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1 Uppföljning av nämndens uppdrag - sammanfattning 
Måluppfyllelse 
Stadsdelsnämnden har genom grunduppdraget bidragit till inriktningarna i 
kommunfullmäktiges budget. För stadsdelsnämndens egna mål är måluppfyllelsen viss 
för de flesta målen och god för ett par. Uppdragen är genomförda under året. 
Verksamhetsansvaret 
Inom individ- och familjeomsorgen har arbetet med att trygga samordning kring barn, 
unga och deras familjer intensifierats, både internt och externt. Analys och kartläggning 
är genomförda utifrån målgruppen och dessa har använts som stöd i prioritering av 
insatser kring målgruppen. Det interna samarbetet har stärkts. 
Arbetet med skyddade personuppgifter har gett effekt och handläggning av personer 
som utsätts för våld i nära relationer har varit fokus. 
Tillgängligheten till kultur och en rik och meningsfull fritid har ökat för barn, unga och 
äldre genom målmedvetet arbete med breddat utbud och nya målgrupper. Mötesplats 
Vintergatan och lovsatsningen är två av flera goda exempel på detta. 
Både äldreboendenas och hemtjänstens resultat från brukarenkäten och frågan hur 
övergripande nöjd en är med sitt boende ligger i nivå med stadens resultat eller strax 
över. Hälso- och sjukvården har haft en ökning av antal patienter. 
Förvaltningens långsiktiga arbete med att sänka sjukfrånvaron har gett fortsatta resultat. 
Utfall 2019 
Lundby stadsdelsnämnd redovisar underskott på 3 466 tusen kronor (tkr) för 
befolkningsramen. Resultatet och stadsdelsnämndens nyttjande av eget kapital visar på 
en ansträngd ekonomisk situation och förutsättningarna för 2020 innebär fortsatt 
effektiviseringsarbete för att klara målet om en budget i balans. 
Underskott beror i huvudsak på ekonomisk obalans inom sektor individ- och 
familjeomsorg samt funktionshinder (IFO-FH) samt inom område hemtjänst i sektor 
äldreomsorg samt hälso- och sjukvård (ÄO-HSV). 
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2 Förvaltningsövergripande 

2.1 Analys av årets utfall - Befolkningsramen 

  Utfall Aktuell 
budget Avvikelse Utfall 2018 

Nettokostnad 1 016 799 1 013 400 -3 399 1 411 028 

Kommunbidrag 1 013 400 1 013 400 0 1 401 200 

Resultat -3 466 0 -3 466 -9 874 

Eget kapital 12 109 15 575 -3 466 15 575 

Lönekostnad exkl arvoden 525 832 516 890 -8 942 716 101 

Arbetad tid (årsarbetare) 1 455   2 046 

Lönekostnad per årsarbetare 361   350 

Utfall föregående år är inklusive förskola och skola. 
Finansiellt netto ingår inte i nettokostnad men påverkar resultatet, vilket förklarar avvikelsen mellan -3399 tkr för nettokostnad och 
-3466 tkr för resultat. Finansiella kostnader för perioden är 67 tkr och för 2018 var denna kostnad 46 tkr. 
Avvikelsen för lönekostnad beror i huvudsak på högre kostnad än budget inom hemtjänst och funktionshinder. Det är till stor del 
kopplat till svårigheter att anpassa personalvolym efter ersättningsmodellen för LOV. 
Lönekostnad per årsarbetare ökar också 2019 som, förutom löneökning, beror på högre OB kostnader 2019 jämfört med 2018. 

Lundby stadsdelsnämnd redovisar underskott på 3 466 tusen kronor (tkr). 
Resultatet beror på ekonomisk obalans inom sektor individ- och familjeomsorg samt 
funktionshinder (IFO-FH) samt inom sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvård 
(ÄO-HS). Förvaltningsgemensamt inklusive intern service redovisar ett större överskott 
som delvis balanserar underskott inom sektorer. Främsta anledningarna är en 
budgeterad förvaltningsreserv och återhållsamhet inom stödfunktionerna. 
Underskott inom IFO-FH beror på höga kostnader för köpt vård och boende inom 
funktionshinder och inom vuxenenheten. Sektorn har en obalans inom område 
sysselsättning och personligt stöd där det pågår ekonomisk omställning dels inom 
boendestöd till timersättning och dels inom daglig verksamhet till LOV-ersättning. 
Underskott inom ÄO-HSV beror på höga kostnader för område hemtjänst jämfört med 
budget och även där pågår ekonomisk omställning till LOV-ersättning. 
Omställningsarbetet ställer krav på ett förändrat arbetssätt och det har varit svårt att hitta 
balans mellan planerad tid, utförd tid och bemanning. 
Resultatet avviker negativt mot prognos mot oktober och prognosen har innehållit risker 
som rapporterats till stadsdelsnämnden. Förvaltningens åtgärder för att minska risker 
har bland annat handlat om ekonomisk restriktivitet och månadsvis uppföljning av 
nyckeltal för att tydliggöra ekonomiska målvärden kopplat till åtgärder. Inom 
hemtjänsten har förvaltningen även arbetat med att tydliggöra ekonomistyrning kopplat 
till nyttjandegrad och bemanning. 
Resultatet påverkades också negativt i december med anledning av lägre intäkter än 
beräknat från Migrationsverket och kostnader till Trafikkontoret för resor inom daglig 
verksamhet. Förändringar som inte var kända vid arbetet med oktoberprognosen. 
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2.2 Analys av årets utfall - resursnämndsuppgifter 

Resursnämndsuppgift Årets 
resultat 

Aktuell 
budget 

Resultat-
avvikelse 

Utgående 
Eget 

kapital 
Resultat 

2018 

Resursbiblioteket Hisingen -22 0 -22 104 58 

Ungdomssatsningen Hisingen 274 0 274 1474 301 

Resursbibliotek Hisingen 
Resursbiblioteket har övertagits av Kulturnämnden den 1 april. Verksamheten visar ett 
underskott med 22 tkr, vilket beror på en oplanerad fastighetskostnad under första 
kvartalet. 
Ungdomssatsningen Hisingen 
Resursuppdrag Ungdomssatsningen har ett resultat på 274 tkr. Verksamheten har inte 
genomfört alla planerade aktiviteter under året. Det rekommenderade övre intervallet 
för eget kapital är 1200 och därmed föreslås en återredovisning av eget kapital till 
kommunstyrelsen på 274 tkr. 

2.3 Värdering av eget kapital 

Befolkningsramen 

Resultatet för 2019 innebär en förändring av det egna kapitalet med -3 466 tkr. 
Utgående balans för eget kapital 2019 uppgår till 12 109 tkr vilket är under riktvärdet på 
30–50 miljoner kronor. Stadsdelsnämnden bör fortsätta arbete med ekonomisk 
restriktivitet och åtgärdsplan i syfte att på sikt återställa eget kapital inom riktvärdet. 
Stadsdelsnämnden avser inte att återredovisa det egna kapitalet för befolkningsramen 
till kommunstyrelsen. 
Resursnämndsuppgifterna 

Resursbibliotek Hisingen 
Resultatet för 2019 innebär en förändring av det egna kapitalet med -22 tkr. Utgående 
balans för eget kapital 2019 uppgår till 104 tkr. Med anledning av att 
resursnämndsuppdraget upphör föreslår stadsdelsnämnden att det egna kapitalet 
återredovisas till Kommunstyrelsen. 
Ungdomssatsningen Hisingen 
Resursnämndsuppdrag Ungdomssatsningen har, utifrån resultatet, ett sammanlagt eget 
kapital på 1 474 tkr som överstiger den rekommenderade övre gränsen på 1 200 tkr och 
därmed föreslås en återredovisning av eget kapital till kommunstyrelsen på 274 tkr. 

2.4 Nettokostnadsutveckling 

  
År 2018 (exkl 
förskola och 

skola) 

År 2019 (exkl 
förskola och 

skola, bibliotek 
och transporter 

DV) 

Nettokostnadsutveckling 3,4 % 4,3 % 

Nettokostnadsutvecklingen exklusive förskola och skola uppgår till 4,3 procent 2019 
jämfört med 2018. 
Den ökade nettokostnaden beror framförallt på ökad personalvolym inom sektor 



7 

äldreomsorg samt hälso- och sjukvård och framför allt inom område hemtjänst, men 
även äldreboenden och hälso- och sjukvård har högre nettokostnadsutveckling än 
genomsnittet för förvaltningen. Nettokostnadsutvecklingen inom sektor individ- och 
familjeomsorg samt funktionshinder är lägre än genomsnittet för förvaltningen. Dels 
med anledning av mindre expansion inom bostad med särskild service, dels med 
anledning av lägre kostnader för förvaltningens insatser. 
Nettokostnaden har under 2019 ökat mer än vad som kan förklaras med löne-, pris och 
befolkningsutveckling. Resultatet och stadsdelsnämndens nyttjande av eget kapital visar 
på en ansträngd ekonomisk situation. Förutsättningarna för 2020 kommer innebära 
fortsatt effektiviseringsarbete för att klara målet om en budget i balans. 

