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1 Uppföljning av effekter och 
åtgärder med anledning av 
covid-19 pandemin. 

1.1 Hur har pandemin påverkat verksamheten 
under våren och sommaren? 
Pandemin under våren 2020 har inneburit att tillgängliga resurser varit ansträngda 
och belastningen på verksamheterna periodvis varit stor. 

Verkställighet av beslut och påverkan på närstående 

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. Under vecka 33 2020 fanns 25 
lediga äldreboendelägenheter i Lundby, alla var dock inte tillgängliga omgående. 
Lundby har också haft tom lägenhet på bostad med särskild service till följd av att 
brukare flyttat in senare med anledning av Covid-19. 

Antal enskilda med hemtjänst samt antal beviljade hemtjänsttimmar har minskat 
under våren 2020. Enskilda har tackat nej till insatser i större utsträckning än 
vanligt på grund av Covid-19. Brukare som avstår helt från hemtjänst är i huvudsak 
personer med serviceinsatser. Även inom boendestöd och daglig verksamhet har 
brukare tackat nej till enskilda insatser. 

För att minska smittspridning infördes besöksrestriktioner på äldreboendeoch 
bostad med särskild service från mars. 

Äldreboende 

Inom område äldreboende har måltidssituationen och aktiviteterna anpassats till 
folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta i kombination med besöksförbud 
har lett till risk för social isolering. Metodutvecklare har intervjuat hyresgäster på 
ett av Lundbys äldreboenden där flera hyresgäster uppger att man saknar besök av 
anhöriga och social gemenskap. 

Demensenheterna på äldreboende har under flera år arbetat med "nollvision" med 
målet om en demensomsorg utan begränsningsåtgärder. Hyresgästernas möjlighet 
att röra sig fritt i husen har öppnats upp men nuvarande risk för smitta har 
begränsat hyresgästernas möjligheter till detta. 

Äldreboendenas lokalutformning har påverkat förutsättningar att kunna hålla 
avstånd då exempelvis små personalutrymmen, små allmänna utrymmen och 
delade kontor försvårar. 
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Arbetsmiljö 

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. 

Folkhälsa 

Träffpunkternas öppna verksamhet stängde 2020-03-12 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 öppna verksamheterna har stängt. 

Det strategiska arbetet inom folkhälsoområdet har fått ändrade förutsättningar i och 
med restriktioner och av att de kommunala verksamheternas ändrade fokus. Flera 
av årets planerade folkhälsosatsningar, både insatser riktade till medborgare och 
utbildningsinsatser inom förvaltningen, är inte genomförbara. 

Kultur och fritid 

Flunsåsparkens säsong är framskjuten till hösten och blir eventuellt inställd om inte 
gränsen för 50 personer avskaffas eller att verksamheten kan genomföras utifrån 
den innan utomhussäsongen upphör. Anpassade framträdanden har genomförts 
utanför äldreboenden i stadsdelen. Kulturskolan har fortsatt sin verksamhet med 
vissa anpassningar och deltar även i lovverksamhet. Fritid och ungdomssatsning 
har gjort en satsning på lovverksamhet för barn och unga för att minska risk för 
social oro. Föreningsverksamheten har stimulerats med ökat stöd och ekonomiska 
bidrag. 

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. 

Lundby stadsdelsförvaltning har under våren haft avsevärt högre sjuklönekostnader 
än tidigare år men har fått kompensation från Försäkringskassan för all 
sjuklönekostnad under perioden april-juli med 9 Mkr. Eftersom all sjukfrånvaro 
inte har kunnat eller behövt vikarietillsättas, har detta skapat en positiv 
nettokostnadseffekt för förvaltningen under perioden om cirka 1,5 mkr. 

Utbetalningarna av försörjningsstöd har ökat under våren med 7,3 procent jämfört 
med samma period föregående år och bedömningen är att ökningen kommer 
fortsätta under hösten.  

Antalet ansökningar om korttidsvistelse och lägenhet i särskilt boende inom 
äldreomsorgen har minskat vilket har medfört ett underskott ur ett 
myndighetsperspektiv på 4 mkr. Ett ökat antal tomma lägenheter i äldreboende 
under pandemin har lett till minskade intäkter med cirka 1 mkr. 
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Förvaltningen bedömer vidare att utökade ramar för 2020 med 22,5 mkr på helår, 
kompensation för sjuklönekostnader med cirka 10 mkr till och med september 
2020 samt statliga medel inom psykisk hälsa och habiliteringsersättning på 
sammanlagt 4,7 mkr kommer dock balansera för ökade kostnader och sannolikt 
generera ett överskott för stadsdelen. Dessutom har stadsdelen ansökt om cirka 7 
mkr för merkostnader kopplat till Covid-19 som inte finns medräknade i 
prognosen.  

1.2 Vilka åtgärder har vidtagits för att 
begränsa/eliminera negativa konsekvenser 
för verksamheten samt vilka effekter har 
uppstått av åtgärderna? 
Sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvård 

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. 

