år och prognosen 

totalt sett för helåret är samma som målvärdet på 10,3%. 

De beviljade timmarna inom hemtjänsten är 4 % högre i augusti än i maj. Utbetalat 

belopp är på samma nivå dessa månader vilket innebär lägre utförandegrad i 

augusti och så har det varit hela sommaren. I höst förväntas utförandegraderna 

minst nå nivåer som under våren. 

När det gäller årsprognosen så finns det anledning att prognostisera att  

hemtjänsten kommer att vara på samma nivå som förra året. Årets kurva har varit 

jämnare än föregående år och med en underliggande ökning. Föregående år 

påverkades kurvan i större utsträckning av pandemin. 

  

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling 

 

Vård- och omsorgsskuld. I föregående rapport beskrevs pandemins konsekvenser 
under denna rubrik. Därför anges nu bara kort vad som skett och istället anges 
vilka konsekvenser det kan ge på en längre sikt. Vissa av konsekvenserna är mera 
påtagliga och vissa finns det än så länge bara svaga tecken på. Generellt är det 
idag svårt att bedöma omfattningen. I fortsatta arbetet är de medtagna 
konsekvenserna viktiga att uppmärksamma och följa upp. 

Orsak till att avvikelsen uppstått 

Pandemin 

Konsekvenser för de verksamheten är till för 

Pandemin har medfört att  
 
- personer inte kunnat/vågat söka hjälp inom hälso- och sjukvård 
- planerade operationsverksamhet har blivit inställda 
- brukare i högre utsträckning tackat nej till hemtjänst 
- besöksförbud på boende, besöksrutiner som införts och minskade gruppaktiviteter  
- kvalitetsarbete i olika kvalitetsregister såsom BPSD eller årliga 
läkemedelsgenomgångar  
  med vårdcentralerna har uteblivit eller blivit fördröjda 
- lägre utförandegrad av rehabiliterings- och träningsinsatser 
-verksamhet inom förbyggande och hälsofrämjande har fått göra stora förändringar i sitt  
sätt att arbeta, generellt har traditionella möten inomhus ersatts av utomhusaktiviteter 
med begränsat antal deltagare och ett större nyttjande av digital teknik.  
 
Bilder som framkommit från olika delar i verksamheten men ännu inte varit möjliga att 
verifiera men som är viktiga att bevaka 
  
-tendens till ökande antal orosanmälningar 
-de personer som söker hjälp har större behov kopplat till sanering, hot- och våld samt  
 försämrat hälsoläge 
-samsjuklighet, till exempel missbruk och större problem med psykisk ohälsa 
-hälsostatusen vid inflytt till vård- och omsorgsboenden kräver fler insatser av hälso- och  
 sjukvård, till exempel hjälpmedelsbehov 

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer 
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Pandemin har inneburit stort fokus på att säkra kompetens kring basal hygien och 
användande av skyddsutrustning. Detta bedöms ha lett till en kompetenshöjning inom 
området. Det har dock inte funnits utrymme att genomföra andra större 
kompetensinsatser.  
 
För hemtjänsten har ett mindre antal fysiska möten under pandemin lett till att enhetschef 
funnits mer tillgänglig på enheterna.  
 
Pandemin har inneburit ökade arbetsuppgifter för enhetscheferna i form av rapportering, 
smittspårning, hantering av information och implementering av nya rutiner och riktlinjer.  
 
Under vissa perioder under pandemin har inte verksamhetsmöten och arbetsplatsträffar 
kunnat genomföras som planerat. 
 
Efterfrågan på platser inom vård- och omsorgsboende inkluderat de som står i kö ökar. 
Efterfrågan mäts månad för månad och från januari till juli i år är ökningen 5,3%. En 
möjlig signal om en återgång till nivåerna som gällde vintern 2020 innan pandemin. 

Ekonomiska konsekvenser 

Från juli månad har de externa köpen av platser inom vård-och omsorgsboenden ökat för 
att klara kösituationen. Kostnaderna för köpta korttidsplatser har varit hög hela 2021. 
Abonnemangs avtalet som tecknades gällande 18 korttidsplatser och som började gälla i 
augusti innebär en ökad kostnad motsvarande 1,5 mkr/månad. Vidare har betaldagarna 
för utskrivningsklara patienter från sjukhuset ökat under juli och augusti. 

Vidtagna åtgärder 

Åtgärder har tidigare rapporterats men här kan nämnas följande exempel: 
 
Boenden: Information och rutin om trygga besök. Nya aktiviteter som är anpassade till 
restriktionerna. Utevistelser. Medarbetare stöttar hyresgästerna att ta kontakt med 
närstående och bekanta via telefon, videosamtal med mera. 
 
Hemtjänsten: Verksamheten har haft dialog med enskilda brukare som tackat nej till 
insatser för att motivera till att återuppta sin hemtjänst och i vissa fall har tillsynsbesök 
ersatts med en telefonkontakt. 

Arbetsmiljöskuld 

Orsak till att avvikelsen uppstått 

Pandemin 

Konsekvenser för de verksamheten är till för 

 

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer 

Pandemin har medfört 
– brist på medarbetare inom vissa grupper 
– mindre möjlighet för återhämtning 
– ökad användning av bemanningssköterskor 
– inte fysiskt närvarande på arbetsplatsen utan arbetar hemifrån (gäller 20% av  
medarbetarna) 
– ökad granskning och rapportering från tillsynsmyndigheter med flera 
– enheter med hög smittspridning har blivit extra utsatta, inte bara arbetsmässigt utan 
också från till exempel media  
 
Bilder som framkommit från olika delar i verksamheten men ännu inte varit möjliga att 
verifiera men som är viktiga att bevaka  
 
– omsättning av personal  
– behov av återhämtning finns 
– två konsekvenser för de som jobbat hemifrån: 
         - negativ påverkan på de ergonomiska förutsättningarna   
         - psykosociala arbetsmiljö, försämrade möjligheter att bygga nya relationer med  
           medarbetare, kollegor och nyckelpersoner i den nybildade förvaltningen  
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– ökad granskning och rapportering, kan medföra att verksamheten inte kan fokusera på 
sitt grunduppdrag och förbättringsarbeten  
– en känsla av förtroendebrist för äldreomsorgen 

Ekonomiska konsekvenser 

Ökat användande av bemanningssjuksköterskor inom hälso- och sjukvård. 
Sjuklönekostnaderna ersätts av Försäkringskassan. 

