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Årsrapapport 2019 SDN Lundby  
Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

1. Stadsdelsnämnden godkänner årsrapport för befolkningsram och 
resursnämndsram för 2019.  

2. Stadsdelsnämnden fastställer 2019 års resultat enligt resultaträkningen till -3 344 
tkr, varav -3 466 tkr avser befolkningsramen och 122 tkr avser 
resursnämndsramen.  

3. Stadsdelsnämnden fastställer att det egna kapitalet på 12 109 tkr för 
befolkningsramen inte återredovisas till kommunstyrelsen.  

4. Stadsdelsnämnden fastställer att det egna kapitalet på104 tkr för resursbibliotek 
återredovisas till kommunstyrelsen då resursnämndsuppdraget upphör.   

5. Stadsdelsnämnden fastställer att 274 tkr av det egna kapitalet för 
resursnämndsuppdraget för ungdomars fritid återredovisas till kommunstyrelsen 
eftersom det överstiger riktvärdet.  

6. Stadsdelsnämnden godkänner säkerhetsrapport 2019 enligt bilaga. 
7. Stadsdelsnämnden översänder årsrapport 2019 till kommunstyrelsen. 
8. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen för omedelbart justerad.  

Sammanfattning 
Stadsdelsnämndens årsrapport 2019 avslutar uppföljningen av årets verksamhet och utgör 
grunden för en samlad uppföljning och analys av året som gått samt en utgångspunkt för 
bedömning och formulering av framtida strategiska frågor inför kommande års 
budgetarbete.  

Stadsdelsförvaltningen har upprättat årsrapport för befolkningsramen och 
resursnämndsram enligt stadsledningskontorets anvisningar. Årsrapporten innehåller 
bokslut för stadsdelsnämndens totala ansvarsområde, befolkningsram och 
resursnämndsram.  

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. 

Rapporten innehåller bedömning av måluppfyllelse för mål och genomförande av 
uppdrag i stadsdelsnämndens mål- och inriktningsdokument 2019. Utöver det finns 
beskrivning av resultat och viktiga frågor framåt för verksamhetsområdena. 
Stadsdelsnämnden får även särskild fördjupning utifrån sitt uppdrag.   

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-01-24  
Diarienummer N139-0484/18  

Handläggare 
Moa Ohlsson 
Telefon: 031-366 76 67 
E-post: moa.ohlsson@lundby.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Årsrapporten är en viktig del i nämndens arbete med god ekonomisk hushållning och 
bidrar till att verka för en rättvisande bild av verksamheten och ekonomin för att 
möjliggöra relevanta analyser och beslut.  

Stor ekonomisk obalans innebär negativa konsekvenser för andra verksamhetsområden då 
utvecklingsarbete och kompetensutveckling prioriteras bort. 

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

Bedömning ur social dimension 
Lundby stadsdelsförvaltning har fortsatt fokus på barn, både utifrån verksamhetsansvar 
för till exempel kulturskola och fritidsverksamhet, men också utifrån befolkningsansvaret 
som fortsatt ligger på stadsdelsnämnden enligt reglementet. I den nya organisationen där 
grundskola och förskola organiseras under egna facknämnden är former för samverkan 
kring barn och unga av stor vikt för att utjämna barns skillnader i uppväxtvillkor och 
måluppfyllelse i skolan. Familjecentralen är nu startad och kommer bidra positivt till 
barnperspektivet. 

Barnen är en viktig grupp för arbetet med att utjämna skillnader i livsvillkor och 
folkhälsoarbetet. Ett familjecentrerat arbete med möjlighet till tidiga insatser är en fortsatt 
utmaning när det både är brist på och hög omsättning på förskollärare, lärare och 
socionomer. Fortsatt arbete behövs för att säkra rekrytering, kompetens och olika 
aktiviteter som ger jämlika uppväxtvillkor för barn i Lundby. Att säkra samverkan runt 
barnen när de nya nämnderna införs är avgörande för att möjliggöra insatser på alla 
preventionsnivåer.  