2.5 Utveckling inom personalområdet 

Attraktiv arbetsgivare 
Alla arbetsgivare vill uppfattas som attraktiva av sina medarbetare, detsamma gäller 
både staden som helhet och Lundby som stadsdelsförvaltning. 
Staden har under året beslutat om programmet attraktiv arbetsgivare. Ett av syftena är 
att kunna erbjuda olika förmåner som av olika medarbetare bedöms som attraktiva. 
Staden har under flera år arbetat med att skapa och lansera förmånerna och alla finns nu 
presenterade i förmånsportalen. En del av stadens arbete är också att förmånerna ska 
vara lika oavsett var i staden man arbetar. Detta arbete kommer att fortgå framåt 
eftersom det under åren fram till nu funnits olika förmåner. Staden har som grundtanke 
att det upplevs som mer attraktivt om alla har samma förmåner. 
Sjukfrånvaro 
Förvaltningen arbetar intensivt med att minska sjukfrånvaron och åtgärderna ger effekt. 
Detta får flera positiva effekter både för den enskilda medarbetaren men även för 
förvaltningen som helhet. I arbetsgrupperna syns en minskad sjukfrånvaro mest tydligt 
eftersom ordinarie utbildad och introducerad personal är mer på plats. Detta ökar 
möjligheten att utföra en god insats för brukarna. Arbetet med sjukfrånvaron sker i nära 
samarbete mellan chef, medarbetare, fackliga representanter och HR-avdelningen. En 
åtgärd som ytterligare har förstärkt arbetet är att stadens dokumentationssystem nu ger 
en signal till cheferna vid en medarbetares fjärde frånvarotillfälle per tolv månader, inte 
som förut då det var efter sjätte frånvarotillfället. 
Under 2019 har sjukfrånvaron sjunkit med totalt -0,8 procentenhet till 8,8 procent från 
föregående års helårssiffra som var 9,6 procent. För de tillsvidareanställda är 
minskningen -0,9 procentenhet. Sektor ÄO-HS står för den största minskningen med -
1,6 procentenhet där område hemtjänst har minskat med -1,8 procentenhet och 
äldreboendena med -1,5 procentenhet. Undersköterskornas minskning är -2,0 
procentenhet vilket är mycket glädjande. Sektor IFO-FH har minskat sjukfrånvaron med 
–1,0 procentenhet och där är det område boende och personlig assistans som står för den 
största minskningen med -1,5 procentenhet. 
Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter och förvaltningen har även inför 
kommande år ett arbetsmiljömål att minska sjukfrånvaron med en procentenhet. 
Organisationsförändringar 
Förvaltningen har under året genomfört ett antal mindre organisationsförändringar, ett 
flertal av dem har inneburit omställning av personal. Fackliga parter och arbetsgivaren 
arbetar i nära samarbete för att finna lämpliga nya placeringar för dessa medarbetare. De 
allra flesta erbjuds en ny placering inom en relativt kort period. Även budget 2020 
innebär behov av omställning och arbetet startade redan i slutet av 2019 för att erbjuda 
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medarbetare nya placeringar. Med tanke på att förvaltningen även hade ett omfattande 
omställningsarbete i samband med de nya nämnderna förskola och skola 2018, har 
fackliga parter och arbetsgivaren arbetat fram ett väl fungerade arbetssätt. Ett av 
framgångskriterierna är tidig och snabb dialog i facklig samverkan samt med varje 
berörd medarbetare och dess fackliga organisation. 
Förvaltningen kommer att ha god nytta av denna gemensamma erfarenhet inför ny 
nämndorganisation 2021. 
Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning handlar om att systematiskt attrahera och behålla både 
medarbetare och chefer med relevant kompetens och med det arbetssätt och synsätt som 
staden anger. Våra förhållningssätt skapar grunden för detta och det är även dessa som 
lönekriterierna baseras på. Staden har intensifierat arbetet med employer branding för 
att vara i framkant och möta våra kommande medarbetare som nu står inför sina 
yrkesval. 
Förvaltningen har fortsatt problematik med att rekrytera rätt kompetens inom flera 
yrkeskategorier. Staden arbetar med ett antal utvecklingsområden för att skapa bättre 
förutsättningar och ett av dem är att skapa en gemensam rekryteringsenhet för 
sjuksköterskor. Förväntan är att detta ska förenkla och öka effektiviteten samt minska 
konkurrens mellan stadsdelarna. Den gemensamma rekryteringsenheten startar under 
2020. 
Arbetsmiljö  
Arbetsmiljön består av flera delar och den inledas numera i huvudgrupperna social och 
organisatorisk arbetsmiljö. Förenklat är den organisatoriska arbetsmiljön den struktur 
som arbetsgivaren organiserar arbetet i och den sociala arbetsmiljön de 
förhållningsregler, metoder och arbetsklimat som medarbetare och chef skapar 
tillsammans. Att vara medveten om vad som påverkar vad och vår egen möjlighet till 
positiv påverkan ökar möjligheten att skapa en bättre arbetsmiljö och därmed en mer 
attraktiv arbetsplats. 
Lundbys chefer och medarbetare arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare 
genom flera skilda aktiviteter inom de olika verksamheterna. Verksamheterna är 
sinsemellan olika vilket gör att det är angeläget att fokusera och utveckla det mest 
angelägna för den specifika enheten eller verksamheten. Cheferna har under flera år 
arbetat med handlingsplaner för en god arbetsmiljö med grund i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen har parallellt arbetat med chefers förutsättningar, även 
de behoven skiljer sig åt mellan verksamheter. Oavsett vilka åtgärder som behövs, är det 
angeläget att dessa väljs ut så de verkligen åtgärdar det som identifierats som behov. För 
att kunna nå detta finns det en avgörande faktor som påverkar framgången i 
utvecklingsarbetet – dialogen. Den förtroendefulla, trygga, konstruktiva och öppna 
dialogen mellan medarbetare och chef och fackliga företrädare. Denna dialog sker både 
dagligen mellan medarbetare och chef men även inom specifika arenor såsom 
arbetsplatsträffar och i facklig samverkan. Det finns flera verktyg som underlättar för att 
öka möjligheten att utreda det mesta angelägna att åtgärda. Den återkommande chefs- 
och medarbetarenkäten är en sådan men även arbetsmiljöronder och de riskbedömningar 
som regelbundet sker då behov uppstår för dessa. 
Förvaltningen har i flera år arbetat aktivt med att öka svarsfrekvensen på 
medarbetarenkäten. Med hög svarsfrekvens kan medarbetarnas åsikter om arbetsmiljö 
och arbetsvillkor kan tas tillvara på ett bra sätt vid den fortsatta dialogen på 
arbetsplatsen. Förvaltningen kommer att återkomma till stadsdelsnämnden då resultatet 
för 2019 års enkät kommit.  
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2.6 Resultat enligt organisationsstrukturen 

Resultat i tkr per 
sektor/avdelning Nämndbidrag Årets resultat Budgeterat 

resultat 
Utgående eget 

kapital 

Äldreomsorg samt 
hälso- och sjukvård 373 215 -4 301 0  

Individ- och 
familjeomsorg samt 
  funktionshinder 

484 844 -17 950 0  

Samhälle och kultur 33 728 1 646 0  

Förvaltningsgemensamt 
samt intern service 121 613 17 139 0 12 109 

SUMMA 1 013 400 -3 466 0 12 109 

Analys av resultat per sektor 
Sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvård 
Sektorn redovisar ett underskott på 4 301 tkr, vilket innebär en försämring jämfört med 
prognos per oktober. 
Förvaltningen bedömde efter resultat per oktober en ökad risk för avvikelse mot 
prognos. Åtgärder för att minska risk handlade om att sänka personalkostnaderna inom 
ordinärt boende och särskilt boende. Sektorns införde även ytterligare åtgärder från 
oktober som handlade om inköpsstopp, inga personalförstärkningar samt restriktivitet 
med vikarier och anställningar. Åtgärderna fick viss effekt inom hemtjänst och 
äldreboende samtidigt som behov av äldreboendeplatser och korttidsplatser ökade under 
hösten vilket påverkade resultatet. 
För helåret redovisar enheten för myndighet äldreomsorg ett överskott på 6 588 tkr. Ett 
ökat behov av korttidsplatser balanseras delvis upp av färre permanentplatser främst i 
början av året. Omprövning av biståndsbeslut pågår för att säkerställa rätt tid. Kostnad 
för hemtjänsten inom enheten för myndighet är lägre än budgeterat på grund av minskat 
behov samt tekniska problem som medfört att utbetalning till utförare inte varit 
tillfredställande. 
Område hemtjänst redovisar underskott på -23 085 tkr. Omställningsarbetet ställer krav 
på ett förändrat arbetssätt och det har varit svårt att hitta balansen mellan planerad tid, 
utförd tid och bemanning.  För att komma i balans har sektorn tillfälligt tillsatt en 
controller för att säkerställa planeringen och optimera bemanningen. Arbetet med det 
förändrade arbetssättet pågår med att anpassa bemanningen där andelen timavlönade 
kommer att öka. De vidtagna åtgärderna inom hemtjänsten har gett viss effekt i slutet av 
året. 
Område äldreboende och hälso- och sjukvård redovisar underskott på 774 tkr. 
Äldreboende har haft behov av personalförstärkningar på grund av hög vårdtyngd med 
risk för kvalitetsbrister vilket påverkat resultatet. Hälso- och sjukvården har haft ökad 
vårdtyngd och ökat antal inskrivna patienter. 
Sektorns reserv ger ett överskott på 12 970 tkr som till viss del balanserar underskott 
inom hemtjänsten. 
Sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder 
Sektorn redovisar underskott på 17 950 tkr. Underskottet beror främst på höga 
kostnader för köpt vård och boende, framför allt inom funktionshinder samt barn och 
unga. Resultatet är bättre jämfört med 2018, men innebär en försämring jämfört med 
prognos per oktober. Försämringen ät till följd av lägre intäkter än beräknat från 
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Migrationsverket för åren 2016 och 2017 och en faktura från Trafikkontoret som 
sektorn fick i december. Dessa förändringar var inte kända vid prognosarbetet i oktober. 
Sammantaget försämrade det sektorns resultat med 3 400 tkr mot oktober prognosen. 
Sektorn bestrider fakturan från Trafikkontoret men kostnaden är bokförd på 2019. 
Förvaltningen bedömde efter resultat per oktober en ökad risk för avvikelse mot 
prognos. Planerade åtgärder för att minska risken handlade om fortsatt arbete kring 
påbörjade åtgärdsplaner, personalneddragningar, minskad personalbemanning inom 
bostöd samt generell restriktivitet vad gäller inköp, utbildning och tjänstetillsättningar. 
Åtgärder har inte fått förväntad effekt med anledning av en hög inströmning av nya 
ärenden både avseende vuxen samt barn och unga. 
Område myndighet redovisar underskott på 18 535 tkr och har haft svårigheter att 
komma i ekonomisk balans under en längre tid. Under 2018 togs åtgärder och strategier 
fram som har gett effekt inom köpt vård och boende, men inte i tillräcklig takt och 
omfattning. Utifrån prognos per oktober infördes även inköpsstopp, anställningsstopp 
och ökad restriktivitet av köpt vård. Arbete med förändrade arbetsmetoder pågår och 
kommer att fortsätta under 2020. Förändring av mottagningsenhetens uppdrag är ett 
exempel på förändrat arbetssätt. Täta uppföljningar av beslutade insatser har generellt 
bidragit till ökad kvalitetssäkring och sänkta kostnader. 
Område sysselsättning och personligt stöd redovisar underskott på 5 062 tkr och det 
pågår ett arbete för att anpassa kostnaderna dels inom bostöd till timersättningen och 
dels inom daglig verksamhet till LOV-ersättningen. Åtgärder och strategier finns 
framtagna för ekonomisk omställning, men effekter har inte uppstått i den takt som 
förväntas. Bostödet visar ekonomisk balans november och december men arbetet 
fortsätter för att säkerställa ekonomisk balans 2020. Inom daglig verksamhet kommer 
vissa enheter att ta emot fler deltagare med befintlig bemanning. För att effektivisera 
personalbemanningen inrättas kombinationstjänster mellan daglig verksamhet och 
bostad med särskild service. 
Område boende och personlig assistans redovisar underskott på 3 015 tkr. Resultatet har 
försämrats under hösten med anledning av nyinflyttningar inom bostad med särskild 
service med behov av högre personaltäthet än budget. Flera av dessa hyresgäster har 
behov av dubbelbemanning stora delar av dygnet. Området har stora svårigheter med 
vikarierekrytering vilket generar ökade övertidskostnader. Arbetet pågår med att införa 
kombinationstjänster mellan bostad med särskild service och daglig verksamhet för att 
sänka personalkostnaderna samt öka andel timvikarier för att minska 
övertidskostnaderna och effektivisera personalbemanningen. Inom personlig assistans 
pågår förberedelse för att flytta verksamheten till Majorna-Linné, vilket förväntas 
minska kostnaderna under 2020. 
Den sektorsgemensamma bufferten balanserar delvis underskott inom områden och 
redovisar överskott på 8 662 tkr. 
Sektor samhälle och kultur 
Sektor samhälle och kultur redovisar överskott på 1 646 tkr för perioden, vilket är i nivå 
med prognos per oktober. Enheterna inom kultur och förebyggande redovisar överskott 
bland annat på grund av ej tillsatta tjänster inom förebyggande folkhälsa, 
utvecklingsenhet och FCA samt ej budgeterad intäkt Delmos. 
Förvaltningsgemensamt och stödfunktioner 
Stödfunktioner och förvaltningsgemensamt redovisar överskott på 17 139 tkr bland 
annat med anledning av förvaltningsgemensam reserv, vakanta tjänster och lägre IT-
kostnader. Resultat är en förbättring jämfört med prognos per oktober med anledning av 
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riskutrymme för förvaltningsgemensam reserv som inte redovisades i prognosen, men 
som nu hjälper till att balansera prognosavvikelser inom sektorer. 
I stödfunktionerna ingår intern service som redovisar ett överskott på 1 839 tkr med 
anledning av ökade intäkter och lägre personalkostnaderna. 
Sektor samhälle och kultur redovisar överskott på 1 646 tkr för perioden, vilket är i nivå 
med prognos per oktober. Enheterna inom kultur och förebyggande redovisar överskott 
bland annat på grund av ej tillsatta tjänster inom förebyggande folkhälsa, 
utvecklingsenhet och FCA samt ej budgeterad intäkt Delmos. 
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3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget 

3.1 Kommunfullmäktiges mål/inriktningar 

Stadsdelsnämnden har arbetat med flera inriktningar i kommunfullmäktiges budget för 
2019. Stadsdelsnämnden har stärkt arbetet mot våld i nära relationer, både övergripande 
och utifrån handläggning av enskilda. Sommarlovssatsningen bedöms ha bidragit till en 
lugnare och tryggare sommar i stadsdelen. Socialtjänsten arbetar med tidiga insatser för 
att trygga barn och ungas uppväxtvillkor. Stadsdelsnämnden arbetar förebyggande för 
att motverka ensamhet och psykisk ohälsa bland äldre. Måltidssituationen på nämndens 
äldreboende har varit en prioriterad fråga under året. Kulturskolan har breddat sin 
verksamhet för att även nå de som inte är inskrivna i kulturskolan genom att erbjuda 
aktiviteter i skolan. 
Stadsdelsnämnden arbetar fokuserat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och det 
fokuserade arbetet med att minska sjukfrånvaro har gett effekt. 
Stadsdelsnämnden har stärkt arbetet med ekonomiuppföljning under året. Inom 
hemtjänsten har fokus varit på anpassning till LOV-ersättningen. Inom sektor individ- 
och familjeomsorg samt funktionshinder, område sysselsättning och personligt stöd 
pågår ekonomisk omställning dels inom boendestöd till timersättning och dels inom 
daglig verksamhet till LOV-ersättning. Inom område myndighet innebär åtgärderna att 
sänka kostnaderna för köpt vård och boende inom funktionshinder samt inom 
vuxenenheten, bland annat genom täta uppföljningar. Trots det innebär det ekonomiska 
bokslutet för 2019 ett underskott. 