Vidtagna åtgärder 

För de som utfört sina arbetsuppgifter hemifrån har vidtagna åtgärder varit att erbjudande 
om hemlån av IT-utrustning samt löpande och tätare möten (digitalt) med medarbetare för 
att ersätta de vardagliga sociala mötena. 

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål 

2.2.1 Organisationsmål 

 

Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet 

Indikator Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
perioden 

2021 

Prognos 
2021 

Mål 2021 

Kostnad äldreomsorg, 
kr/invånare 

10 632 11 101  10400 10 400 

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

88 88  80 80 

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

Indikator Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
perioden 

2021 

Prognos 
2021 

Mål 2021 

Medarbetarengagemang 
(HME) - Totalindex 

77 80   80 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda 

10,0 12,2 10,0 10,3 10,3 

Värde "Personal i direktkontakt med invånare i förhållande till stadens totala personalstyrka, andel (%)" år 2019 

och år 2020 är för tio stadsdelsförvaltningar och vald verksamhet Äldreomsorg. Dessa värden är antagligen inte 
helt jämförbara med 2021. 

Sjukfrånvaro prognos helår 2021: Samma prognosvärden som i mars-rapporten. /Linda HR 

2.2.2 Nämndspecifika mål 

2.2.2.1 Nöjdheten med äldreomsorgen ska öka så att Göteborg ligger i topp bland 

storstäderna i nationella jämförelser. 

Måluppfyllelse 

 Svårbedömd 
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Mått/Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 2021 
Målvärde 

2021 

Brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg 
- helhetssyn, 
andel (%) 

80   90 

Brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg 
- trygghet, andel 
(%). 

79   86 

Brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg 
- besväras av 
ensamhet 
kommun, andel 
(%). 

51   44 

Brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg 
- möjlighet 
påverka tider, 
andel (%) 

49   60 

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg- 
helhetssyn, andel 
(%) 

80   86 

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg 
- besväras ofta av 
ensamhet, andel 
(%) 

20   15 

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg 
- möjlighet 
påverka tider, 
andel (%) 

60   60 

Nöjd Medborgar-
Index- 
Äldreomsorg 

40   52 

Analys av resultat 

Socialstyrelsen kommer inte att genomföra någon brukarundersökning under 2021. 

Detta medför att det inte kommer att finnas något utfall för indikatorer kopplade till 

detta mål. För år 2022 planerar Socialstyrelsen att genomföra undersökning med 

start andra veckan i januari och med en resultatrapportering i juni. 

Måluppfyllelsen bedöms som svårbedömd då den nya förvaltningen just har startat 

upp och effekten av initierade aktiviteter inom målarbetet är, för tillfället, svåra att 

värdera. 

Avdelningen vård- och omsorgsboende har tagit fram ett grunduppdrag som 
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beskriver varför verksamheten finns till, det vill säga verksamhetens huvudsakliga 

uppdrag och tjänster. Underlaget ska användas för att skapa likvärdighet på vård- 

och omsorgsboendena. Ett tydligt uppdrag är en viktig utgångspunkt för en ledning 

och styrning utifrån tillit. Alla vård- och omsorgsboende har skapat aktiviteter i 

verksamhetsplan 2021 utifrån grunduppdraget och värdighetsgarantierna. 

Ökad personalkontinuitet ska stärka tryggheten. En arbetsgrupp har påbörjat arbetet 

med att ta fram förslag på en metod för att mäta personalkontinuiteten samt testa 

metoden på minst två vård- och omsorgsboende. 

Ökad delaktighet för hyresgäster och närstående och personcentrerat arbetssätt är 

ett ständigt pågående förbättringsarbete, som också är en del av grunduppdraget 

och värdighetsgarantierna. 

Avdelningen har tagit fram en plan för olika digitala utvecklingsinitiativ där 

digitala hjälpmedel och välfärdsteknik är inkluderat. Pågående och påbörjade 

projekt är förtätning av wifi, upphandling av digitala trygghetslarm, visning av 

boende och planeringsverktyg. Alla projekten kommer bidra till att öka 

hyresgästernas självständighet. 

Avdelningen hemtjänst fortsätter arbetet med implementering av Individens behov 

i centrum, IBIC, samt återinför omsorgshandledare inom alla verksamhetsområden 

för att stärka den enskildes inflytande och delaktighet i samband med planering, 

genomförande och uppföljning av beslutad insats. 

Avdelningen har ett pågående arbete och följer kontinuiteten regelbundet för att 

den enskilde ska få stöd och hjälp med så hög kontinuitet som möjligt. Bland annat 

pågår arbete med att förstärka grundbemanningen och öka andel 

tillsvidareanställda och minska andel timanställda, införa mindre kontaktteam samt 

implementera rutin för hemtjänstplanering. 

För att öka inflytande och självbestämmande för den enskilde arbetar förvaltningen 

med att erbjuda fler tjänster via välfärdsteknik. Bland annat erbjuds den enskilde 

trygghetskamera - tillsyn på distans via en webbkamera. Inom ramen för 

programmet Attraktiv hemtjänst pågår fortsatt arbete med att implementera 

välfärdsteknik exempelvis GPS-larm och digitala lås. 

