
 

 

Göteborgs Stad Lundby, tjänsteutlåtande 1 (3) 

  

   

Ekonomisk lägesrapport per maj  

Förslag till beslut 
Stadsdelsnämnden Lundby godkänner förvaltningens ekonomiska lägesrapport per maj 

2020.  

Sammanfattning 
Stadsdelsförvaltningen Lundby har upprättat ekonomisk lägesrapport per maj 2020 i 

enlighet med Göteborg Stads budget- och uppföljningsprocess. 

Budgetavvikelse till och med maj visar ett överskott på 11 921 tkr för befolkningsramen. 

Årets prognos totalt för stadsdelsnämnden är ett nollresultat.  

Samtidigt som förvaltningen redovisar nollprognos råder stor osäkerhet kring de 

ekonomiska konsekvenserna till följd av Covid-19. Prognosen är dock oförändrad jämfört 

med föregående rapport och förvaltningen bedömer att kostnadslättnader och ökad 

finansiering balanserar de högre kostnader som pandemin kan komma att medföra 2020. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Den ekonomiska lägesrapporten beskriver ekonomiskt resultat och prognos för 

stadsdelsnämnden till och med redovisad månad samt bakomliggande orsaker. Mer 

utförlig information om verksamhetsutveckling i relation till både brukare och 

medarbetare redovisas i samband med uppföljningsrapporterna.   

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

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningens ekonomiska lägesrapporter syftar till att skapa förutsättningar för 

ekonomisk stabilitet och hållbarhet över tid. Det kan bidra positivt till kontinuitet för 

organisation och dem verksamheten är till för samt på sikt motverka Lundbybornas 

ojämlika skillnader i livsvillkor. 

Samverkan 
Information om ärendet lämnas på förvaltningsgemensam samverkansgrupp 2020-06-22.  

Ärendet  
Förvaltningen har upprättat ekonomisk lägesrapport och prognos baserat på april månads 

redovisning utifrån befolkningsramen, enligt Göteborg Stads budget- och 

uppföljningsprocess. 
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Beskrivning av ärendet 

1. Uppföljning av driftsbudget 

Resultatredovisning i sammandrag 

  Period Helår 

 Utfall Budget Avvikelse 
Utfall fg 

år 
Prognos Fg prognos Budget 

Bokslut fg 
år 

Intäkter 164 281 204 028 -39 747 152 156 457 917 472 257 490 844 368 238 

Kostnader 603 455 655 123 51 668 585 562 1 512 417 1 526 757 1 545 344 1 385 104 

Kommunbidrag 439 382 439 382 0 422 055 1 054 500 1 054 500 1 054 500 1 013 400 

Resultat 208 -11 713 11 921 -11 351 0 0 0 -3 466 

 

Utfall till och med perioden 
Resultat till och med maj för förvaltningen som helhet visar ett överskott på 11 921 tkr. 

Sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvård (ÄO-HSV) redovisar ett överskott på 

4 053 tkr som beror på lägre kostnader inom stadsdelens äldreboenden samt den 

sektorsgemensamma bufferten. Samtidigt går antalet korttidsplatser och hemtjänsttimmar 

ner. 

Sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder (IFO-FH) redovisar ett 

underskott på 0,9 Mkr. Kostnader för LVM-ärenden inom vuxenenheten samt 

placeringskostnaden som överstiger Migrationsverkets schablon inom EKB har ökat 

under våren. Dock uppvisar sektorn minskade kostnader för köpt psykiatriboende och stor 

minskning av kostnader för institutionsvård inom enheten för barn och unga. 

Område Kultur och fritid redovisar ett överskott som beror på att området har normalt en 

kostnadsförskjutning till andra halvåret. 

Stödfunktioner och förvaltningsgemensamt redovisar ett överskott som beror på att det 

förvaltningsgemensamma buffert finns bokfört här. Dessutom har stadsdelen under april 

och maj månad fått kompensation för samtliga sjuklönekostnader motsvarande totalt 

5 700 tkr. 

Prognos 

Stadsdelen redovisar en nollprognos för helåret. 

Sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvård redovisar en nollprognos. Prognosen 

innefattar utfall av antalet permanenta äldreboendeplatser som följer boendeplanen samt 

att antalet korttidsplatser ligger på den budgeterade nivån. Vidare vidtar förvaltningen 

åtgärder i form av förflyttning av personal mellan enheter samt till specialistteam inom 

hemtjänstområdet för att nå rätt kostnadsnivå. 

Sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder redovisar en nollprognos vilket 

är en försämring jämfört med föregående rapport. Försämringen beror på ökade kostnader 

avseende institutionsvård LVM. Prognosen innefattar en viss kostnadsökning och ett 

beräknat inflöde inom område myndighet baserat på tidigare års nivå. 

Område Kultur och fritid redovisar en nollprognos på helår. 

Förvaltningsgemensamt och stödfunktioner redovisar sammantaget en nollprognos. 
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Det råder stor osäkerhet kring de ekonomiska konsekvenserna till följd av Covid-19. 

Kostnadsutvecklingen är osäker med risker för ökade kostnader, men även tillfälliga 

ekonomiska lättnader avseende till exempel sjuklönekostnader. Prognosen är dock 

oförändrad jämfört med föregående rapport, vilket innebär att ett nollresultat förväntas för 

helåret. Förvaltningen bedömer att kostnadslättnader och ökad finansiering balanserar de 

högre kostnader som covid-19 kan komma att medföra 2020.  

Eget kapital  

Bokslutsberedningen för 2019 reglerar eget kapital för respektive nämnd medan intervall 

för lägsta och högst nivå av eget kapital fastställts i Regler för ekonomisk planering, 

budget och uppföljning. Enligt beslut i kommunstyrelsen den 15 april 2020 får de 

nämnder med ett utgående eget kapital som är lägre än den lägsta nivån i intervallet sitt 

eget kapital återställt till den lägsta nivån. För Lundby innebär det att eget kapital 

justerades från 12 109 tkr enligt bokslut 2019 till 30 000 tkr efter reglering.  

 

2. Utveckling försörjningsstöd 

  
Till och med 

aktuell månad 

Motsvarande 
period 

föregående år 
Förändring 

Nettokostnad 
försörjningsstöd, tkr 

23 218 21 818 6% 

Antal hushåll med 
försörjningsstöd, 
genomsnitt per månad 

558 505 10% 

 

Ökningen i antalet hushåll kan delvis förklaras av ett högt inflöde under första delen av 

året. Verksamheten bedömer att de personer som ansöker inte är arbetssökande, utan står 

långt ifrån arbetsmarknaden. Dessutom är många klienter i ett aktivt missbruk. Även 

utflödet försvåras eftersom de som är arbetssökande har svårare att få arbete utifrån det 

rådande konjunkturläget i samhället. 

Nettokostnaden har ökat med sex procent jämfört med samma period föregående år. 

Kostnadsutvecklingen beror på svårigheter med att följa upp försörjningsstödsärenden. 

Försörjningsstödsenheten kan inte i någon större utsträckning ha planeringsmöte med sina 

klienter. Alla insatser vars syfte är att hjälpa klienter till egen försörjning är stängda 

förutom Kompetenscenter, där Lundby i dagsläget har få klienter. Sjukvården tar inte 

heller emot besök, vilket gör det svårt att samarbeta i dessa ärenden. Vidare har 

verksamheten minskat på en del kontroller, exempelvis mindre kvitto för lokala resor, för 

att undvika att klienter kommer till socialkontorets reception. 

  

Stadsdelsförvaltning Lundby 
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Kamila Othman  

Ekonomichef   