3.2 Uppdrag riktade till nämnden 

Uppdrag 

Har 
uppdraget 
utförts? 
Ja/Nej 

Om uppdraget inte har utförts; kort 
kommentar om orsaken till det och ev 
till vilken del uppdraget har genomförts 

Stadens nämnder och bolag ges i uppdrag 
att erbjuda praktikplatser och olika former 
av sommarjobb till unga 

Ja Förvaltningen har erbjudit sommararbete 
till ungdomar i niondeklass. Det var 148 
ungdomar som sökte platser och vi erbjöd 
112 ungdomar platser. Med tanke på att 
flera tackat nej eller inte alls svarat då ett 
erbjudande gavs fick alla utom 25 
ungdomar en placering. Platserna erbjöds 
under två perioder och fanns inom kök, 
lokalvård, fritid, samhälle och kultur, 
förskola, stadsutveckling samt vård och 
omsorg. 

Stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att 
identifiera brottsutsatta och otrygga platser 
och förorda vilka områden som ska utgöra 
sammanhängande paragraf 3-områden 

Nej Stadsdelsnämnden avvaktar processen 
som pågår i Kammarrätten gällande 
paragraf 3-områden. De geografiska 
områden som inom det ordinarie arbetet 
prioriterats under året har varit Hjalmar 
Brantingsplatsen, Wieselgrensplatsen och 
Campus Lindholmen, vilka också är de 
områden stadsdelen identierat som otrygga 
platser 

Stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att 
undersöka intresset för att starta fler 
intraprenader inom välfärdsområdet 

Nej Stadsdelsnämnden har inte prioriterat 
uppdraget under 2019. 
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4 Uppföljning av nämndens verksamhet per 
verksamhetsområde 

4.1 Äldreomsorg 

4.1.1 Redovisning av resultat 

Kostnads- och volymutveckling ordinärt boende 

Mått 2017 2018 2019 

Nettokostnad ordinärt boende, tkr 140 866 139 351 156 786 

Nettokostnadsutveckling, % 2,3% -1,1% 12,5% 

Antal personer med hemtjänst 624 626 658 

Antal beviljade hemtjänsttimmar (65- år) 229 481 222 425 208 571 

Årlig förändring -1,0% -3,1% -6,2% 

Kostnads- och volymutveckling särskilt boende 

Mått 2017 2018 2019 

Nettokostnad särskilt boende, tkr 257 909 258 592 271 342 

Nettokostnadsutveckling, % 8,1% 0,3% 4,9% 

Antal nyttjade boendeplatser egen befolkning 360 359 355 

Årlig förändring. % 3,7% -0,3% -1,1% 

- varav permanenta boendeplatser 327 331 320 

- varav korttidsplatser 33 28 35 

Ordinärt boendes nettokostnadsutveckling förklaras av underskottet inom område 
hemtjänst. Området har arbetat med att förändra arbetssättet och följt nyckeltal för att 
förbättra utförandegrad, nyttjandegrad och antalet årsarbetare. En positiv utveckling ses 
främst i slutet av året där såväl utförandegrad och nyttjandegrad ökar samtidigt som 
antalet medarbetare minskar. Antal beviljade hemtjänsttimmar har minskat medan 
antalet personer med hemtjänst har ökat jämfört med föregående år. Detta ligger i linje 
med övergången till utförd tid. 
Särskild boendes nettokostnadsutveckling beror till stor på lönerörelsen och en högre 
bemanning på grund av hög vårdtyngd med risk för kvalitetsbrister. 
Nettokostnadsutvecklingen har också påverkats av har högre kostnader för nyttjande av 
korttidsplatser. Nyttjandet av korttidsplatser och lägenheter i särskilt boende är i 
perioden något lägre jämfört med föregående år, se tabellen ovan. Ett ökat behov av 
korttidsplatser balanseras delvis upp av färre permanentplatser, främst i början av året. 
Resultatet på frågan hur övergripande nöjd man är med sitt boende respektive hemtjänst 
ligger i nivå med stadens resultat eller strax över. I område äldreboende har resultatet 
ökat sedan föregående år med sex procentenheter (till 77 procent). Resultatet för område 
hemtjänst på motsvarande fråga har ökat med tre procentenheter jämfört med 
föregående år. Resultaten varierar mellan enheterna inom både hemtjänst och 
äldreboende. 
Det pågår ett nationellt arbete för att öka användandet av välfärdsteknik inom 
äldreomsorgen. I detta arbete har inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att 
granska kommunerna. IVO har därför genomfört en tillsyn av välfärdsteknik i 
äldreomsorgen vid hemtjänsten i Lundby samt trygghetsjouren i Göteborgs Stad och en 
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tillsyn vid Sehlstedtsgatans äldreboende i juni 2019. Det primära syftet med tillsynerna 
var att säkerställa att brukare får en god och säker vård och omsorg som ges utifrån 
individens behov och förutsättningar i de verksamheter inom äldreomsorgen som 
använder välfärdsteknik. Vid tillsynen konstaterades att individuella bedömningar görs, 
den enskilde informeras, samtycke inhämtas och att uppföljning sker. Viss kompetens 
finns men bedöms inte vara fullt tillräcklig. IVO bedömer även att verksamhetens arbete 
med incidenter och avvikelser behöver förbättras. IVO avslutar båda ärendena. 
Enheten för kontrakt och uppföljning har i uppdrag att följa upp utförare av hemtjänst. 
Vid den kommunala hemtjänsten i Lundby har två enheter granskats. Resultatet 
kommer att vara underlag för verksamhetsplan 2020. (Se bilaga 2 och 3.) 
Den enskilde, som beviljats hemtjänstinsatser, har möjlighet att välja annan utförare än 
den kommunala. I december 2019 var det sex procent av det totala antalet beviljade 
hemtjänsttimmar där den enskilde valt annan utförare. 
Sjukfrånvaron inom äldreomsorgen har under året minskat med drygt en procentenhet. 

4.1.2 Viktiga framtidsfrågor 

Den viktigaste externa faktorn för ökad måluppfyllelse är befolkningsutvecklingen i de 
olika åldersgrupperna. Äldres fysiska och psykiska hälsa är viktiga faktorer som 
påverkar behoven. Det krävs en fördjupad kunskap om äldres olika livsvillkor utifrån 
socioekonomiska förhållanden för att möta en åldrande befolknings behov. 
Den viktigaste interna faktorn för ökad måluppfyllelse är samverkan. Samverkan är en 
förutsättning för att kunna förebygga och möta dagens och framtida behov av vård och 
omsorg. Detta kräver ett personcentrerat arbetssätt där den enskilde är i centrum och så 
långt det är möjligt inkluderas i alla beslut och processer och där användande av 
välfärdsteknik är en självklar del. 

4.2 Hälso- och sjukvård 

4.2.1 Redovisning av resultat 

Mått 2017 2018 2019 

Nettokostnad hemsjukvård i ordinärt boende 27 700 30 752 32 437 

Nettokostnadsutveckling, %  11,0% 5,5% 

Antal personer med pågående hälso- och 
sjukvårdsinsatser (0-64 år) 

30 28 40 

Antal personer med pågående hälso- och 
sjukvårdsinsatser (65- år) 

201 213 231 

Under året har antal personer (under 65 år) med hemsjukvård ökat jämfört med 
föregående år. Dessutom ökar behovens komplexitet och omfattning inte minst när det 
gäller den psykiska ohälsan. 
Trots ökningen av antal patienter är nettokostnadsutvecklingen lägre än föregående år. 
Ökning av antal patienter har påverkat arbetsbelastningen och en omfördelning har skett 
inför 2020. 
Efterlevandeenkät ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) ger verksamheten höga betyg, 
men det är också tydligt att den anhörige ofta upplever en hög belastning i samband 
med den enskildes sjukdom. 
Registreringen i Palliativregistret är idag säkerställd inom samtliga verksamheter. Inom 
fokusområdena munhälsobedömningar och validerat instrument för smärtskattning har 
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resultaten tydligt förbättrats. 
Rekryteringsläge för legitimerat personal är fortsatt svårt. Stadsdelsförvaltningen deltar 
i det stadengemensamma arbetet för att säkra kompetensförsörjningen. 

4.2.2 Viktiga framtidsfrågor 

Den viktigaste externa faktorn för ökad måluppfyllelse är utvecklingen av den nära 
vården inom Västra Götalandsregionen. Vården, som invånarna behöver ofta, ska finnas 
i närområdet och detta kommer innebära en förskjutning av vården från slutenvården till 
hemmet. Utvecklingen förväntas leda till att fler patienter får sjukvård i hemmet av den 
kommunala hemsjukvården och att insatserna är allt mer avancerade. 
Den viktigaste interna faktorn för ökad måluppfyllelse är att kunna möta patienternas 
ökade behov av hälso- och sjukvård i hemmet. Detta kräver teknikutveckling, 
kompetensförsörjning och att samverkan fördjupas internt och extern. 

4.3 Individ och familj 

4.3.1 Redovisning av resultat 

Kostnads- och volymutveckling 

Mått 2017 2018 2019 

Nettokostnad, tkr 242 234 252 220 260 551 

Nettokostnadsutveckling, %  4,1 3,3 

- varav försörjningsstöd, tkr 49 078 52 393 53 679 

Antal vårddagar institution barn och unga 20 302 7 524 6 610 

Antal barn och unga i familjehem 100 73 67 

Antal vårddagar institution vuxna 4 349 3 910 3 088 

Antal boendedygn socialt boende 49 891 58 731 49 607 

Antal hushåll med försörjningsstöd 501 505 520 

Nettokostnadsutvecklingen inom individ- och familjeomsorg har bromsats upp jämfört 
med tidigare år. Under 2019 har verksamheten fokuserat på arbetet kring åtgärdsplaner 
som har gett effekt inom flera områden, men inte i tillräcklig takt och omfattning. 
Antalet vårddygn för barn och unga minskar jämfört med föregående år. Det minskade 
antal vårddygn beror på färre ensamkommande barn och ungdomar och en 
kvalitetssäkrad biståndsbedömning. 
Antal barn och unga i familjehem har minskat under flera år. 
Antalet vårddagar för vuxna placerade enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen 
om vård av missbrukare (LVM) minskade under 2019 vilket också bidragit till 
minskade kostnader. 
Kostnaderna för socialt boende minskar jämfört med 2018 med anledning av färre 
boendedygn, men är fortfarande inte i nivå med sektorns budget. 
Kostnadsökning inom försörjningsstöd har gått i linje med budgettilldelning enligt 
kommunfullmäktige.  
Område myndighet visar en fortsatt positiv utveckling med minskad sjukfrånvaro. Ett 
fortsatt arbete krävs i samma riktning för en positiv kostnadsutveckling. 
Arbete med förändrade arbetsmetoder, sänkt ambitionsnivå, neddragning av tjänster 
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genomförs och mycket handlar om att intensifiera och fortsätta det påbörjade arbetet 
under 2020. 
Resultatet på myndighetsenkäten visar en förbättring inom samtliga kvalitetsområden 
sedan föregående undersökning, vilket är en bra och glädjande utveckling. 

