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Inledning 
 

Enligt kommunfullmäktiges riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska 
”Göteborgs stads nämnder 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.” Detta dokument är ett underlag för att inleda 
diskussionerna. 

Två viktiga händelser, varav en var oplanerad och en planerad har i hög grad påverkat det 
som tas upp i denna verksamhetsnominering. Det är pandemin och den genomförda 
omorganisation som innebar att stadsdelarna blev facknämnder.  

 

I delbetänkandet Äldreomsorgen under pandemin redovisar Coronakommissionen vad 
den bedömer vara de viktigaste orsakerna till den stora smittspridningen och de höga 
dödstalen bland äldre i Sverige. Kommissionen menar att äldreomsorgen stod oförberedd 
och illa rustad när pandemin slog till. Detta bottnade i strukturella brister vilka varit 
kända före virusutbrottet. Strategin att skydda de äldre har, enligt kommissionen, 
misslyckats. De strukturella bristerna i äldreomsorgens beredskap beror, enligt 
kommissionen, bland annat på:  

• en fragmenterad organisation, 

• ett behov av högre bemanning, ökad kompetens, och rimliga arbetsförhållanden, 

• ett otillräckligt regelverk, 

• hinder för kommunerna att anställa läkare och få tillgång till medicinsk 
utrustning, och 

• sena och ibland otillräckliga beslut och åtgärder. 

Att komma till rätta med de konstaterade strukturella och därmed förknippade problemen 
kommer att kräva omfattande förändringar under lång tid. Det måste finnas en uthållighet 
i satsningarna då ett åtgärdande av de strukturella bristerna är en komplex process. Det 
kommer att krävas arbete både på bredden, med flera aktörer involverade men också på 
djupet, i hierarkin, inom enskilda aktörers organisation. Det finns en risk att satsningarna 
slutar för tidigt och innan hela bredden och djupet har täckts in.  

I samband med omorganisationen upphörde stadsdelsförvaltningarna och Social 
resursförvaltning och fackförvaltningar skapades. I stadsdelarna hade under tio år, sedan 
senaste omorganisationen, arbetssätt med strukturer för samverkan, rutiner, kulturer, 
värderingar utvecklats. Inom stadsdelarna fanns både sådant som gjordes på liknande sätt 
men också sådant som skiljde sig åt. Att skapa en fungerade helhet av alla dessa olika 
delar är en process som kräver både systematik och tid. Tre huvudsakliga stadier kan 
urskiljas: ”att landa in” och få det nödvändiga att fungera, att värdera hur det fungerar och 
hur det kan utvecklas för att tillvarata resurserna på ett bättre sätt samt, tredje steget, att 
genomföra förbättringarna. Förvaltningen befinner sig just nu i första stadiet. Steg två och 
steg tre pågår hela tiden i organisationer. Det som är utmärkande för förvaltningens 
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nuvarande situation är steg ett och omfattningen av steg två. Behov av steg två, att 
värdera hur det fungerar och hur det kan utvecklas för att tillvarata resurserna på ett bättre 
sätt, kommer att behövas på en ovanligt bred nivå för förvaltningen. En systematik och 
prioritering av de mest kritiska processerna kommer att vara nödvändig.  

Inledningsvis är omorganisation en påfrestning som i värsta fall kan vara 
kostnadsdrivande, då det är svårt att nyttja resurserna fullt ut under orienteringsfasen. 
Dock medför den nya organisationen i förlängningen nya möjligheter som exempelvis 
bättre resursutnyttjande i form av stordriftsfördelar, bättre förutsättningar för samverkan 
och inte minst en större likvärdighet för de förvaltningen är till för.  

 

I pandemins spår 
 

• 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. Svåra prioriteringar av 
vårdinsatser kan behöva göras och det riskerar att påverka kvalitén på vården 
även framöver. 

• Utifrån pandemin och utredningen Framtidens socialtjänst har frågan om en 
äldrelag lyfts. Regeringen vill sätta mer fokus på äldre och ger därför i uppdrag 
att utreda behovet av att äldre får en egen lagstiftning. 

