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1 Sammanfattning 
Utfall till och med perioden och prognos för helåret 

Resultat till och med augusti för förvaltningen som helhet visar ett överskott på 27 
miljoner kronor vilket motsvarar 3,9 procent av nämndens nettokostnader. 

Det råder stor osäkerhet kring de ekonomiska konsekvenserna till följd av Covid-
19. Kostnadsutvecklingen är osäker med risker för ökade kostnader, särskilt inom 
individ- och familjeomsorg avseende försörjningsstöd, men även tillfälliga 
ekonomiska lättnader i form av statliga och kommunala bidrag. 

Helårsprognosen för stadsdelsnämnden är ett positivt resultat på 15 miljoner 
kronor. 

De viktigaste orsakerna till den prognostiserade positiva avvikelsen gentemot 
budget förklaras av: 

• Förstärkt kommunbidrag på 22,5 miljoner kronor i enlighet med uppdraget 
från kommunfullmäktige att minska smittspridningen samt förbättra 
arbetsmiljö 

• Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader till och med september 
motsvarande cirka 10 miljoner kronor. 

• I budget för 2020 budgeterades en reserv på 8 miljoner kronor för 
ekonomiska risker. Statliga och kommunala bidrag som tillkommit till 
följd av pandemin gör att reserven inte nyttjas. 

• Beräknade intäkter inom individ- och familjeomsorg för statliga medel 
inom psykisk hälsa och habiliteringsersättning på sammanlagt 4,7 miljoner 
kronor. 

• Lägre kostnader för kommungemensamma tjänster där intraservice inte 
genomför utveckling i den omfattning som är budgeterad. 

• Lägre kostnader för måltid samt kultur- och fritidsarrangemang som en 
effekt av pandemin. 

I både utfall för perioden och i helårsprognosen har ansökta statsbidrag för 
merkostnader kopplat till Covid-19 motsvarande cirka 7 miljoner kronor inte 
räknats med. Med hänsyn tagen till de av Socialstyrelsens fastställda villkor och 
anvisningar bedömer förvaltningen att försiktighetsprincipen bör tillämpas. 

Måluppfyllelse och genomförande av uppdrag 

Nämnden har viss måluppfyllelse på de flesta målen men ser att pandemin har 
påverkat möjligheterna att arbeta med flera av strategierna. Flertalet av 
kommunfullmäktiges uppdrag genomförs under året. 

Covid-19 

Covid-19 har påverkat nämndens samtliga verksamheter. Nämnden har genomfört 
åtgärder inom flera områden för att minska smittspridning. Riktad personal arbetat 
dag och natt på äldreboende med hyresgäster med misstänkt eller konstaterad 
smitta. Inom hemtjänsten har det under våren startats upp ett specialistteam som 
arbetar mot samma målgrupp. Verksamheten har förstärkt med omsorgspersonal, 
chefer och administrativt stöd. Utbildningsinsatser har genomförts för att säkra 
kunskapen och följsamhet till basala hygienrutiner och korrekt användning av 
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skyddsutrustning. Vissa bostäder med särskild service har under sommaren stärkt 
upp med ytterligare vikarier och fler timvikarier inom bemanningsenheten har 
rekryterats. För att minska risken för social oro har det förebyggandearbetet med 
barn och unga förstärkts med uppsökande ungdomskonsulenter och fritidsledare. 



 
Delårsrapport augusti 2020 SDN  5 (34) 
SDN Lundby  
 2020-09-15 

2 Väsentlig styrinformation till 
kommunledningen 

2.1 Verksamhetens utveckling 

2.1.1 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling 
Covid-19 

Orsak till att avvikelsen uppstått 

Pandemi orsakad av Covid-19. 

Konsekvenser för de verksamheten är till för 

Under våren 2020 har antalet ansökningar inom äldreomsorgen om korttidsvistelse och 
lägenhet i särskilt boende minskat. Verksamheten har följt upp att den enskilde fått sina 
behov tillgodosedda med exempelvis hemtjänstinsatser i väntan på att beslut om särskilt 
boende har kunnat verkställas. Antal enskilda med hemtjänst samt antal beviljade 
hemtjänsttimmar har minskat under våren 2020.  
För att minska smittspridning infördes besöksrestriktioner på äldreboende och bostad 
med särskild service från mars. Verksamheten har arbetat för att möjliggöra sociala 
kontakter via digitala kanaler och besök där hänsyn har tagits till rekommendationer om 
hygien och avstånd. Inom hemtjänst har vissa besök ersatts med kontakt via telefon eller 
bildsamtal.  
Träffpunkternas öppna verksamhet stängde i mars och har inneburit att det planerade 
utbudet under våren har ställts in. Hälsofrämjande enheten har erbjudit andra aktiviteter 
med syfte att bryta isolering. Enskilda som lever i ofrivillig ensamhet och grupper som inte 
har tillgång till digitala kanaler har blivit svårare att nå när de öppnaverksamheterna har 
stängt. 

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer 

Inledningsvis under pandemin var sjukfrånvaron hög jämfört med föregående år, men har 
sjunkit till och med juli. Äldreomsorgen har fortsatt legat bland de lägsta i staden. 
Verksamheterna har arbetat för att säkerställa kunskap kring basal hygien och 
skyddsutrustning genom utbildningar för chefer, medarbetare och skyddsombud. Chefer 
och sjuksköterskor inom förvaltningens hälso-och sjukvård har på grund av ansvar att 
säkerställa skyddsutrustning i verksamheterna haft en ökad belastning. Den ökade 
belastningen på verksamheterna har påverkat arbetsmiljön negativt för chefer och 
medarbetare i förvaltningen 

Ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningen bedömer att pandemin inte har påverkat ekonomi negativt för stadsdelen 
som helhet. Dock uppvisar vissa områden ökade kostnader och/eller underskott med 
anledning av merkostnader kopplade till Covid-19. 
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Vidtagna åtgärder 

För att minska risk för smittspridning har riktad personal arbetat dag och natt på 
äldreboende med hyresgäster med misstänkt eller konstaterad smitta. Inom hemtjänsten 
har det under våren startats upp ett specialistteam som arbetar mot samma målgrupp. 
Verksamheten har förstärkt med omsorgspersonal, chefer och administrativt stöd. 
Utbildningsinsatser har genomförts för att säkra kunskapen och följsamhet till basala 
hygienrutiner och korrekt användning av skyddsutrustning. Vissa bostäder med särskild 
service har under sommaren stärkt upp med ytterligare vikarier och fler timvikarier inom 
bemanningsenheten har rekryterats. För att minska risken för social oro har det 
förebyggandearbetet med barn och unga förstärkts med uppsökande 
ungdomskonsulenter och fritidsledare.  
Förvaltningen började med egentestning av medarbetare den 29 april 2020. Framtill och 
med 31 juli har 342 tester genomförts på medarbetare. 75 procent av medarbetarna har 
kunnat återgå i arbete efter test. 

2.1.2 Äldreomsorg - Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens 
utveckling 

Volym- och kostnadsutveckling 

  

Utfall perioden 
jämfört med 

samma period 
föregående år 

Prognos helår 
jämfört med helår 

föregående år 

Nettokostnadsutveckling 2,0 % 6,5 % 

Personalvolymsutveckling ordinärt boende och 
förebyggande verksamhet -12.0 % -9,4 % 

Antal beviljade hemtjänsttimmar (65- år) -13,5 % -13,2 % 

Antal personer med hemtjänst (65- år) -11,4 % -8,8 % 

Antal nyttjade boendeplatser egen befolkning 
inklusive korttidsplatser -1,4 % 0,8 % 

Antal nyttjade korttidsplatser egen befolkning -33,3 % -14,3 % 

Personalvolymsutveckling äldreboende -4,7 % -6,9 % 

Antal nyttjade boendeplatser, egen prod inkl. 
korttidsvistelse -10,5 % -12,4 % 

Sektorns nettokostnadsutveckling förklaras i huvudsak av minskade intäkter, 
ersättning för sjuklönekostnader samt minskade personalkostnader. 