4.3.2 Viktiga framtidsfrågor 

Det interna samarbetet mellan myndighet och resursenheten familj fortsätter i syfte att 
effektivisera och prioritera stödinsatser utifrån behov hos barn, unga och familjer. 
En annan viktig fråga är ökade behov hos barn och unga utifrån den förändrade 
lägesbilden i Lundby kring narkotika och kriminalitet som identifierats i förvaltningens 
arbete med skola, polis och fritid. Både intern och extern samverkan behöver 
intensifieras. Ett fortsatt aktivt deltagande i forum för barn och unga är en viktigt. 
Sammanställning och analys över ungdomars situation kommer i dialog med 
samverkanspartners vara ett underlag för att skapa en gemensam lägesbild över barn och 
ungdomars situation i Lundby och utgöra stöd i prioriteringen av insatser både på kort 
och lång sikt. 
Sektorns område behöver under året säkra processer och förbereda inför den nya 
organisationen 2021. 
Utvecklingen av bostadssituationen i Göteborg är en viktig och central framtidsfråga. 
Särskilt utsatta är de barnfamiljer som drabbas av den rådande bostadsbristen då det 
riskerar barnens uppväxtvillkor. För socialtjänsten riskerar kostnader för stöd till 
personer och familjer som står utanför bostadsmarknaden att öka. 

4.4 Funktionshinderverksamhet 

4.4.1 Redovisning av resultat 

Kostnads- och volymutveckling 

Mått 2017 2018 2019 

Nettokostnad, tkr 274 647 298 232 291 698 

- varav exklusive transporter daglig verksamhet  293 144 289 195 

Nettokostnadsutveckling, % (2019 exklusive 
transporter daglig verksamhet) 

 8,6 -1,3 

Antal personer med insats enl LSS 276 299 296 

Årlig förändring, %  8,5 -1,2 

Antal personer med bistånd enligt SoL 361 356 366 

Årlig förändring, %  -1,2 2,7 

Nettokostnadsutvecklingen inom funktionshinder har varit lägre jämfört med 
föregående år. En del av minskningen förklaras av förändrad finansiering inom LOV 
daglig verksamhet samt inom boendestöd. 
Inom område sysselsättning och stöd har pågått ett intensivt arbete för att anpassa 
kostnaderna till LOV-ersättningen. Implementeringen har tagit tid, men i slutet av 2019 
börjar verksamheten se effekterna och en positiv kostnadsutveckling inom boendestöd. 
Inom daglig verksamhet kommer fler deltagare att tas emot med befintlig personal, 
vilket innebär högre intäkter. Samplanering och kombinationstjänster inom 
utförarverksamheter förväntas bidra till en positiv kostnadsutveckling. 
Nettokostnaderna inom personlig assistans har minskat jämfört med 2018 med 
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1 400 tkr. Inom personlig assistans pågår förberedelse för att flytta verksamheten till 
Majorna-Linné i mars 2020, vilket förväntas bidra till fortsatt minskade kostnader. 
En risk som påverkar kostnadsutvecklingen är kompetensförsörjning inom bostad med 
särskild service (BmSS). Inflyttning av brukare med omfattande behov och svårigheter 
att rekrytera vissa yrkesgrupper utifrån behoven är fortsatt en utmaning. 
Kostnaderna inom område myndighet ligger på ungefär samma nivå som föregående år. 
Förvaltningen ser också en annan utveckling där antal personer med insats enligt SoL 
har ökat under året. Antal personer med insats enligt LSS är på ungefär samma nivå 
som föregående år. Bristen på platser inom bostäder med särskild service i staden är 
fortsatt en stor utmaning som påverkar kostnadsutvecklingen negativt. 
Åtgärder och strategier som finns framtagna kommer att följas under 2020, bland annat 
genom neddragning av tjänster, sänkt ambitionsnivå, förändrade arbetsmetoder, öka 
med egna timanställda, effektivisera personalbemanningen samt ta emot fler deltagare 
inom daglig verksamhet med befintlig personal. 

4.4.2 Viktiga framtidsfrågor 

Kompetensförsörjning inom boende och personlig assistans är en akut fråga då vissa 
grupper riskerar redan idag att inte få sina behov tillgodosedda. Brukare med 
omfattande behov och rekryteringssvårigheter utifrån behoven är fortsatt en utmaning 
och en viktig framtidsfråga. Att hantera de höjda kompetenskraven för dessa 
yrkesgrupper samt fortsätta med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 
medarbetare kräver fortsatt arbete. 
Bostadsfrågan är en av de viktigaste frågorna inom verksamhetsområdet. Det krävs fler 
bostäder med särskild service för att möta enskilda behov. Det är viktigt att staden följer 
planen för bostäder för personer med funktionsnedsättning. 
Inom daglig verksamhet finns en fortsatt utmaning att anpassa kostnaderna till LOV-
ersättningen. Verksamheten behöver vara flexibel och kunna anpassas efter de nya 
ekonomiska förutsättningarna. 
Sektorns område behöver under året säkra olika processer och förbereda inför den nya 
organisationen 2021. 

4.5 Kultur och fritid 

4.5.1 Redovisning av resultat 

Kostnadsutveckling 

Mått 2017 2018 2019 

Nettokostnad, tkr 26 148 26 345 24 965 

- varav exklusive biblioteken 20 251 20 979 23 591 

Nettokostnadsutveckling, % (2019 exklusive 
biblioteken) 

 0,8% 12,4% 

- varav kultur, tkr 18 913 19 455 16 281 

.   - varav biblioteken 5 898 5 366 1 374 

- varav fritid, tkr 7 236 6 890 8 683 

Nettokostnadsutvecklingen för perioden jämfört med föregående år är 12,4 procent. En 
tredjedel av denna ökning grundas i högre andel av gemensamma kostnader på grund av 
2018 års organisationsförändring staden. Detta slår hårdare på en mindre sektor. 
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Bortsett från detta har kulturverksamheten en ökad nettokostnad på grund av lägre 
projektintäkter från kulturrådet. Även fritidsverksamheten har ökad nettokostnad bland 
annat beroende på ombyggnadskostnader för ny lokal Myntgatan. 
Genom bred samverkan med civilsamhälle, föreningsliv och andra aktörer och genom 
att skapa nya aktiviteter för målgrupper som inte tidigare varit inkluderade, exempelvis 
football friday och aktiviteter inom lovsatsningen, har tillgängligheten till kultur och 
fritid i stadsdelen ökat. Nya målgrupper har integrerats i befintlig verksamhet och 
stadsdelens mötesplatser är tillgängliga, både för de av sektorn planerade aktiviteterna 
och för föreningslivet. Utbudet har breddats, bland annat genom kulturskolans nya 
aktiviteter tvåornas kör och kulturmix och genom de satsningar som genomförts i enhet 
förebyggande folkhälsa med exempelvis Vintergatans utbud och valborgsfirandet i 
Färjenäsparken. Genom att använda skolan som arena och direkt i anslutning till skoltid 
erbjuda aktiviteter finns möjlighet att nå elever som av olika anledningar annars inte 
besöker stadsdelens mötesplatser och fritidsgård eller deltar i kulturskolans 
undervisning. 
Under 2019 har sektor samhälle och kultur haft som mål att öka tillgängligheten till 
kultur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionsvariationer. Det har medfört ett 
aktivt arbete kring tillgänglighet med lokaler, att kulturskolan har erbjudit utbildning för 
lärare och att lovverksamheten haft riktade aktiviteter till målgruppen. Genom att föra 
dialog med funktionshinderrådet och stadsdelens föreningar kring tillgänglighetsfrågor 
skapas bättre förutsättningar för målgruppen att delta i aktiviteter. Genom de aktiviteter 
som pågår via IOP-avtal med Passalen har utbudet ökat för målgruppen. 
Sammantaget bidrar resultaten till att utjämna skillnader i möjligheter för unga att delta 
i lovaktiviteter och föreningsliv och syftar till att skapa arenor som är tillgängliga för 
fler. Det leder i sin tur till att fler barn och unga finner arenor för en meningsfull fritid 
Arbetet med Backaplans kulturhus har under året intensifierats och ett gott samarbete 
med Kulturförvaltningen har etablerats. Arbetet med förstudien är nu igång. 

4.5.2 Viktiga framtidsfrågor 

Den viktigaste interna faktorn för ökad måluppfyllelse är samverkan. Samverkan är en 
förutsättning för att få tidig information om de behov som andra sektorer och aktörer ser 
hos Lundbyborna för att på så vis säkerställa att rätt förebyggande och främjande 
aktiviteter och insatser planeras och genomförs. Då stadsdelsförvaltningen 
omorganiseras och sektor samhälle och kultur upphör blir tydlighet och struktur för 
samverkan extra viktigt. 
Viktiga omvärldsfaktorer är den offentliga sektorns ekonomi och omfattningen på 
statsbidrag till kommunerna. 
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5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag 

5.1 Ej verkställda SoL/LSS-beslut 

  SoL-beslut 2019-
12-31 

LSS-beslut 2019-
12-31 

Antal beslut som inte verkställts inom tre månader från 
beslutsdag 15 17 

Antal beslut där verkställigheten avbrutits och inte 
återupptagits inom tre månader från avbrottet 0 3 

Sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvård 
Sektorn har rapporterat sju ej verkställda beslut under kvartal fyra som avser särskilt 
boende. I fem ärenden har den enskilde fått erbjudande inom tre månader men tackat 
nej. Under kvartal tre och fyra har tre beslut verkställts som tidigare rapporterats som ej 
verkställda. 
Sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder - Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade 
17 ej verkställda beslut enligt LSS har rapporterats för fjärde kvartalet. Tre av dessa 
beslut avser boende för barn och ungdomar. Sju beslut avser bostad för vuxna och ett 
beslut avser korttidsvistelse. Fem beslut avser daglig verksamhet och ett beslut avser 
avlösning i hemmet. I ett av ärenden har den enskilde tackat nej till erbjudande. 
Tre beslut har rapporterats med avbrott i verkställighet. I två av ärenden har den 
enskilde tackat nej till erbjudande. 
Under kvartalet har tre beslut verkställts som tidigare rapporterats som ej verkställda. 
Tre ärende som tidigare rapporterats som ej verkställda har avslutats utan verkställighet. 
Sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder - Socialtjänstlagen 
Under perioden har åtta ej verkställda beslut enligt SoL rapporterats. Fem av dessa 
beslut avser särskild boende. Ett beslut avser daglig verksamhet och ett avser annat 
bistånd. I tre av ärenden  har den enskilde tackat nej till erbjudande. 