Åtgärder för högre måluppfyllelse 

För förvaltningens avdelningar är det nu viktigt att fortsätta arbetet med att hitta 

fungerande strukturer och att fullfölja det arbete som har påbörjats i form av olika 

aktiviteter. 

2.2.2.2 Göteborgarnas livskvalitet ska öka 

Måluppfyllelse 

 Svårbedömd 

Mått/Indikator 
Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Målvärde 
2021 

Invånare 16–84 år med 
avsaknad av tillit till andra, 
andel (%) 

30   27 

SCB:s 
medborgarundersökning:Nöjd-

32   36 
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Mått/Indikator 
Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Målvärde 
2021 

Inflytande-Index (NII)– 
Totalindex 

Analys av resultat 

Måluppfyllelsen bedöms som svårbedömd då den nya förvaltningen just har startat 

upp och effekten av initierade aktiviteter inom målarbetet är, för tillfället, svåra att 

värdera. 

Avdelningen hälso- och sjukvård har påbörjat arbetet med att identifiera 

skillnader och ojämlikheter i olika områdena inom staden. Därmed framkommer de 

olika förutsättningar som tidigare varit i staden och nu finns förutsättningar för att 

skapa en jämlik vård och kunna bidra till målet i större omfattning. 

Revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet pågår med det ett tydliggörande av det 

kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget samt vilka vårdnivåer som kommunen 

har ansvar över och gränserna mellan kommunens och regionens uppdrag. 

Avdelningen har också startat olika arbetsgrupper för att kartlägga verksamheten 

genom nyckeltal och undersökning av verksamhetsdata. 

Avdelning myndighet arbetar med att över tid nå en större likvärdighet i hela 

staden så att brukare får sina behov tillgodosedda på ett likvärdigt sätt oavsett var 

de bor. Hela avdelningens utvecklingsarbete har likvärdighet för medborgarna/ 

brukarna i fokus. 

Åtgärder för högre måluppfyllelse 

Tydliggöra involverade parter om vad som är kommunen och avdelningens 

uppdrag kontra regionens uppdrag. Arbeta för att förbättra användningen av och 

utdatadelen i verksamhetssystem för att kunna få ut säkerställd statistik. 

2.2.2.3 Kompetensförsörjningsarbetet inom äldreomsorgen ska förstärkas och 

personalkontinuiteten ska öka. 

Måluppfyllelse 

 Svårbedömd 

Mått/Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2021 
Målvärde 

2021 

Hur många 
medarbetare träffar 
en brukare i 
genomsnitt under 
en 14-dagarsperiod, 
hemtjänsten 

16  15 15 

Personalomsättning 
sjuksköterskor 

23,5  23,5 23,5 

Hemtjänst: Avdelning hemtjänst följer månadsvis hur många medarbetare som den enskilde möter under en 

fjortondagarsperiod. Mätningen omfattar enskilda som har minst två besök per dag sju dagar i veckan. Målvärdet 

för kontinuiteten baseras på ett medelvärde av resultaten per månad under kvartal fyra. Medelvärdet för 

resultaten under kvartal ett och två 2021 är 16 personer. 

Analys av resultat 

Måluppfyllelsen bedöms som svårbedömd då den nya förvaltningen just har startat 
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upp och effekten av initierade aktiviteter inom målarbetet är, för tillfället, svåra att 

värdera. 

Inom vård- och omsorgsboende har det varit ett stort intresse för 

äldreomsorgslyftet. Äldreomsorgslyftet har och kommer bidra till att medarbetare 

får utvecklas i sitt yrke och att utbildningsnivån ökar. Alla stadsområden har 

genomfört ett stort och framgångsrikt arbete kring sommarintroduktionerna. Det 

finns många exempel på bra introduktioner för chefer och medarbetare, både lokalt 

på vård- och omsorgsboendet och centralt i förvaltningen. 

Bemanningsfrågan är komplex och arbetas med i ledningsgruppen men också 

genom arbetsgrupper kring bemanningsenheternas stöd, planeringsverktyg för 

bemanning utifrån behov och ersättningsmodell. Planering pågår för att kunna 

påbörja ett stort förändringsarbete inom detta område. Personalomsättningen följs 

på helår. 

Avdelningen hemtjänsts arbete utgår från stadens kompetensmodell och arbetar 

för en hållbar bemanning. Avdelningen har ett pågående arbete kring gemensam 

introduktion för nya medarbetare. Personalkontinuiteten följs månadsvis det vill 

säga hur många medarbetare som den enskilde möter under en fjortondagarsperiod. 

Mätningen omfattar enskilda som har minst två besök per dag sju dagar i veckan. 

Avdelningen har satt upp målvärde för ökad personalkontinuitet. Målet är för 

innevarande år 15 samt för de två kommande åren 14, 13. 

”En väg in”, som används inom hälso- och sjukvård har samordnat, effektiviserat 

och professionaliserat rekryteringen av sjuksköterskor inom avdelningen. En väg in 

tar fram annons, kravprofil och intervjuguide, gör ett första urval, deltar i intervjuer 

och samordnar rekryteringar. De sköter riktad annonsering och bygger 

kandidatbanker på sociala medier samt ger verksamheten en större kontroll över 

sökandeströmmar och rekrytering. 

Introduktionsutbildning finns inom flertalet områden och arbete med att ta fram en 

gemensam individuell introduktion pågår. Vidareutbildning i demens har erbjudits 

genom statliga medel för Silviautbildningar och flera medarbetare läser andra 

utbildningar på halvfart. Avdelningen har också tagit fram ett Sommaravtal för 

2021 för att attrahera och behålla sjuksköterskor i tjänst över sommaren. 