Antal personer med hemtjänst och antal timmar har minskat i jämförelse med 
föregående år. Bidragande orsak bedöms vara minskad benägenhet att nyttja 
hemtjänst under Covid-19. 

Personalvolymen ordinärt boende har minskat jämfört med föregående år men inte 
i samma utsträckning som antal beviljade timmar (egen produktion). Detta 
förklaras med förstärkning i form av specialistteam samt en ökad bemanning på 
grund av pandemin. 

Behovet av lägenhet i särskilt boende är i perioden högre än föregående år trots en 
minskning under sommaren 2020. Nyttjandet av korttidsplatser har minskat. 
Minskningen, både vad det gäller särskilt boende under sommaren samt 
korttidsplatser, bedöms vara en trolig effekt av Covid-19. Ett lägre nyttjande av 
korttidsplatser beräknas inte fullt ut balansera behovet av särskilt boende. Detta 
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innebär en ökning av det totala antalet platser jämfört med föregående år. 

Minskad personalvolym inom äldreboende trots personalförstärkning på grund av 
Covid-19 förklaras med anpassning i samband med renovering och kommande 
ombyggnation. 

2.1.3 Hälso- och sjukvård - Mått/nyckeltal som beskriver 
verksamhetens utveckling 

Volymutveckling 

  

Utfall perioden 
jämfört med 

samma 
periodföregåend

e år 

Prognos helår 
jämfört med 

helår föregående 
år 

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

27,6% 22,5% 

Antalpersoner med pågående hälso- och 
sjukvårdsinsatser (65- år) 

-0,8% -0,4% 

Under perioden har antal personer under 65 år med hemsjukvård ökat och 
åldersgruppen över 65 år har minskat något jämfört med samma period föregående 
år. Förändringar i åldersgruppen under 65 ger högt procentuellt genomslag då 
åldersgruppen antalsmässigt är liten. 

Behovens komplexitet och omfattning har ökat, inte minst när det gäller psykiska 
ohälsa i åldersgruppen under 65 år. 

Det är svårt att bedöma hur den pågående pandemin har påverkat utvecklingen av 
antal personer med hemsjukvård. 

2.1.4 Individ- och familjeomsorg - Mått/nyckeltal som beskriver 
verksamhetens utveckling 

Volym- och kostnadsutveckling 

  

Utfall perioden 
jämfört med 

samma period 
föregående år 

Prognos helår 
jämfört med helår 

föregående år 

Nettokostnadsutveckling 5,4 % 6,0 % 

- varav nettokostnadsutveckling 
försörjningsstöd 7,3 % 6,7 % 

Personalvolymsutveckling 8,7 % 1,6 % 

Antal vårddygn barn & unga, institutionsvård -27,4 % -16,2 % 

Antal barn och unga i familjehem -16,6 % -32,6 % 

Antal dygn stödboende barn och unga -10,2 % -15,1 % 

Antal vårddygn vuxna, institutionsvård 66,5 % 55,2 % 

Antal boendedygn, Boendeverksamheten och 
övrigt boende -1,4 % -6,9 % 
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Antal hushåll med försörjningsstöd (snitt 
rullande tolvmånadersperiod sep - aug, resp 
helår) 

12 % 9,6 % 

Nettokostnadsutvecklingen inom individ- och familjeomsorg har ökat under 
perioden jämfört med samma period föregående år. Utvecklingen förklaras av ett 
ökat behov av försörjningsstöd samt en markant ökning av antalet dygn 
institutionsvård för vuxna. 

Att antalet hushåll med försörjningsstöd ökar kan förklaras av såväl förväntat 
ökade behov som av Covid-19. Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter på 
totalen gå i linje med tilldelad budget. 

Antalet vårddygn för barn och unga fortsätter minska jämfört med föregående år. 
Det minskade antalet vårddygn beror på färre ensamkommande barn och ungdomar 
samt en kvalitetssäkrad biståndsbedömning. Även antalet barn och unga i 
familjehem minskar. 

Kostnaderna för socialt boende fortsätter att överstiga budget, men förväntas 
minska på helår med hjälp av framtagna strategier för färre boendedygn. 

Personalvolymsutvecklingen jämfört med samma period föregående år kan fortsatt 
bland annat förklaras av en omflytt av tjänster till sektorn från andra verksamheter 
inom förvaltningen. 

2.1.5 Funktionshinderverksamhet - Mått/nyckeltal som beskriver 
verksamhetens utveckling 

Volym- och kostnadsutveckling 

  

Utfall perioden 
jämfört med 

samma period 
föregående år 

Prognos helår 
jämfört med helår 

föregående år 

Nettokostnadsutveckling (exklusive 
transporter DV) -1,1 % 2,0 % 

Personalvolymsutveckling (exklusive 
transporter DV) -4,0 % -4,5 % 

Antal personer med insats enligt LSS 1,2 % 0,8 % 

Antal personer med bistånd enligt SoL -5,0 % -5,5 % 

Nettokostnadsutvecklingen inom funktionshinder har minskat jämfört med samma 
period föregående år. Minskningen kan bland annat förklaras av lägre 
personalkostnader genom flytt av utförandet av personlig assistans till annan 
stadsdel, samt nedläggning av verksamheten DV resor. 

Kostnaderna inom myndighet fortsätter att minska jämfört med samma period 
föregående år. 

Daglig verksamhet har fortfarande en ekonomisk utmaning i anpassningen till 
LOV-ersättningen för en verksamhet för brukare med komplexa behov. Vissa 
verksamheter tar emot fler deltagare med befintlig personal, vilket ger högre 
intäkter. 

I slutet av föregående år påbörjades en positiv kostnadsutveckling inom 
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boendestöd. Dock måste verksamheten fortsätta arbetet med att anpassa sina 
kostnader till lägre intäkter när efterfrågan på besök minskat till följd av pandemin. 

Utförandet av personlig assistans utförs sedan i våras av stadsdelsförvaltningen 
Majorna-Linné, vars mer storskaliga assistansverksamhet ger förvaltningen bättre 
kontroll över kostnaderna. 

2.1.6 Kultur och fritid - Mått/nyckeltal som beskriver 
verksamhetens utveckling 

Volym- och kostnadsutveckling 

  

Utfall perioden 
jämfört med 

samma period 
föregående år 

Prognos helår 
jämfört med helår 

föregående år 

Nettokostnadsutveckling (exkl bibliotek) 11,5 % 2,0 % 

Personalvolymsutveckling (exkl bibliotek) -9,0 % -3,3 % 

Nettokostnadsutvecklingen är högre jämfört med föregående år på grund av 
organisationsförändring och lägre intäkter. 

Personalvolymsutvecklingen är lägre på grund av organisationsförändring som ger 
ekonomisk effekt. 

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål 

2.2.1 Organisationsmål 
Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet 

Indikator Utfall 2019 Utfall 
perioden 

2020 

Prognos 
2020 

Mål 2020 

Kostnad individ- och 
familjeomsorg, kr/inv 

4 634  4 538 4 480 

Kostnad äldreomsorg, 
kr/inv 

8 837  8 077 8 952 

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

Indikator Utfall 2019 Utfall 
perioden 

2020 

Prognos 
2020 

Mål 2020 

Medarbetarengagemang(H
ME) - Totalindex 

76   79 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda 

8,8% 10,7% 8,0% 7,8% 

2.2.2 Nämndspecifika och verksamhetsnära mål 
Uppföljningen nedan är från nämnden till kommunstyrelsen och 



 
Delårsrapport augusti 2020 SDN  10 (34) 
SDN Lundby  
 2020-09-15 

kommunfullmäktige. I avsnitt 4 följer nämnden upp mål och dess strategier. 