5.2 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah 

  Kvartal 3 2019 Kvartal 4 2019 

Antal anmälningar enligt Lex Maria 0 0 

Antal anmälningar enligt Lex Sarah 1 1 

Sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvård 
Under kvartal tre och fyra har två Lex Sarah anmälningar gjorts till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) 
Anmälan i kvartal tre rör äldreboende. 
Anmälan är baserad på flera rapporter enligt Lex Sarah under sommaren 2019 kring 
kvalitetsbrister på en enhet. Åtgärder har genomförts och IVO har valt att avsluta 
ärendet. 
Anmälan i kvartal fyra rör hemtjänst 
Händelsen rör brister vid flera tillfällen där den enskilde har tackat nej till stöd. 
Bedömningen är att  kompetens behöver öka kring hur man kan motivera den enskilde 
att ta emot stöd. 
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Planerade åtgärder avser främst handledning och utbildning. IVO har valt att avsluta 
ärendet. 

  Helår 2019 

Totalt antal anmälningar enligt Lex Maria 0 

- varav avslutade  

Totalt antal anmälningar enligt Lex Sarah 6 

- varav avslutade 6 

Sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvård 
Två anmälningar under 2019. 
En anmälan kvartal tre. Ärendet är avslutat hos inspektionen för vård och omsorg. 
En anmälan kvartal fyra. Ärendet är avslutat hos inspektionen för vård och omsorg. 
Sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder 
Sektorn har haft fyra anmälningar enligt Lex Sarah under 2019. 
Två anmälningar under kvartal ett och två anmälningar under kvartal två. 

5.3 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 

Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll fastställer att nämnder 
och styrelser årligen ska utvärdera sitt system för styrning, uppföljning och kontroll för 
att förbättra effektiviteten. 
29 § Nämnd/bolagsstyrelse ska årligen utvärdera och förbättra effektiviteten i det egna 
systemet för styrning, uppföljning och kontroll. I detta arbete ingår att 
nämnd/bolagsstyrelse erhåller information och rapportering avseende resultat av såväl 
genomförda interna uppföljningar och utvärderingar som iakttagelser från extern 
revision och övrig tillsyn. 
Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska respektive nämnd/bolagsstyrelse i 
samband med årsrapportens upprättande rapportera resultatet från utvärdering samt 
lämna en bedömning om systemet för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett 
betryggande sätt. 
Förvaltningen håller i arbetet med styrning, uppföljning och kontroll enligt riktlinjen. I 
avstämning med presidiet görs bedömning om systemet för styrning, uppföljning och 
kontroll fungerar på ett betryggande sätt. Bedömningen på samtliga områden att 
hanteringen är tillräckligt effektiv. 
Förvaltningens arbete med att arbeta för att fånga risker i riskanalyser, ge 
stadsdelsnämnden relevant information under året, både vad gäller planering och 
uppföljning fortsätter under 2020. I stadens budget-, planerings- och 
uppföljningsprocess samt beslutad riktlinje möjliggörs arbetssätt som bidrar till 
hantering och uppföljning av åtgärder, avvikelser och brister. 
Lundby stadsdelsnämnd bedömer sammantaget att systemet för styrning, uppföljning 
och kontroll fungerar har en tillräckligt effektiv hantering. 
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5.4 Kvalitetsledning 

Verksamheten använder underlag som synpunkter, avvikelser, brukarundersökningens 
resultat som underlag för planering av verksamheten. Analysen sammanfattas i 
kvalitetsrapport och patientsäkerhetsberättelse och är underlag för verksamhetens 
planering på både kort och lång sikt. 

5.5 Sponsring 

Nämnden har inte fattat något beslut om sponsringsåtagande under 2019. 

5.6 Attraktiv hemtjänst 

Resultatet i brukarundersökningen 2019 på frågan om hur nöjd man är med hemtjänsten 
ökade från 81 procent till 84 procent 2019 och ligger strax över snittet för staden. 
I utvärdering hemtjänst (UH) har stadsdelen genomfört 10,2 procent av stadens totala 
utvärderingar. Resultatet ligger över stadens när det gäller bemötande och 
självbestämmande men under stadens gällande utfört uppdrag. Trots förändringar inom 
hemtjänsten ligger brukarnöjdheten på en fortsatt god nivå. 
Via telefonen checkar medarbetaren in och ut hos brukaren för att kvalitetssäkra 
insatstiden. Tillsammans ska de här uppgifterna ge underlag för god planering och bra 
uppföljning av verksamheten samt utgöra underlag för hemtjänstens ersättning och den 
enskildes avgift. 
Stadsdelen har under hösten fokuserat på den enskildes behov och mindre fokus på tid i 
syfte att öka delaktighet och minska stress hos medarbetare. Detta innebär att utföraren 
planerar insatsen tillsammans med den enskilde utifrån behov och tid i 
genomförandeplanen har tagits bort. Det nya arbetssättet har utvecklat samarbetet 
mellan utförare och myndighet. Fortsatt fokus på att öka andelen genomförandeplaner 
som uppfyller god kvalitet och att genomförandeplanen är ett arbetsinstrument som 
används i vardagen. 
Införandet av IBIC och det mobila arbetssättet bedöms öka den enskildes delaktighet 
och användandet av trygghetskamera möjliggör en ökad självständighet. I december 
2019 hade 20 enskilda valt att få tillsyn tillgodosedd via trygghetskamera. Det utförs 57 
tillsyner per dygn via kamera. 
Andelen medarbetare med grundutbildning som undersköterska är oförändrad sedan 
föregående år (83 procent). 
Sjukfrånvaron har minskat med 1,8 procentenhet under 2019.  
Resultatet för 2019 års chefs- och medarbetarenkät är inte publicerat vilket gör det svårt 
att analysera resultat av arbetet med att medarbetare ska uppfatta arbetet attraktivt. 
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6 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför 
kommunfullmäktiges budget 

Uppdrag till nämnd/styrelse Välj Status -
 enligt anvisning Kommentar - enligt anvisning 

 Uppdrag att inleda projektet 
måltidsvänner 
 
Datum och handling/dnr: 
2018-05-17  
2018 nr 28 
 
riktat till samtliga SDN 
 
 

 Avslutad 

Uppdraget har omhändertagits genom 
att erbjuda sopplunch och social 
samvaro på mötesplats Vintergatan. 
  

 Uppdrag att påbörja 
implementering av de i 
utredningarna beskrivna 
förstärkningsområdena 
 
Datum och handling/dnr: 
2017-04-20  
2017 nr 85 
 
riktat till samtliga SDN 
 
 

 Avslutad 

Överfört till grundskolenämnden och 
förskolenämnden. 

 Byggnadsnämnden, 
fastighetsnämnden och 
stadsdelsnämnden Lundby får i 
uppdrag att samlat, i samverkan med 
bland annat lokalsekretariatet, 
säkerställa en lösning för 
grundskola i linje med redovisade 
strategier som återfinns i PM -
Strategier för att täcka behov av 
ytterligare skolplatser i Eriksberg 
 
Riktas till Byggnadsnämnden, 
Fastighetsnämnden och SDN Lundby 
 
 

 Avslutad 

Överfört till grundskolenämnden. 

 Stadsdelsnämnderna får i 
uppdrag att vidareutveckla och 
förstärka samverkan med ideell 
sektor när det gäller att inkludera 
unga med funktionsnedsättning i 
den befintliga fritidsverksamheten, 
utifrån modellen ”integrerad arena”. 
 
...samt säkerställa att det finns ett 
tydligt utpekat ansvar för 
genomförandet av detta inom 
organisationen och att lämplig 
samarbetsstruktur inrättas, exempelvis i 
form av IOP-avtal.  
 
KF 2019-01-31 §17 
 
Riktas till stadsdelsnämnderna 
 
 

 Avslutad 

IOP avtal mellan föreningen Passalen 
och SDF Lundby tecknades under 
2019. Under året har Passalen 
genomfört flera aktiviteter för 
målgruppen i stadsdelen. Fritidsgården 
Chillzone och Skolan mitt i Lundby har 
haft särskilt fokus för att ta emot 
Passalens deltagare och jobba med 
metoden integrerad arena. 
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7 Bokslut 

7.1 Sammanfattande analys 

Analys jämfört med föregående år 
Intäkter och kostnader avviker markant jämfört med föregående år. Främsta 
anledningen till detta är den organisationsförändring avseende skola/förskola som 
gjordes i halvårsskiftet 2018 samt bibliotek och daglig verksamhet transporter som 
överfördes till Kulturförvaltningen respektive Trafikkontoret den 1 april 2019. 
Analys jämfört med budget 
Intäkterna är 6 888 tkr högre än budget. Det beror främst på projektintäkter inom sektor 
samhälle och kultur och statsbidrag inom sektor individ- och familjeomsorg samt 
funktionshinder och äldreomsorg som inte budgeterats inför 2019. 
Personalkostnader är 11 349 tkr högre än budget framför allt inom hemtjänst och daglig 
verksamhet som arbetar med att anpassa sina kostnader till LOV-ersättningen. 
Underskott finns även inom personlig assistans där kostnaderna inte täcks av ersättning 
från försäkringskassan. 
Övriga verksamhetskostnader är 1 184 tkr lägre än budget trots underskott för köpt vård 
och boende inom IFO-FH. Underskottet balanseras av gemensam reserv, restriktivitet 
för inköp och lägre kostnader för IT. 
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7.2 Resultaträkning 

     Årets utfall Budget Föregående års 
utfall 

   Taxor och avgifter 21 164 18 804 38 484 

   Hyror och arrenden 33 133 34 462 32 543 

   Bidrag 70 002 73 656 123 399 

   Försäljning av verksamhet och 
konsulttjänster 

218 370 180 593 209 471 

   Försäljningsintäkter 18 110 46 376 16 384 

   Övriga intäkter    

 Verksamhetens intäkter 360 779 353 890 420 281 

   Lön ersättningar o förmåner -528 609 -519 289 -720 440 

   Sociala avgifter o pensionskostnader -205 221 -203 193 -280 639 

  Personalkostnader -733 830 -722 481 -1 001 080 

   Lämnade bidrag -72 887 -81 848 -83 398 

   Köp av huvudverksamhet -371 275 -349 626 -463 798 

   Lokal- o markhyror -71 418 -72 690 -124 605 

   Fastighetskostnader och 
fastighetsentreprenader 

-3 459 -1 712 -6 313 

   Bränsle, energi och va -181 -117 -129 

       

   Kostnader för transportmedel -6 953 -7 432 -7 258 

   Köp av entreprenad och tjänster -61 367 -79 044 -79 559 

   Övriga verksamhetskostnader diverse -63 929 -60 184 -82 158 

  Övriga verksamhetskostnader -651 469 -652 653 -847 217 

 Verksamhetens kostnader -1 385 299 -1 375 134 -1 848 297 

Verksamhetens nettokostnad -1 024 521 -1 021 244 -1 428 016 

Kommunbidrag 1 021 244 1 021 244 1 418 600 

Verksamhetens resultat -3 277 0 -9 416 

Finansiellt netto -67 0 -46 

Resultat -3 344 0 -9 462 
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8 Fördjupning till nämnden 

8.1 Nämndens mål 

Nämnd/Styrelse Mål Måluppfyllelse Kommentar 2019 

Alla Lundbybor ska ha samma 
möjligheter till goda livsvillkor, 
god hälsa och inflytande oavsett 
kön, funktionsnedsättning, etnisk 
tillhörighet, religion och 
trosuppfattning, könsidentitet 
och uttryck, sexuell läggning, 
ålder och andra faktorer såsom 
socioekonomisk bakgrund 

 Svårbedömd Analys av resultat 
Förvaltningen genomför övergripande 
kartläggningar som syftar till att visa de skillnader i 
livsvillkor, hälsa och socioekonomi som finns inom 
stadsdelens geografiska områden. 
Levnadsförhållandena och förutsättningarna för 
hälsa och välbefinnande skiljer sig kraftigt åt. Nya 
bostadsområden ökar skillnaderna då den 
ekonomiska utvecklingen sker ojämlikt. 
Fyra aktiviteter inom jämlikt Lundby är igång. 
Framgångsfaktorer i arbetet är att hålla i beslutade 
aktiviteter och samverkan för dem vi är till för trots 
att resultat på befolkningsnivå både är långsiktiga 
och svåra att mäta. Samverkan har varit en 
framgångsfaktor när aktiviteter har riktats till 
målgrupper som annars inte hade tagit del av 
förvaltningens utbud. 
Åtgärder för högre måluppfyllelse 
Jämlikhetsarbetet i stadsdelen kommer aldrig bli 
färdigt och det är viktigt att förvaltningen håller i 
det arbete som inletts. Arbetet inom jämlikt 
Lundby är praktiskt folkhälsoarbete. Förvaltningen 
har länge arbetat med att integrera mänskliga 
rättigheter och folkhälsa som två kompletterande 
delar inom jämlikhetsperspektivet och 
befolkningsansvaret. 
För att arbetet med dessa frågor ska vara effektivt 
och göra skillnad för Lundbyborna, så behöver det 
drivas strategiskt, långsiktigt och framförallt 
tvärsektoriellt. Risken är annars att arbetet fylls av 
engångsaktiviteter och kortstighet. 

