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1 Sammanfattning 
Ekonomiskt utfall och prognos per mars 

Sammantaget har stadsdelsnämndens ekonomi varit stabil under årets första 
kvartal. Resultat till och med mars för förvaltningen som helhet visar ett överskott 
på 6 533 tkr. Både sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvård (ÄO-HSV) och 
sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder (IFO-FH) redovisar ett 
överskott  för perioden. 

Stadsdelsnämnden redovisar en nollprognos för helåret. Sektor äldreomsorg samt 
hälso- och sjukvård redovisar en nollprognos medan sektor individ- och 
familjeomsorg samt funktionshinder prognostiserar ett överskott på 1 200 tkr. 
Förvaltningsgemensamt och stödfunktioner prognostiserar sammantaget ett 
underskott på 1 200 tkr utifrån en alltför osäker bedömning av pandemins effekter 
så tidigt på året. 

Förvaltningen bedömer att nollprognosen för stadsdelen innehåller risker och att 
sektorernas anpassningar behöver ge planerad effekt. Dessutom råder det stor 
osäkerhet kring de ekonomiska konsekvenserna till följd av det nya coronaviruset. 
Kostnadsutvecklingen är osäker med risker för ökade kostnader, men även 
tillfälliga ekonomiska lättnader avseende till exempel sjuklönekostnader. 

Kompetensförsörjning 

Stadsdelsnämndens intensiva arbete med att minska sjukfrånvaro har gett god 
effekt. Resultatet för 2019 är en minskning med 0,8 procentenhet. Ett av 
stadsdelsnämndens arbetsmiljömål för 2020 är att minska sjukfrånvaron med en 
procentenhet genom att hålla i arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering. 

Personalomsättningen ökade med 1,4 procentenhet mellan 2018 och 2019. Vissa 
yrkesgrupper så som sjuksköterskor och chefer har dock minskat. 
Stadsdelsnämndens arbetsmiljömål är att bibehålla en personalomsättning på 13,5 
procent även under 2020. 

Covid-19 

Stadsdelsnämnden rapporterar en avvikelse till kommunledningen med anledning 
av Covid-19. Till följd av Covid-19 har stadsdelsnämnden vidtagit såväl 
långsiktiga som kortsiktiga åtgärder för att minska smittspridningen och för att 
säkerställa samhällsviktig verksamhet. 

Staden kommer använda befintliga strukturer för samverkan, så som 
trygghetsarbetet genom trygg-i och samverkan skola-socialtjänst-polis-fritid 
(SSPF) för att hantera social oro i samband med Covid-19. Fritid och kulturskolan 
samverkar över Hisingen för att hålla verksamheterna igång i största möjliga mån. 
Särskilt fokus riktas mot utsatta områden. 
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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 med anledning av Covid-19. 

Konsekvenser för de verksamheten är till för 

Fokus på att prioritera insatser. Förebyggande verksamhet för äldre i form av träffpunkter 
är stängda. Besöksförbud på äldreboenden och vissa bostäder med särskild service. 
Socialt innehåll på äldreboendena görs inte i samma omfattning utan fokuserar på 
individuella aktiviteter hos hyresgästen.  
Enskilda tackar nej till insatser och får inte sina behov tillgodosedda. 

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer 

Ökad belastning utifrån bemanningssituationen under pandemin. Tillgången till vikarier är 
generellt god i Lundby stadsdelsförvaltningen för tillfället. Chefer lägger mycket tid på 
bemanning och att stötta i rutiner kring skyddsutrustning. 

Ekonomiska konsekvenser 

Det finns risk för att ekonomin påverkas. 

Vidtagna åtgärder 

Vissa enheter har minskad bemanning. Vissa insatser som inte är nödvändiga prioriteras 
bort. 

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 1,8 % 5,1 % 

Personalvolymsutveckling ordinärt boende 
och förebyggande verksamhet -8,1 % -6,8 % 

Antal hemtjänsttimmar (65- år) -8,6 % -5,5 % 

Antal personer med hemtjänst (65- år) -6,2 % -7,3 % 

Antal nyttjade boendeplatser egen befolkning 
inklusive korttidsplatser 6,6 % 2,5 % 
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Antal nyttjade korttidsplatser egen befolkning -3,2 % -5,7 % 

Personalvolymsutveckling äldreboende -0,1 % -3,2 % 

Antal nyttjade boendeplatser, egen prod inkl. 
korttidsvistelse -1,7 % -5,5 % 

Sektorns nettokostnadsutveckling förklaras i huvudsak av lönerörelsen, underskott 
inom område hemtjänst och ökat behov av lägenhet i särskilt boende. 

Antalet personer med hemtjänst har minskat i jämförelse med föregående år. 
Bidragande orsaker bedöms vara höjd taxa samt minskad benägenhet att nyttja 
hemtjänst under Covid-19. 

Antal beviljade hemtjänsttimmar har minskat. Detta bedöms vara resultat av 
omprövningar av beslutade timmar för att säkerställa rätt tid i förhållande till 
behov.  