Åtgärder för högre måluppfyllelse 

Fortsätta med initierade och pågående åtgärder men också utveckla det strategiska 

arbetet utifrån kompetensförsörjningsprocessen på både förvaltningsnivå och 

avdelningsnivå. 

2.2.3 Verksamhetsnära mål 

Nedan är en sammanställning av de verksamhetsnära målen. De är resultatet av en 

omstrukturering av de mål som tilldelades nämnden. Syfte och tillvägagångssättet 

för omstruktureringen framgår av nämndens budget, antagen januari 2021. Främsta 

syftet var att underlätta tillämpningen av en tillitsbaserad ledning och styrning men 

också skapa ökad tydlighet vid målarbetet i verksamheten. Det är enligt 

uppställningen nedan, de verksamhetsnära målen, som förvaltningens avdelningar 

tar sig an målen och rapporterar. 

Mallen som används för denna rapport är generell och gäller inte bara denna 

förvaltning. Målen finns därför med ovan och rapporteringen med kommentarer 
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sker där. Denna sammanställning kan ses som en översikt av den målstruktur och 

indikatorer som möter förvaltningens medarbetare. 

  

2.2.3.1 Göteborg har en värdig äldreomsorg med trygghet och självbestämmande. 

Göteborg ligger i topp bland storstäderna i nationell jämförelse. 

Måluppfyllelse 

 Svårbedömd 

Mått/Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 2021 
Målvärde 

2021 

Brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg 
- helhetssyn, 
andel (%) 

80   90 

Brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg 
- trygghet, andel 
(%). 

79   86 

Brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg 
- besväras av 
ensamhet 
kommun, andel 
(%). 

51   44 

Brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg 
- möjlighet 
påverka tider, 
andel (%) 

49   60 

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg- 
helhetssyn, andel 
(%) 

80   86 

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg 
- besväras ofta av 
ensamhet, andel 
(%) 

20   15 

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg 
- möjlighet 
påverka tider, 
andel (%) 

60   60 

Nöjd Medborgar-
Index- 
Äldreomsorg 

40   52 
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För kommentar till målet se 2.2.2.1 ovan 

2.2.3.2 Göteborgarnas livskvalitet ska öka. Göteborg är en jämlik stad med 

gemenskap och tillit. 

Måluppfyllelse 

 Svårbedömd 

Mått/Indikator 
Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Målvärde 
2021 

Invånare 16–84 år med 
avsaknad av tillit till andra, 
andel (%) 

30   27 

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

32   36 

För kommentar till målet se 2.2.2.2 ovan 

 

2.2.3.3 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

 

 

Måluppfyllelse 

 Svårbedömd 

Mått/Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2021 
Målvärde 

2021 

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
– Totalindex 

80   80 

Sjukfrånvaro 
kommunalt anställda 
totalt, (%) 

12,2   10,3 

För kommentarer se avsnitt 3.1 Utveckling inom personalområdet nedan 

2.2.3.4 Kompetensförsörjningsarbetet inom äldreomsorgen ska förstärkas och 

personalkontinuiteten ska öka 

Måluppfyllelse 

 Svårbedömd 

Mått/Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2021 
Målvärde 

2021 

Hur många 
medarbetare träffar 
en brukare i 
genomsnitt under 

16  15 15 
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Mått/Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2021 
Målvärde 

2021 

en 14-dagarsperiod, 
hemtjänsten 

Personalomsättning 
ssk 

23,5  23,5 23,5 

För kommentar till målet se 2.2.2.3 ovan 

2.2.3.5 Namn (KF mål) * Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med 

hög kvalitet 

Måluppfyllelse 

 Svårbedömd 

Mått/Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 2021 Målvärde 2021 

Nöjd 
Medborgar-
Index – 
Äldreomsorg 

40   52 

Kostnad 
äldreomsorg, kr 
/ invånare 

10 764  10400 10 400 

2.2.3.6 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser 
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3 Övrig uppföljning till 
kommunledningen 

3.1 Utveckling inom personalområdet 

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-

perspektiv 

 

  

Aktuell 
period (ack 
sedan årets 

början) 

Motsvarande 
period 

föregående år 

Prognos 
2021 

Utfall 
2020 

Total sjukfrånvaro (%) 10,0 12,9 10,3 12,2 

Antal förvaltningsexterna 
avgångar, 
tillsvidareanställda 

392 427   

Antal förvaltningsexterna 
rekryteringar, 
tillsvidareanställda 

433 335   

Förvaltningsextern 
personalomsättning (%) 

  10,5 11,4 

Värde förvaltningsextern personalomsättning (%) 2020 är för tio stadsdelsförvaltningar och vald verksamhet 

Äldreomsorg. Dessa värden är antagligen inte helt jämförbara med 2021. 

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området 

Situationen utifrån HR-området är god även om delar bedöms vara hårt ansträngda 

efter pandemi och organisationsförändring. De arbetsmiljöronder som genomfördes 

under våren visade på att förvaltningen har olika problem- och utvecklingsområden 

beroende på verksamhet och i viss mån yrkesgrupp. Effekter av pandemin har varit 

arbetsbelastande och krävt extraordinära insatser av många medarbetare och chefer. 

Omorganisationen och arbetet inför och efter har också påverkat  verksamheter och 

yrkesgrupper på olika sätt. Att starta en ny organisation under en pandemi med 

särskilda restriktioner, är en svår utmaning och krävande i både tid och resurser. 

Under hösten förbereder delar av förvaltningens medarbetare sig även för en 

succesiv återgång till och inflytt i olika nya lokaler som i många fall delas med 

andra förvaltningar. 