• Under pandemin har det framkommit att det finns behov av ökad medicinsk 
kompetens för att bättre ta hand om de mest sköra äldre. Brist på legitimerad 
personal innebär att både chefer och medarbetare behöver ges möjlighet att öka 
sin medicinska kompetens. En ökad medicinsk kompetens hos 
omsorgspersonalen skulle ge legitimerad personal möjligheten att delegera mer 
insatser. Det kräver även ett ökat samarbete och ledning av legitimerad personal. 

• I och med pandemin har resursbristen inom kommunal hälso- och sjukvård blivit 
tydlig. Problemen har uppmärksammats nationellt. Uppmärksamheten och 
insikten kan prioritera frågan och arbetet med att hitta lösningar. 

 

 

Digitalisering 
 

Digitalisering och välfärdsteknik är ett utvecklingsområde inom äldreomsorgen som 
kommer att vara helt avgörande för att hantera den demografiska utvecklingen med allt 
fler med stora behov av vård och omsorg samt allt färre medarbetare som söker sig till 
vård och omsorg. Digitalisering och införandet av välfärdsteknik innebär stora 
möjligheter men kan också innebära ekonomiska risker om inte arbetssätt och 
finansieringsmodeller samtidigt ses över. Till exempel så kommer utbildningsinsatser att 
behövas för att minska den så kallade “digitala klyftan”. 
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I kommunfullmäktiges budget 2020 uppdrogs kommunstyrelsen att ta fram en 
digitaliseringsstrategi samt att ta fram en IT-strategi. En kortsiktig handlingsplan har 
tagits fram i samband med detta arbete. Detta för att skapa goda förutsättningar för att 
etablera en ändamålsenlig styrning, roller och ansvar samt optimera effekthemtagningar 
av det fortsatta digitaliseringsarbetet i staden. Tidplanen för att ta fram ett gemensamt 
ramverk och standarder för arkitektur som ska användas vid utveckling och förvaltning av 
digitala tjänster ska vara klar i april 2021. 

I den nya modellen föreslås att ansvaret för system och tjänster inom välfärdsområdet, för 
de verksamhetsspecifika tjänsterna, förs över från Intraservice till de nya nämnderna 
inom äldre samt vård- och omsorg, individ och familjeomsorg samt funktionsstöd. För 
förvaltningen skulle det innebära system som till exempel Treserva, PluGO och PMO. 
Förvaltningen ska då äga, styra och förvalta dessa system tillsammans med de andra fem 
förvaltningarna.   

Att äga och ansvara för dessa system kommer att ställa stora och ökade krav på 
kompetens inom projektledning för mottagandet, uppbyggnad av infrastruktur och 
resurssättning initialt och senare kommer även kraven att ställas på förvaltning och 
utveckling. Dessutom kommer detta att ställa höga krav på samverkan och organisering 
förvaltningarna emellan då förvaltningar har olika behov av systemen. Tidpunkten för 
övertagandet är preliminärt tidsatt till 2023 

 

Digitalisering i några av verksamhetens avdelningar 
 

Hälso- och sjukvård 

Inom hälso- och sjukvården behövs en effektivisering av arbetssätt för bättre 
resursanvändande av medarbetare. Detta kan ske genom ökad digitalisering, ex: mobilt 
arbetssätt för legitimerad personal. Idag finns behov av mer effektiva IT-
system som är kompatibla med varandra. Effektiviteten skulle öka om medarbetarna har 
färre, mer användarvänliga och smartare system att hantera. Detta skulle leda till 
förbättrad arbetsmiljö och ökade möjligheter till en effektivare informationsöverföring 
och därmed förbättrad patientsäkerhet. 

I tjänsterna till patienterna kan en ökad digitalisering innebära en högre patientsäkerhet, 
ex: taggar till läkemedelsskåp, digital läkemedelssignering, digitala lås till patienter. 
Vidare kan ökad digitalisering också leda till hälso- och sjukvård i hemmet men på 
distans tex blodtryckskontroll och blodsockerkontroll på distans mm.  