Personalvolymsutveckling ordinärt boende har minskat från föregående år. 
Underskottet inom hemtjänsten pekar på att verksamheten ej lyckats anpassa 
personalvolymen till det minskade antalet timmar. 

Behovet av lägenhet i särskilt boende är i perioden högre än föregående år medan 
behovet av korttidsplats har minskat något. På helår bedöms behovet av 
korttidsplats fortsätta minska men ej tillräckligt för att balansera upp ett ökat behov 
av särskilt boende. 

Anpassning till lägre produktion på grund av renovering av en enhet på 
Fyrväpplingsgatans äldreboende förklarar den minskande 
personalvolymsutvecklingen inom område äldreboende. 

Antal nyttjade boendeplatser, egen produktion har minskat. Detta bedöms främst 
bero på tomställning av en enhet på Fyrväpplingsgatans äldreboende inför 
kommande renovering. Det finns även en minskning jämfört med föregående år 
vad det gäller korttidsvistelser, vilket bedöms bero på ett minskat nyttjande av 
avlösningsplatser kopplat till Covid-19. 

2.1.3 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 3,4 % -2,8 % 

- varav nettokostnadsutveckling 
försörjningsstöd 4,1 % 12,0 % 

Personalvolymsutveckling 17,1 % 2,2 % 

Antal vårddygn barn & unga, institutionsvård -25,6 % -20,2 % 

Antal barn och unga i familjehem -18,3 % -17,6 % 

Antal vårddygn vuxna, institutionsvård -0,4 % -11,1 % 
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Antal boendedygn, Boendeverksamheten och 
övrigt boende 6,9 % -5,1 % 

Antal hushåll med försörjningsstöd (snitt 
rullande tolvmånadersperiod apr - mar) 5,2 % 6,7 % 

Nettokostnadsutvecklingen inom individ- och familjeomsorg har ökat något under 
första kvartalet jämfört med samma period föregående år. Utvecklingen förklaras 
av ett ökat behov av försörjningsstöd samt viss ökning av antalet sociala 
boendedygn. Arbete med framtagen åtgärdsplan fortgår och förväntas bidra till en 
minskad nettokostnadsutveckling på helår. 

Antalet vårddygn för barn och unga minskar 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. 

Antalet vårddygn för vuxna minskar något jämfört med föregående år. Samtidigt 
utgör kostsamma institutionsplaceringar enligt LVM en fortsatt ekonomisk risk. 

Kostnaderna för socialt boende överstiger budget under årets första kvartal, men 
förväntas minska på helår med hjälp av nuvarande strategier för färre boendedygn. 

Som väntat ökar antalet hushåll med försörjningsstöd till följd av ökade behov och 
kostnaderna för försörjningsstöd går i linje med tilldelad budget. 

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

2.1.4 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) -6,6 % 9,6 % 

Personalvolymsutveckling (exklusive 
transporter DV) -2,8 % 0,6 % 

Antal personer med insats enligt LSS 1,4 % 1,5 % 

Antal personer med bistånd enligt SoL -3,7 % -4,6 % 

Nettokostnadsutvecklingen inom funktionshinder har minskat jämfört med samma 
period föregående år, men förväntas öka på helår. Ökningen förklaras bland annat 
av ökade personalkostnader samt en kostsam bostadsanpassning på en BmSS för 
att möta enskilda behov och försöka undvika extern placering. 

Svårigheter med kompetensförsörjning inom BmSS utgör en fortsatt risk. 
Inflyttning av brukare med omfattande behov, ökade behov hos befintliga 
hyresgäster och svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrupper påverkar 
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kostnadsutvecklingen. Så gör även den fortsatta bristen på BmSS-platser i staden. 

Kostnaderna inom myndighet har minskat jämfört med samma period föregående 
år. 

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

I slutet av 2019 påbörjades en positiv kostnadsutveckling inom boendestöd. Dock 
behöver verksamheten nu anpassa sina kostnader till lägre intäkter när efterfrågan 
på besök minskar till följd av Covid-19. 

Utförandet av personlig assistans utförs från mars av Majorna-Linné som har en 
mer storskalig assistansverksamhet. Detta förväntas bidra till något lägre kostnader 
och en mer stabil personalsituation. 

Arbete med framtagen åtgärdsplan fortgår till största del enligt plan. Åtgärden att 
skapa kombinationstjänster kommer inte att kunna genomföras till följd av för få 
sökande. 

2.1.5 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) -4,1 % -1,4 % 

Personalvolymsutveckling (exkl bibliotek) -9,1 % -7,7 % 

Nettokostnadsutvecklingen är lägre jämfört med föregående år på grund av ej 
använda medel för aktiviteter vilka planeras i kommande period. 