Möblering i gemensamma utrymmen har anpassats till Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer om avstånd. Hyresgästerna har också haft möjlighet att äta i sin 
lägenhet. 

För att minska risk för social isolering har verksamheten har köpt in iPads och 
uppmuntrat hyresgästerna att hålla digital kontakt med sina anhöriga. 
Hyresgästerna har erbjudits möjlighet till besök av anhöriga utomhus via skärmar 
av plexiglas. På ett av äldreboende har det funnits tillgång till ett tält. 

Hälsofrämjande förebyggande enheten har efter stängning av den öppna 
verksamheten på träffpunkterna ställt om sin verksamhet. Enheten har bland annat 
kontaktat personer som brukar besöka träffpunkterna, varit i alla stadsdelens 
primärvårdsområden för att informera och lämna kontaktuppgifter, haft ett utbud 
på sociala medier och informerat om stadens kostnadsfria erbjudande om digitalt 
stöd för de som är över 65 år. Information om förebyggande enheten samt en 
kartläggning av affärer i stadsdelen som möjliggör inköp vid vissa tider för 
riskgrupper har skickats till alla ensamhushåll där den boende är 80 år eller äldre 
(cirka 500 personer). Det har också erbjudits utomhusaktiviteter i mindre grupper 
eller enskilda promenader. Verksamheten har erbjudit samtalsstöd till anhöriga i 
promenadform. 

Sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder 

Vissa bostäder med särskild service har under sommaren stärkt upp med ytterligare 
vikarier och fler timvikarier inom bemanningsenheten har rekryterats. Vikarierna 
avgränsas till så få enheter som möjligt i syfte att förhindra smittspridning. Inom 
övriga utförarverksamheter inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinder 
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har det ännu inte funnits behov av att stärka upp bemanningen med anledning av 
pandemin. Inom myndighetsutövningen har viss förstärkning inom barn och unga, 
vuxen och våld i nära relationer bland annat gjorts för att vid behov kunna möta ett 
ökat inflöde av nya ärenden. 

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 (skola-socialtjänst-polis-fritid). 

En förstärkning har gjorts med en enhetschef till bostad med särskild service och 
ett chefsstöd inom administration och bemanning till första linjens chefer inom 
funktionshinderområdet. Dessa åtgärder pågår året ut för att underlätta för första 
linjens chefer att utöva sitt arbetsmiljöansvar under pandemin. 

Område kultur och fritid 

För att minska risken för social oro och stärka det förebyggande arbetet med barn 
och unga har två fritidsledare anställts för resten av 2020. Dessa arbetar i den 
ordinarie verksamheten, framför allt på Fyrklövern. 

Förvaltningen har lyckats hålla i det arbete som görs inom ramen för 
sommarlovssatsningen. En medarbetare som arbetat med Football Friday för en 
förening har från och med sommaren anställts i förvaltningen. Denna verksamhet 
har nu säkrats för resten av året via en IOP med BK Häcken och 
ungdomssatsningen Hisingen. Ett antal lärare inom kulturskolan har arbetat med 
kulturskoleverksamhet för barn och unga på Hisingen under sommaren. De 
Lundbyungdomar som ansökte om ferieplats erbjöds en plats under sommaren. 

Bemanning och testning av medarbetare 

Förvaltningen genomförde ett intensivt arbete för att säkra bemanningen under 
sommaren. Fler timvikarier än vid 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 började med egentestning av medarbetare den 29 april 2020. 
Testningen görs på medarbetare med så milda symtom att hen i vanliga fall hade 
gått till jobbet. Företagshälsovård har anlitats för assistans med utförandet av 
testning. Detta för att säkerställa kvalitet i testningen och en bättre upplevelse för 
medarbetarna. Fram till och med 31 juli har 342 tester genomförts på medarbetare. 
75 procent av medarbetarna har kunnat återgå i arbete efter test. 

1.3 Vilka konsekvenser ser ni för verksamheten 
framöver om samhället fortsätter att 
påverkas av pandemin? 
Verkställighet av beslut och påverkan på närstående och folkhälsa 

Förvaltningen har sedan pandemins utbrott sett att individer till följd av rädsla att 
smittas väljer att avstå beviljad insats, till exempel genom att avböja besök från 
hemtjänst, boendestöd eller undvika att gå till sin dagliga verksamhet. Om 
samhället fortsätter att präglas av pandemin är det viktigt att bevaka och i 



 

Extra uppföljning med anledning av covid-19  6 (7) 
SDN Lundby  
 2020-08-19 

reviderad 
2020-09-14 

möjligaste mån skapa kompensatoriska åtgärder som främjar den psykiska hälsan 
hos de brukare som till följd av oro väljer att avstå sina insatser från socialtjänsten. 