 

Vård-och omsorgsboenden 

Vård-och omsorgsboendena i Göteborgs stad ligger efter i den digitala utvecklingen. 
Mycket hanteras idag fortfarande med papper och penna. För att klara framtidens 
utmaningar och öka effektiviteten så behöver vardagen underlättas för medarbetarna   

och delaktigheten för hyresgästen och närstående behöver öka. 
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En upphandling för stadens trygghetslarm på vård- och omsorgsboendena är på gång och 
förväntas vara färdig i juni. Upphandlingen genomförs av Inköp och upphandling. Efter 
upphandlingen kommer ”molntjänst” vara standard och tester av larmen kommer ske 
automatiskt. Avtalsuppföljning kommer att ske centralt och i samarbete med 
Trygghetsjouren. Detta innebär ekonomiska stordriftsfördelar och en effektivisering av 
avtalen. Utköp av befintliga avtal kan vara en möjlighet för att säkra upp hanteringen av 
trygghetslarmen. 

För att förtydliga det praktiska arbetet, resursbehov och effekter följer här en beskrivning 
av hur en digitalisering och ett mobilt arbetssätt av ett vård- och omsorgsboende skulle 
kunna se ut och vilka fördelar det förväntas medföra.  

”Utifrån genomförd behovsanalys behöver det finnas förutsättningar och beslut för att 
möjliggöra digitaliseringen inom stadens vård- och omsorgsboenden. Infrastruktur så som 
wi-fi samt vilken hårdvara som ska nyttjas är frågor som behöver hanteras 
först. Verksamheterna behöver även testa, utvärdera och planera för implementering av 
system för daglig planering, dokumentation och samarbetsytor/informationsöverföring 
mellan professioner och tillsammans med hyresgästen. Verksamhetsanknuten teknik för 
att stödja och underlätta det dagliga arbetet, förväntas ge ökad effektivitet och 
tillgänglighet, färre avvikelser och ökad delaktighet för hyresgästen. Även bättre 
kommunikation, mindre administration, ökad nöjdhet bland medarbetarna med mindre 
stress och oro över att missa viktiga arbetsmoment, information eller inte hinna 
dokumentera” 

 

Myndighet 

Avdelningen ser behov av ett förbättrat uppföljningsverktyg, både ur verksamhets- och 
ekonomiaspekt som stödjer ett myndighetsperspektiv. Välfärdsteknik skulle kunna öka 
möjligheten att erbjuda insatser som ett förstahandsval med mål att tillgodose den 
enskildes möjlighet till ett självständigt liv.  

Ekonomiska konsekvenser 

Digitalisering och välfärdsteknik är ett utvecklingsområde inom äldreomsorgen som 
kommer att vara avgörande. Att genomföra de nödvändiga digitaliseringsförändring 
kommer det att kräva ekonomiska resurser. I tjänsteplanerna har man belyst behovet av 
att utöka mobilt arbetssätt inom vård- och omsorgsboende samt för legitimerad personal 
inom Hälso- och sjukvård. Ett mobilt arbetssätt kostar cirka 5 000 kr per år och 
medarbetare, för medarbetarna inom vård- och omsorg innebär det cirka 16 mkr och för 
hälso- och sjukvård cirka 6 mkr per år.  

 

 

Lokalförsörjning 
 

Två huvudsakliga faktorer kan identifieras som har eller kommer att påverka 
lokalförsörjningsfrågan för förvaltningen. Omorganisationen samt uppdraget från 
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kommunfullmäktige att införa ett system där brukaren fritt får välja bland de 
äldreboenden som finns tillgängliga i Göteborgs Stad.  

Den samlade lokalförsörjningsprocessen i hela den nya förvaltningen bedöms, efter 
omorganiseringen vara i stort behov av stärkt strategisk styrning. Det handlar om ett 
långsiktigt arbete för att hitta både de effektiviseringar som kommer bli möjliga genom 
bättre samordning och utvecklade processer för att säkra ändamålsenliga 
verksamhetslokaler för en god arbetsmiljö. Detta fleråriga arbete kommer att medföra 
både stora möjligheter och svåra avvägningar. 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.  