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

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

Indikator - Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 

 Utfall 2018 utfall 2019 Mål 2020 

Utfall/mål för staden 7 757 kr 7 485 kr 7 800 kr 

utfall/mål för nämnden 4 649 kr 4 634 kr 4 480 kr 

Indikator - Kostnad äldreomsorg, kr/inv 

 Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2020 

Utfall/mål för staden 10 469 kr 10 632 kr 10 500 kr 

Utfall/mål för nämnden 8 472 kr 8 837 kr 8 952 kr 

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

Indikator - Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex 

 Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2020 

Utfall/mål för staden 77 76 79 

Utfall/mål för nämnden 79 76 79 

Indikator - Sjukfrånvaro kommunalt anställda 

 Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2020 

Utfall/mål för staden 8,6% 8,1% 8,3% 

Utfall/mål för nämnden 9,6% 8,8% 7,8% 

2.2.2 Nämndspecifika mål från KF 
Stadsdelsnämnden har i nämndens verksamhetsplan 2020 beskrivit 
omhändertagande av de nämndspecifika målen från kommunfullmäktige genom 
strategier som presenteras för kommunfullmäktige nedan. Dessa strategier 
förväntas bidra till måluppfyllelse för målen från kommunfullmäktige. 
Stadsdelsnämnden har inte fastställt några specifika indikatorer för nämndspecifika 
mål från kommunfullmäktige. Verksamheterna har indikatorer som delvis mäter 
strategier och måluppfyllelse och dessa, tillsammans med analys, kommer 
användas som underlag då stadsdelsnämnden rapporterar måluppfyllelse för 
nämndspecifika mål från kommunfullmäktige i samband med uppföljning under 
året. 

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

• Personcentrerat arbetssätt som utgår från den enskilde och dess behov i 
centrum.  

• Hälsofrämjande förebyggande arbete för målgruppen äldre.  
• Strukturerat arbete för att öka nöjdheten med mat- och måltidssituationen.  
• Stärka den enskildes självbestämmande genom nyttjande av välfärdsteknik.  
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2.2.2.2 Möjligheten till social gemenskap och utevistelse ska stärkas 

• Fortsätta arbetet med generationsmöten inom område äldreboende och på 
träffpunkter och mötesplatser. 

• Personcentrerat arbetssätt som utgår från den enskildes önskemål och 
behov av social gemenskap och utevistelser. 

• Äldrekonsulenterna inom område äldreboende är viktiga för att möjliggöra 
social gemenskap och utevistelse. 

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

• Planerandet av verksamhet på träffpunkter, mötesplats, fritid och 
kulturskola ska utgå från att alla ska kunna delta. 

• Fortsätta utveckla det interna samarbetet inom sektor IFO-FH mellan 
myndighetsutövning och utförarverksamhet för att stärka möjligheterna till 
hemmaplanslösningar. 

• Fortsätta följa och samverka kring stadens upprättade plan för bostäder för 
personer med funktionsnedsättning. 

• Kunskaper om arbetssätt i möte med våld i nära relationer sprids och också 
ska innefatta ett funktionshinderperspektiv. 

• Ett normmedvetet arbetssätt som utgår från mänskliga rättigheter och 
diskrimineringsgrunderna. 

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

• Fortsatt samarbete med funktionshinderråd för brukarperspektiv.  
• Fortsatt utvecklat samarbete med Passalen och att inkludera dem i 

planeringsstadiet vid lovaktiviteter samt arbetet med Skolan-mitt-i-
Lundby.  

• Dialog med föreningslivet för att öka tillgängligheten för personer med 
funktionsvariationer.  

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

• Hålla i arbetet med förvaltningens dagliga verksamhet Steget vidare, vilket 
är en verksamhet där den enskilde med individanpassat stöd av coach får 
möjlighet till praktik ute på den ordinarie arbetsmarknaden (exempelvis på 
hotell eller äldreboende), för de brukare som valt denna verksamhet genom 
LOV. 

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

• Bidra till stadens utredning samt anpassa verksamheten inför införande av 
valfrihet enligt LOV inom ledsagning samt ledsagarservice. 

• Fortsätta arbetet med att anpassa den interna dagliga verksamheten efter 
förutsättningarna som kommit med införandet av valfrihet enligt LOV i 
april 2019. 
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• Följer stadens arbete med utvecklandet av e-tjänster inom 
myndighetsutövningen. 

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

Kommunfullmäktiges mål omhändertas genom uppdraget om att säkerställa att 
stadens nya rutin för motprestation för försörjningsstöd efterlevs. Därtill: 

• Fortsätta arbetssättet på förvaltningens försörjningsstödsenhet, med extra 
fokus på det ökade behovet hos målgruppen unga personer med 
försörjningsstöd. 

• Fortsätta samverka med andra interna och externa aktörer, såsom ViCan 
(egen verksamhet tillsammans med samordningsförbundet), 
kompetenscenter och arbetsförmedlingen. 

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

• Samarbeta med föreningar för att skapa prova-på verksamhet så att fler 
barn och unga blir föreningsaktiva. 

• Utöver sitt ordinarie utbud erbjuder kulturskolan aktiviteter i anslutning till 
skoltid för att säkra att verksamheten når alla. 

• Fritid arbetar med stadsdelens unga för att skapa rik och meningsfull fritid, 
bland annat genom förebyggande arbete på högstadieskolor. 

