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Delårsrapport per mars 2020  

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

1. Stadsdelsnämnden godkänner delårsrapport per mars 2020. 

2. Stadsdelsnämnden översänder rapporten till kommunstyrelsen. 

3. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Enligt stadens uppföljningsstruktur översänder stadsdelsnämnden delårsrapport per mars 

2020 till kommunstyrelsen. Delårsrapport per mars som innehåller väsentlig 

styrinformation till kommunledningen, övrig uppföljning till kommunledningen och 

styrinformation till stadsdelsnämnden. Delårsrapport per mars innehåller ekonomisk 

prognos per mars.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Uppföljningsrapporten med prognos per mars 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. De ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 går inte att bedöma i 

nuläget.  

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.  
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Samverkan 
På grund av kort deadline kommer förvaltningsövergripande samverkansgrupp att få 

muntlig information på samverkansgruppen 2020-04-16.  

Bilagor 
1. Delårsrapport per mars 2020 SDN Lundby  

2. Ej verkställda beslut SoL och LSS 
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Ärendet  
Stadsdelsnämnden godkänner delårsrapport per mars 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 mars 
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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Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att ekonomin varit stabil under första kvartalet och att flera 

pågående åtgärder har gett ekonomisk effekt.  

Förvaltningen bedömer dock 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.  
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