 

Uppdrag i budget 
 

Enligt Göteborgs stads budget 2020 ska äldre ha rätt till likvärdig service samt vård och 
omsorg av god kvalitet oavsett var i staden man bor. Hösten 2020 beslutade 
Kommunfullmäktige att införandet av LOV på vård- och omsorgsboende ska pausas 
mandatperioden ut. Dock har Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen getts ett 
uppdrag i budget 2021 att införa möjlighet för den enskilde att välja vård- och 
omsorgsboende oavsett det är egen regi eller privat regi. Detta avser således inte valfrihet 
inom ramen för LOV, som för privata aktörer innebär fri etableringsrätt, utan angår den 
enskildes rättigheter. 

I lokalbehovsplan avseende vård- och omsorgsboende för äldre i Göteborgs stad framgår 
att privata aktörer är en förutsättning för god behovstäckning på sikt. Det nytillkomna 
budgetuppdraget som handlar om ökad valfrihet för den enskilde kan innebära minskad 
nyttjandegrad av egna platser, överskott av antal boenden i egen regi samt ökade 
kostnader för köp av platser från privata aktörer.  

Vidare står förvaltningen inför omfattande investeringar i befintliga vård- och 
omsorgsboenden. En stor andel av stadens lägenhetsbestånd är i behov av upprustning. 
Några är inte fullt anpassade till de krav som arbetsmiljölagen kräver och det behövs 
tomställning för renovering. För att möta framtidens behov på boendeformer med hög 
kvalitet samt den enskildes rätt att välja oavsett regi behöver förvaltningen tillsammans 
med Lokalförvaltningen och Stadsledningskontoret, planering och analys, satsa på 
fastighetsutveckling, avveckling, omstrukturering och anpassning. Satsningen behöver ha 
en tydlig framförhållning och en framarbetad strategi som behöver realiseras inom fem 
till sju år då ett tillfälligt överskott möjliggör anpassningar av denna karaktär med 
möjlighet till evakuering i befintligt bestånd. Detta kommer att ge förutsättningar att möta 
framtidens prognostiserade demografiska utveckling samt äldres möjlighet att själv få 
välja, eller välja bort.  

Ovan resonemang blir än viktigare om nämnden tar ställning till ett införande av 
valfrihetssystem enligt LOV, som dessutom skulle minska förvaltningens möjlighet att 
planera för rätt volym eftersom det för privata aktörer ger en fri etableringsrätt. 
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Lokalförsörjning  i några av verksamhetens avdelningar 
 

Vård- och omsorgsboende 

Göteborgs stad befinner sig i ett läge av omfattande överkapacitet av platser i vård- och 
omsorgsboende. Behovet utifrån befolkningsprognos i ett hela staden-perspektiv väntas 
inte öka förrän 2030 och först vid denna tidpunkt ses behov av tillskott genom 
nyetablering behöva ske. Detta scenario ger inledningsvis i nu- och närtid möjlighet att 
avveckla icke ändamålsenliga lokaler. Kostnader kring såväl överkapacitet med 
konsekvenser av utebliven möjlighet att hyra ut lägenheter som kostnader förknippade 
med avveckling behöver identifieras och beaktas. Förvaltningen behöver en effektiv 
boendeplanering av vård- och omsorgsboenden gällande ombyggnation, nybyggnation 
och avveckling. Införande av ökad valfrihet gör frågan än mer aktuell och förvaltningen 
behöver rusta sig inför denna förändring. 

Hälso- och sjukvård 

Idag är många av förvaltningens verksamhetslokaler inom hälso- och sjukvård 
dåligt eftersatta gällande underhåll. Några är alltför små och inte ändamålsenliga bla 
gällande förvaring av läkemedel som inte ger förutsättningar för att följa hygienrutiner 
fullt ut.  