• Ungdomssatsningen vänder sig till ungdomar 16-20 år på hela Hisingen. 
• Träffpunkterna erbjuder aktiviteter för äldre, bland annat i samverkan med 

biblioteken. 
• Arbeta med generationsöverskridande mötesplatser och träffpunkter. 
• Äldrekonsulenter inom område äldreboende erbjuder möjlighet till att delta 

i olika kulturaktiviteter. 
• Skolan som arena erbjuder aktiviteter utanför skoltid för elever och 

vårdnadshavare. 
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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 (%) 8,8 10,1 7,8 8,8 

Antal förvaltningsexterna 
avgångar, 
tillsvidareanställda 

58 35   

Antal förvaltningsexterna 
rekryteringar, 
tillsvidareanställda 

29 45   

Förvaltningsextern 
personalomsättning (%) 

  13,5 13,5 

Nyckeltal ack sedan årets början innehåller januari-februari. 

Stadsdelsnämndens intensiva arbete med att minska sjukfrånvaro har gett god 
effekt. Resultatet för 2019 är en minskning med 0,8 procentenhet. Ett av 
stadsdelsnämndens arbetsmiljömål för 2020 är att minska sjukfrånvaron med en 
procent genom att hålla i arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering. 

Personalomsättningen ökade med 1,4 procentenhet mellan 2018 och 2019. Vissa 
yrkesgrupper så som sjuksköterskor och chefer har dock minskat. 
Stadsdelsnämndens arbetsmiljömål är att bibehålla en personalomsättning på 13,5 
procent även under 2020. 

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området 
Stadens program för attraktiv arbetsgivare styr mot åtgärder som påverkar 
nuvarande och kommande medarbetares arbetsmiljö i en positiv riktning. 
Förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete är grunden i det arbete som utförs 
dagligen i samverkan med fackliga ombud. Den höga svarsfrekvensen i 
medarbetarenkäten och enheternas arbete med åtgärder som är en del av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet skapar förutsättningar för förbättringar som 
påverkar medarbetare och chefer i en positiv riktning. Stadsdelsnämndens resultat 
på medarbetarenkäten visar på ett något sämre resultat för medarbetare då index för 
attraktiv arbetsgivare minskade från 68 till 67. Stadsdelsnämndens arbete med 
åtgärder för budget i balans och att anpassa organisationen efter 
budgetförutsättningarna i budget 2020 vilket kan ha påverkat resultatet. Chefernas 
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resultat ökade från index 70 till 74. Stadsdelsnämnden har stärkt stödet till cheferna 
inom lokaler och IT vilken kan ha påverkat resultatet. Chefsmöten har haft fokus 
på ledarskap i förändring. 

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. Personalomsättning för sjuksköterskor i Lundby stadsdelsnämnd har 
minskat med 8,6 procentenheter till 13,6 procent mellan 2018 och 2019 vilket är 
glädjande och en bra utgångspunkt för kompetensförsörjningen framåt. 

3.2 Ekonomisk uppföljning 

3.2.1 Befolkningsramen 

Resultaträkning i sammandrag 

Mars Perioden   Helår 2020  

 Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Utfall fg 
år 

Nettokostnad 261 846 268 378 6 533 1 054 500 1 054 500 1 016 799 

Kommunbidrag 263 634 263 634 0 1 054 500 1 054 500 1 013 400 

Resultat 1 789 -4 744 6 533 0 0 3 399 

Utfall till och med perioden 

Resultat till och med mars för förvaltningen som helhet visar ett överskott på 
6 533 tkr.  

Sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvård (ÄO-HSV) redovisar ett överskott på 
1 955 tkr för perioden. Överskottet beror på lägre kostnader inom stadsdelens 
äldreboenden, antalet korttidsplatser understiger budgeten samt den 
sektorsgemensamma bufferten på cirka 11 mkr. Inom hemtjänsten är det fortsatt 
svårt att hitta balansen mellan planerad tid, utförd tid och bemanning. 

Sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder (IFO-FH) redovisar ett 
överskott på 287 tkr för perioden. Det positiva resultatet beror på lägre kostnader 
än budgeterat avseende köpt psykiatriboende, stor minskning av kostnader för 
institutionsvård inom enheten för barn och unga samt ett stabilt ingångsläge inom 
utförarområdena. Inom område myndighet har inströmning av omfattande 
missbruksärenden under hösten 2019 inneburit höga kostnaderna för LVM-vård för 
perioden. Även kostnaderna för socialt boende är högre än budgeterat i inledningen 
av året. 

Område Kultur och fritid redovisar ett överskott på 909 tkr för perioden. Området 
har normalt en kostnadsförskjutning till andra halvåret. 

Stödfunktioner och förvaltningsgemensamt redovisar ett överskott på 3 382 tkr för 
perioden. I stödfunktionerna ingår intern service som redovisar ett underskott på 
145 tkr med anledning av ökade kostnader för ekologiska livsmedel samt 
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miljöavgifter. 