2.2.2.1 Göteborg genomför tidiga sociala insatser som skapar likvärdiga 
livschanser för alla 

Måluppfyllelse 

 Viss 

2.2.2.2 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser 

Måluppfyllelse 

 Viss 

2.2.2.3 Göteborg har en värdig äldreomsorg med trygghet och självbestämmande 

Måluppfyllelse 

 Viss 

2.2.2.4 Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, 
civilsamhälle och näringsliv 

Måluppfyllelse 

 Viss 

2.2.2.5 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit 

Måluppfyllelse 

 Viss 

2.2.2.6 Göteborg är en trygg och välskött stad 

Måluppfyllelse 

 Viss 

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

Måluppfyllelse 

 Svårbedömd 

2.2.2.8 Möjligheten till social gemenskap och utevistelse ska stärkas 

Måluppfyllelse 

 Viss 
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2.2.2.9 Stadsdelsnämnderna stärker funktionshinderperspektivet i sitt arbete, och 
förbättrar samverkan kring Göteborgs Stads program för full delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning 

Måluppfyllelse 

 Viss 

2.2.2.10 Stadsdelsnämnderna utvecklar det sociala innehållet för människor med 
funktionsnedsättning i samverkan med civilsamhället 

Måluppfyllelse 

 Viss 

2.2.2.11 Stadsdelsnämnderna ska förbättra möjligheterna för människor med 
funktionsnedsättningar att komma in på arbetsmarknaden 

Måluppfyllelse 

 Viss 

2.2.2.12 Stadsdelsnämnderna verkar för att invånarnas valmöjligheter inom 
tillhandahållet stöd och service ska öka i den kommunala verksamheten 

Måluppfyllelse 

 Viss 

2.2.2.13 Stadsdelsnämnderna ska, tillsammans med berörda nämnder, arbeta för 
att antalet invånare i bidragsberoende halveras 

Måluppfyllelse 

 Ingen 

2.2.2.14 Stadsdelsnämnderna erbjuder barn, unga och äldre fritids- och 
kulturaktiviteter 

Måluppfyllelse 

 Viss 

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

Måluppfyllelse 

 Viss 
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Mått/Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Prognos 
2020 

Målvärde 
2020 

Kostnad individ- och 
familjeomsorg, kr/inv 

4 634  4538 4 480 

Kostnad äldreomsorg, 
kr/inv. 65+ 

8 837  8077 8 952 

2.2.2.16 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

Måluppfyllelse 

 Viss 

Mått/Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Prognos 
2020 

Målvärde 
2020 

Medarbetarengagema
ng (HME) totalt per 
förvaltning – 
Totalindex 

76  79 79 

Sjukfrånvaro 
kommunalt anställda 
totalt per förvaltning 
(%) 

8,8%  8,0% 7,8% 
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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) 

Motsvarand
e period 

föregående 
år 

Prognos 
2020 Utfall 2019 

Total sjukfrånvaro (%) 10,7% 8,9% 8,0% 8,8% 

Antal förvaltningsexterna 
avgångar, 
tillsvidareanställda 

116 118   

Antal förvaltningsexterna 
rekryteringar, 
tillsvidareanställda 

68 121   

Förvaltningsextern 
personalomsättning (%) 

  13,5% 13,5% 

Siffrorna per juli 2020. 

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området 
Inledningsvis under pandemin var sjukfrånvaron påtagligt hög. Den har dock 
stabiliserats och är nere på motsvarande nivå som föregående år. Alla sektorer och 
områden arbetar systematiskt för att sänka långtidssjukfrånvaron. Förvaltningen 
som helhet ligger bland de lägsta sjukfrånvaron i stadsdelsförvaltningarna. 

Förvaltningen genomförde ett intensivt arbete för att säkra bemanningen under 
sommaren. Fler timvikarier än tidigare år anställdes och introduktion genomfördes 
tidigt så att de kunde börja arbeta på de olika enheterna innan sommarsemestrarna 
inleddes. Introduktionen utökades för att säkerställa kompetensen kring basala 
hygienrutiner och skyddsutrustning. Förvaltningen har utökat med enhetschef inom 
äldreomsorg och funktionshinder under sommaren och året ut. 

Verksamheterna har arbetat för att säkerställa kunskap kring basal hygien och 
skyddsutrustning genom utbildningar för chefer, medarbetare och skyddsombud. 
Den ökade belastningen på verksamheterna har påverkat arbetsmiljön negativt för 
chefer och medarbetare i förvaltningen. Medarbetares och chefers förutsättningar 
och möjlighet till återhämtning behöver följas noga. Arbetet med att höja 
kompetens inom basal hygien och skyddsutrustning behöver fortsätta. 

Stadens program för attraktiv arbetsgivare styr mot åtgärder som påverkar 
nuvarande och kommande medarbetares arbetsmiljö i en positiv riktning. 
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Förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete är grunden i det arbete som utförs 
dagligen i samverkan med fackliga ombud. Utbildning och planeringsdagar har 
ställts in på grund av pandemin då verksamheterna behövt fokusera på 
kärnuppdraget. 

Stadsdelsnämnden ser risk med kompetensförsörjning, både på kort och lång sikt. 
Inom vissa befattningar, så som stödassistent, är det svårt att rekrytera medarbetare 
med rätt kompetens och yrket ställer höga krav då medarbetarna möter personer 
med komplexa behov. Sjuksköterskor är svårt att rekrytera och har varit det även 
bakåt i tiden. 

Arbetet med ny nämndorganisation 2021 fokuserar utifrån ett HR-perspektiv på att 
säkra att alla medarbetare får den information de behöver från sin chef och känner 
sig trygga i förändringen. 

3.2 Ekonomisk uppföljning 

3.2.1 Befolkningsramen 

Resultaträkning i sammandrag 

Augusti Perioden   Helår   

 Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Utfall fg 
år 

Nettokostnad 679 706 27 1 062 1 077 1 016 

Kommunbidrag 718 718 0 1 077 1 077 1 013 

Resultat 39 12 27 15 0 3 

Utfall till och med perioden 

Resultat till och med augusti för förvaltningen som helhet visar ett överskott på 27 
miljoner kronor (mkr) vilket motsvarar 3,9 procent av nämndens nettokostnader. 

Sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvård (ÄO-HSV) redovisar ett överskott på 
12,7 mkr som beror på minskat antal korttidsplatser och hemtjänsttimmar samt den 
sektorsgemensamma bufferten. Samtidigt har placeringsstopp i stadsdelen 
resulterat i minskad försäljning av permanentplatser och därmed minskade intäkter. 

Vidare har sektorns budget förstärkts med cirka 18 mkr (av 22,5 totalt för 
stadsdelen), i enlighet med uppdraget från kommunfullmäktige att minska 
smittspridningen samt förbättra arbetsmiljö. 

Sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder (IFO-FH) redovisar ett 
underskott på 0,2 mkr. Kostnader för LVM-ärenden inom vuxenenheten samt 
placeringskostnaden som överstiger Migrationsverkets schablon inom EKB har 
varit höga under våren. Dock uppvisar sektorn minskade kostnader för köpt 
psykiatriboende och minskning av kostnader för institutionsvård inom enheten för 
barn och unga. 

Område Kultur och fritid redovisar ett överskott som beror på lägre kostnader för 
kultur- och fritidsarrangemang som en effekt av pandemin. 

Stödfunktioner och förvaltningsgemensamt redovisar ett överskott som beror på att 
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det förvaltningsgemensamma buffert på 8,0 mkr finns bokfört här. Dessutom har 
stadsdelen under perioden april till och med augusti månad fått kompensation för 
sjuklönekostnader motsvarande totalt 9,5 mkr. 

