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1. Inledning 
Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och är 
tänkt att styra stadens utveckling. Göteborgarnas behov ska vara vägledande. Viktigt är 
också att medarbetarna i Göteborgs Stad får möjlighet att engagera sig och vara 
delaktiga i verksamhetens utveckling. 
Budgeten lyfter fram de mål och uppdrag som är särskilt prioriterade. Övrigt ska utföras 
som tidigare, enligt gällande lagstiftning och övriga styrdokument. Lagstiftning och 
ekonomiska ramar står över mål, riktlinjer, planer, program och policys, som ska ses 
som stödjande dokument. 

Från kommunfullmäktiges budget till lokalt budgetdokument i stadsdelen 
Det är nämndernas och bolagens ansvar att göra verklighet av budgetens inriktningar 
och prioriterade mål. Varje enskild nämnd ska värdera sin egen roll i arbetet med att nå 
intentionerna i budgeten. 
Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget har stadsdelsnämnden tagit ett beslut 
om ett mål- och inriktningsdokument för kommande år. Där värderar stadsdelsnämnden 
innebörden av kommunfullmäktiges inriktningar och prioriteringar i förhållande till den 
egna stadsdelens unika nuläge. Därmed blir de viktigaste målen och inriktningarna 
konkreta, förtydligade och preciserade. Mål- och inriktningsdokumentet har sedan legat 
till grund för framtagandet av denna budgethandling. Förvaltningen föreslår 
konkretiseringar och anpassningar av målen efter stadsdelens situation. Budgeten anger 
de strategiska vägval som behövs för att i större utsträckning nå målen. 
När stadsdelsnämnden tagit beslut om budget, tar förvaltningen hand om mål och 
uppdrag och arbetar in dem i verksamhetsplaner. Verksamhetsplanerna innehåller mer 
detaljerade beskrivningar av hur verksamheterna konkret ska arbeta för att nå målen. 
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2. Sammanfattning 
Lundby är en stadsdel med stora skillnader i befolkningens hälsa och livschanser. En 
sammanhållen socialt hållbar stadsdel skapas genom långsiktigt och uthålligt arbete. 
Förvaltningen håller i arbetet med de valda strategierna i arbetet med Jämlikt Lundby. 
Lundby är en av Sveriges snabbast växande stadsdelar och kommer så att förbli under 
de kommande två decennierna. Nämndens arbete med expansionsplanering utifrån 
befolkning och ekonomiska förutsättningar med fokus på digitalisering, 
kompetensförsörjning och lokalförsörjning är betydande för det framtida uppdraget. 
Elevers kunskapsutveckling är fortsatt en av nämndens största utmaningar. Nämndens 
strategi att utveckla det främjande och förebyggande barn- och elevhälsoarbetet hålls i. 
Då skola och förskola går till nya förvaltningar vid halvårsskiftet är det viktigt att säkra 
samverkan med de nya nämnderna för barnens rättigheter. 
Nämnden fokuserar på HBTQ och normer under 2018. Göteborg är värd för Europride 
och det är nämndens intention att det ska synas på Hisingen och i verksamheterna. Det 
familjecentrerade arbetssättet och en familjecentral förväntas bidra till att förbättra 
Lundbybornas livsvillkor och uppstartsarbetet för familjecentral fortsätter under 2018. 
Fortsatt planering inför Kulturhus Backaplan och samverkan med andra 
kulturarrangörer är fortsatt viktigt under 2018 samt skapande av tillfälliga, mindre 
arenor för att utveckla former för kulturutövande inför etableringen av det nya 
kulturhuset på Backaplan. 
Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare fortsätter under 2018 för att kunna säkra 
kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. 