Göteborg ska vara en jämlik 
stad. 

 Rapportering i målet ovan 
  
  
  

De mänskliga rättigheterna ska 
genomsyra alla stadens 
verksamheter. 

 Rapportering i målet ovan 
  
  

Den strukturella 
könsdiskrimineringen ska 
upphöra. 

 Rapportering i målet ovan 
  
  

Göteborgarnas möjligheter till 
delaktighet och inflytande ska 
öka. 

 Rapportering i målet ovan 
  
  

Livsvillkoren för personer med 
fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsnedsättning ska 
förbättras 

 Viss Analys av resultat 
Genom intern samverkan har goda förutsättningar 
skapats att utveckla, effektivisera och rikta 
insatserna till de målgrupper som har det största 
behovet. 
IOP-avtal mellan föreningen Passalen och SDF 
Lundby är tecknat under 2019. Under året har 
Passalen genomfört flera aktiviteter för 
målgruppen i stadsdelen och ett gott samarbete 
har utvecklats. 
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Nämnd/Styrelse Mål Måluppfyllelse Kommentar 2019 

Åtgärder för högre måluppfyllelse 
Fortsatt samarbete med Passalen, fokus på 
aktiviteter som bidrar till att  fler Lundbybor 
medverkar. Inkludera dem i planeringsstadiet vid 
lovaktiviteter samt arbetet med Skolan-mitt-i-
Lundby. 
Fokus på det interna samarbetet mellan 
myndighetsutövning och utförarverksamhet för att 
stärka möjligheterna till hemmaplanslösningar. 

Individ- och familjeomsorg ska 
skapa mer jämlika livschanser 
för stadens invånare 

 Viss Analys av resultat 
En analys av behovet av öppenvårdsinsatser för 
barn och unga har gjorts. Därefter har påbörjats 
ett arbete med att analysera öppenvårdsinsatser 
som erbjuds idag för att kunna utveckla ett mer 
effektivt och kvalitativt stöd till barn, unga och 
deras familjer som överensstämmer med deras 
behov. 
Samverkan mellan område myndighet och 
resursenheten familj har intensifieras och goda 
förutsättningar har skapats för att utveckla och 
effektivisera insatserna samt möta de behoven 
som finns och efterfrågas av våra medborgare. 
Brukarenkäter i mindre format som utförs på 
Resursenheten Familj har använts som ett 
underlag för vidare utveckling och anpassning av 
verksamheter. 
Åtgärder för högre måluppfyllelse 
Påbörjat arbete som bedrivs idag ska hållas i. 
Vissa delar i arbetet som berör barn, unga och 
deras familjer kommer att intensifieras under 
2020. Kartläggning "Hur mår barn och unga i 
Lundby" kommer att användas som ett underlag 
för vidare utveckling. 

Äldres livsvillkor ska förbättras 

 Viss Analys av resultat 
Underlag för bedömning är: 
Brukarundersökningens resultat pekar på att den 
totala nöjdheten med äldreboende och 
hemtjänsten har ökat. Nöjdheten i område 
äldreboende ligger i nivå med staden men under 
målvärdet för stadsdelen och nöjdheten i område 
hemtjänst ligger över resultatet för staden och 
strax under målvärdet. 
Upplevelse av trygghet med insatser inom såväl 
äldreboende som hemtjänst ligger 2019 i nivå med 
stadens resultat. Resultatet för område 
äldreboende i Lundby är 86 procent och stadens 
resultat är 84 procent. Resultatet för hemtjänsten i 
Lundby är 81 procent och är samma resultat som 
stadens det vill säga 81 procent. 
Ökad möjlighet till systematik för att minska 
beteendemässiga och psykiska symtom vid 
demens genom arbetet med kvalitetsregister samt 
ett strukturerat arbete med utbildning och 
handledning för medarbetare som möter enskilda 
med demensdiagnos förväntas ge bättre 
livsvillkor. 
Åtgärder för högre måluppfyllelse 
Fortsatt fokus på personcentrerad vård och 
omsorg där den enskilde involveras i beslut och 
processer, hälsofrämjande arbete, användning av 
välfärdsteknologi och kunskap, kompetens och 
evidensbaserade arbetsmetoder förväntas ge 
högre måluppfyllelse. 
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Nämnd/Styrelse Mål Måluppfyllelse Kommentar 2019 

Göteborg ska minska sin miljö- 
och klimatpåverkan för att bli en 
hållbar stad med globalt och 
lokalt rättvisa utsläpp 

 Viss Analys av resultat 
Minskat matsvinn och avfall i flera av 
stadsdelsnämndens verksamheter bidrar till 
måluppfyllelse. 
Åtgärder för högre måluppfyllelse 
Förvaltningen håller i arbetet som bedrivs idag, 
men ser inga möjligheter att öka ambitionsnivån 
ytterligare. 

Tillgängligheten till kultur ska 
öka. 

 God Analys av resultat 
Tillgängligheten till kultur har ökat genom 
samverkan med föreningsliv och andra 
civilsamhällesorganisationer, nya aktiviteter som 
har inkluderat målgrupper som inte tidigare nåtts, 
tillgängliga träffpunkter och mötesplatser och ett 
breddat utbud. 
Åtgärder för högre måluppfyllelse 
Att fortsätta analysera vilka som nås respektive 
inte nås med stadsdelens utbud och aktiviteter 
  

Osakliga löneskillnader mellan 
män och kvinnor ska upphöra 

 God Analys av resultat 
Det finns inga osakliga löneskillnader inom 
likvärdiga befattning i förvaltningen. 
  
  
  

Bilden av Lundby som en 
attraktiv och innovativ 
arbetsgivare ska stärkas. 

 Viss Analys av resultat 
För att ta reda på om Lundby, och staden, är en 
attraktiv arbetsgivare behöver frågan belysas ur 
flera aspekter och gentemot flera olika 
målgrupper. Förvaltningen mäter frågan i chefs- 
och medarbetarenkäten men även indirekt i 
sjukfrånvaro och personalomsättning. Att kunna 
tillsätta vakanta tjänster är ytterligare ett sätt att få 
information om attraktiviteten liksom i hur hög grad 
som medarbetare deltar i arbetet med att utveckla 
verksamheten. Förvaltningen har övergripande 
arbetsmiljömål som berör både sjukfrånvaro, 
nöjdhet samt andel deltagande i enkäten. Utöver 
dessa kan varje enhet komplettera med mål som 
än mer stödjer en högre attraktivitet för just dessa 
medarbetares behov. Oavsett resultat behöver 
alla verksamheter fortsätta med 
utvecklingsarbetet.  
Förvaltningens övergripande mål som främjar 
attraktiviteten är lägre sjukfrånvaro, högre nöjdhet 
i medarbetarenkäten och en lägre 
personalomsättning.  
Åtgärder för högre måluppfyllelse 
Förvaltningens arbete med att sänka 
sjukfrånvaron ger effekt och ambitionen är att 
sänka den ytterligare. Detta sker genom ett 
fortsatt nära samarbete mellan chef och 
medarbetare samt HR och fackliga 
representanter. Förvaltningen fortsätter med 
utbildning för chefer och fackliga. 
Lundbys chefer och medarbetare arbetar aktivt 
med att vara en attraktiv arbetsgivare för alla 
oavsett arbetsplats. Cheferna har under flera år 
arbetat med handlingsplaner för en god 
arbetsmiljö med grund i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och detta arbete fortsätter. 
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Nämnd/Styrelse Mål Måluppfyllelse Kommentar 2019 

Förvaltningen har parallellt arbetat med chefers 
förutsättningar. Arbetsmiljöronder och 
riskbedömningar är viktiga verktyg i 
arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen utvecklar 
ständigt arbetssätt för att uppnå en mer effektiv 
hantering för att skapa den goda arbetsplatsen. 

8.2 Nämndens uppdrag 

Uppdrag Status Kommentar 

 
Likabehandlingsplaner
ska tas fram utifrån 
samtliga 
diskrimineringsgrunder
och hållas 
uppdaterade. Arbetet 
ska gälla ur både 
invånar-och 
medarbetarperspektiv. 
 
 
 

 
Avslutad 

Uppdraget omhändertas genom arbetet med 
jämlikhetsintegrering av planering och uppföljning. 

 Göteborg Stads 
plan för att förbättra 
hbtq-personers 
livsvillkor ska ha ett 
tydligare genomslag i 
stadsdelens 
verksamheter. 
 
 
 

 
Avslutad 

Förvaltningen har under flera år jobbat på olika sätt för att 
förbättra hbtq-personers livsvillkor och det görs även insatser 
som inte ingår i planen. Detta arbete är en del i arbetet med 

mänskliga rättigheter och jämlikhet och har en tyngd i 
förvaltningen, bland annat genom målet om en 

sammanhållen stadsdel. Men mycket arbete återstår för att 
till fullo uppnå målen i planen. 

 Ett 
medborgarkontor eller 
jämförbart alternativ 
ska inrättas i Lundby 
där invånare kan få 
hjälp och stöd. 
 
NEJ 
Uppdraget går inte att 
genomföra inom 
beslutade ekonomiska 
ramar. 
 

 
Avslutad 

 

 Kompetensen och 
kvaliteten i Lundbys 
arbete med breda och 
inkluderande 
medborgardialoger för 
att demokratin ska 
utvecklas. Ska 
genomföras under 
mandatperioden. 
 
 
 

 
Avslutad 

Lundby är med i ett vinnovaprojekt som drivs av Digidem lab 
och det har under hösten varit två utbildningstillfällen för 

stora delar av sektor samhälle och kultur. Utvecklingsledare 
är med i SKLs nationella nätverk för medborgardialog. Under 

2020 ska medborgarbudget testas. 

 Ungas organisering 
ska stärkas för de som 
vanligtvis inte deltar i 
förenings- eller 
fritidsaktiviteter, med 

 
Avslutad 

Förvaltningen arbetar med att skapa förutsättningar för unga 
utifrån Prova-på-koncept med föreningsliv. Det finns också 
ett IOP-avtal med mediaredaktionen vilket ger unga tillgång 
till utbildning i demokratifrågor samt utrustning och kanaler 

för att nå ut med sina frågor. 
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Uppdrag Status Kommentar 
inriktning på att öka 
kunskapen kring 
delaktighet, demokrati, 
mänskliga rättigheter, 
antirasism och 
feminism. 
 
 
 

 Utveckla samverkan 
internt och externt för 
fler möjligheter till 
sysselsättning. 
 
 
 

 
Avslutad 

Förvaltningen fortsätter att hålla i arbetet som bedrivs idag 
och hålla kontakter med företag för att hitta nya möjligheter 

till sysselsättning för deltagare från daglig verksamhet. 
Förvaltningen ser dock inga möjligheter att öka 

ambitionsnivån ytterligare. 