Prognos 

Det råder stor osäkerhet kring de ekonomiska konsekvenserna till följd av Covid-
19. Kostnadsutvecklingen är osäker med risker för ökade kostnader, särskilt inom 
IFO avseende försörjningsstöd, men även tillfälliga ekonomiska lättnader i form av 
statliga och kommunala bidrag. 

Helårsprognosen för stadsdelsnämnden är ett positivt resultat på 15 miljoner kronor 
(mkr). 

De viktigaste orsakerna till den prognostiserade positiva avvikelsen gentemot 
budget förklaras av: 

• Förstärkt kommunbidrag på 22,5 mkr i enlighet med uppdraget från 
kommunfullmäktige att minska smittspridningen samt förbättra 
arbetsmiljö. 

• Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader till och med september 
motsvarande cirka 10 mkr.  

• I budget för 2020 budgeterades en reserv på 8 mkr för ekonomiska risker. 
Statliga och kommunala bidrag som tillkommit till följd av pandemin gör 
att reserven inte nyttjas. 

• Beräknade intäkter inom IFO för statliga medel inom psykisk hälsa och 
habiliteringsersättning på sammanlagt 4,7 mkr. 

• Lägre kostnader för kommungemensamma tjänster där Intraservice inte 
genomför utveckling i den omfattning som är budgeterad. 

• Lägre kostnader för måltid samt kultur- och fritidsarrangemang som en 
effekt av pandemin. 

I både utfall för perioden och i helårsprognosen har ansökta statsbidrag för 
merkostnader kopplat till Covid-19 motsvarande cirka 7 mkr inte räknats med. Med 
hänsyn tagen till de av Socialstyrelsens fastställda villkor och anvisningar bedömer 
förvaltningen att försiktighetsprincipen bör tillämpas. 

Nettokostnads-, lönekostnads- och personalvolymsutveckling 

  

Utfall perioden 
jämfört med 

samma period 
föregående år 

Prognos helår 
jämfört med helår 

föregående år 

Nettokostnadsutveckling (exklusive biblioteken 
och transporter DV) 2,1 % 4,8 % 

Lönekostnadsutveckling (exklusive arvoden 
och exklusive biblioteken samt transporter DV) 0,4 % 0,9 % 

Personalvolymsutveckling (exklusive 
biblioteken och transporter DV) -3,8 % -23,2 % 

Analys av utvecklingen 

Analys av utvecklingen framgår under respektive verksamhetsavsnitt under punkt 
2.1. 
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3.2.2 Resursnämndsuppgifter 

Resultat per resursnämndsuppgift 

Augusti Periodens resultat Resultat 
helår   

Resursnämnd
s-uppgift Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Utfall fg 

år 

Ungdomssatsni
ngen 900 83 817 0 0 122 

       

Utfall till och med perioden 

Ungdomssatsningens budget består till stor del av stöd till och genomförande av ett 
antal projekt/aktiviteter. Kostnaderna för dessa fördelas inte jämnt över året och 
därav överskottet i perioden. 

Prognos 

Prognos för hela året är 0. 

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag 

3.3.1 Ej verkställda SoL/LSS-beslut 
  SoL 2020-06-30 LSS 2020-06-30 

Antal beslut som inte verkställts inom tre 
månader från beslutsdag 12 8 

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

0 1 

Sektor ÄO-HS 

SoL 

Sektorn har rapporterat nio ej verkställda beslut om permanent bostad (säbo) under 
perioden. I åtta av dessa ärenden har den enskilde tackat nej till erbjudande. I ett 
ärende har den enskilde tackat ja till erbjudande men beslut har inte kunnat 
verkställas på grund av rådande pandemi. 

Under perioden har ett ärende avslutats utan verkställan samt fyra beslut har 
verkställts. 

Sektor IFO-FH 

SoL 

Sektorn har rapporterat tre ej verkställda beslut enligt SoL under årets andra 
kvartal, varav samtliga avser boende. Brist på boende är orsak till att besluten inte 
har verkställts, undantaget i ett ärende där den enskilde har tackat nej till 
erbjudande. 
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Under perioden har fyra beslut verkställts som tidigare rapporterats som ej 
verkställda. Tre av dessa avser bostad med särskild service och ett avser 
ledsagning. 

Två ärenden har avslutats utan verkställan. 

LSS 

Åtta ej verkställda beslut enligt LSS har rapporterats för årets andra kvartal. Tre av 
dessa avser bostad med särskild service, varav den enskilde har tackat nej till 
verkställighet i ett av fallen. Förklaringen till övriga är brist på boende. 

Ett beslut som ej verkställts avser boende för barn och ungdomar, ett avser 
korttidsvistelse, ett ledsagarservice och två beslut avser daglig verksamhet. I 
ärendena som gäller ledsagarservice och daglig verksamhet har den enskilde tackat 
nej eller på annat sätt skjutit på möjligheten till verkställighet. 

Ett beslut har rapporterats med avbrott i verkställighet. Detta avser daglig 
verksamhet och avbrottet beror på svårighet att ta emot besök på grund av 
coronapandemin. 

Under perioden har två beslut verkställts som tidigare rapporterats som ej 
verkställda. Dessa avser boende. 

Två ärenden har avslutats utan verkställan på den enskildes begäran. Dessa avser 
boende. 

3.3.2 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah 
  Kvartal 2 2020 

Antal anmälningar enligt Lex Maria 0 

Antal anmälningar enligt Lex Sarah 1 

Sektor ÄO-HS 

Lex Sarah 

En anmälan enligt Lex Sarah under andra kvartalet år 2020. Inspektionen för vård 
och omsorg har avslutat ärendet. 

Anmälan avser att en hyresgäst fått blåmärken på armar vid byte av stomipåse. 
Utredning visar att tvångsåtgärder använts. 

Nedan listas några av de åtgärder som vidtas för att skydda den enskilde och 
undvika att liknande incident inträffar i framtiden: 

• Reflektion och handledning 
• Regelbunden information kring socialtjänstprocessen i stadens 

kvalitetsledningssystem och stadens gemensamma värdegrund 

Lex Maria 

Ingen anmälan enligt Lex Maria under andra kvartalet år 2020. 
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Sektor IFO-FH  

Lex Sarah  

Ingen anmälan enligt Lex Sarah under andra kvartalet år 2020. 

Lex Maria 

Ingen anmälan enligt Lex Maria under andra kvartalet år 2020. 
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4 Styrinformation till nämnden 

4.1 Extra uppföljning med anledning av Covid-19 
Kommunstyrelsen har gjort en extra uppföljning kring effekter och åtgärder med 
anledning av Covid-19. Denna rapportering gjordes för att ge kommunstyrelsen 
viktig styrinformation snabbare efter sommaren än det som kommer i den ordinarie 
uppföljningsstruktur med inrapportering i delårsrapport augusti. 

Förvaltningen har reviderat stycket som handlat om ekonomiska konsekvenser som 
återfinns på sida 3-4 2020-09-14. Rapporten finns i bilaga 3. 

4.2 Uppföljning av nämndens internkontrollplan 
I enlighet med Kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll 
§17 fastställde nämnden i samband med budget intern kontrollplan som innehåller 
områden eller processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår 
för att verifiera att redan införda åtgärder har fått effekt. 

Stadsdelsnämnden har under 2020 att särskilt granska två administrativa processer. 
Uppföljning av granskningen finns i bilaga 2. 

4.3 Uppföljning av åtgärder utifrån revisionens 
rekommendationer 
I enlighet med nämndens åtgärdsplan utifrån revisionens rekommendationer görs 
uppföljning i bilaga 4. Sammanfattningsvis handlar åtgärderna om pågående arbete 
för att säkra handläggningen. Förvaltningen bedömer att åtgärderna kommer ge 
effekt på de brister som revisionen såg i och med sina granskningar. Vissa av 
åtgärderna har inte ännu inte genomförts i önskad utsträckning på grund av 
nödvändiga omprioriteringar under pandemin. 