En fortsatt pandemi riskerar ge negativa effekter på folkhälsan som en konsekvens 
av långvarig social isolering och ensamhet. Detta ökar behovet av förvaltningens 
förebyggande verksamheter, samtidigt som verksamheterna behöver fortsätta hitta 
nya arbetssätt för att säkerställa en säker verksamhet ur smittspridningssynpunkt. 

Förvaltningen ser behov av fortsatt hög omfattning på kultur- och fritidsverksamhet 
för barn och unga för att säkra trygghet och minska risken för social oro. Riskgrupp 
är unga vuxna som inte kommit in på arbetsmarknaden eller har möjlighet att 
studera. Det kommunala aktivitetsansvaret kan behöva förstärkas och breddas för 
att möta dessa behov utifrån en ökad ungdomsarbetslöshet. 

En långvarig pandemi riskerar påverka förvaltningens möjligheter till samordning 
av insatser runt den enskilde med aktörer som saknar eller har begränsade 
möjligheter till samverkan till följd av pandemin. 

Kompetensförsörjning 

Medarbetares och chefers förutsättningar och möjlighet till återhämtning behöver 
följas noga. Arbetet med att höja kompetens inom basal hygien och 
skyddsutrustning behöver fortsätta. 

Ekonomiska konsekvenser 

Enligt Arbetsförmedlingens bedömning för år 2020 och 2021 kommer 
arbetslösheten fortsätta att öka dramatiskt och antalet inskrivna arbetslösa i landet 
bedöms överstiga 600 000 i början av nästa år. Detta medan långtidsarbetslösheten 
väntas öka till historiskt höga nivåer (Arbetsförmedlingens pressmeddelande 16 
juni 2020). Vad den tilltagande arbetslösheten kommer att få för ekonomiska 
konsekvenser i form av utbetalning av försörjningsstöd är inte känt, utan får visa 
sig på sikt. Förvaltningen bedömer det dock vara troligt att behovet av 
försörjningsstöd kommer att öka. 

Pandemin påverkar befintliga processer kring boendeplacering för funktionshinder 
i staden. Samverkan mellan myndighet och utförare påverkas och tiden för 
verkställighet förlängs. Vad gäller nybyggnationer av bostäder med särskild service 
har även dessa blivit försenade med anledning av Covid-19, vilket på sikt kan få 
ekonomiska konsekvenser då staden tvingas använda sig av externa lösningar för 
att kunna verkställda beslut. 

1.4 Hur planerar förvaltningen för att möta dessa 
konsekvenser? 
Generellt behöver förvaltningen fortsätta de åtgärder som införts under våren (se 
avsnitt 1.2). Dessa handlar om att förhindra smittspridning genom en bemanning 
som ger förutsättningar för kohortvård, kompetens inom basala hygienrutiner och 
skyddsutrustning och att säkra kompetensen inom hälso- och sjukvård. Det handlar 
också om att minska social oro genom utökning av resurser riktade mot barn och 
unga och att arbeta förebyggande för folkhälsa och möta eventuella ökade behov av 
stöd från socialtjänsten. 
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1.5 Vilka behov av samarbeten/samverkan i 
staden bedömer ni behövs för att säkra 
fortsatt leverans av ert grunduppdrag? 
För att kunna säkra fortsatt leverans av grunduppdraget behöver redan befintliga 
samarbeten och samverkan bibehållas och i vissa fall intensifieras: 

• SSPF samt samverkan med civilsamhälle och fastighetsägare gällande 
trygghetsfrågor och för att motverka social oro. 

• Det kommunala aktivitetsansvaret för att möta unga vuxna som har små 
möjligheter att få arbete eller att studera. 

• Förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen (exempelvis genom 
Skolan mitt i Lundby) för att barn och ungas behov av stöd och omsorg ska 
identifieras, uppmärksammas och tillgodoses 

• Arbetsmarknad och vuxenutbildning (ArbVux) för att skapa förutsättningar 
för utbildning och arbete även under rådande omständigheter. 

• Boendesamordning kring förmedling av lägenheter i äldreboende. 
• Planeringsorganisationen funktionshinder och samverkan med övriga 

stadsdelar kring boendefrågor funktionshinder för att finna gemensamma 
riktlinjer om hur boendena ska agera under dessa extraordinära 
förhållanden. 

• SPINK för att brukare ska erbjudas rätt insats till rätt kostnad. 
• Samarbetet kring Hisingsgemensamma resurser som familjehem och 

Sambuh (HVB och stödboende för ungdomar 16-20 år). 
• Samverkan med regionen och närområdessamverkan är betydelsefullt. 

Nära kontakt och dialog med smittskyddsenhet och vårdcentraler inom 
ramen för närområdessamverkan (NOSAM) är och kommer att vara viktigt 
vid en eventuell ny smittspridning. 

• Fortsatt samarbete i stadens nätverk för förebyggande hälsofrämjande 
enheter. 

• Intraservice - digitalisering. Verksamheten behöver stöd i att utveckla 
möjligheter till digitala arbetsplatser och digital service och tjänster, som är 
säker ur smittspridningssynpunkt. 
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