I och med ny förvaltning kan frågan kring samlokalisering bli aktuell. Förvaltningen 
behöver utreda behovet av och vinsterna med att samordna resurserna och få ett mer 
effektivt nyttjande av lokaler. 

Myndighet 

Samlokalisering av myndighetsenheterna för att arbeta mer effektivt kopplat till likvärdig 
handläggning, bemanning och samutnyttjande av resurser är en möjlighet som uppstått 
genom omorganisationen. 

Myndighet utreder och kartlägger behoven och konstaterar att individuella önskemål ska 
tillgodoses utifrån stadens befintliga insatser. Behoven möter inte alltid de insatser staden 
erbjuder och myndighet ser att det finns behov av större flexibilitet för att kunna 
tillgodose den enskildes behov. Glappet mellan hemtjänstens utbud och nästa nivå vård- 
och omsorgsboende är stort. Till exempel för enskilda med omvårdnads- och 
servicebehov samt en stor ensamhetsproblematik saknas många gånger 
verkställighetsalternativ där hemtjänstens utbud inte är tillräckligt och insatser inom vård- 
och omsorgsboende är för högt. Utbud i form av till exempel biståndsbedömda 
trygghetsboenden, seniorkollektiv mm skulle bredda möjligheterna. 

Även inom vård- och omsorgsboende är glappet mellan den enskildes behov och 
verkställighetsalternativ ibland stort, exempelvis vid en ”naturlig” inriktningsförändring 
som från somatisk inriktning till demens måste den enskilde flytta till annan enhet eller 
annat boende med adekvat kompetens för att få sina behov tillgodosedda 

Hemtjänst 

Säkerställa att alla hemtjänstenheter har ändamålsenliga lokaler för att möta 
verksamhetens behov. Det innebär bland annat att möjliggöra en god arbetsmiljö där 
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lokalernas utformning ger möjlighet att hålla avstånd och att trängsel undviks. Lokaler är 
en del i arbetet med att rekrytera och attrahera medarbetare. 

Ekonomiska konsekvenser 

Under 2022 kommer en ny hyresmodell att införas för Äldre-samt vård och 
omsorgsförvaltningen och den nya modellen innebär att faktisk och full kostnad för 
förvaltningens lokaler kommer att hamna i nämndens budget. Kostnader för nyproduktion 
ökar och ligger betydligt högre än genomsnittshyra för dagens lokaler, i snitt 1,5 mkr 
högre  per boende, vilket motsvarar ca 15%. Kommande nyproduktioner är cirka tre vård- 
och omsorgsboende. Där utöver finns också en avvecklingsplan.  

De kommande åren kommer nämnden behöva göra en rad olika underhållsinsatser på 
grund av att förvaltningens lokalbestånd är från 60-80-talet och stort behov av underhålls 
insatser finns. En underhållsinsats kostar cirka 10- 20 tkr per kvadratmeter, för en 
verksamhetslokal på 1 500 kvm innebär det en underhållskostnad på 15- 30 mkr. I 
planeringen finns nu cirka sju kommande renoveringar för cirka 100 mkr- 210 mkr som 
kommer påverka hyran på dessa objekt.  

 

 

God arkivvård och godkända arkivlokaler  
   
Allmänna handlingar var en stor del av omorganisationen och extra resurser tillsattes, 
men på grund av tidsbrist och tekniska problem i bland annat socialtjänstens 
verksamhetssystem Treserva kunde inte allt omhändertas och hanteras så att god 
arkivvård skapades utifrån ny nämndstruktur. 

I tidigare stadsdelsstruktur förvarades oftast handlingar tillhörande de olika sektorer 
(äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och funktionshinder) i samma lokal. 
Arkivlokalerna behöver nu anpassas och dimensioneras efter ny nämndstruktur, så att 
myndighetsgränser utifrån sekretess- och personuppgiftshantering sker på rätt sätt.  

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. 

Kostnader både för personal för att hantera de analoga handlingar och lokalkostnader för 
att hantera konsekvenserna av omorganisationen behöver därför beaktas i 
budgetprocessen för budget år 2022. Kostnaderna beräknas till totalt 6 mkr fördelat under 
två år. 