4.4 Nedläggning av verksamheten ViCan 
I juni beslutade styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg, som tidigare 
delfinansierat insatsen ViCan, att avsluta sin finansiering av ViCan från 1 januari 
2021. ViCan är en verksamhet som ägs och delfinansieras av stadsdelarna på 
Hisingen och som erbjuder arbetsförmågeutredning, arbetsträning i egen regi samt 
praktik och utslussning till arbete. Samordningsförbundets styrelse gav också i 
uppdrag till förbundschefen att under hösten 2020 omstrukturera insatsen 
tillsammans med förbundets parter, vilket innebär att hitta andra insatser när ViCan 
upphör som är anpassade för de behov som finns utifrån uppdragsgivare såsom 
myndighetsutövningen, försäkringskassan, primärvården och arbetsförmedlingen. 
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4.5 Nämndspecifika och verksamhetsnära mål 
I avsnittet nedan får nämnden en uppföljning av målen och dess strategier. 

Trots att strategier inte fullt ut har kunnat användas under året bedöms 
måluppfyllelsen till viss på flertalet mål. Den rådande pandemin har påverkat 
arbetet med strategierna och omprioriteringar har krävts. Strategierna kommer på 
sikt kommer att bidra till måluppfyllelse. 

4.5.1 Göteborg genomför tidiga sociala insatser som skapar 
likvärdiga livschanser för alla 

Måluppfyllelse 

 Viss 

Kommentar 

Samarbetet inom ramen för SSPF (socialtjänst, skola, polis, fritid) och Västbus 
fungerar väl under pandemin. För att minska risken för social oro har det 
förebyggande arbetet med barn och unga förstärkts med två uppsökande 
ungdomskonsulenter med primär inriktning mot ungdomar aktuella för samverkan 
inom SSPF. Fritid har stärkt upp med två fritidsledare. 

Utvecklingen av det interna samarbetet runt stadsdelens barn, unga och deras 
familjer har framskridit men försvårats något av pandemin och begränsningarna 
därav. Individ- och familjeomsorgen har arbetat med de brister som framkom i 
tidigare genomlysning av öppenvårdsinsatser runt barn och unga, vilket bland 
annat bidragit till en ökad beredskap att matcha de behov som identifieras inom 
myndighetsutövningen. Möjligheterna till utveckling i större sammanhang har dock 
påverkats negativt av pandemin. 

Till följd av pandemin har mötesplats Vintergatan varit stängd för ordinarie 
verksamhet under stora delar av första halvåret 2020. 

Aktiviteter inom ramen för Skolan mitt i Lundby i form av frukostklubb och 
kulturcafé har kunnat fortlöpa under våren. Detta är glädjande då många andra 
aktiviteter för barn och unga påverkats och i vissa fall ställts in under pandemin. 
Inom ramen för Skolan mitt i Lundby sker till höstterminen en uppstart av en 
medborgarbudget på temat sociala aktiviteter. Förutom förvaltningen, 
Förskoleförvaltningen och Grundskoleförvaltningen medverkar och finansierar 
också Stena fastigheter och Familjebostäder projektet. Genomförandet av 
framröstade aktiviteter planeras ske våren 2021. 

En del åtgärder i arbetet att stärka det familjecentrerade arbetssättet har fått sättas 
på paus till följd av pandemin då man velat undvika att samla för många personer 
på en och samma plats. Diskussion förs kring hur förvaltningen kan jobba med 
föräldraforum för att nå målgruppen utifrån olika behov. Familjecentralen hade 
många besökare fram till mitten av mars. Därefter förflyttades verksamheten 
utomhus. Samverkan mellan socialtjänst och öppna förskolan har stärkts och det 
finns planer på att utöka aktiviteter till hösten. 
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4.5.2 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara 
finanser 

Måluppfyllelse 

 Viss 

Kommentar 

Stadsdelsförvaltningen arbetar utifrån Göteborg stads regler för ekonomisk 
planering, budget och uppföljning. Vidare följer förvaltningen den lokala rutin för 
budget- och uppföljningsarbetet som anger förvaltningens ekonomistyrning och 
syftar till att klargöra ansvar och befogenheter i budgetprocess, budgetuppföljning 
samt prognosarbete. Denna innebär att alla chefer går varje månad igenom och 
analyserar det ekonomiska resultatet i sin verksamhet. Dessutom ska alla chefer 
minst fem gånger om året analysera och förklara avvikelser mot budget enligt 
tidplanen och rutinen för prognos och uppföljning. 

Förvaltningen bedömer att pandemin inte har påverkat stadsdelens ekonomi 
negativt hittills och att utökade ramar för 2020, kompensation för 
sjuklönekostnader samt statsbidrag kommer balansera för ökade kostnader och 
generera ett överskott för stadsdelen. 

4.5.3 Göteborg har en värdig äldreomsorg med trygghet och 
självbestämmande 

Måluppfyllelse 

 Viss 

Kommentar 

Arbetet med strategier har påverkats av den rådande pandemin då omprioriteringar 
har krävts. 

Implementeringen av modellen individens behov i centrum (IBIC) har fortsatt 
under våren. IBIC syftar till att stärka den enskildes delaktighet i utredning, 
planering och genomförande av insats samt i uppföljning av beslutad insats. 

Inom område äldreboende har måltidssituationen och aktiviteterna anpassats till 
folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta i kombination med besöksförbud 
bedöms ha påverkat den enskildes möjlighet till självbestämmande negativt. 
Digitala kanaler och möjlighet till besök där hänsyn har tagits till 
rekommendationer om hygien och avstånd har gett möjlighet till sociala kontakter 
men har till viss del inneburit ett större behov av stöd. 

Det hälsofrämjande arbetet har anpassats och den enskilde har kunnat delta i 
aktiviteter via sociala medier i olika aktiviteter. Enskilda som inte har tillgång till 
digitala kanaler har blivit svårare att nå och fått ett minskat utbud av aktiviteter att 
välja mellan när de öppna verksamheterna har stängt. 

Samverkan mellan kommun, primärvård, slutenvård, civilsamhälle, fastighetsägare 
och övriga samarbetspartners pågår och är centralt i det fortsatta arbetet för att 
skapa trygghet och självbestämmande för den enskilde. 

Arbetet med välfärdsteknik är ett stadengemensamt arbete med syfte att öka den 
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enskildes självbestämmande och upplevelse av trygghet. Den enskilde kan till 
exempel välja tillsyn via kamera istället för besök. 

4.5.4 Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, 
akademi, civilsamhälle och näringsliv 

Måluppfyllelse 

 Viss 

Kommentar 

Årets medborgarlöfte mellan stadsdel och polis inbegriper även åtagande från 
civilsamhälle och näringsliv då bland annat FCH (fastighetsägare centrala 
Hisingen) är medpart i avtalet och därigenom aktiva i genomförandet. 

I arbetet med trygga Lindholmen deltar förutom utbildningsförvaltning, social 
resursförvaltning och polis även akademin med representation från bland annat 
Chalmers 

I arbetet med att främja det sociala perspektivet i stadsutveckling baseras 
ställningstaganden ständigt på aktuell forskning inom området. Bland annat så 
deltar stadsdelen i ett stort forskningsprojekt tillsammans med statens konstråd för 
att utveckla och definiera kulturens möjligheter att stärka stadsbyggnadsarbetet. 

4.5.5 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit 

Måluppfyllelse 

 Viss 

Kommentar 

Trots att flera strategier inte har kunnat följas helt enligt plan bedöms den totala 
måluppfyllelsen som viss, då arbete fortsätter att ske inom ramen för Skolan mitt i 
Lundby. Förvaltningens arbete för medborgarbudget i samverkan med såväl interna 
som externa aktörer bedöms vara en åtgärd som främjar målet att skapa en stad 
med gemenskap och tillit, i detta fall bland annat till den demokratiska processen 
och möjligheten till inflytande. 

