
 

 

Lundby 

 
  

Göteborgs Stad Lundby, tjänsteutlåtande 1 (4) 

  

   

Tid- och arbetsplan för planerings- och 
uppföljningsprocessen 2020 – komplettering  

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

1. Stadsdelsnämnden fastställer tid- och arbetsplan för planerings- och 

uppföljningsprocessen 2020 – komplettering.  

2. Stadsdelsnämnden fastställer plan för uppföljning av privata utförare 2020 enligt 

bilaga 1.  

Sammanfattning 
Stadsdelsnämnden fastställde tid- och arbetsplan 2019-10-22. Detta ärende kompletteras 

med innehåll enligt kommunstyrelsens nya uppföljningsstruktur samt plan för privata 

utförare 2020.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
All planering och rapportering ska bidra till att viktig styrinformation delges nämnden 

och att beslut fattas på goda grunder för att få en så kostnadseffektiv och kvalitetsfylld 

verksamhet som möjligt. Detta innebär en avvägning mellan arbetsinsats för planering 

och rapportering och kvalitet på beslutsunderlag. 

Uppföljningen av leverantörer som Spink genomför innefattar priser och andra 

ekonomiska aspekter. Spink kommer att kunna bygga upp en kunskapsbas där 

verksamhetens kvalitet, tjänster och inriktning kan ställas mot pris för jämförbara 

verksamheter och målgrupper. Prisuppgifter och prisjämförelser ingår som en parameter 

vid rekommendationer inför placeringar. En systematiserad leverantörsuppföljning 

kommer även att ge ett förbättrat underlag inför ramavtalsupphandlingar. 

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

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen arbetar för att jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv integreras i ordinarie 

arbete och har valt att arbeta med jämlikhetsintegrering av verksamhetsplaneringen som 

en långsiktig och övergripande strategi för alla verksamheter och processer. Olikheter i 

medborgarnas grundförutsättningar kräver ett ständigt utvecklingsarbete mot 

diskriminering för att säkerställa jämställd och likvärdig service och tjänster till 

invånarna. I och med att barnkonventionen nu är lag är barnrättsperspektivet särskilt 

viktigt att beakta.  
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Att placera barn utom hemmet tillhör socialtjänstens svåraste och mest ansvarsfulla 

uppgifter. Många forskningsrapporter visar att kunskapen om leverantörer och metoder är 

otillräcklig och att vården inte ger avsedda resultat. Den systematiska 

leverantörsuppföljningen kan bidra till förbättrad kunskap om de leverantörer som 

används och öka förutsättningarna för hållbara placeringar. 

Genom den systematiska uppföljningen får förvaltningarna bättre planeringsunderlag för 

att målgruppsanpassa fortsatta inköp utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

Genom den systematiska uppföljningen kommer både stadens egna verksamheter och 

leverantörsmarknaden att få bättre planeringsförutsättningar inför start och 

omstrukturering av verksamheter, vilket gynnar brukare för vilka rätt vårdform saknas 

idag. 

 

 

Samverkan 
Information i förvaltningens samverkansgrupp 2019-12-19.  

Bilagor 

1. Plan för uppföljning av privata utförare 2020 
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Ärendet  
Ärendet innehåller komplettering till den tid- och arbetsplan som nämnden fastställde 

2019-10-22. Kompletteringen innefattar tydliggörande av struktur för nytt 

uppföljningssystem samt uppföljning av privata utförare.  

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat tid- och arbetsplan för planering och uppföljning 2020 för 

stadsdelsnämnden Lundby. Denna fastställdes av stadsdelsnämnden 2019-10-22.  I 

ärendet nedan kompletteras tid- och arbetsplanen.  

Ärendet följer nämndens sammanträden som fastställs 2020-01-02.  

Uppföljning 2020 - struktur för nytt uppföljningssystem 
I enlighet med struktur för nytt uppföljningssystem, beslutat i kommunstyrelsen den 28 

augusti 2019, kommer uppföljningen rapporteras enligt fyra olika nivåer: 

1. Uppföljningsportal (avser endast kommunfullmäktige och kommunstyrelsenivå) 

2. Uppföljningsrapporter 

3. Samlingsärenden 

4. Strategiska fördjupningar 

Grundmodellen för uppföljning bygger på tre rapporteringstillfällen i mars, augusti och 

december. I delårs- och årsrapport ges viktig styrinformation som övergripande 

utveckling och analys av verksamhet, personal och ekonomi. Förvaltningen kommer att 

komplettera innehållet i uppföljningsrapporterna utifrån lokala behov. De mål och 

uppdrag nämnden har blivit tilldelad utifrån kommunfullmäktiges budget kommer att 

följas upp i uppföljningsrapport per augusti samt i årsrapporten.  

Utöver de fasta rapporteringstillfällen kommer samlingsärenden att lämnas till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I dessa ärenden kommer uppdrag till samt 

beslutade strategiska program och planer att följas upp. Stadsledningskontoret kommer 

även att fortsätta arbetet med strategiska fördjupningar. Dessa kommer att tas fram inom 

områden som det känns angeläget att ge fördjupade analyser kring. 

Plan för Lundbys uppföljning av privata utförare 2020 
Enligt kommunallagen, 5 kap 3 §, ska fullmäktige för varje mandatperiod anta ett 

program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av 

privata utförare. Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll, antagen 

av kommunfullmäktige 2019-09-12 §28 uppfyller lagkravet i kommunallagen. Enligt 

riktlinjen ska varje nämnd årligen besluta om en tid- och arbetsplan för sitt eget 

planerings- och uppföljningsarbete i enlighet med stadens gemensamma anvisningar. 

Nämnden ska på eget initiativ ange hur uppföljningen ska kompletteras och fördjupas för 

att säkerställa nämndsansvaret för verksamheten. Detta inkluderar även verksamhet som 

utförs av privata utförare där nämnden är huvudman. 

Plan för 2020 finns i bilaga 1.  

Förvaltningens bedömning 
I detta ärende gör förvaltningen ingen egen bedömning. 
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