Många chefer framförallt inom vård- och omsorgsboenden och hemtjänst har stora 

medarbetargrupper. Det påverkar deras möjligheter att uppfylla sitt uppdrag som 

chef och ledare som i sin tur inverkar på arbetsmiljön för både de själva och deras 

medarbetare. 

Sjukfrånvaron varierar mellan olika yrkesgrupper men ligger på en relativt jämn 

nivå sedan föregående år. Extraordinärt för de senaste åren har varit effekterna av 

pandemins restriktioner. Brukarnära yrkesgrupper kan inte gå till arbetsplatsen med 
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förkylningssymptom, medan yrkesgrupper med möjlighet att arbeta på annan plats 

har andra förutsättningar vilket är ett av skälen till skillnader. 

Rekryteringssituationen är en fortsatt utmaning framförallt när det gäller 

sjuksköterskor men även andra yrkesgrupper såsom undersköterskor, framför allt 

med yrkeserfarenhet. Chefer på olika nivåer, med relevant yrkeserfarenhet, är i 

perioder också en brist. Ett särskilt arbete pågår med att kartlägga och försöka 

åtgärda orsakerna till svårigheterna att rekrytera och behålla sjuksköterskor i 

organisationen. 

En nyligen genomförd kartläggning av anställningsformer för brukarnära grupper 

visar att ca 90% av förvaltningens undersköterskor och legitimerade yrkesgrupper 

såsom sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter är tillsvidareanställda 

och har i de flesta fallen även heltidsanställning. När det gäller vårdbiträden och 

biträden är bilden delvis en annan. Detta har aktualiserat frågan om hur behovet av 

kompetens ser ut inom verksamheterna och om differentiering av uppdragen skulle 

kunna vara ett alternativ för en effektivare kompetensförsörjning. 

I förvaltningens lönekartläggning inför 2021 års lönerevision noterades det att det 

fortfarande finns yrkesgrupper som inte når de lönepolitiska målen. Förvaltningen 

har därför prioriterat satsningar på dessa grupper i år samt på sjuksköterskor där 

behovet av konkurrenskraftiga lönenivåer är av största vikt. Bedömningen är att 

arbetet med att nå den lönepolitiska målbilden och ha konkurrenskraftiga löner är 

ett långsiktigt arbete som kan komma att kräva ytterligare utrymme i kommande 

budgetarbete. 

Vikten av att beakta och förstå avdelningarnas olika förutsättningar har 

uppmärksammats vid införandet av en tillitsbaserad ledning och styrning. En 

teoretisk ram har arbetats fram men olika förutsättningar inom förvaltningen gör att 

själva implementeringen behöver se olika ut. Samtidigt sker ett arbete på 

övergripande nivå, vilket är en förutsättning för en framgångsrik implementering. 

Det handlar då om att få den teoretiska modellens ”tre ben”; styrning, 

organisering/struktur samt kultur och ledarskap att ”gå i takt” och stötta varandra. 

3.1.3 Grundbemanning 

Styrdiagram, en statistik metod används här för att illustrera utvecklingen. År 2019 

har valts som jämförelseår och medelvärde samt övre och nedre gräns har räknats 

fram. I processer finns en variation över tid och i modellen betraktas utfall mellan 

gränserna som slumpmässiga. Utfall över övre gränsen eller under nedre gränsen är 

inte slumpmässiga utan någon förändring i systemfaktor som påverkar processen 

har skett. I alla fyra diagrammen kan det konstateras icke slumpmässiga 

förändringar för år 2021 jämfört med 2019. 
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Avdelning vård- och omsorgsboende 

 

 

Avdelning vård- och omsorgsboende ser en tydlig förändring på andelen arbetade 

grundtimmar från våren 2020 och fortsatt fram till sommaren 2021 som ökat 

väsentligt, utifrån arbetet med att utöka grundbemanningen. Arbetet har gett god 

effekt och en liknande kurva syns på diagram nummer två för en minskning av 

andel arbetade timmar utförda av timanställda. 

  

Bemanningsfrågan är komplex och arbetas gemensamt med i förvaltningen, genom 

exempelvis arbetsgrupp kring bemanningsprocessen. Inom avdelningen pågår 

också ett arbete med att ta fram ett planeringsverktyg för att kunna bemanna utifrån 

hyresgästens behov. Arbetet med att ta fram en likvärdig ersättningsmodell för 

avdelningen är grunden i bemanningsfrågan och påverkar enheternas fortsatta 

arbete väsentligt. Planering pågår för att kunna påbörja detta stora 

förändringsarbete inför 2022. 
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Avdelning hemtjänst 

 

  

 

Andelen grundtimmar av totalt arbetade timmar har ökat under perioden april-

augusti 2021. Andelen arbetade timmar av timanställda har under motsvarande 

period sjunkit. 

Bemanningsfrågan är komplex. Utvecklingen kan ses som en effekt av arbetet med 

att säkerställa en god grundbemanning. 

Avdelningen fortsätter implementering av ett enhetligt och likvärdigt arbetssätt där 

införande av verktyg för att underlätta bemanningsplaneringen pågår och följer 

utvecklingen av andelen grundtimmar och andel arbetade timmar av timanställda. 
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3.2 Ekonomisk uppföljning 

Resultatredovisning i sammandrag 

 

Augusti,  

tkr Period Helår 

 Utfall Budget 
Avvi-
kelse 

Utfall 
fg år 

Prognos 
Fg 

prognos 
Budget 

Bokslut 
fg år 

Intäkter 755 229 690 138 65 091  2 048 411 1 944 351 1 009 553  

Kostnader -4 489 122 -4 449 460 -39 663  -7 755 854 -7 652 036 -6 716 063  

Kommun-
bidrag 

3 805 845 3 804 342 1 503  5 707 443 5 707 685 5 706 510  

Resultat 71 952 45 020 26 931  0 0 0  

3.2.1 Utfall till och med perioden 

För perioden till och med augusti är den totala budgetavvikelsen 26,9 Mnkr för 

hela förvaltningen. Avdelningarnas ekonomiska resultat varierar, ekonomiska 

utmaningar finns hos myndighet för bistånd där avdelningen har ett positivt resultat 

men statistiken visar att beviljade insatser för tyngre vårdbehov ökar och under 

sommaren har trycket varit stort på korttidsplatser och resulterat i fler betaldygn på 

sjukhusen. Myndighets överskott balanserar också till stor del det underskott som 

ses inom hemtjänstens produktion. 