 Personal ska 
kompetensutvecklas 
löpande när de får en 
anställning för att 
underlätta för HBTQ-
personer med 
funktionsnedsättning 
och/eller normbrytande 
funktionalitet att vara 
sig själva och få stöd i 
att möta andra. 
 
 
 

 
Avslutad 

Inga fler utbildningar har genomförts, däremot har de redan 
utbildade normombuden tydliga uppdrag att stödja 

verksamheter i ett normmedvetet arbetssätt. Inom Område 
Sysselsättning och stöd har man tagit fram en normkritisk 

handlingsplan. 
  

 Brukarrevisioner 
ska användas 
systematiskt för att 
utveckla verksamheten. 
 
 
 

 
Avslutad 

Planerade brukarrevisioner genomfördes inte på grund av 
ekonomiska åtgärdsplaner för budget i balans. Däremot har 
sektorn inom några enheter följt upp föregående års resultat 

från brukarrevisioner och använt det som en del i det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

Brukarenkäter i mindre format har genomförts på några 
enheter och resultatet har använts som ett underlag för 

vidare utveckling av verksamheter. 
Under hösten förbereds brukarrevisioner med 

brukarorganisationen NSPHIG (Nationell Samverkan för 
Psykisk Hälsa i Göteborg). 

 Användandet av 
interna insatser och 
tjänster ska utvecklas. 
 
 
 

 
Avslutad 

Förvaltningen har utvecklat samarbetet mellan myndighet 
och utförarverksamhet gentemot målgruppen barn och unga. 

Detta har gjorts genom analys av behov och förändring av 
insatser. Arbetet kommer att fortsätta och intensifieras under 

2020. 

 De öppna och 
uppsökande 
aktiviteterna ska 
utvecklas och stärkas. 
 
 
 

 
Avslutad 

Stadsdelsnämnden deltar aktivt i de samverkansforum som 
finns med inriktning på förebyggande arbete tillsammans 
med förskola, skola, Öppen förskola, Familjecentralen, 

Barnhälsoteamet och Västbus. 
Samverkansöverenskommelser mellan SDF Lundby, 

Grundskoleförvaltningen och Förskoleförvaltningen finns 
framtagna. 

Sektor samhälle och kultur arbetar aktivt med utgångspunkt i 
det familjecentrerade arbetssättet genom bland annat 

bemanning och delaktighet i Familjecentralen och 
stadsdelens barnhälsoteam. Arbetet fortskrider enligt plan 

med att sprida det familjecentrerade arbetssättet till fler 
verksamheter och använda det som en bas i 

samverkansforum med andra såsom Familjecentralen, Skola 
mitt i Lundby, Västbus och NOSAM. 

   



30 

Uppdrag Status Kommentar 

 Personal ska 
kompetensutvecklas 
löpande i frågor om 
HBTQ och 
hederskultur. 
 
 
 

 
Avslutad 

Normkritiska ombud är utsedda inom resursenheterna familj 
och vuxenenheten. Ombuden stödjer verksamheter i ett 

normmedvetet arbetssätt. 
Inom område myndighet finns inga normombud utbildade, 

däremot är frågor om HBTQ omhändertagna i 
introduktionsutbildningen för nya socialsekreterare i delen 

som handlar om likabehandling. 
Utvecklingsarbete pågår vad gäller frågan om hederskultur. 

Resursteam heder är inrättat och har precis startat sitt 
arbete. Det är ett Hisingsgemensamt team för stadsdelarna 

Västra Hisingen, Lundby och Norra Hisingen. Teamet är 
placerat på Västra Hisingen och ska stödja personal i 

stadsdelen och bistå med stöd och vägledning i 
individärenden och vid utvecklingsfrågor, ge stöd och råd till 

personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, vid 
behov kunna möta upp utsatta individer på en trygg och 

säker plats, arbeta motiverande och rådgivande, till exempel 
gällande den hjälp och det stöd som finns att få och stödja i 

risk- och skyddsbedömningar. 

 Generationsmöten 
mellan unga och äldre 
ska prövas i alla 
stadsdelar, så också i 
Lundby. 
 
 
 

 
Avslutad 

Generationsmöten är en del av den ordinarie verksamheten. 
Samtliga mötesplatser i stadsdelen är 

generationsövergripande. Inom äldreboende sker 
regelbundna generationsmöten med förskolor och 

kulturskola. 
  

 Det ska göras ett 
systematiskt arbete, i 
samverkan med 
civilsamhället för att 
äldre ska ges möjlighet 
att tillgodogöra sig 
teknik (särskilt 
informationsteknik). 
 
 
 

 
Avslutad 

Regelbundna aktiviteter sker på biblioteken i stadsdelen. Via 
föreningen Seniornet finns möjlighet till hjälp och stöd. 

Biblioteken bedriver även andra aktiviteter i syfte att skapa 
förutsättningar för äldre att tillgodogöra sig teknik. 
Samverkan sker med bland annat Swedbank och 

Konsument- och medborgarservice. 

 Vid utbyte eller 
nyanskaffning av 
förvaltningens fordon 
ska sådana med 
fossilfri drift väljas. 
 
 
 

 
Avslutad 

Göteborgs Stads leasing ABs arbetssätt styr och stödjer 
stadsdelsnämnden i leasing av fordon med fossilfri drift. 

 Att söka 
miljöstimulansmedel 
för att utbilda inköpare 
för att nå målen om 
minskad 
klimatpåverkan och en 
giftfri miljö. 
 
JA 
Uppdraget genomfördes 
föregående år genom 
utbildning för inköpare. 
 

 
Avslutad 

Ändrat efter yrkande i nämnden att uppdraget är genomförd. 

 Förvaltningen ska 
arbeta vidare utifrån 
tidigare gjord utredning 
om 

 
Avslutad 

Uppdraget kommer inte kunna genomföras inom de 
beslutade ekonomiska ramarna. (Information i 

stadsdelsnämndens budget 2019.) 
Slutsatser från utredning av verksamhetsöverskridande 



31 

Uppdrag Status Kommentar 
verksamhetsöverskrida
nde fordonspooler. 
 
 
 

fordonspooler är att de flesta av förvaltningens fordon lämpar 
sig inte att ingå i fordonspool, förvaltningen kan inte 

resurssätta arbete för att ersätta kontorsbil med bilpool (inte 
säkert att det skulle vara ekonomiskt fördelaktigt heller) och 
att förvaltningen kan arbeta med påverkan att ersätta bilar 
med elcykel i det fall det är möjligt utifrån verksamheten. 

 Insatser för att rusta 
upp de lokala torgen 
ska genomföras, där 
Lundby kan medverka 
med sin lokala kunskap 
om stadsdelen. 
 
 
 

 
Avslutad 

Omhändertas i samband med arbetet med den lokala 
kunskapsbasen (LKB). 

 Bidra till 
planeringen för att göra 
Hjalmar Brantingsleden 
till stadsboulevard och 
spårvagnshållplatserna 
mer tillgängliga är 
viktiga delar i att skapa 
förutsättningar för ett 
sammanhållet Lundby. 
 
 
 

 
Avslutad 

Perspektivet finns med i remissvar i stadsplaneringsarbetet. 

 Kultur- och 
musikskolan ska 
fortsätta att utvecklas 
och byggas ut. 
 
 
 

 
Avslutad 

Utbyggnad av kulturskolan har inte varit möjlig utifrån de 
givna ekonomiska ramarna. Utveckling pågår ständigt, till 

exempel vad gäller undervisningssätt för att möjliggöra för att 
fler barn ska kunna ta del av kulturskolans utbud. 

 Andelen chefer 
födda utanför Norden 
ska öka kraftigt och 
aktivt följas upp. Ska 
genomföras under 
mandatperioden. 
 
 
 

 
Avslutad 

Förvaltningen får tillgång till statistik för föregående år från 
statistiska centralbyrån tidig vår. År 2017 hade förvaltningen 

10,3 procent chefer födda utanför Norden och 2018 var 
motsvarande siffra 6,8 procent. Sektor utbildning ingick i 

statistiken båda dessa år, varav halva 2018. Förvaltningen 
arbetar med normkritisk kompetensbaserad rekrytering, vilket 

även gäller chefstjänster. 

 Friskvårdstimman 
skall vara införd i hela 
Lundby senast juni 
2019. 
 
 
 

 
Avslutad 

Stadsdelsnämnden tog beslut om att inte införa 
friskvårdtimma i hela Lundby stadsdelsförvaltning 2019-02-

05. 

 
Långtidssjukskrivninga
r bland SDN Lundbys 
anställda ska minska 
genom samverkan med 
samordningsförbunden
. 
 
 
 

 
Avslutad 

Förvaltningen har kontinuerlig dialog med 
Samordningsförbundet i syfte att kartlägga eventuellt 

samarbete kring långtidssjuksrivna medarbetare. Det har 
visat sig att inga medarbetare har varit aktuella för 

gemensamt arbete i syfte att minska långtidssjukskrivningar. 
Förvaltningen arbetar i nära samarbete med 

samordningsförbundet med medarbetare som kan behöva 
personligt stöd av de myndigheter som ingår i förbundet. 

Samarbetet sker tillsammans med Norra Hisingen och Västra 
Hisingen. 
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Uppdrag Status Kommentar 

 Betalda 
arbetskläder ska 
erbjudas yrkesgrupper 
med behov av detta. 
 
 
 

 
Avslutad 

Förvaltningen har beslutat om arbetskläder för den personal 
som omfattas av rutinen för basal hygien. Detta gäller 

äldreboenden, hemtjänst samt hälso- och sjukvård samt 
vissa enheter inom funktionshinder. 

8.3 Uppföljning av lokalt folkhälsoavtal 

8.3.1 Redovisning av resultat 

Det övergripande målet med folkhälsoarbetet är att uppnå en jämlik hälsa i 
befolkningen. Arbetet ska ske utifrån ett rättighetsbaserat arbete och kräver 
gemensamma insatser och samverkan mellan olika nivåer och aktörer. 
Stadsdelsförvaltningen arbetar både med generella insatser och riktade insatser till 
områden och grupper som har ökad risk för ohälsa. Arbetet har fem prioriterade 
områden. Under 2019 har insatser gjorts inom alla dessa fem områden med ett särskilt 
fokus på små barn och barn i skolåldern. 
Här beskrivs mycket kortfattat några exempel på resultat från årets arbete. 
Folkhälsomedel har bland annat bidragit till: 

• stadsdelens spädbarnsverksamhet för nyblivna föräldrar i behov av ökat stöd för 
att skapa bättre förutsättningar för ett gott föräldraskap och öka den psykiska 
hälsan hos både barn och föräldrar 

• aktivitetspass på Santosskolan varje vecka för 380 elever med syftet att öka 
rörelse, blodcirkulation och möjligheten till koncentration under påföljande 
lektioner, 

• dans för unga tjejer med psykisk ohälsa där deltagarna uttryckt att verksamheten 
gör skillnad för dem 

• soppluncher för seniorer på Vintergatan för att öka social samvaro och 
matglädje. 

Vi har även skapat underlag för att beskriva hur stadsdelens befolknings livsvillkor och 
hälsa ser ut, bland annat i en kartläggning av barn och ungas hälsa samt i Lokal 
Kunskapsbas. 