Sammantaget har stadsdelens ekonomin varit stabil under årets första kvartal. 

Prognos 

Stadsdelen redovisar en nollprognos för helåret. 

Sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvård redovisar en nollprognos. Prognosen 
innefattar minskning med 2000 hemtjänsttimmar för helåret, utfall av antalet 
permanenta äldreboendeplatser som följer boendeplanen samt att antalet 
korttidsplatser ligger på den budgeterade nivån. Vidare ställer omställningsarbetet 
inom hemtjänsten stora krav på att nå rätt kostnadsnivå. 

Sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder prognostiserar ett 
överskott på 1 200 tkr vilket är en förbättring jämfört med februariprognosen. 
Förbättringen beror bland annat på ett statsbidrag för psykisk hälsa samt 
habilitetsersättning motsvarande 1 800 tkr. 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. Verksamhet har 
genomfört ett antal åtgärder i form av personalanpassningar i samband med budget 
2020 vilket bidrar positivt till årets prognos. 

Förvaltningsgemensamt och stödfunktioner prognostiserar sammantaget ett 
underskott på 1 200 tkr. 

Förvaltningen bedömer att nollprognosen för stadsdelen innehåller risker och att 
sektorernas anpassningar behöver ge planerad effekt. Dessutom råder det 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. 

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) 1,1 % 4,1 % 

Lönekostnadsutveckling (exklusive arvoden 
och exklusive biblioteken samt transporter DV) -0,2 % 2,0 % 

Personalvolymsutveckling (exklusive 
biblioteken och transporter DV) -0,9 % -2,1 % 

Analys av utvecklingen 

Nämndens nettokostnadsutveckling för perioden är 1,1 procent jämfört med samma 
period föregående år. Funktionshinder står för en minskning både avseende 
personalvolym och nettokostnad. Inom särskilt boende inom äldreomsorgen samt 
delar av IFO-området ses en marginell nettokostnadsökning jämfört med första 
kvartalet 2019. Nettokostnaden för försörjningsstödet ökar med 4 procent jämfört 
med samma period föregående år.  

Helårsprognosen för nettokostnadsökningen är 4,1 procent, vilket är i nivå med 
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tilldelat kommunbidrag. I denna prognos ingår inte en bedömning av ekonomiska 
effekter av Covid-19.  

Prognosen på lönekostnadsutvecklingen beror huvudsakligen på årets lönerevision. 
Lönekostnaderna har minskat, vilket beror på att neddragningar skett av personal 
under 2019 som ett resultat av pågående åtgärder, vilket påverkar resultatet även 
för 2020. 

3.2.2 Resursnämndsuppgifter 

Resultat per resursnämndsuppgift 

Mars Periodens resultat Resultat 
helår   

Resursnämnd
s-uppgift Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Utfall fg 

år 

Ungdoms-
satsningen 304 -23 327 0 0 33 

       

Utfall till och med perioden 

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

Prognos 

Verksamheten prognostiserar ett nollresultat. 

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag 

3.3.1 Ej verkställda SoL/LSS-beslut 
  SoL 2020-03-31 LSS 2020-03-31 

Antal beslut som inte verkställts inom tre 
månader från beslutsdag 12 10 

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

0 1 

Sektor ÄO-HS 

SoL 

Sektorn har rapporterat sex ej verkställda beslut om permanent bostad (säbo). I fyra 
av dessa ärenden har den enskilde tackat nej till erbjudande. 

Under perioden har två ej verkställda beslut avslutats utan verkställan. 

Sektor IFO-FH 
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SoL 

Sektorn har rapporterat sex ej verkställda beslut enligt SoL, 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. 

Under perioden har två beslut verkställts som tidigare rapporterats som ej 
verkställda. Dessa avser daglig verksamhet/sysselsättning och korttidsvistelse. 

Ett ärende har avslutats utan verkställan som följd av den enskildes bortgång. 

LSS 

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

Ett beslut som ej verkställts avser boende för barn och ungdomar, i detta fall finns 
önskemål om specifikt boende. Ett ej verkställt beslut avser ledsagarservice och två 
beslut avser daglig verksamhet. I ärendena som gäller daglig verksamhet har den 
enskilde tackat nej till erbjudande. 

Ett beslut har rapporterats med avbrott i verkställighet. Detta avser boende och 
skälet är avsaknad av lämplig personal/uppdragstagare. 

Under perioden har ett beslut verkställts som tidigare rapporterats som ej verkställt. 
Detta avser boende. 

Ett ärende har avslutats utan verkställan på den enskildes begäran. Detta avser 
korttidsvistelse. 

3.3.2 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah 
  Kvartal 1 2020 

Antal anmälningar enligt Lex Maria 1 

Antal anmälningar enligt Lex Sarah 1 

Sektor ÄO-HS 

Lex Sarah 

Ingen anmälning enligt Lex Sarah under första kvartalet år 2020. 

Lex Maria 

En anmälan enligt Lex Maria under första kvartalet år 2020. 