 

Hälso- och sjukvården har ett underskott som i huvudsak beror på svårigheter att 

rekrytera personal vilket medfört ökade köpta tjänster för 

bemanningssjuksköterskor. Under pandemin har hälsofrämjande och förebyggande 

inte kunnat genomföra alla aktiviteter och därför lämnat ett överskott mot budget. 

Service har ett positivt resultat främst genom tillfälligt ökade intäkter men där det 

under hösten kommer ske en förändring gentemot skola och förskola. Ett överskott 

finns också inom vård och omsorgsboende men utmaningar finns. Till exempel 

kring de skillnader, uppkomna genom beslut fattade i de tidigare stadsdelarna, som 

finns mellan förvaltningens geografiska områden. 

 

I resultatet för förvaltningsgemensamt ingår ej nyttjad nämndreserv med 40 Mnkr 

samt en kompenseration från Försäkringskassan för förvaltningens 

sjuklönekostnader. Vidare ingår också ett stadsbidrag beviljat för december 2020, 

varav 17 Mnkr (totalt 28 Mnkr) har påverkat periodens resultat positivt. 

  

3.2.2 Prognos 

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden lämnar i enlighet med budget och 

nuvarande beslutsunderlag en prognos för helår 2021 på 0 mkr. 

De viktigaste kommande utmaningarna angående ekonomin är: 

• Omhänderta de beslutade statsbidragen på ett hållbart sätt för att skapa rätt 
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förutsättningar och kontinuitet för verksamheten. 

• Fortsätta arbetet med förstärkt grundbemanning 

• Fortsätta omställningsarbete som behöver göras utifrån omorganisationen 

och skapandet av äldre samt vård och omsorgsförvaltningen. Där tidigare 

historik till viss del lägger grunden för budgetfördelningen. 

• Anpassning till förändringar av efterfrågan och volym, främst inom vård- 

och omsorgsboende, hemtjänst och myndighet.  

• Ekonomiska effekter av pandemin samt konsekvenser av en eventuell 

uppbyggd vård- och omsorgsskuld samt arbetsmiljöskuld. 

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag 

3.3.1 Ej verkställda SoL/LSS-beslut 

 

  SoL 2021-06-30 LSS 2021-06-30 

Antal beslut som inte verkställts inom tre 
månader från beslutsdag 

163  

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

36  

Ej verkställda beslut 

Under andra kvartalet 2021 har 119 beslut gällande vård- och omsorgsboende ej 

verkställas inom tre månader. Av dessa är det 3 personer som inte har fått 

erbjudande om plats men inte hunnit flytta in inom 3 månader. De övriga 116 

personerna fått erbjudande om plats men av olika anledningar tackat nej. Vissa 

personer vill till exempel till ett speciellt boende och  väntar hellre kvar hemma 

eller bor redan på ett boende i någon annan kommun. 

24 personer har tackat ja under perioden och beslutet har eller ska verkställas. 10 

beslut har avslutats då personerna avlidit eller återtagit ansökan. 

När det gäller hemtjänst är det 12 beslut som inte har kunnat verkställas inom tre 

månader. Nio beror på att personerna själva har tackat nej till insatsen och i 3 fall 

har trygghetslarm inte kunnat installeras inom tidsperioden. Anledningen är oftast 

att det kan vara problem att få tag i den enskilde eller att det tar tid att få kopierat 

nycklar. 

4 beslut om korttidsboende samt 1 beslut om dagverksamhet/sysselsättning har inte 

kunnat verkställas inom tre månader då personen har tackat nej. 

Avbrott i verkställighet 

29 personer har rapporterats ha avbrott i sina pågående hemtjänstinsatser bland 

annat på grund av rädsla för Covid-19. Av dessa har 3 startats upp igen och 2 

avslutats. Personerna uppger själva att de antingen försöker klara sig själva eller får 

hjälp av närstående istället. 

6 beslut om dagverksamhet/sysselsättning har rapporterats ha avbrott i pågående 

insats. Av dessa har 4 verkställts igen under perioden och 2 har avslutats då 
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personerna antingen har avlidit eller återtagit ansökan. 

1 person har rapporterat ha haft avbrott i verkställighet av särskilt boende och 

insatsen har sedan avslutats. 

Pandemin 

Med anledning av den pågående pandemin har verkställigheten av insatser 

påverkats då fler personer än tidigare har valt att tacka nej. När det gäller hemtjänst 

har vissa brukare valt att helt avstå insatser medan andra kanske enbart har velat 

avstå vissa insatser. Vissa stadsdelar har valt att avsluta hemtjänstbeslutet om 

uppehållet antas pågå under en längre tid. Andra stadsdelar har istället valt att göra 

ett avbrott i verkställigheten. Det finns också svårigheter att ur systemet med 

säkerhet få fram uppgifter om exakt hur många avbrott i hemtjänstverkställigheten 

som har gjorts. 

Sammanställningen blir av dessa anledningar något missvisande i förhållande till 

hur pandemin har påverkat möjligheterna att verkställa beslutade insatser 

3.3.2 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah 

 

  Kvartal 2 2021 

Antal anmälningar enligt Lex Maria 6 

Antal anmälningar enligt Lex Sarah 1 

 

Under kvartal två har verksamheten gjort en anmälan till IVO, som avser Lex 

Sarah. 

