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Ekonomisk lägesrapport per april 2020 

Förslag till beslut 
Stadsdelsnämnden Lundby godkänner förvaltningens ekonomiska lägesrapport per april 

2020.  

Sammanfattning 
Stadsdelsförvaltningen Lundby har upprättat ekonomisk lägesrapport per april 2020 i 

enlighet med Göteborg Stads budget- och uppföljningsprocess. 

Budgetavvikelse till och med april visar ett överskott på 9 595 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 2020-05-20.  

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 

Tkr Period Helår 

 Utfall Budget 
Avvikel

se 
Utfall fg 

år 
Prognos Fg prognos Budget 

Bokslut fg 
år 

Intäkter 129 996 163 335 -33 338 121 054 472 257 472 257 490 844 368 238 

Kostnader 479 343 522 276 42 986 468 306 1 526 757 1 526 757 1 545 344 1 385 104 

Kommunbidrag 351 508 351 508 0 337 448 1 054 500 1 054 500 1 054 500 1 013 400 

Resultat 2 161 -7 433 9 595 -9 803 0 0 0 -3 466 

 

Utfall till och med perioden 
Resultat till och med april för förvaltningen som helhet visar ett överskott på 9 595 tkr. 

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

beror på lägre kostnader inom stadsdelens äldreboenden samt den sektorsgemensamma 

bufferten. Samtidigt går antalet korttids- och permanenta platser ner. 

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

resultat jämfört med föregående rapport. Försämringen beror på att ett avslag från 

Migrationsverket motsvarande 1 100 tkr finns bokfört i april. Vidare 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 

månad fått kompensation för samtliga sjuklönekostnader motsvarande 2 800 tkr. 

Resultatet bara för månaden april (exklusive avslaget från Migrationsverket) är ett 

överskott på cirka 1 500 tkr vilket visar på att covid-19 pandemin har ännu inte inneburit 

någon ökning av den totala nettokostnaden för stadsdelen. 

Prognos 
Stadsdelsnämnden 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 ställer 

omställningsarbetet inom hemtjänsten stora krav på att nå rätt kostnadsnivå. 

Sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder prognostiserar ett överskott på 

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

1 200 tkr. 

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 pandemin kan komma att medföra 2020. 

 

2. Utveckling försörjningsstöd 
 

  
Till och med 

aktuell månad 

Motsvarande 
period 

föregående år 
Förändring 

Nettokostnad 
försörjningsstöd, tkr 

19 126 16 053 3 073 

Antal hushåll med 
försörjningsstöd, 
genomsnitt per månad 

556 506 50 

 

Under perioden januari tom april 2019 hade Lundby i snitt 711 ärenden per månad och 

under 2020 735 ärenden per månad, inklusive ärenden på mottagningsenheten. 

Nettokostnaden har ökat med drygt 3 000 tkr jämfört med samma period föregående år. 

Detta beror på ett mycket större inflöde av ärenden jämfört med år 2019. Stadsdelen har 

också haft ett större utflöde, men inte så stort att det täcker ökningen i inflödet. 

Ökningen av antalet ärenden samt kostnader för försörjningsstödet förklaras med en 

försämrad arbetsmarknad där man generellt ser att klienterna står långt ifrån 

arbetsmarknaden. Dessutom är många klienter i ett aktivt missbruk. Även vuxenenheten 

har haft ett högre inflöde under våren 2020 vilket har fått påverkan på kostnader inom 

försörjningsstödet. 
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