Nämnden har fastställt prioriterade mål och uppdrag. Budgeten innehåller nio mål och 
28 uppdrag. Nämnden prioriterar samverkan med samtliga process ägare i 
kommunfullmäktiges budget för de mål som finns i nämndens inriktningsdokument. 
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3. Nämndens vision 
Göteborg ska vara en jämlik och hållbar stad. Barnen är vår framtid, därför ska deras 
behov ligga till grund för hur vi utvecklar vår stadsdel. Vi vill se en stadsdel där var och 
en kan utvecklas utifrån sina förutsättningar och leva ett hälsosamt och rikt liv där 
jämlikhet i vardagen främjar arbetet med att skapa en trygg och sammanhållen stadsdel. 
Göteborgarnas livsvillkor och hälsa har förbättrats överlag. Samtidigt ökar skillnaderna 
mellan olika grupper och delar av staden och stadsdelen. Alla Lundbybor ska ha samma 
möjligheter till goda livsvillkor, god hälsa och inflytande. Det är av stor vikt att utjämna 
människors livschanser och öka den sociala rörligheten, att utjämna klassklyftor tar tid, 
men målet ska vara ett jämlikt samhälle. Särskilt angeläget är att motverka att socialt 
arv avgör barns och ungdomars framtid. Därför är det avgörande att rikta insatser till de 
socioekonomiskt mest utsatta områdena i vår stadsdel. 
Lundby ska vara en stadsdel med stor mångfald där alla har samma möjlighet att 
utvecklas. Målet ska vara att alla människor ska känna trygghet i att leva, bo och röra 
sig fritt i Lundby. Grunden för integration och delaktighet i samhället är 
språkkunskaper, arbete samt studier för vuxna, och skola för barnen. Mångfald i 
kommunens verksamheter skapar förbättrad service, kreativitet, effektivitet och stärker 
demokratin. 2018 ska nämndens olika verksamheter präglas av Europride 2018. 
Förvaltningens arbete under 2016 och 2017 med att klustra fyra prioriterade mål under 
målformuleringen ”Alla lundbybor ska ha samma möjligheter till goda livsvillkor, god 
hälsa och inflytande” ser nämnden som ett framgångsrikt sätt att ta sig an mål och 
inriktningsdokumentet, och som en fortsatt bra utgångspunkt i arbetet med budget 2018. 
Lundby är en expansiv stadsdel, som är bra att bo och verka i, men som kan bli ännu 
bättre. Vi vill att människors möjligheter till gemensamma möten över 
generationsgränserna ska öka i Lundby. Det kan ske genom att utveckla befintliga och 
skapa fler träffpunkter och mötesplatser. Våra lokala torg i stadsdelen fyller en viktig 
funktion och här är det stadsdelens ansvar att gemensamt samverka med övriga aktörer. 
Ett rikt kulturutbud för alla är viktigt, där kommer kulturhuset på Backaplan att ha en 
central roll. Kulturskolan fyller en viktig funktion för Hisingens ungdomar, ett utvecklat 
samarbete mellan våra ungdomar i stadsdelarna på Hisingen, och kulturinstitutioner i 
staden som utgår från de ungas idéer och delaktighet, är viktigt för att uppmuntra dem. 
Det kan skapa en grund för aktiviteter i det kommande kulturhuset. Vi vill att Lundby 
ska utvecklas så att stadsdelens parker och naturområden kan fortleva och kommande 
generationer kan ta del av dem, därför är det av stor vikt att Flunsåsparken kan fortsätta 
att vara en del av kulturutbudet i Lundby. 
När de nya förskole och skolnämnderna ska starta så skapar det stora utmaningar i 
stadsdelen och inom stadsdelsnämndens nuvarande verksamheter. Stadsdelsnämnden är 
införstådd med att förvaltningen har en omfattande uppgift i att förbereda och överföra 
våra förskole och skolverksamheter till de nya facknämnderna. För att hantera 
förändringen och uppnå visionen om en fortsatt sammanhållen stadsdel krävs ett 