 

 

Omställningen till en mer nära vård 
 

Sedan 2017 har särskilda utredare haft uppdraget av regeringen att leda utredningen för 
en ”Samordnad utveckling för god och nära vård”. Olika delbetänkanden har lämnats 
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sedan dess och arbetet med omställningen till en mer nära vård pågår i regioner och 
kommuner. En förändring där kommuner arbetar ytterligare för att förstärka den nära 
vården behöver samhället hitta ny hantering för hur skatteväxlingen ska fungera för att de 
ekonomiska medlen ska finnas där vården utförs. 

Utvecklingen av en mer 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 egenvård, från en fragmentiserad vård till en samordnad samt en 
rörelse från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande vård. Denna utveckling kräver ett 
omfattande omställningsarbete hos både region och kommun som huvudmän. 
Omställningsarbetet innefattar bland annat en utvecklad samverkan mellan kommun och 
region, utveckling i välfärdsteknik, kompetenshöjande insatser för att utveckla den 
personcentrerade vården samt hitta former för uppföljning av nära vårdarbetet. 

 

Kompetensförsörjning 
 

Förvaltningen har och kan vänta stora rekryteringsutmaningar kommande år. Främsta 
orsaken till rekryteringsbehovet är personalavgångar där medarbetare lämnar staden för 
annat arbete. Även den demografiska utvecklingen har betydelse där andelen arbetsföra i 
befolkningen minskar parallellt med att behovet av välfärdstjänster ökar. Samtidigt är 
möjligheten att rekrytera begränsad. Speciellt svåra att attrahera och rekrytera är 
sjuksköterskor och enhetschefer med flerårig erfarenhet.  

I stort sett alla hemtjänstverksamheter i de tidigare stadsdelarna har haft stora problem att 
få timersättningen att räcka till för att täcka kostnaderna. Detta gjorde att styrningen innan 
pandemins utbrott till stor del var inriktad på effektiviseringar med små buffertar vad 
gäller personalresurser. Samma inriktning mot effektiviseringar kunde återfinnas i andra 
delar  av verksamheten, till exempel användes bemanningsoptimering som ett verktyg för 
att hålla verksamheten inom den tilldelade ekonomiska ramen. Genom pandemins inträde 
ändrades både prioriteringarna och de organisatoriska förutsättningarna i verksamheterna.  

Svårigheten att rekrytera har funnits innan pandemin. Dock har pandemin förstärkt 
svårigheten. Sjukfrånvaron har gått upp samtidigt som arbetet för att minska 
smittspridningen har medfört begränsningar i medarbetarnas flexibilitet. Detta har ökat 
behovet av att ta in personal utanför enheterna själva. Köp av sjuksköterskor från 
bemanningsföretag har ökat för att kunna utföra insatser. Situationen har påverkat såväl 
chefers som medarbetares upplevelse av sin arbetsmiljö. Nya uppdrag och arbetsmoment 
har tillkommit, kraven på snabb omställning på grund av förändrade förutsättningar har 
varit mer frekventa än tidigare år. Belastningen på organisationen har i perioder varit 
mycket hög och utrymmet för återhämtning har varit begränsat. Speciellt utsatta har de 
legitimerade yrkesgrupperna varit. 

Högre andel och fler äldre kräver en hög kompetens kring biståndshandläggning. En 
ökande volym innebär utökat behov av handläggare. Samhällets utveckling innebär ett 
ökat ansvar för äldreomsorgen, både utifrån att möta enskildas behov samt ur ekonomisk 
aspekt. Förslag på ny socialtjänstlag innebär stort fokus på förebyggande arbete vilket 
också påverkar biståndshandläggarnas situation och kräver kompetensutveckling.  
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Den tidigare beskrivna frågan om nära vård kommer att innebära stora förändringar både 
för regionen och kommunen. Kommunen kommer att få fler patienter som har komplexa 
vård- och omsorgsbehov som ska få vård i det egna hemmet i stället för på sjukhus. Detta 
kommer att kräva både en kompetensutveckling och en ökning i antal av legitimerad 
personal. Ett scenario som utifrån dagens situation framstår som en mycket stor 
utmaning. 