Bedömning av händelse: Ingen vårdskada men journalanteckningar har inte skrivits 
i tillräcklig grad eller skrivits allt för sent vilket har lett till risk för bristande 
patientsäkerhet och allvarlig vårdskada. 

Åtgärd: Individuell åtgärdsplan 

Sektor IFO-FH 

Lex Sarah  

En anmälan enligt Lex Sarah under första kvartalet år 2020. 
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Anmälan avser att en hyresgäst som inte klarar att vistas utomhus utan stöd från 
personal avviker från sitt hem vid två tillfällen under samma dag. 

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

• Bemanningen utökas 
• Det säkerställs att hyresgästens dörrlarm fungerar 
• Handlingsplan för hur personal ska agera om hyresgästen återigen lämnar 

hemmet på egen hand upprättas 
• Implementering av utbildningsinsatser i verksamheten och 

metodhandledning av personalen fortgår 

Lex Maria 

Inga anmälningar enligt Lex Maria under första kvartalet år 2020. 



 

Delårsrapport mars 2020 SDN  17 (20) 
SDN Lundby  
 2020-04-

1504-15 

4 Styrinformation till nämnden 
I detta avsnitt får stadsdelsnämnden uppföljning utifrån behov av styrinformation 
för den egna verksamheten. 

4.1 Ny nämndorganisation 2021 
Förvaltningens lokala projekt ny nämndorganisation 2021 har två delar. Den första 
delen handlar om att bidra till det centrala projektets arbete. Initialt har det handlat 
om att bidra med underlag kring framtida organisation, avtal och lokaler. Arbetet 
med inventering av allmänna handlingar är påbörjad. 

Den andra delen handlar om att skapa förutsättningar för ett bra arbete med ny 
nämndorganisation 2021 i förvaltningen genom att möjliggöra för chefer att leda 
förändringen. Kommunikation är en av de viktigaste framgångsfaktorerna. 
Omorganisationen påverkar olika delar av organisationen på olika sätt. För flera av 
nämndens verksamheter kommer omorganisationen att innebära 
verksamhetaövergång och chefer och medarbetares arbetssätt kommer inte 
påverkas initialt. För vissa delar av nämndens verksamheter krävs utredning kring 
tillhörighet och avvaktan på hur vissa funktioner ska organiseras. 

Förvaltningens bedömning är att projektet pågår enligt plan men att de 
konsekvenser för verksamheterna som spridningen av Covid-19 innebär är en risk 
för projektet. 

4.2 Aktuella frågor kopplade till socialtjänsten 
Social oro 

Staden har tillsatt en arbetsgrupp med syfte att ta fram och följa lägesbild av social 
oro, göra riskanalys, ta fram strategier och aktiviteter för att förebygga social oro. 
Arbetsgruppen rapporterar att många verkar stanna hemma men att vissa 
verksamheter så som bibliotek och fritidsgårdar har ökad belastning av barn och 
ungdomar som inte är i skolan. Det finns risk för social oro, brottslighet och övriga 
ordningsstörningar i offentlig miljö då fler barn och unga vistas ute samtidigt som 
vuxna och äldre i större utsträckning håller sig hemma. Barn som lever med olika 
riskfaktorer far ännu mer illa av att inte vara i skolan. Det finns risk för ökat våld 
inom familjer. 

Staden kommer använda befintliga strukturer för samverkan, så som 
trygghetsarbetet genom trygg-i och samverkan skola-socialtjänst-polis-fritid 
(SSPF). Behovet av insatser är störst i socioekonomiskt utsatta områden. Ökad 
vuxennärvaron behövs, framför allt i utsatta områden. För att ge stöd till barn och 
unga behöver ungdomar med riskfaktorer identifieras. Socialtjänsten behöver 
rustas för en förväntad ökning av anmälningar. 

Fritid Lundby och kulturskolan Hisingen samverkar över Hisingen för att hålla 
verksamheterna igång i största möjliga mån. Särskilt fokus riktas mot utsatta 
områden och verksamheter som möter unga i dessa områden prioriteras. 
Sektorscheferna samhälle och kultur i staden har enats om en gemensamma 
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riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens modell för båda verksamheterna med 
samma grundton som ovan. Lovplanering pågår och planeras för sommaren med 
stöd av ordinarie ekonomi, föreningsstöd och folkhälsomedel. 

Våld i nära relationer 

Våld i nära relation är en folkhälsofråga och berör både brukare, medarbetare och 
chefer. 

Lundby stadsdelsförvaltning har sedan 2019 arbetat med våld i nära relation utifrån 
ett förvaltningsövergripande perspektiv, organiserat i en styrgrupp och en 
arbetsgrupp som representeras av alla sektorer och HR-avdelningen. Målsättningen 
med det gemensamma arbetet är att varje sektor ska ha generell kunskap om frågan 
och beredskap att hantera förekomsten av våld i nära relation utifrån både 
verksamhets- brukar- och medarbetarperspektiv. 