nytänkande och innovativa lösningar. 
En analys av stadsdelsnämnden och kvarvarande verksamheter när de nya 
skolnämnderna har startat behöver göras för att säkerställa att stadsdelsnämnden fortsatt 
svarar upp mot befolkningsansvaret. 
Det är viktigt att stadsdelen Lundby hålls samman när nya bostadsområden byggs och 
nya invånare flyttar in, därför är det också viktigt att verka för att de fysiska barriärer 
som finns idag mellan det gamla och det nya Lundby byggs bort. 
Personalsammansättningen på alla nivåer ska spegla befolkningsstrukturen i Göteborg. 
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Den strukturella diskrimineringen i samhället innebär att vissa grupper har haft det 
svårare att nå högre befattningar i staden. Andelen födda utanför Norden är lägre på 
chefsnivå än på medarbetarnivå. 
Stadsdelsnämndens befolkningsansvar fullgörs av våra medarbetare i mötet med 
invånarna. De anställda fungerar i dessa möten som stadsdelsnämndens företrädare. En 
förutsättning för att medarbetarna ska göra en god insats är att de kan påverka sin 
arbetssituation. 
Ett engagerat och kompetent ledarskap är en viktig förutsättning för detta. Goda 
arbetsvillkor och en god arbetsmiljö ger effekter i flera avseenden; personalen mår 
bättre, gör ett bättre jobb, stannar kvar i Lundby samtidigt som det underlättar 
nyrekrytering. 
Förtroendet från medborgarna utgör grunden för de kommunala verksamheterna. 
Medarbetarnas och medborgarnas engagemang, trivsel och möjlighet till delaktighet är 
avgörande för hur vi lyckas. För att dessutom åstadkomma förbättrad kvalitet så är det 
viktigt att allt fler deltar, delger sina tankar och kommer med förslag och kritik. De 
fackliga organisationernas medverkan tillsammans med förvaltning och ledning i 
kvalitets och utvecklingsarbetet i stadsdelen är därför av stor vikt för att Lundby ska 
vara en god arbetsgivare även i framtiden. 
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4. Viktiga utmaningar och prioriterade utvecklingsområden 
Organisationsförändringar i staden - viktigt att säkra samverkan 
Förvaltningen kommer att förbereda för att skola och förskola går över i nya nämnder 
vid halvårsskiftet och för förvaltningens kommande organisation. I detta är anpassning 
till minskade ekonomiska ramar en risk då skola och förskola flyttar och tar med 
resurser för stöd- och ledningsfunktioner samt administration. Förvaltningen har ett högt 
kostnadsläge inom individ- och familjeomsorg vilket ytterligare påverkar de 
ekonomiska förutsättningarna för året. Stödfunktionerna har en central roll i att säkra att 
överföring till nya förskole- och skolnämnderna går till på effektivt sätt. Det är 
dessutom viktigt att det finns ändamålsenligt stöd till cheferna i förvaltningen efter 
organisationsförändringen. Samtidigt ska anpassning till nya ekonomiska ramar 
genomföras. 
De nya förskole- och skolnämnderna har som mål att skapa ökade möjligheter till ökad 
kvalitet i undervisning, tydligare ansvar, ledning och styrning samt förutsättningar för 
ökad likvärdighet mellan stadens skolor. En omorganisation i verksamheter som är till 
för barn och unga riskerar att påverka befintliga samverkansstrukturer negativt under en 
period framåt. Ur ett barnrättsperspektiv är det avgörande att stärka samverkan på alla 
nivåer. Samverkan behöver säkras mellan stadsdelsnämnder och de nya förskole- och 
skolnämnderna för att uppdraget att gemensamt verka för barnens rätt till goda 
uppväxtvillkor ska bli möjligt mellan enheter och förvaltningar. 