Inte heller nya åtgärder för implementering av ett normmedvetet arbetssätt har 
kunnat prioriteras. 

Arbetet med LKB (lokal kunskapsbas) för att utveckla LUP (lokal utvecklingsplan) 
präglas av delaktighet och medskapande via medborgardialoger i syfte att minska 
skillnaderna i livsvillkor och för en sammanhållen stadsdel. 

Det förebyggande arbetet som är kultur- och fritids huvuduppdrag sker med 
medskapande som grund i syfte att verka för en mer jämlik uppväxt i stadsdelen 
och staden. Ett exempel är årets satsning på lovverksamhet och riktade insatser mot 
utsatta områden. 
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4.5.6 Göteborg är en trygg och välskött stad 

Måluppfyllelse 

 Viss 

Kommentar 

Samverkan med aktörer i område Fyrklövern har utvecklats och dialog har inletts 
med ungdomar i olika konstellationer från området och Ungdomssatsningen 
Hisingen. 

Vad gäller Trygg i Lindholmens Campus har social resursförvaltning gjort en 
utvärdering av arbetet och beslut om höstens arbete tas på styrgrupp för Trygg i 
Lundby tidig höst. 

Det kan också konstateras att sommaren har varit lugn och trygg i stadsdelen och 
de sommaraktiviteter som anordnas har varit välbesökta och uppskattade av barn 
och unga. 

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

Måluppfyllelse 

 Svårbedömd 

Kommentar 

Pandemin under våren har påverkat arbetet med strategierna då omprioriteringar 
har krävts. Det är svårbedömt hur mycket pandemins effekter med exempelvis 
besöksförbud på äldreboende och minskad möjlighet social gemenskap har 
påverkat den enskildes nöjdhet. 

Bedömningen är ändå att strategierna på sikt bidrar till måluppfyllelse. 

Resultatet av brukarundersökningen publiceras senare under hösten 2020 kommer 
att bli underlag för kommande bedömning av måluppfyllelse. 

4.5.8 Möjligheten till social gemenskap och utevistelse ska 
stärkas 

Måluppfyllelse 

 Viss 

Kommentar 

Pandemin under våren har påverkat arbetet med strategierna då omprioriteringar 
har krävts. Bedömningen är att den enskildes möjlighet till social gemenskap och 
utevistelse inte har stärkts. Strategierna kommer på sikt bidra till måluppfyllelse 
men kan behöva anpassas så att de tar hänsyn till rekommendationer om hygien 
och avstånd. 

Generationsmöten inom område äldreboende och på träffpunkter har inte 
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genomförts under våren på grund av smittrisk. Men den enskilde har erbjudits 
möjlighet att träffa anhöriga utomhus och via digitala kanaler samt erbjudits 
individuella aktiviteter och promenader. 

4.5.9 Stadsdelsnämnderna stärker funktionshinderperspektivet i 
sitt arbete, och förbättrar samverkan kring Göteborgs 
Stads program för full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning 

Måluppfyllelse 

 Viss 

Kommentar 

Förvaltningen följer stadens plan för bostäder för personer med 
funktionsnedsättning med åtgärder som till exempel Bo rätt. Stadsdelens bostäder 
med särskild service har i samverkan med område myndighet inventerat 
hyresgäster som kan vara aktuella för en F100-lägenhet. Sammanställning har 
lämnats till stadens planeringsorganisation. 

Planerandet av verksamhet på träffpunkter och mötesplatser har inte kunnat 
genomföras enligt plan till följd av stängda verksamheter med anledning av Covid-
19. Inte heller nya åtgärder för implementering av ett normmedvetet arbetssätt har 
kunnat prioriteras. 

Till följd av prioriteringar utifrån pandemin har förvaltningens arbete mot våld i 
nära relationer inte utvecklats till att innefatta ett funktionshinderperspektiv på det 
sätt det var tänkt. Utbildningssatsning mot våld i nära relation genom V.I.P-
programmet (en gruppledarutbildning med syfte att förebygga våld i nära relationer 
för personer med intellektuell/psykisk funktionsnedsättning) planeras inom område 
boende individ- och familjeomsorg samt funktionshinder under hösten. 

4.5.10 Stadsdelsnämnderna utvecklar det sociala innehållet för 
människor med funktionsnedsättning i samverkan med 
civilsamhället 

Måluppfyllelse 

 Viss 

Kommentar 

Förvaltningens samarbete med Passalen pågår löpande samt i planeringen av 
lovaktiviteter. Passalen medverkar i den öppna fritidsverksamheten med egna 
ungdoms-/fritidsledare som stödjer barn och ungdomar med funktionsnedsättning 
att delta i ordinarie verksamhet, exempelvis på öppna fritidsgården en gång per 
vecka samt kulturcaféet inom ramen för Skolan mitt i Lundby. Trots att samarbetet 
fortgått under pandemin har antalet deltagande elever från grundsärskolan minskat 
något av olika orsaker till följd av pandemin. Samarbete med externa parter som 
Passalen fyller en viktig roll l i arbetet för att utveckla och möjliggöra socialt 
innehåll för barn och unga med funktionsnedsättning på samma villkor som andra. 
Genom att göra så fyller det också en viktig förebyggande och inkluderande 
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funktion. 

Kulturskolan har under året kompetensutvecklat medarbetare i specialpedagogik 
och startat FUNKIS verksamheter som ger barn och unga med funktionsvariationer 
möjlighet att ta del av kulturskolans ordinarie utbud. 

4.5.11 Stadsdelsnämnderna ska förbättra möjligheterna för 
människor med funktionsnedsättningar att komma in på 
arbetsmarknaden 

Måluppfyllelse 

 Viss 

Kommentar 

Verksamheten på Steget vidare löper på med anpassning utifrån de förutsättningar 
som följer med pandemin. Uppdrag gentemot exempelvis hotell och äldreboende 
har försvårats och ibland har brukarnas arbetstider fått kortas ner för att begränsa 
antalet personer som vistas samtidigt på arbetsplatser. Steget vidare bedöms trots 
detta utvecklas kontinuerligt och har ett upprättat samarbete med olika företag. 
Verksamheten tar också emot brukare från andra stadsdelar. 

Trots att beslutad strategi har kunnat följas med vissa anpassningar bedöms 
måluppfyllelsen som viss då pandemin påverkar förutsättningarna att komma in på 
arbetsmarknaden. 

4.5.12 Stadsdelsnämnderna verkar för att invånarnas 
valmöjligheter inom tillhandahållet stöd och service ska 
öka i den kommunala verksamheten 

Måluppfyllelse 

 Viss 

Kommentar 

Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2020 att avbryta införandet av 
valfrihetssystem enligt LOV inom ledsagning och ledsagarservice. Fram till dess 
bidrog förvaltningen till stadens arbete med att förbereda inför införandet. 

Den kommunala dagliga verksamheten i stadsdelen, undantaget Hökällan 
(verksamhet för personer med komplexa behov och utmanande beteenden), följer 
LOV-ersättningen. EKU (Enheten för kontrakt och uppföljning) har utifrån 
kommunstyrelsens beslut om uppföljning av samtliga utförare av daglig 
verksamhet oavsett regi, genomfört granskning av Hökällan samt Frihamnens DA. 
Utifrån granskningsresultatet har handlingsplaner upprättats. 

Sektorn individ- och familjeomsorg samt funktionshinder följer stadens arbete med 
utvecklandet av e-tjänster inom myndighetsutövningen, vilket går långsamt framåt. 
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4.5.13 Stadsdelsnämnderna ska, tillsammans med berörda 
nämnder, arbeta för att antalet invånare i bidragsberoende 
halveras 

Måluppfyllelse 

 Ingen 

Kommentar 

Att antalet hushåll med försörjningsstöd ökar kan förklaras av såväl förväntat 
ökade behov som av pandemin. Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter på 
totalen gå i linje med tilldelad budget. 