Anmälan avser allvarlig risk för missförhållande och vidtagna åtgärder är bl.a.: 

• Genomgång av gällande rutin. 

• Kompetensutveckling av all omsorgspersonal av legitimerad personal. 

  

Under kvartal två har det gjorts sex  Lex Maria anmälningar till IVO. 

Tre anmälningar avser allvarlig vårdskada och vidtagna åtgärder är bl.a.: 

• Åtgärdsplaner för journalhantering, arkivering och tillsyn har upprättats. 

• Kontinuerlig uppföljning och kontroller av läkemedel genomförts. 

Två anmälningar avser brister i läkemedelshantering och vidtagna åtgärder är bl.a.: 

• Sjuksköterska har förtydligat ordinationshandlingen. 

• Samtal på APT i syfte att lära av händelsen. 

En anmälan avser brister i hanteringen av ett nyckelskåp och vidtagna åtgärder är 

bl.a.: 

• Nyckelskåpet låstes direkt samt samtliga övriga nyckelskåp kontrollerades. 

• Nyckelrutin är uppdaterad. 
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4 Styrinformation till nämnden 
Vid bildandet av denna nya förvaltning erhölls uppgifter som tidigare inte utfördes 

av stadsdelarna. Resurser specifikt för att utföra de tillkommande uppgifterna 

tillsköts inte den nya förvaltningen. De tillkommande uppgifterna utförs mestadels 

av stödfunktionerna och tillsammans med den mängd av olika typer av uppdrag 

och inspektioner som inkommer till förvaltningen uppstår en hög arbetsbelastning. 

Följden är att stödresurserna ofta inte kan disponeras, varken tidsmässigt eller 

utifrån område på ett sätt som bäst skulle passa för att stödja och skapa 

förutsättningar för kärnuppdraget det vill säga mötet mellan de vi är till för och 

medarbetaren. 
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5 Redovisning av nämndens 
uppdrag 

5.1 Redovisning av uppdrag från KF/KS i och 

utanför budget (uppdragskolumn) 

5.1.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2021 

Status Uppdrag och 
beskrivning 

Datum Kommentar 

 Ej 
påbörjad 

Nämnden för äldre samt 
vård och omsorg får i 
uppdrag att införa 
strukturerad fortbildning 
i den ordinarie 
verksamheten 
 
 

2021-01-
01 
2021-12-
31 

Uppdraget kommer att 
omhändertas under 
hösten/vintern inom ramen 
för ett sammanhållet 
kompetensförsörjningsarbete. 

 
Pågående 

Nämnden för äldre samt 
vård och omsorg får i 
uppdrag att ta fram en 
tydlig målbild för att öka 
personalkontinuiteten. 
 
 

2021-01-
01 
2021-12-
31 

Arbetet pågår inom olika 
delar av förvaltningen. 

  

 Ej 
påbörjad 

Nämnden för äldre samt 
vård och omsorg får i 
uppdrag att utreda hur 
den medicinska 
kompetensen kan 
förstärkas inom 
äldreomsorgen som en 
del i ledarskapet. 
 
 

2021-01-
01 
2021-12-
31 

Uppdraget kommer att 
omhändertas under 
hösten/vintern inom ramen 
för ett sammanhållet 
kompetensförsörjningsarbete. 

 
Pågående 

Nämnden för äldre samt 
vård och omsorg får i 
uppdrag att säkerställa, 
harmonisera och 
systematisera 
utbildningsinsatser 
avseende basala 
hygienkrav. 
 
 

2021-01-
01 
2021-12-
31 

Förvaltningen arbetar 
tillsammans med Vårdhygien 
i att ta fram en vårdhygienisk 
plattform. 

Plattformen ska utgöra 
grunden i den vårdhygieniska 
arbetet. 

 Ej 
påbörjad 

Nämnden för äldre samt 
vård och omsorg får i 
uppdrag att säkerställa 
att det finns kompetens 
i det förebyggande 
arbetet mot psykisk 
ohälsa och depression 
bland äldre. 

2021-01-
01 
2021-12-
31 

Uppdraget kommer att 
omhändertas under 
hösten/vintern inom ramen 
för ett sammanhållet 
kompetensförsörjningsarbete. 
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Status Uppdrag och 
beskrivning 

Datum Kommentar 

 
 

 
Pågående 

Nämnden för äldre samt 
vård och omsorg får i 
uppdrag att genomföra 
en särskild satsning på 
ökad digital kompetens 
och delaktighet hos 
seniorer. 
 
 

2021-01-
01 
2021-12-
31 

Arbete påbörjat i 
förvaltningsövergripande 
tillvägagångssätt tillsammans 
med KoM och 
Kulturförvaltningen. 
Uppdraget är nedbrutet i flera 
spår och en gemensam 
styrgrupp är bildad för 
säkerställa framdrift. 

 
Pågående 

Nämnden för äldre samt 
vård och omsorg får i 
uppdrag att säkerställa 
att de språkkrav som i 
dag finns i hemtjänsten 
även gäller för 
äldreomsorgen i övrigt. 
 
 

2021-01-
01 
2021-12-
31 

Ett arbete pågår inom 
förvaltningen för att 
omhänderta uppdraget. 

  

 
Pågående 

Nämnden för äldre samt 
vård och omsorg får i 
uppdrag att ta fram en 
plattform för match-
making för seniorer, 
volontärer och andra 
göteborgare som vill gå 
på aktiviteter 
tillsammans. 
 