I mars genomfördes egenkontroll av innehållet i utredningar gällande våldsutsatta 
vuxna. Granskningen visar på ett förbättrat utredningsarbete i granskade 
utredningar från 2019-2020 jämfört med de utredningar från 2016-2017 som 
granskats av stadsrevisionen. Utredningar om våld i nära relation sker nu i enlighet 
med föreskriften om riskbedömning samt majoriteten av de allmänna råden. Ett 
kvarstående utvecklingsområde är att alltid utreda behovet av stöd på kort och lång 
sikt och behov av stöd i föräldraskapet. Våldsutsatthet kan många gånger få 
långsiktiga konsekvenser och för att våldsutsatta ska få sina behov av stöd 
tillgodosedda behöver utredningen omfatta mer än endast de akuta behoven. En 
konsekvens som kan följa av att vara utsatt för våld är att föräldraförmågan 
tillfälligt kan minska. För att minska risken för att barn far illa är det därför av stor 
vikt att eventuella behov av stöd i föräldraskapet utreds. 

Risk måluppfyllelse 

Förvaltningen ser en risk att stadsdelsnämnden inte kommer att nå 
kommunfullmäktiges budgetmål om att stadsdelsnämnderna ska, tillsammans med 
berörda nämnder, arbeta för att antalet invånare i bidragsberoende halveras. Det 
är i dagsläget osäkert huruvida COVID-19 kan komma att innebära ett ökat inflödet 
av nya ansökningar om försörjningsstöd. 

4.3 Attraktiv arbetsgivare 
Programmet för attraktiv arbetsgivare 

Stadens program för attraktiv arbetsgivare tydliggör vilka åtgärder som påverkar 
kommande och nuvarande medarbetares arbetsmiljö i en positiv riktning. Där 
anges faktorer både på stadenövergripande nivå liksom de som varje förvaltning 
och enhet kan bidra med. Förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete är grunden 
i det gemensamma arbete som utförs dagligen i nära samverkan med fackliga 
representanter. Det höga deltagandet i medarbetarenkäten visar på ambitionen att 
delta i förändringen och bidra till en än bättre verksamhet. Dåvarande sektor 
samhälle och kultur och område intern service arbete med stolta medarbetare är ett 
bra exempel på hur varje individ engageras i att förädla organisationskulturen 
tillsammans. Arbetet har pågått sedan 2018 med flera gemensamma aktiviteter som 
främjar sammanhållningen och ökar kompetensen om vad som förbättrar klimat 
och arbetsmiljö. 



 

Delårsrapport mars 2020 SDN  19 (20) 
SDN Lundby  
 2020-04-

1504-15 

Sjukfrånvaro 

Förvaltningens intensiva arbete med att minska sjukfrånvaron har gett god effekt. 
Resultatet mellan 2018 och 2019 är en minskning med 0,8 procentenheter. 
Förvaltningen nådde inte målet på en procentenhets total minskning. Alla sektorers 
frånvaro minskade, både på kort och lång sikt. Undersköterskornas minskning var 
2,0 procent vilket påverkar arbetsmiljön utifrån flera aspekter med tanke på att fler 
ordinarie medarbetare är i tjänst. Under året har fokus varit på hemtjänsten och den 
situation som medarbetarna där befinner sig i baserat på det nya arbetssättet som 
införts. Detta har glädjande nog inte visats i sjukfrånvaron som sänktes med 1,7 
procentenheter. 

De två första månaderna 2020 är förvaltningens sjukfrånvaron 1,3 procentenheter 
lägre än föregående period året innan. Med tanke på Covid-19 finns risken att den 
ökar men arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter oavsett detta. Chefer, 
fackliga representanter, medarbetare och HR arbetar tätt tillsammans för att utreda 
och åtgärda faktorer som påverkar sjukfrånvaron både på individ- som gruppnivån. 
Det nära samarbetet med företagshälsovården är avgörande för att kunna påverka 
utvecklingen i rätt riktning. Målet för innevarande år är att minska sjukfrånvaron 
ytterligare med en procentenhet. 

Personalomsättning 

Förvaltningen har en fortsatt problematik med kompetensförsörjning vilket också 
påverkar personalomsättningen. Den totala personalomsättningen ökade mellan 
2018 och 2019 med 1,4 procentenhet till 13,5 procent. Målet var en minskning med 
två procentenheter. 

Sjuksköterskornas personalomsättning har glädjande nog minskat med 8,6 
procentenheter till 13,6 procent. Under året kommer en gemensam rekryteringenhet 
för hela staden för sjuksköterskor att startas i syfte att samordna resurserna och 
minska risken för konkurrens mellan förvaltningarna. Enhetschefernas omsättning 
har minskat från 19,6 till 10,7 procent vilket är mycket positivt. Socialsekreterarnas 
omsättning har ökat något från 25,7 till 27,8 procent. En förklaring kan vara att 
många nu arbetat i ett par år i förvaltningen och de söker sig vidare för att vidga sin 
kompetens. Stödassistenternas personalomsättning har ökat från 15,7 till 18,8 
procent, en trend som tyvärr håller i sig sedan flera år tillbaka. Det är svårt att hitta 
utbildade stödassistenter och yrket i sig ställer stora krav då medarbetare möter 
brukare med särskilda behov. För att öka kompetens och trygghet för 
stödassistenterna får de aktivt stöd av flera olika befattningar vars främsta uppgift 
är att stödja medarbetare närmast brukarna. Staden har arbetat fram utbildningar för 
en ny befattning, stödbiträde, vilket kommer att underlätta i rekryteringen då den 
först utbildade kullen blir klara nästa år. 