Expansion innebär möjligheter och utmaningar 
Förvaltningens arbete med strategisk expansionsplanering för att möjliggöra ett längre 
perspektiv i planering är fortsatt av vikt så att möjligheterna tas tillvara. Områdena 
kompetensförsörjning, digitalisering, lokalförsörjning och ekonomisk planering är 
fortsatt prioriterade och har sin grund i befolkningsstrukturen. Förvaltningens arbete 
med strategisk expansionsplanering förväntas bidra till nämndens vision. 

Visionen om en sammanhållen stadsdel 
Nämnden har utifrån reglementet ett särskilt ansvar för alla människors lika värde och 
rättigheter, att stärka medborgarnas delaktighet samt bidra till ett mer demokratiskt och 
hållbart göteborgssamhälle. Olikheter i medborgarnas grundförutsättningar kräver ett 
ständigt utvecklingsarbete mot diskriminering för att säkerställa jämställd och likvärdig 
service och tjänster till invånarna. En av förvaltningens viktigaste utmaningar är att 
förbättra skolresultaten, få fler nöjda brukare i våra verksamheter, komma till rätta med 
brister i kvalitet, öka kunskapen om Lundbybornas förväntningar och stärka invånar- 
och brukarperspektivet. 

Stadsutveckling 
Under 2017 färdigställdes de lokala utvecklingsprogrammen för Lundbys sju 
primärområden, samt ett sammanfattande program för hela Lundby. De lokala 
utvecklingsprogrammen är stadsdelens strategiska stadsutvecklingsarbete och antogs av 
nämnden. Arbetet med de lokala utvecklingsprogrammen utgår från politiskt antagna 
visioner och mål, analysverktyget social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys 
samt den lokala kunskapsbasen. Lundby har sedan 2014 en lokal kunskapsbas som 
under hösten 2017 har utvärderats i syfte att uppdatera innehållet och utveckla metoden 
för att samla in och analysera lokal kunskap. Utöver detta arbetar stadsdelsförvaltningen 
med att säkra det kommunala lokalbehovet genom att stadsutvecklingsresurser från 
utvecklingsenheten medverkar i lokalrådet. Andra strategiska frågor avhandlas och 
diskuteras i samhällsbyggnadsrådet. Samarbetet mellan resursnämndsuppdraget och 
förvaltningen utvecklas genom tätare dialog och kunskapsöverföring. 
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5. Nämndens mål och uppdrag 
Nämnden har i sitt inriktningsdokument fastställt vilka prioriterade mål och uppdrag 
som ska gälla för 2018. Det innebär totalt nio mål och 28 uppdrag. Nämnden fortsätter 
att klustra målen inom jämlikhet, mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokrati till 
Alla Lundbybor ska ha samma möjligheter till goda livsvillkor, god hälsa och 
inflytande.  
Utarbetandet av budgetförslag har delegerats till förvaltningen och nedan presenteras 
nämndens prioriterade mål tillsammans med förvaltningens förslag till konkretisering 
och strategier för ökad måluppfyllelse. 
Under mål och uppdrag finns symboler som tydliggör när rapportering till nämnden är 
planerat.  

 Rapportering i uppföljningsrapport 1 

 Rapportering i uppföljningsrapport 2 

 Rapportering i uppföljningsrapport 4 (årsrapport) 

Jämlikhetsintegrering 
Förvaltningen har under flera år arbetat för att jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv 
ska integreras i ordinarie arbete och har valt att arbeta med jämlikhetsintegrering av 
verksamhetsplaneringen som en långsiktig och övergripande strategi för alla 
verksamheter och processer. Olikheter i medborgarnas grundförutsättningar kräver ett 
ständigt utvecklingsarbete mot diskriminering för att säkerställa jämställd och likvärdig 
service och tjänster till invånarna. 
Förvaltningen har funnit att jämlikhetsintegrering skapar stora möjligheter för att 
insatser sker på samtliga nivåer samt ger resultat för medborgare. En avgörande faktor 
för jämlikhetsintegrering är att ledningen efterfrågar resultat. 
De mått som ska mäta måluppfyllelse redovisas inte könsuppdelat i budgeten. 
Förvaltningen mäter och följer upp efter kön där det bedöms adekvat och möjligt. 

5.1 En sammanhållen stadsdel 

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 

     
En sammanhållen socialt hållbar stadsdel skapas genom långsiktigt och uthålligt arbete. 
Utmaningarna i Lundby kräver att förvaltningen har ett förhållnings- och arbetssätt som 
utgår från ett rättighets- och kunskapsbaserat arbete i samverkan. Målet är delaktighet 
och medskapande för dem vi är till för. Genom det arbetet som dagligen utförs i 
förvaltningens verksamheter förverkligas många av de grundläggande mänskliga 
rättigheterna. Grunden för jämlikhetsarbetet skapas på varje enhet i mötet med 
Lundbyborna och behöver stödjas med styrning och uppföljning på övergripande nivå.  
Tidiga insatser säkrar barnens rätt till god hälsa. Ett jämlikhetsarbete behöver även 
inkludera vuxna och äldres rätt till jämlika förutsättningar för att skillnader ska kunna 
utjämnas. Strukturer i samhället försvårar olika gruppers möjlighet till goda livsvillkor 
och god hälsa. Därför är det viktigt att säkerställa att alla oavsett 
diskrimineringsgrunderna får ett bra bemötande och ges likvärdig service. 
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Under 2018 kommer förvaltningen fokusera arbetet och kraftsamla kring några 
processer som bedöms ge stor påverkan på medborgarnas livsvillkor. Några av dessa är 
uppstart av familjecentral/all-aktivitetshus, skolan mitt i Lundby, jämlikhetsintegrerad 
och normmedveten planerings- och uppföljningsprocess samt medborgardialog inom 
arbetet med lokal kunskapsbas.  
Förvaltningen har under flera år arbetat utifrån elva befolkningsinriktade strategier. Till 
dessa sker olika aktiviteter som ska ge rätt insatser med rätt metoder för dem som 
behöver det mest. Strategierna är: 