 

2021-01-
01 
2021-12-
31 

Uppdraget ingår som aktivitet 
inom ramarna för 
handlingsplanen 
Åldersvänliga Göteborg. Ett 
stadengemensamt arbete är 
initierat och ett första 
uppstartstillfälle med berörda 
förvaltningar genomfört. 

 
Pågående 

Nämnden för äldre samt 
vård och omsorg får i 
uppdrag att samordna 
en gemensam 
bemanning för 
äldreomsorgen och den 
kommunala hälso- och 
sjukvården för att säkra 
kompetensförsörjningen 
av sjuksköterskor. 
 
 

2021-01-
01 
2021-12-
31 

”En väg in” arbetar med att 
samordna, effektivisera och 
professionalisera 
rekryteringen av 
sjuksköterskor inom 
avdelningen. 

  

 
Pågående 

Nämnden för äldre samt 
vård och omsorg får i 
uppdrag att distribuera 
broddar till äldre i 
enlighet med 
intentionerna i 
kommunfullmäktiges 
beslut. 
 
 

2021-01-
01 
2021-12-
31 

Påbörjad. Period för 
genomförande är oktober-
december 2021. 

 
Pågående 

Nämnden för äldre samt 
vård och omsorg får i 
uppdrag att införa ett 
system där brukaren 
fritt får välja bland de 

2021-01-
01 
2021-12-
31 

Uppdraget är hanterat med 
utredning som lyfts till nämnd 
inför planerat införande till 
halvårsskiftet. Nämndbeslutat 
yrkande har därefter pausat 



 

 

Delårsrapport augusti 2021 nämnder  25 (27) 

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden  

 2021-09-14 
23:24:00 

Status Uppdrag och 
beskrivning 

Datum Kommentar 

äldreboenden som finns 
tillgängliga i Göteborgs 
Stad. 
 
 

införandet medan ytterligare 
information och analys tas 
fram. 

 
Pågående 

Nämnden för äldre samt 
vård och omsorg får i 
uppdrag att utreda 
införandet av en 
eventuell avgift vid 
avbokade besök med 
kort varsel samt hur det 
påverkar utförarna. 
 
 

2021-01-
01 
2021-12-
31 

Arbete pågår inom 
förvaltningen 

5.1.2 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför 

budgetbeslut 

Status Uppdrag och beskrivning Datum Kommentar 

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

2021-04-27 
2021-12-31 

Uppdragets inriktning 
har varit svårt att följa 
då en ökad 
användning av 
skyddsutrustning  varit 
nödvändning  i 
bekämpandet av 
pandemin. 
Arbetet med att 
minska användningen 
av engångsmaterial i 
verksamheterna 
integreras i det 
övergripande 
miljöarbetet i 
förvaltningen kopplat 
till det nya 
miljöledningssystemet. 

 Ej 
påbörjad 

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

2021-04-27 
2021-12-31 

Arbetet är förberett 
och kommer att 
inledas under 
höst/vinter. 

 Ej 
påbörjad 

Nämnden för funktionsstöd 
samt Göteborgs Stads äldre 
samt vård- och 
omsorgsnämnd får i uppdrag 
att införa en rutin för hur 
personalen ska upptäcka, och 
agera vid misstanke om, våld 

2021-04-27 
2021-12-31 

Arbetet är förberett 
och kommer att 
inledas under 
höst/vinter. 
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Status Uppdrag och beskrivning Datum Kommentar 

och våld i nära relationer hos 
kommunens brukare inom 
funktionshinderverksamheten 
samt äldreomsorgen 
 
 

 Ej 
påbörjad 

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

2021-04-27 
2021-12-31 

Arbetet är förberett 
och kommer att 
inledas under 
höst/vinter. 

 Pågående Nämnden för äldre samt vård 
och omsorg får i uppdrag att 
utarbeta en plan för att 
stjärnmärka stadens 
äldreomsorgsverksamheter 
 
 

2021-08-26 
2021-12-31 

Under hösten kommer 
minst åtta vård- och 
omsorgsboende 
påbörja utbildningen 
av stjärninstruktörer. 
Parallellt med 
utbildningen kommer 
stjärninstruktörerna 
planera för att utbilda 
medarbetarna på 
boendet. Ambitionen 
är att genomföra ett av 
fyra utbildningssteg 
under 2021. 

 Ej 
påbörjad 

Nämnden för äldre samt vård 
och omsorg ska arbeta för att 
höja vård- och 
omsorgspersonalens 
förmåga att tillgodose 
omsorgsbehovet för personer 
med demenssjukdom genom 
individuella 
kompetenssatsningar så som 
till exempel Silviasyster och 
Silviasköterska. 
 
 

2021-08-26 
2021-12-31 

 

 Ej 
påbörjad 

Nämnden för äldre- samt vård 
och omsorg får i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för 
att senast under år 2022 
inrätta en enhet eller 
avdelning inom särskilt 
boende med inriktning för 
HBTQ-personer inom 
befintligt bestånd. 
 
 

2021-08-26 
2022-12-31 

 

 Ej 
påbörjad 

Nämnder och styrelser får i 
uppdrag att säkerställa att 
stadens alla chefer omfattas 

2021-08-26 
2021-12-31 
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Status Uppdrag och beskrivning Datum Kommentar 

av ett fungerande 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete enligt 
arbetsmiljölagen. 
 
 

 Ej 
påbörjad 

Nämnder och styrelser får i 
uppdrag att säkerställa att det 
finns skyddskommittéer som 
hanterar chefers 
arbetsmiljöfrågor. 
 
 

2021-08-26 
2021-12-31 

 

 Ej 
påbörjad 

Nämnder och styrelser får i 
uppdrag att säkerställa att 
arbetsplatsträffar (APT) 
genomförs för samtliga 
chefer. 
 
 

2021-08-26 
2021-12-31 

 

 