Förvaltningens kontinuerliga arbete för att minska antal sena barnavårdsutredningar har 
fortgått med effekten att antalet sjunker fortsatt. 

Levnadsförhållandena och förutsättningarna för hälsa och välbefinnande skiljer sig åt 
inom stadsdelen. Nya bostadsområden ökar skillnaderna då den ekonomiska utvecklingen 
sker ojämlikt.  

För att bli en mer jämlik stad och sammanhållen stadsdel är det helt nödvändigt att 
Frihamnen, Backaplan samt återstående områden runt älvstranden bidrar till en mer 
socialt blandad stad. Överkomliga boendekostnader, attraktiva ytor och institutioner för 
alla och att kopplingar mellan befintliga och nybyggda ytor stärks. På det sätt som staden 
växer skapas fysiska förutsättningar för integration, trygghet och attraktivitet.  

Viktigt är också att fördjupa kunskapen om grupperna olika livsvillkor utifrån 
socioekonomiska förhållanden i relation till stadsdelens primärområden. Detta är en 
viktig del i arbetet med att möta en stadsdel i förändring med kraftig befolkningstillväxt.  

En minskad brist på bostäder som är tillgängliga för många, oavsett individuella behov 
och/eller ekonomiska förutsättningar är viktig fråga. Rådande bostadsbrist medför 
undanträngningseffekter för personer med olika stödbehov samt ökade kostnader för 
förvaltningen i form av köpta boendelösningar för att möta behoven. 
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Samverkan 
Samverkan sker i förvaltningsövergripande samverkansgrupp FSG 2020-01-29.  

Expedieras 

Ärendet expedieras till Kommunstyrelsen.  

Bilagor 

1. Årsrapport 2019 SDN Lundby 

2. Utförarrapport Göteborgs Stads hemtjänst Brämaregården 

3. Utförarrapport Göteborgs Stads hemtjänst Kyrkbyn 

4. Ej verkställda beslut SoL och LSS 

5. Uppföljning åtgärdsplan utifrån revisionens rekommendationer 

6. Lundbys säkerhetsrapport 2019 

7. SPINK årsrapport 2019 
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Ärendet  
Stadsdelsnämndens årsrapport 2019 avslutar uppföljningen av årets verksamhet och utgör 
grunden för en samlad uppföljning och analys av året som gått samt en utgångspunkt för 
bedömning och formulering av framtida strategiska frågor inför kommande års 
budgetarbete.  

Stadsdelsförvaltningen har upprättat årsrapport för befolkningsramen och 
resursnämndsram enligt stadsledningskontorets anvisningar. Årsrapporten innehåller 
bokslut för stadsdelsnämndens totala ansvarsområde, befolkningsram och 
resursnämndsram.  

Årsrapporten utgör också formell årsredovisning enlig lag om kommunal redovisning och 
redovisningsreglemente för Göteborgs Stad. Den är därmed även föremål för revision och 
ansvarsprövning. 

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. 

Årets utfall 
Lundby stadsdelsnämnd redovisar ett 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-
HSV). 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 samt 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. 
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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.    

Säkerhetsrapport 
Till årsrapporten hör även bilaga 6, säkerhetsrapport 2019. Säkerhetsfrågorna är en del av 
stadsdelsförvaltningens riskhantering och kan beskrivas som förmågan att upprätthålla en 
definierad risknivå. Årligen ska arbetet följas upp och återrapportering ska ske till 
stadsdelsnämnden med redovisning om säkerhetsnivån är acceptabel.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ser hög ekonomisk risk inför 2020. Den beror på stor ekonomisk obalans 
jämfört med budget för 2019 inom sektor individ- och familjeomsorg och sektor 
äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, område hemtjänst. Kommunfullmäktige har riktat 
effektiviserings- och anpassningskrav mot stadsdelsnämnden i budget 2020. 

 

 

Stadsdelsförvaltning Lundby 

 

 

 

 

 

Kristina Lindfors 

Stadsdelsdirektör 

 

Moa Ohlsson 

Förvaltningscontroller 
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