 

Kompetensförsörjning, förslag från avdelningarna 
  

Nedan följer förslag rörande kompetensförsörjning som framkommit från verksamhetens 
avdelningar. 

• Minska kortsiktiga bemanningslösningar och bli bättre på att vara en lärande och 
evidensbaserad arbetsplats som utvecklar alla medarbetare.  
 

• Utveckla och satsa på sammanhållna och professionella rekryterings- och 
kompetensutvecklande processer. Cheferna behöver få ett kvalitetssäkrat stöd vid 
rekrytering och kompetensutveckling. Arbetsmodellen "en-väg-in" är ett exempel 
på ett sådant arbetssätt.  
 

• För att underlätta rekryteringen och behålla personal, behöver verksamheterna 
arbeta för möjligheterna till utbildning och vidareutbildning. Utveckling av 
yrkesgrupper behöver ske för att skapa attraktivitet för att arbeta i äldreomsorgen, 
exempelvis genom digitaliserade arbetssätt, eller utveckla yrkesrollerna 
ytterligare.  
 

• Omvandla bemanningsenheterna till rekryteringsenheter. Medarbetare från det 
egna vård- och omsorgsboendet ska genom förstärkt bemanning täcka vid 
frånvaro och bidra till ökad personalkontinuitet och kompetens.  
 

• Renodla legitimerade medarbetares arbetsuppgifter. En förutsättning för att vara 
en mer attraktiv arbetsgivare och säkerställa kompetensförsörjning är att se över 
och kvalitetssäkra stödet till legitimerade medarbetare. Genom att se över och 
delvis anställa nya professioner, tex receptarier, administratörer, arkivarier, kan 
legitimerade medarbetare arbeta med arbetsuppgifter inom sin profession. Detta 
är att effektivt använda resurser, ekonomiska och personella. 
 

• Genom att möjliggöra tillitsbaserad ledning och styrning, minskar förvaltningen 
den detaljerade kontrollen och ger mer handlingsutrymme för medarbetare och 
chefer att skapa möten för dialog och samverkan, vilket påverkar arbetsmiljön 
positivt samtidigt som medarbetarnas resurser tas tillvara på ett bättre sätt. 
 

Ekonomiska konsekvenser 

I arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning är kunskap en av sju principer. 
Implementeringen och i förlängningen underhållet av tilliten kräver ökande 
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utbildningsinsatser. En heldag medför kostnader på ca 2 000 för en medarbetare. Med ca 
9 000 medarbetare skulle en  årlig utbildningsdag kosta ca 18 mkr.  

 

Vid en jämförelse mellan faktiska löner år 2020 och målbild enligt Göteborgs stads 
lönepolitisk målbild för grupperna biträde, vårdbiträde, måtidsbiträde, undersköterska och 
arbetsterapeut framkommer en total skillnad på 104 mkr (inklusive 
personalomkostnader). Om lönerna skulle höjas till nivån i målbilden skulle alltså löne- 
och personalomkostnader öka med 104 mkr för grupperna.    

 

Korttid    
 

Korttid regleras inte av Socialtjänstlagen utan är en frivillig insats för kommunerna. 
Korttiden är den dyraste boendeinsatsen. Göteborgs stad har i dagsläget en snittvistelsetid 
per gäst på korttiden om 36 dagar. Sektorcheferna gav äldreboendesamordningen 2019 i 
uppdrag att ta fram en handlingsplan för att få en effektiv hantering och samsyn gällande 
hur stadens korttidsplatser bäst kan nyttjas. Den handlingsplanen behöver på nytt ses över 
och arbetas vidare med i nya förvaltningen.  

Beskrivning av behov: 

• I samband med att Göteborgs stad övergått till att tillhandahålla enkelrum 
behöver Stadens korttidsenheters lämplighet ur ett kvalitets- och ekonomiskt 
perspektiv ses över. Utifrån detta behöver ”utredning lokalisation av 
korttidsenheter när Toftaåsen och Hammarhus avvecklas” från 2019/2020 ses 
över och revideras. Nytt förslag utifrån enkelrum behöver tas fram och 
genomföras. 