Pandemin har medfört behov av åtgärder för minskad smittspridning även inom 
försörjningsstödet. Detta innebär en delvis förenklad hantering, minskade 
möjligheter till kontroll och till att träffa klienterna på samma sätt som tidigare. 
Pandemin har också lett till att flera samverkansparter har haft begränsade 
möjligheter att möta behoven hos klienterna. 

Vilka konsekvenser pandemin får för utbetalningen av försörjningsstöd går ännu 
inte att avgöra. Förvaltningen avser att implementera stadens nya rutin för 
motprestation för försörjningsstöd när den är klar. 

4.5.14 Stadsdelsnämnderna erbjuder barn, unga och äldre fritids- 
och kulturaktiviteter 

Måluppfyllelse 

 Viss 

Kommentar 

Trots pandemin har verksamheterna inom kultur och fritid för unga fortsatt i 
oförminskad omfattning. En satsning på lovverksamhet, delvis tack vare 
ekonomiskt tillskott via statsbidrag, har genomförts under sommaren och gett goda 
resultat. Även kulturskolan har haft aktiviteter riktade till våra ungdomar. 

Som exempel kan nämnas att cirka 2600 unga har deltagit i aktiviteter i 
Kulturskolans regi utanför den ordinarie frivilliga verksamheten. Detta via bland 
annat större event och kortkurser i samverkan med skolan. 

Flunsåsparkens verksamhet har inte kunnat genomföras på grund av rådande 
omständigheter. Dock har man genomfört ett antal evenemang i anslutning till våra 
äldreboenden med hjälp av portabel scenutrustning. Denna verksamhet fortsätter 
under hösten liksom anpassade websända evenemang under paraplyet "Flunsan på 
turne". 

Våra föreningar har till största delen arbetat vidare med sin verksamhet och även 
fått stöd via selektivt föreningsbidrag för sommaraktiviteter riktade till unga. 

Stadsdelens hälsofrämjande enhet har haft ett utbud på sociala medier och 
informerat om stadens kostnadsfria erbjudande om digitalt stöd för de som är över 
65 år. Enheten har också erbjudit utomhusaktiviteter i mindre grupper eller 
enskilda promenader. 
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4.5.15 Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög 
kvalitet. 

Måluppfyllelse 

 Viss 

Kommentar 

Nämndens budget styr ambitionsnivån för alla verksamheter i Lundby. 
Nämndernas verksamhet ”ska bedrivas inom befintliga ramar och enligt gällande 
lagstiftning även om detta medför att de i budgeten angivna målen och 
inriktningarna inte helt kan uppnås”. 

För att bedöma måluppfyllelse används indikator kostnad per invånare. Dock har 
merkostnader med anledning av pandemin inom först och främst äldreomsorgen, 
minskade intäkter på grund av tomgång inom äldreboendena samt statliga och 
kommunala ersättningar/bidrag av engångskaraktär försvårar analysen av målets 
indikatorer. 

Dessutom bedöms årets befolkningsökning, som gjordes innan Covid-19 var 
klassad som en pandemi, sannolikt bara bli hälften så stor som den årliga 
befolkningsökningen varit det senaste decenniet. Det innebär att 
befolkningsprognosen överskattar årets befolkningstillväxt. 

4.5.16 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda 
arbetsvillkor 

Måluppfyllelse 

 Viss 

Kommentar 

Covid-19 har påverkat förutsättningarna att arbeta med programmet för Attraktiv 
arbetsgivare. Fokus har varit att säkra medarbetarnas arbetsmiljö och skyddsarbete 
i pandemin, att arbetsskador och tillbud rapporterats och att följa myndigheternas 
regelverk. Förvaltningen har deltagit i stadenövergripande gruppen kring hantering 
av Covid-19 och arbetat för att få ut information till chefer och medarbetare i syfte 
att säkra arbetsmiljön i verksamheterna. Vikarier har rekryterats och introduktionen 
utvidgats för säkrad bemanning. Arbetet har gjorts i nära samarbete med fackliga 
organisationer. 
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5 Redovisning av uppdrag 

5.1 Redovisning av uppdrag från KF/KS i och 
utanför budget (KF/KS kolumn) 

5.1.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2020 
Status Uppdrag och 

beskrivning 
Beskrivning av 
budgetuppdrag 

Datum Kommentar 

 Ej 
påbörjad 

Samtliga nämnder och 
styrelser får i uppdrag 
att se över möjliga 
realiseringar av 
tillgångar i syfte stärka 
stadens finansiering av 
kommande års 
investeringsprojekt. 
 
 

Ekonomiska 
uppdrag 

2020-
01-01 
2020-
12-31 

Ej relevant för 
SDN Lundby 

 
Pågående 

Samtliga nämnder och 
styrelser får i uppdrag 
att sträva efter hög 
kostnadstäckning på 
avgiftsbelagda 
verksamheter, där så är 
möjligt. 
 
 

Ekonomiska 
uppdrag 

2020-
01-01 
2020-
12-31 

Beräknas pågå 
hela 2020. 

 
Pågående 

Samtliga nämnder och 
styrelser får i uppdrag 
att bedriva ett digitalt 
effektiviseringsarbete 
under hela 
planperioden. 
 
 

Ekonomiskt 
uppdrag 

2020-
01-01 
2020-
12-31 

Beräknas pågå 
hela 2020. 

 
Pågående 

Samtliga nämnder och 
styrelser får i uppdrag 
att bidra till att minska 
stadens totala 
personalvolym, enligt 
arbetad tid, under 
mandatperioden. 
 
 

Ekonomiskt 
uppdrag 

2020-
01-01 
2020-
12-31 

Beräknas pågå 
hela 2020. 
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Status Uppdrag och 
beskrivning 

Beskrivning av 
budgetuppdrag 

Datum Kommentar 

 Ej 
påbörjad 

Samtliga nämnder och 
styrelser får i uppdrag 
att överse 
implementering av 
Göteborg Stads plan 
för jämställdhet 2019 -
 2023 i stadens 
verksamheter. (SE 
UPPFÖLJNINGSFRÅGA 
TILL 
NÄMND/STYRELSE) 
 
 

Riktat till KS 
(Kommunledningen) 
 
OBS! Uppdraget 
följs enbart upp av 
SLK. 
Nämnd/styrelse har 
fått uppdraget för 
att kunna besvara 
uppföljningsfrågan. 
Uppdraget ska inte 
riktas vidare till 
underliggande 
enheter. 

2020-
01-01 
2020-
12-31 

Nej. I nuläget är 
det inte planerat 
att överse 
implementeringen 
av planen som 
helhet i år. De av 
planens insatser 
som görs inom 
ordinarie 
strukturer 
kommer dock att 
följas upp där. 

 
Avslutad 

Stadsdelsnämnderna 
får i uppdrag att, i 
samverkan med polisen 
och andra sakkunniga, 
fortsatt identifiera 
brottsutsatta och 
otrygga platser och 
förorda vilka områden 
som ska utgöra 
sammanhängande 
paragraf-3 områden. 
 
 

 2020-
01-01 
2020-
12-31 

Ej relevant för 
Lundby 
stadsdelsnämnd. 

 
Pågående 

Stadsdelsnämnderna 
får i uppdrag att 
kontinuerligt utvärdera 
implementeringen av 
värdighetsgarantierna i 
berörda verksamheter. 
 
 

 2020-
01-01 
2020-
12-31 

Beräknas pågå 
hela 2020. 
  

 
Pågående 

Stadsdelsnämnderna 
får i uppdrag att, 
tillsammans med social 
resursnämnd, arbeta 
för att metoder och 
arbetssätt inom 
socialtjänsten bygger 
på beprövad erfarenhet 
och evidens. 
 
 

 2020-
01-01 
2020-
12-31 

Beräknas pågå 
hela 2020. 