1. Organisera för hållbar styrning och utveckling. Arbetet ska präglas av 
långsiktighet, helhetssyn och samverkan.  

2. Kontinuerlig dialog med dem som bor, vistas och verkar i Lundby.  
3. Förvaltningen ska stärka det familjecentrerade arbetssättet i hela stadsdelen med 

generella och riktade insatser.  
4. Utifrån förskolans viktiga roll att ge alla barn en god start i livet, ska det vara ett 

attraktivt val för alla föräldrar att ha sitt barn i förskoleverksamhet.  
5. Minska antalet barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll, genom ökad 

sysselsättning för deras föräldrar.  
6. Minska skillnader i barns förutsättningar för lärande.  
7. Öka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i förskola och skola.  
8. Utveckla förskolans och skolans samarbete med föräldrar och olika aktörer i 

samhället i syfte att öka elevers möjligheter till högre kunskapsutveckling och 
stärka barn och ungas sociala nätverk.  

9. Underlätta inträdet på arbetsmarknaden genom att i samverkan med andra 
myndigheter möjliggöra ett större socialt ansvarstagande för företag och 
organisationer, samt i vår egen roll som arbetsgivare vara ett föredöme.  

10. Lundby ska bidra med kunskaper om det sociala perspektivet i nya och 
befintliga områden i syfte att minska boendesegregationen och skapa mer 
hälsofrämjande närmiljöer.  

11. Skapa och stärka mötesplatser som arena för att öka den sociala 
sammanhållningen i staden 

 
Strategi för att säkra Jämlikhetsperspektivet 
Syftet med strategierna är att utjämna skillnader i livsvillkor för invånare i Lundby. 
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Områden  Uppdrag 

Mänskliga 
rättigheter 

 
    

Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån samtliga diskrimineringsgrunder 
och hållas uppdaterade. Arbetet ska gälla ur både invånar- och 
medarbetarperspektiv. Ska genomföras 2018. 

 
    

Lundby ska ha en eller flera medarbetare med pedagogisk genus- och 
HBTQ- kompetens som ska arbeta särskilt inom IFO funktionshinder. Arbetet 
som påbörjats inom äldreomsorgen ska fortsätta och spridas till andra 
sektorer. 

Jämställdhet  
    

Talarstatistik ska föras under nämndsammanträdena vid minst tre tillfällen 
under våren för att synliggöra könsskillnader. Statistiken ska sammanställas 
och rapporteras till nämnden på sammanträdet i augusti. Statistiken ska 
bifogas aktuellt nämndprotokoll. Ska genomföras 2018. 

Demokrati  
    

Ungas organisering ska stärkas för de som vanligtvis inte deltar i förenings- 
eller fritidsaktiviteter, med inriktning på att öka kunskapen kring delaktighet, 
demokrati, mänskliga rättigheter, antirasism och feminism. Ska genomföras 
2018. 

 
    

Ett medborgarkontor eller jämförbart alternativ ska inrättas i Lundby där 
invånare kan få hjälp och stöd. Ska genomföras 2018. 

 
    

Kompetensen och kvaliteten i Lundbys arbete med medborgardialoger ska 
utvecklas. Ska genomföras under mandatperioden. 

