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Delårsrapport per augusti 2020  

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

1. Stadsdelsnämnden godkänner delårsrapport per augusti 2020. 

2. Stadsdelsnämnden översänder rapporten till kommunstyrelsen. 

3. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Enligt stadens uppföljningsstruktur översänder stadsdelsnämnden delårsrapport per 

augusti 2020 till kommunstyrelsen. Delårsrapporten innehåller väsentlig styrinformation 

till kommunledningen, övrig uppföljning till kommunledningen, styrinformation till 

stadsdelsnämnden och ekonomisk prognos per augusti. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Uppföljningsrapporten med prognos per augusti är en del i nämndens arbete med god 

ekonomisk hushållning och bidrar till att verka för en rättvisande bild av verksamheten 

och ekonomin för att möjliggöra relevanta analyser och beslut. 

Förvaltningen ser flera perspektiv i omvärlden som påverkar möjlighet till ekonomi i 

balans. Ett av dem är bostadsbristen i Göteborg som är ett stort problem och 

förvaltningen ser att personer med låg inkomst drabbas särskilt och barn riskerar att växa 

upp i hemlöshet. Bristen på bostäder med särskilt service innebär risk att gynnande beslut 

inte kan verkställas.  

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. Eftersom all sjukfrånvaro inte har kunnat eller behövt 

vikarietillsättas, har detta skapat en positiv nettokostnadseffekt för förvaltningen under 

perioden. Även antalet hushåll samt utbetalningarna av försörjningsstöd har ökat under 

våren 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 överskott ur ett myndighetsperspektiv. Ett ökat antal 

tomma lägenheter i äldreboende under pandemin har lett till minskade intäkter. 
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Förvaltningen bedömer vidare att utökade ramar för 2020, kompensation för 

sjuklönekostnader samt statsbidrag kommer balansera för ökade kostnader och sannolikt 

generera ett överskott för stadsdelen. 

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

Bedömning ur social dimension 
Lundby stadsdelsförvaltning har fortsatt fokus på barn, både utifrån verksamhetsansvar 

för till exempel kulturskola och fritidsverksamhet, men också utifrån befolkningsansvaret 

som fortsatt ligger på stadsdelsnämnden enligt reglementet. Former för samverkan kring 

barn och unga av stor vikt för att utjämna barns skillnader i uppväxtvillkor och 

måluppfyllelse i skolan.  

Samverkan 
Samverkan sker i förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2020-09-15.  

Bilagor 
1. Delårsrapport per augusti 2020 SDN Lundby  

2. Uppföljning av nämndens internkontrollplan 

3. Extra rapportering utifrån Covid-19 2020-08-19 reviderad 2020-09-14 

4. Uppföljning av åtgärder utifrån revisionens rekommendationer 
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Ärendet  
Stadsdelsnämnden godkänner delårsrapport per augusti som innehåller väsentlig 

styrinformation till kommunledningen, övrig uppföljning till kommunledningen och 

styrinformation till nämnden.  

Beskrivning av ärendet 
Utifrån stadens uppföljningsstruktur godkännes stadsdelsnämnden delårsrapport per mars. 

Delårsrapporten innehållet, utöver sammanfattningen, väsentlig styrinformation till 

kommunledningen, övrig uppföljning till kommunledningen och styrinformation till 

nämnden.  

Sammanfattning av rapporten och prognos per augusti 

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.  
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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 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. 

Förvaltningens bedömning 
I detta tjänsteutlåtande gör förvaltningen ingen egen bedömning utan hänvisar till ärendet 

som helhet.  
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