8.3.2 Viktiga framtidsfrågor 

Ojämlikheter i hälsa och livsvillkor ökar både mellan olika grupper och geografiska 
områden. För att bli en mer sammanhållen stadsdel med en mer jämlik hälsa i 
befolkningen behöver arbetet hållas i och vara fortsatt prioriterat. Riktade insatser till 
grupper och områden med risk för ohälsa behöver prioriteras i än större utsträckning. 
Nybyggnationen i stadsdelen behöver också bidra till en mer socialt blandad stad. Att 
ytterligare öka och kontinuerligt uppdatera den lokala kunskapen om stadsdelens 
befolkning samt i än större utsträckning använda denna som planeringsunderlag i 
förvaltningen är ytterligare en viktig fråga framåt för att arbeta för att bli en mer jämlik 
och sammanhållen stadsdel. 
Fortsatt god samverkan mellan olika förvaltningar i staden, regionen och andra aktörer 
som till exempel civilsamhället är också en viktig framtidsfråga som vi ständigt behöver 
arbeta aktivt med. 
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8.4 Uppföljning av samverkansavtal familjecentrerat arbetssätt 

8.4.1 Redovisning av resultat 

Under året har det familjecentrerade arbetssättet i stadsdelen fortlöpt, med fokus på den 
nystartade välbesökta familjecentralen, de fyra aktiva barnhälsoteamen och ABC-kurser 
för föräldrar. På grund av ändrade förutsättningar i staden har antalet ABC-kurser blivit 
färre än förväntat. 
Det familjecentrerade arbetssättet bidrar till att skapa möjligheter till tillit och samsyn 
mellan olika aktörer som möter barn och familjer i Lundby, vilket bidrar till en mer 
effektiv och jämlik service. 

8.4.2 Viktiga framtidsfrågor 

En ökad förståelse för samverkans förutsättningar med fokus på mandat, ansvar, 
komplexitet och befolkningsfokus behövs i alla led, från strategisk styrning till utförare, 
för att det familjecentrerade arbetssättet och synsättet ska få bästa möjliga effekt för 
barn och familjer i Lundby. Denna faktor är både intern och extern.  

8.5 Uppföljning av plan för arbetet mot våld i nära relationer 

I april 2019 antog stadsdelsnämnden en lokal plan mot våld i nära relationer för Lundby 
2019 och planen gäller för förvaltningen som helhet. Den lokala planen omfattar allt 
våld i nära relationer. Den omfattar personer som är utsatta för våld i nära relationer, 
barn som upplever våld i nära relationer samt personer som utövar våld i nära relationer. 
Som ett resultat av planen har en förvaltningsövergripande arbetsgrupp bildats med 
uppdraget att kartlägga och ta fram förslag på utbildningsinsatser för respektive sektor 
utifrån deras behov. Utbildningsinsatserna, som kommer att utgå från tre perspektiv: 
arbetsgivare, medarbetare och brukare, kommer att genomföras 2020. En handbok har 
tagits fram som kommer att presenteras i samband med utbildningarna. Medlemmar ur 
arbetsgruppen har genomgått Dialogas utbildning för utbildare och kommer kunna hålla 
utbildningar för personal i förvaltningen. 
Det nya förvaltningsövergripande arbetet har sammantaget resulterat i större kunskap 
och förståelse mellan olika sektorers arbete och behov av att hitta nya former för 
samverkan för att förbättra arbete med våld i nära relation inom Lundby 
stadsdelsförvaltning. 
Lundby stadsdelsförvaltning har också deltagit i den stadengemensamma satsningen 
kring Orange day. Två dialogträffar med invånare i Lundby och en lunchföreläsning för 
medarbetare var aktiviteter som genomfördes den 25 november. 
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8.6 Barn och unga myndighet - antal utredningar/antal sena utredningar 

Intensivt arbete har pågått under året för att komma till rätta med sena 
barnavårdsutredningar. Flera åtgärder har vidtagits och ett nytt och strukturerat 
arbetssätt har implementerats för att ge socialsekreterarna stöd i utredningsarbetet. 
Under året har vi sett en succesiv minskning av sena barnavårdsutredningar och i 
december 2019 redovisar vi inga sena barnavårdsutredningar. 

  Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 

Totalt antal 
utredningar BoU 

163 148  150 

– varavantal sena 
utredningar BoU 

9 7  6 

Statistikuttag till kvartal 3 har inte kunnat kvalitetssäkras på grund av systemfel (Treserva). 

8.7 Uppföljning åtgärdsplan utifrån stadsrevisionens rekommendationer 
(granskningsåret 2018) 

Stadsrevisionen granskade under 2018 om nämndens verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande samt om den interna kontrollen var tillräcklig. Stadsrevisionen lämnade 
rekommendationer inom områdena nedan. Förvaltningen ger här en en sammanfattning 
av åtgärderna och lämnar en bedömning av effekten av genomförda åtgärder. 
Uppföljning av samtliga åtgärder finns att läsa i bilaga 5 till rapporten. 

• Nämndens informationssäkerhetsarbete 
Förvaltningens bedömning är att ansvar för IT- och informationssäkerhet är tydliggjort 
och att uppföljning av informationssäkerhetsarbetet till stadsdelsnämnden är säkrat. 
När det gäller kunskapshöjning och utbildning till chefer och medarbetare är arbete 
påbörjat och kommer fortsätta under 2020. Åtgärderna för att öka beredskap vid 
eventuella avbrott genom kontinuitetsplaner och att uppdatera kartläggning och 
informationsklassning av IT-stöd kommer genomföras under 2020. 
Området informationssäkerhet kräver fortsatt arbete under 2020. 

• Läkemedelshantering inom bostad med särskild service 
Förvaltningens bedömning är att när det gäller läkemedelsövertag har åtgärder gett 
effekt då läkemedelsövertag gåtts igenom och finns i patientjournal. Åtgärderna 
angående ordinationsunderlag har fått effekt då dessa fanns i samtliga granskade 
läkemedelspärmar hos den enskilde. Vad gäller vårdplan har åtgärderna fått effekt men 
fanns inte i samtliga granskade läkemedelspärmar hos den enskilde. Det fanns dock 
översiktsblad som specificerade insatserna där vårdplan saknades. Signeringslistan har 
förändrats sedan revisionens granskning så att även patientansvarig sjuksköterska 
signerar då kontroll gjorts. 
Förvaltningens samlade bedömning är att arbetet med läkemedelshantering inom BmSS 
har systematiserats både inom hälso- och sjukvården och BmSS, förutsättningarna för 
samverkan utifrån det uppdelade hälso- och sjukvårdsansvaret har stärkts. 
Analys av avvikelser inom det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter under 2020. 

• Granskning av intern kontroll avseende inköp och upphandling 
Förvaltningen har stärkt hantering av behörigheter och krav på introduktionsutbildning. 
Åtgärderna är genomförda enligt plan och egenkontroller behöver fortlöpa under 2020. 
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finns gemensamt arbete i staden 

• Göteborgs Stads arbete med stöd till personer som utsätts för våld i nära relation 
Handläggningen av barn som bevittnat eller utsatts för våld är granskad under augusti 
2019. Förvaltningens bedömning är att de åtgärder som genomförts har bidragit till att 
förhandsbedömning nu görs inom den tidsgräns på 14 dagar som finns och att utredning 
alltid inleds när ett barn kan ha bevittnat eller varit utsatt för våld. Förvaltningens 
granskning visar fortfarande på brister när det gäller hur behoven hos barn som bevittnat 
eller utsatts för våld utreds, på så sätt att utredning inte sker i enlighet med de allmänna 
råden. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med åtgärder för att säkra handläggningen av 
barn som bevittnat eller utsatts för våld. 
Egenkontroll av följsamhet gentemot rutin att möta personer som lever med våld är 
genomförd under oktober 2019. Förvaltningens granskning visar fortfarande på brister 
vad gäller att utreda behov på lång sikt. Majoriteten av de granskade ärendena pågår 
under en relativt sett kort tid. Flera av de våldsutsatta är heller inte i behov av en 
långvarig kontakt med socialtjänsten. Men att inte utreda den enskildes behov på lång 
sikt bidrar sannolikt till en kort insatstid. I några av de granskade ärendena skulle en 
tätare kontakt och motivationssamtal eventuellt kunnat innebära att den enskilde inte 
valt att flytta hem igen, vilket sannolikt minskat risken för fortsatt våld. Bedömning av 
våldet och av risk för fortsatt våld gjordes i drygt hälften av ärendena. 
Förvaltningen bedömer att ansvar tydliggjorts i och med bildande av våld i nära 
relationer-teamet. Det är viktigt att egenkontroller genomförs även framöver. 

• Uppföljning av hantering av skyddade personuppgifter 
Risk för att känsliga och sekretesskyddade personuppgifter röjs bedöms inte längre 
kvarstå. Genomförda stickprov visar att följsamheten till rutinen för hantering av 
skyddade personuppgifter är god. 

• Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 
Förvaltningen ser att åtgärd har gett effekt för andel inrapporterade egenkontroller av 
SBA. Förvaltningen har genomfört stickprovskontroll enligt plan och konstaterar att den 
utökade informationen som har kommunicerats genom förvaltningsledningen samt 
informationen i chefsnytt har gett effekt. 
Samlad bedömning 
Förvaltningens samlade bedömning är att förvaltningen genomför åtgärder, prioriterar 
resurser och tar hjälp av revisionens granskningar i arbetet framåt. Stadsdelsnämnden 
fick uppföljning i augusti i samband med uppföljningsrapport och som ett särskilt 
ärende där fördjupning kring effekterna av genomförda åtgärder inom fyra av 
rekommendationerna lämnades. Uppföljningen i samband med årsrapporten är 
slutrapportering av revisionens rekommendationer från granskningar 2018. 
Förvaltningens bedömning är att även stadsdelsnämnden stärkt sin uppföljning av arbete 
med rekommendationerna. 

8.8 Uppföljning åtgärdsplan utifrån samlad riskbild 2019 

Stadsdelsnämnden fick uppföljning av åtgärder utifrån samlade riskbild 2018 i 
uppföljningsrapport per augusti. 
För att minska risk för bristande följsamhet gentemot regler för ekonomisk planering, 
budget och uppföljning har förvaltningen gjort ytterligare åtgärd och tagit fram ny 
rapport för ekonomiuppföljning som ska underlätta för chefer på alla nivåer att 
dokumentera i enlighet med rutinen för ekonomistyrning. För riskerna som handlar om 
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kompetensförsörjning pågår löpande arbete och kommer så göra även 2020. För risker 
kring informationssäkerhet har förvaltningen genomfört åtgärder och dessa presenteras 
under åtgärdsplan utifrån nämndens rekommendationer. 
Förvaltningens bedömning är att riskerna i samlad riskbild 2018 hanteras i och med 
genomförda och kommande åtgärder. 

8.9 Säkerhetsrapport 2019 

Förvaltningen ska genom tydlig inriktning och fördelning av ansvar engagera sig i 
verksamhetens säkerhetsarbete samt minst årligen följa upp att säkerhetsnivån är 
acceptabel med återrapportering till nämnden. 
Enligt Göteborgs Stads säkerhetspolicy inkluderas personsäkerhet, fysisk säkerhet, 
informationssäkerhet och krisberedskap i säkerhetsarbetet. 
Säkerhetsfrågorna är en del av stadsdelsförvaltningens riskhantering och kan beskrivas 
som förmågan att upprätthålla en definierad risknivå. 
Säkerhetsrapport för 2019 finns som bilaga 6. 
Genom att stadsdelsnämnden godkänner säkerhetsrapporten bedöms säkerhetsarbetet 
inom stadsdelsnämnden vara på en acceptabel nivå. 

8.10 Uppföljning av privata utförare från SPINK (samlad placerings- och 
inköpsfunktion) 

Spink (samlad placerings- och inköpsfunktion) har för stadens räkning i uppdrag att 
systematisera och samordna uppföljning av privata utförare inom individ- och 
familjeomsorg samt funktionshinder. Uppföljningen omfattar: 

1. Basuppföljning - alla leverantörer som ingår i Spinks utförarsammanställning. 
2. Rating - alla leverantörer som blivit rekommenderade och använts av 

socialtjänsten. 
3. Synpunktshantering - leverantörer där synpunkter uppkommer 
4. Utökad uppföljning genom besök - ett urval på cirka 70 leverantörer per år 

SPINK årsrapport 2019 finns i bilaga 7. 
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