• Aktualisera handlingsplan avseende korttidsplats för tillfällig vård och omsorg 
med hänsyn till omorganisation och dess nya kontext i förvaltningen. Planens 
syfte är att successivt minska snittiden till målet om 14 dagars vistelsetid. 

• Med rätt bemanning för att kunna genomföra målen med vistelsen på korttiden, 
tät uppföljning från myndighet och ett bra mottagande i ordinärt boende kan 
nyttjandet av platserna effektiviseras och på sikt minska i antal.  

 

 
 

Åldersvänligt Göteborg 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-30 § 332 att Göteborgs Stad skulle ansöka om 
medlemskap i WHO:s globala nätverk Age-friendly Cities and Communities (AFCC). 
Nätverket initierades 2010 med anledning av de två världsomfattande trenderna: en 
åldrande befolkning och ökad urbanisering. Syftet med medlemskapet är att göra 
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Göteborg till en bättre plats att åldras på. Göteborgs Stads medlemskap är översatt till 
Åldersvänliga Göteborg. Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-23 § 717 om 
positionspapper och arbetsplan för Åldersvänliga Göteborg. 2019-06-12 § 498 
antecknade kommunstyrelsen redovisningen av pågående arbete samt beslutade att ge 
stadsledningskontoret i uppdrag att i samarbete med berörda aktörer ta fram en strategisk 
plan utifrån basutvärderingen. 

Handlingsplanen (som ska gälla mellan 2021-2024) beskriver insatser för mer tillgängliga 
och inkluderande sociala och fysiska livsmiljöer som främjar hälsa, trygghet, delaktighet 
och livskvalitet för seniorer. I handlingsplanen finns det 16 aktiviteter. Det är insatser 
som berör bostäder, mobilitet, social delaktighet och inkludering, samhällsstöd och 
service samt information och kommunikation. Ärendet tas upp för beslut i KS den 17 
mars 2021.  

Från tjänsteutlåtandet framgår att de flesta av aktiviteterna i planen kan genomföras inom 
ram. Dock finns det några aktiviteter som kan kräva en ekonomisk förstärkning. Äldre 
samt vård- och omsorgsnämnden ska agera facilitator för samverkan mellan förvaltningar, 
bolag, civilsamhälle och seniorer. Det är främst drift- och underhållskostnader som kan 
identifieras i samband med rollen som facilitator. Dessa kostnader kan beräknas till ca 
300 tkr årligen.  

 

 

Fördelning i budget, hälso- och sjukvård 
 

Nämnden för Äldre samt vård och omsorg ansvarar för uppgifter som ankommer på 
kommunen enligt hälso-och sjukvårdslagen och hälso- och sjukvårdsavtalet för alla 
invånare oavsett ålder, om ansvar för uppgift inte har lagts på annan nämnd. I årets 
budget, för 2021, har ekonomiska medel  för hälso- och sjukvårdsinsatser fördelats på 
både nämnden för funktionsstöd och nämnden för äldre samt vård- och omsorg.  

 

I budget för 2022 är det önskvärt att ansvar och budget följs åt, fullt ut. Det skulle 
innebära att hälso- och sjukvård har de ekonomiska medlen i sin budget och utför sina 
insatser med dessa medel i alla förvaltningar. Fördelningsmodellen skulle göra det 
enklare  att sätta individens behov i centrum oberoende av stadens organisatoriska 
struktur. Administrativa rutiner skulle dessutom kunna effektiviseras om medlen finns i 
en förvaltning. Under våren genomför Äldre samt vård och omsorgsförvaltningen 
tillsammans med Funktionsstödsförvaltningen en utredning för att identifiera hur mycket 
en sådan justering är. Därutöver behöver man också hitta en lösning för hur man hanterar 
expansioner som görs inom nämnden för Funktionsstöd.  
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