Medarbetar- och chefsenkätens resultat 

Medarbetarenkäten hade en ökad svarsfrekvens år 2019 med 76 procent (75 
procent 2018) vilket är en av de högsta bland stadens verksamheter. Arbetet med 
åtgärder kopplat till enkäterna pågår för fullt och är en del av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet som finns övergripande beskrivet i årshjulet för arbetsmiljö. 
Med tanke på den pågående pandemin har förvaltningen kompletterat 
arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats med en separat riskbedömning för 
konsekvenser som pandemin kan innebära. 

Förvaltningen hade som mål att öka index för attraktiv arbetsgivare till 70 för 
medarbetare och till 75 för cheferna. Resultatet var något sämre för medarbetarna 
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där indexet minskade från 68 till 67 och en förbättring för cheferna från 70 till 74. 
Medarbetarnas minskning av index beror på flera faktorer. Förvaltningen har 
arbetat med åtgärder för att nå budget i balans och för att anpassa verksamheten till 
budgetförutsättningarna inför budget 2020 vilket kan ha påverkat resultatet. 
Förvaltningen har förstärkt stödet till cheferna inom lokaler och IT vilket kan ha 
påverkat resultatet positivt. Förvaltningen har arbetat med chefsmöten med 
genomgående tema, att leda i förändring. Under året har kommunikation till 
cheferna än mer tydligt kanaliserats vilket också kan ha medfört en ökad 
attraktivitet. 

Ny nämndorganisation 2021 

Alla medarbetare i förvaltningen påverkas av ny nämndorganisation 2021. Den 
största delen av medarbetarna kommer att direktöverföras till nya eller befintliga 
nämnder. Övriga kommer att lämna intresseanmälan eller ansöka till kommande 
befattningar. Förvaltningen arbetar aktivt för att säkerställa att alla medarbetare är 
välinformerade och får möjlighet att ställa frågor och få svar kring sin egen 
situation. Medarbetarna hålls informerade via sina chefer och med hjälp av 
informationen som finns på intranätet. Det har uppfattats som positivt att 
bemanningsprinciperna presenterades i ett tidigt skede, och att det där tydligt anges 
att alla medarbetare kommer att få en ny placering. Det finns en risk att 
medarbetare säger upp sig i samband med omorganisering vilket kan påverka 
personalomsättningen och bidra till kompetenstapp. För att förhindra detta är det 
angeläget att tidsplanen hålls för den nya nämndorganisationen. 


	1 Sammanfattning
	2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen
	2.1 Verksamhetens utveckling
	2.1.1 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling
	2.1.2 Äldreomsorg - Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling
	2.1.3 Individ- och familjeomsorg - Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling
	2.1.4 Funktionshinderverksamhet - Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling
	2.1.5 Kultur och fritid - Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

	2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål
	2.2.1 Organisationsmål
	2.2.2 Nämndspecifika mål från KF
	2.2.2.1 Nöjdheten med äldreomsorgen ska öka så att Göteborg ligger i topp bland storstäderna
	2.2.2.2 Möjligheten till social gemenskap och utevistelse ska stärkas
	2.2.2.3 Stadsdelsnämnderna stärker funktionshinderperspektivet i sitt arbete, och förbättrar samverkan kring Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
	2.2.2.4 Stadsdelsnämnderna utvecklar det sociala innehållet för människor med funktionsnedsättning i samverkan med civilsamhället
	2.2.2.5 Stadsdelsnämnderna ska förbättra möjligheterna för människor med funktionsnedsättningar att komma in på arbetsmarknaden
	2.2.2.6 Stadsdelsnämnderna verkar för att invånarnas valmöjligheter inom tillhandahållet stöd och service ska öka i den kommunala verksamheten
	2.2.2.7 Stadsdelsnämnderna ska, tillsammans med berörda nämnder, arbeta för att antalet invånare i bidragsberoende halveras
	2.2.2.8 Stadsdelsnämnderna erbjuder barn, unga och äldre fritids- och kulturaktiviteter



	3 Övrig uppföljning till kommunledningen
	3.1 Utveckling inom personalområdet
	3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv
	3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

	3.2 Ekonomisk uppföljning
	3.2.1 Befolkningsramen
	3.2.2 Resursnämndsuppgifter

	3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag
	3.3.1 Ej verkställda SoL/LSS-beslut
	3.3.2 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah


	4 Styrinformation till nämnden
	4.1 Ny nämndorganisation 2021
	4.2 Aktuella frågor kopplade till socialtjänsten
	4.3 Attraktiv arbetsgivare