 

5.2 Funktionsnedsättning 

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

     
Den övergripande strategin för måluppfyllelse är att tillgodose mänskliga rättigheter för 
personer med funktionsnedsättningar. Varje individ ska få vara den hen är oavsett kön, 
funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion och trosuppfattning, könsidentitet och 
uttryck, sexuell läggning, ålder och socioekonomisk bakgrund. Därför kommer arbetet 
enligt ett normmedvetet arbetssätt fortsätta och spridas inom sektor individ- och 
familjeomsorg samt funktionshinder. 2018 läggs särskild vikt vid att synliggöra de 
skillnader i livsvillkor som skapas utifrån heteronormen.  
Förvaltningen ska fortsätta att framhålla rätten till bostäder för personer med 
funktionsnedsättningar. I det långsiktiga arbetet med att förbättra livsvillkoren är 
förvaltningen beroende av andra interna aktörer som exempelvis stadens 
boendeplanering och fastighetskontoret. Via Göteborgs Stads råd för 
funktionshinderfrågor har det inkommit synpunkter om bristande delaktighet, integritet, 
inflytande och bemötande av och för hyresgäster på bostäder med särskild service. 
Förvaltningen behöver fördjupa sig i inflytandefrågor och se över om Lundbys bostäder 
med särskild service behöver utvecklas utifrån synpunkterna ovan.  
Personer med funktionsnedsättningar ska ha rätt till arbete eller annan meningsfull 
sysselsättning och vid behov erbjudas daglig verksamhet av god kvalitet. Den enskildes 
behov ska stå i centrum. Valfriheten inom stadens dagliga verksamheter ska därför öka 
för att möta varierande behov och intressen. Vidare deltar förvaltningen i det 
stadenövergripande arbetet inför införandet av lagen om valfrihet inom daglig 
verksamhet. Expansionen av daglig verksamhet behöver ske parallellt med utbyggnaden 
av bostad med särskild service för att möta målgruppens behov.  
 
 



SDN Lundby, Budget 2018 11(33) 

Lundby ska arbeta för ökad tillgänglighet. Stödet till anhöriga för såväl barn som vuxna 
med funktionsnedsättning ska fortsätta utvecklas.  
För att stärka möjligheterna till självbestämmande och delaktighet i samhället för 
personer med funktionsnedsättning arbetar förvaltningen utifrån följande strategier: 

• Fortsatt externt samarbete för att öka antalet bostäder med särskild service  

• Fortsatt externt samarbete med lokala fastighetsägare och Stadsmissionen för att 
öka antalet bostäder inom befintligt bostadsbestånd 

• Fortsatt utveckling av samverkan internt och externt för att skapa fler möjligheter 
till arbetsplatsförlagd sysselsättning/arbete och daglig verksamhet med god kvalitet 

• Undersökning av möjligheter att inkludera personer med psykisk 
funktionsnedsättning i träffpunkter och aktiviteter på kommande mötesplats i 
stadsdelen  

• Användande av brukarrevisioner som verktyg för att synliggöra och tillvarata 
upplevelser av delaktighet och inflytande hos dem förvaltningen är till för 

• Strukturerat arbete för ökade kunskaper om våld i nära relationer så att individer 
utsatta för olika former av sådant våld upplever sig få ett bra bemötande och stöd  

• Fortsatt ökat användande av tekniska och kognitiva hjälpmedel samt förbättrad 
tillgänglighet i förvaltningens lokaler 
 

Strategi för att säkra Jämlikhetsperspektivet 
Jämlikhet och mänskliga rättigheter är integrerat i ovan nämnda strategier. Utöver det 
säkras jämlikhetsperspektivet genom att arbetet enligt ett normmedvetet arbetssätt 
fortsätter och sprids i sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder. 
 

Områden  Uppdrag 

Funktions-
nedsättning 

 
    

Brukarrevisioner ska användas systematiskt. Ska genomföras 2018. 

 
    

Utveckla samverkan internt och externt för fler möjligheter till sysselsättning. 

 
    

Personal ska kompetensutbildas för att underlätta för HBTQ-personer med 
funktionsnedsättning att vara sig själva och få stöd i att möta andra. Ska 
genomföras 2018. 