 
Avslutad 

Stadsdelsnämnderna 
får i uppdrag att 
uppmuntra till bildande 
av intraprenader inom 
äldreomsorgen. 
 
 

 2020-
01-01 
2020-
12-31 

Genomförs ej. 



 
Delårsrapport augusti 2020 SDN  30 (34) 
SDN Lundby  
 2020-09-15 

Status Uppdrag och 
beskrivning 

Beskrivning av 
budgetuppdrag 

Datum Kommentar 

 
Pågående 

Stadsdelsnämnderna 
får i uppdrag att, i 
samverkan med 
berörda nämnder, 
arbeta för att förbättra 
måltidsupplevelsen 
inom äldreomsorgen 
samt bidra till att maten 
har ett bra 
näringsinnehåll och är 
aptitlig. 
 
 

 2020-
01-01 
2020-
12-31 

Beräknas pågå 
hela 2020. 
  

 
Pågående 

Stadsdelsnämnderna 
får i uppdrag att, i 
samverkan med 
berörda nämnder och 
styrelser, bidra till att 
öka friheten att välja 
boendeform samt att 
verkställa stadens 
äldreboendeplan. 
 
 

 2020-
01-01 
2020-
12-31 

Beräknas pågå 
hela 2020. 
  

 
Pågående 

Stadsdelsnämnderna 
får i uppdrag att 
utvärdera utbudet av 
och kännedomen om 
socialt innehåll för 
äldre samt ta fram 
förslag på hur 
erbjudanden om 
gemenskap och daglig 
utevistelse kan 
förstärkas i samverkan 
med civilsamhället. 
 
 

 2020-
01-01 
2020-
12-31 

Beräknas pågå 
hela 2020. 
  
  

 
Pågående 

Stadsdelsnämnderna 
får i uppdrag att, i 
samverkan med 
berörda nämnder och 
styrelser, utvärdera 
möjligheterna till, och 
utbudet av, fortbildning 
och vidareutbildning 
för medarbetarna inom 
äldreomsorgen. 
 
 

 2020-
01-01 
2020-
12-31 

Beräknas pågå 
hela 2020. 
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Status Uppdrag och 
beskrivning 

Beskrivning av 
budgetuppdrag 

Datum Kommentar 

 
Pågående 

Stadsdelsnämnderna 
får i uppdrag att, 
tillsammans med 
berörda nämnder, 
utvärdera utbudet av 
och kännedomen om 
socialt innehåll för 
människor med 
funktionsnedsättning 
och ta fram förslag på 
hur det sociala 
innehållet kan 
förstärkas. 
 
 

 2020-
01-01 
2020-
12-31 

Beräknas pågå 
hela 2020. 

 Ej 
påbörjad 

Stadsdelsnämnderna 
får i uppdrag att 
säkerställa att stadens 
nya rutin för 
motprestation för 
försörjningsstöd 
efterlevs. 
 
 

 2020-
01-01 
2020-
12-31 

Förvaltningen 
inväntar rutin. 

 
Pågående 

Stadsdelsnämnderna 
får i uppdrag att, i 
samverkan med 
Förvaltnings AB 
Framtiden, säkerställa 
att rutiner för bistånds- 
och behovsprövning 
följs samt att inte 
bistånd ges för svarta 
hyror. Syftet med detta 
är att inga ockerhyror 
ska utgå. 
 
 

 2020-
01-01 
2020-
12-31 

Beräknas pågå 
hela 2020. 

5.1.2 Budgetuppdrag från KF:s budget 2019 
Status Uppdrag och 

beskrivning 
Beskrivning av 
budgetuppdrag 

Datum Kommentar 

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

 2019-01-01 
2020-12-31 

Ej relevant för 
Lundby 
stadsdelsnämnd. 
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Status Uppdrag och 
beskrivning 

Beskrivning av 
budgetuppdrag 

Datum Kommentar 

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

 2019-01-01 
2020-12-31 

Genomförs ej. 

5.1.3 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför 
budgetbeslut 
Status Uppdrag och 

beskrivning 
Beskrivning av 
budgetuppdrag 

Datum Kommentar 

 
Avslutad 

Uppdrag att inleda 
projektet 
måltidsvänner 
 
 

 2018-
05-17 
2020-
12-31 

Information i 
årsrapport SDN 
Lundby 2020-02-04. 

 
Avslutad 

Byggnadsnämnden, 
fastighetsnämnden 
och 
stadsdelsnämnden 
Lundby får i uppdrag 
att samlat, i 
samverkan med 
bland annat 
lokalsekretariatet, 
säkerställa en 
lösning för 
grundskola i linje 
med redovisade 
strategier som 
återfinns i PM -
Strategier för att 
täcka behov av 
ytterligare skolplatser 
i Eriksberg 
 
 

 2018-
11-14 
2020-
12-31 

Information i 
årsrapport SDN 
Lundby 2020-02-04. 
Överfört till 
grundskolenämnden. 

 
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”. 
 
 

 2019-
01-31 
2020-
12-31 

Information i 
årsrapport SDN 
Lundby 2020-02-04. 
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Status Uppdrag och 
beskrivning 

Beskrivning av 
budgetuppdrag 

Datum Kommentar 

 
Avslutad 

Alla stadens nämnder 
och bolagsstyrelser 
som har fordon får i 
uppdrag att utse en 
mobilitetsansvarig 
för sin verksamhet 
samt att tillse att den 
mobilitetsansvarige 
får adekvat utbildning 
via Göteborgs Stads 
Leasing AB. 
 
 

 2020-
03-19 
2020-
12-31 

Genomförs ej. 

 
Pågående 

Stadsdelsnämnderna 
ges i uppdrag att ta 
fram rutiner och 
sammanställa 
statistik över 
individer som förs ut 
ur landet på grund av 
hedersrelaterade 
anledningar. 
 
 

 2020-
03-19 
2020-
12-31 

Beräknas pågå året 
ut. 

 
Pågående 

Stadsdelsnämnderna 
får i uppdrag att, i 
samverkan med 
berörd facklig 
organisation, 
ombesörja att 
tillräcklig restid och 
utrymme för 
kringuppgifter med 
anledning av 
pandemin inplaneras 
i arbetstagarnas 
scheman inom 
hemtjänsten. 
 
 

 2020-
06-16 
2020-
12-31 

Beräknas pågå hela 
2020. 
  
  
  

 
Avslutad 

Stadsdelsnämnderna 
får i uppdrag att 
utöka de särskilda 
Corona-teamen i 
hemtjänstens 
uppdrag till att även 
omfatta nattpass 
alternativt inrätta 
särskilda team 
nattetid. 
 
 

 2020-
06-16 
2020-
12-31 

Genomfört. 
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Status Uppdrag och 
beskrivning 

Beskrivning av 
budgetuppdrag 

Datum Kommentar 

 
Avslutad 

Stadsdelsnämnderna 
och social 
resursnämnd får i 
uppdrag att förbereda 
för att ta del av 
regeringens 
aviserade 
äldreomsorgslyft där 
personal inom 
äldreomsorgen får 
möjlighet att utbilda 
sig till vårdbiträde 
eller undersköterska 
på betald arbetstid, 
för studier på deltid 
eller heltid, inom 
yrkesvux. Samverkan 
ska ske med 
nämnden för 
arbetsmarknad och 
vuxenutbildning samt 
Göteborgsregionens 
kommunalförbund. 
 
 

 2020-
06-16 
2020-
12-31 

Genomfört. 
  

 
Avslutad 

Samtliga nämnder 
och bolag får i 
uppdrag att införa 
verksamhetsspecifika 
klimatmål som en del 
i det ordinarie 
uppföljningssystemet 
senast 2020. Målen 
ska vara baserade på 
att vi globalt uppnår 
1,5-gradersmålet. 
 
 

 2020-
08-20 
2020-
12-31 

Genomförs ej. 
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