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Äldre samt vård- och omsorgsnämndens 
verksamhetsnominering inför budget 2022-
2024  
Förslag till beslut 
Äldre samt- vård och omsorgsnämnden:  

1. Fastställer nämndens verksamhetsnominering inför budget 2022–2024.  
 

2. Översänder verksamhetsnominering till kommunstyrelsen för att bifogas 
Förutsättningar för budget 2022 – 2024 för Göteborgs stad.  
 

3. Förklarar beslutet omedelbart justerat 

Sammanfattning 
I enlighet med kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll 
beslutar nämnden om verksamhetsnominering inför budget 2022–2024 och översänder 
den till kommunstyrelsen för att bifogas Förutsättningar för budget 2022–2024 för 
Göteborg Stad. Verksamhetsnominering innehåller frågor som nämnden bedömer viktiga 
i det centrala budgetarbetet inför 2022–2024. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Flera av de områden som är med i nomineringarna har ekonomiska konsekvenser. 
Lokalkostnaderna utgör den största budgetposten i förvaltningen näst efter personal och 
de närmaste åren kommer hantering av denna nya helhet från tidigare 
stadsdelsförvaltningarna att innebära ett stort arbete med stor potential.  

Göteborgs stad befinner sig i ett läge av omfattande överkapacitet av platser i vård- och 
omsorgsboende. Kostnader kring såväl överkapacitet med konsekvenser av utebliven 
möjlighet att hyra ut lägenheter som kostnader förknippade med avveckling kan uppstå. 

Under 2021 pågår arbete med att se över hur arkivlokaler ska anpassas. De åtgärder som 
kommer att föreslås kommer leda till ökade hyreskostnader och ombyggnadskostnader 
för att kunna hantera allmänna handlingar på ett korrekt och rättssäkert sätt. 

Den vårdskuld som uppkommer i pandemins spår torde öka vårdbehovet och därmed ge 
ekonomiska konsekvenser i form av ökade kostnader.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension 
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Bedömning ur social dimension 
Efter pandemin finns en vårdskuld som riskerar att fortsätta öka. Pandemin har ökat 
äldres passivitet, inaktivitet, ensamhet och isolering. Detta kan ge ökande behov för 
patienterna i form av fysisk och psykisk ohälsa.  

Utvecklingen av en mer nära vård innehåller också en social dimension. Nära vård 
innebär ett förändrat förhållningssätt med en rörelse från organisation till person och 
relation, från passiv patient till en patient som medskapar i sin vård, exempelvis genom 
egenvård. 

Samverkan 
Förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2021-04-26 

Bilaga 
1. Nämndens verksamhetsnominering inför budget 2022–2024. 

Beslutet skickas till  
Stadsledningskontoret  
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Ärendet  
Nämnden har att besluta om verksamhetsnominering inför budget 2022–2024, biläggs 
tjänsteutlåtande som bilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska 
”Göteborgs stads nämnder skall senast under mars månad varje år inleda ett arbete med 
att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med utgångspunkt ifrån 
innevarande års nämndbudget. Denna verksamhetsnominering skall beslutas i april 
månad. Nomineringen ska överlämnas till det politiska budgetarbetet och skickas in till 
stadsledningskontoret, vilka ska bifoga verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget 
som presenteras i maj månad.”  

Nämndens verksamhetsnominering innehåller de områdena som nämnden ser som viktiga 
i det centrala budgetarbetet inför 2022. Verksamhetsnominering är uppdelad i följande 
områden: 

• Pandemin  
• Digitalisering 
• Lokalförsörjning 
• God arkivvård och godkända arkivlokaler 
• Omställningen till en mer nära vård 
• Kompetensförsörjning 
• Korttid 
• Åldersvänligt Göteborg 
• Fördelning i budget, hälso- och sjukvård 

 
Verksamhetsnomineringen kommer inte att bearbetas av stadsledningskontoret utan 
biläggs i sin helhet till Förutsättningar för budget 2021 – 2023 för Göteborgs stad.  

Förvaltningens bedömning 
I detta ärende gör förvaltningen ingen egen bedömning. 

 

 

Äldre samt vård - och omsorgsförvaltningen 

 

Per-Olof Frick 

Förvaltningscontroller 

 

Babbs Edberg 

Förvaltningsdirektör 
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