 

Mått Utfall 2016 Prognos 
utfall 2017 

Målvärde 
2018 

Antal ej verkställda beslut BmSS 10 5 5 

Antal personer inom DV som har sysselsättning på reguljär 
arbetsplats 35 40 45 

Verksamhetens lokaler är tillgänglighetsanpassade Nej Nej Ja 

Andel som upplever sig få vara med och påverka det 
stöd/hjälp hen får - - 80% 

Antal personer med ombudsuppdrag i normmedvetet 
arbetssätt (FH) - - 5 

Följande mått är nya mått för 2018, därför finns inget utfall för 2016 eller prognos för 2017. 
- Andel som upplever sig få vara med och påverka det stöd/hjälp hen får 
- Antal personer med ombudsuppdrag i normmedvetet arbetssätt 
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5.3 Individ- och familjeomsorg 

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

     
Förvaltningens arbete ska vara långsiktigt, evidensbaserat och inriktas mot att ge stöd, 
förebygga sociala problem och kompensera för sociala och ekonomiska skillnader hos 
Lundbyborna. Varje individ ska få vara den hen är oavsett kön, funktionsnedsättning, 
etnisk tillhörighet, religion och trosuppfattning, könsidentitet och uttryck, sexuell 
läggning, ålder och socioekonomisk bakgrund. Därför kommer arbetet enligt ett 
normmedvetet arbetssätt fortsätta och spridas inom sektor individ- och familjeomsorg 
samt funktionshinder. 2018 läggs särskild vikt vid att synliggöra de skillnader i 
livsvillkor som skapas utifrån heteronormen.  
Barn, unga och familjer ska så tidigt som möjligt få förebyggande och rehabiliterande 
insatser. För detta ska det familjecentrerade arbetssättet utvecklas och implementeras i 
alla verksamheter. Förvaltningen stärker uppföljning av köpta tjänster för att säkerställa 
rätt kvalitet och kostnad samt fortsätter arbetet för en god arbetsmiljö inom 
socialtjänsten.  
För att stärka möjligheterna till inflytande och självbestämmande för personer med 
social och/eller ekonomisk utsatthet arbetar förvaltningen utifrån följande strategier: 

• Fortsatt ökad samverkan med förskola och skola ska utveckla det förebyggande 
arbetet när det gäller barn och unga 

• Fortsatt samverkan mellan försörjningsstödsenheterna och arbetsmarknadsenheten, 
nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning samt externa aktörer ska fortsätta 
att minska antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd, med särskilt 
fokus hushåll med barn 

• Medverkan till upprättande och drift av en familjecentral i Lundby som en 
mötesplats med uppsökande funktion 

• Fortsatt utveckling av det interna samarbetet mellan myndighetsområdet och 
resursenheterna för att i ökad utsträckning kunna erbjuda stöd och insatser utifrån 
individuella behov 

• Strukturerat arbete för ökade kunskaper om våld i nära relationer så att individer 
utsatta för olika former av sådant våld upplever sig få ett bra bemötande och stöd 

 
Strategi för att säkra Jämlikhetsperspektivet 
Jämlikhet och mänskliga rättigheter är integrerat i ovan nämnda strategier. Utöver det 
säkras jämlikhetsperspektivet genom att arbetet enligt ett normmedvetet arbetssätt 
fortsätter och sprids i sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder. 
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Områden  Uppdrag 

Individ- och 
familjeomsorg 

 
    

De öppna och uppsökande aktiviteterna ska utvecklas och stärkas. 

 
    

Personal ska kompetensutvecklas i frågor om HBTQ för att kunna arbeta 
uppsökande. Ska genomföras 2018. 

 

Mått Utfall 2016 Prognos 
utfall 2017 

Målvärde 
2018 

Antal Lundbybor som helt eller delvis går vidare från AME till 
egen eller annan försörjning 95 95 100 

Antal dygn av köpt vård för vuxna 3 190 3700 3 000 

Antal dygn av köpt vård för barn och unga 38 434 22 000 18 000 

Andel som upplever sig få vara med och påverka det 
stöd/hjälp hen får - - 80% 

Antal personer med ombudsuppdrag i normmedvetet 
arbetssätt (IFO) - - 3 

Följande mått är nya mått för 2018, därför finns inget utfall för 2016 eller prognos för 2017.  
- Andel som upplever sig få vara med och påverka det stöd/hjälp hen får 
- Antal personer med ombudsuppdrag i normmedvetet arbetssätt 
 

5.4 Förskola och skola 

Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till 
sin fulla potential. 

     
Förvaltningen ser målet som en förstärkning av kärnuppdraget för förskola och skola 
enligt skollag och läroplaner. Det handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
barn och elever att utveckla kunskaper, normer och värden. Något som börjar i 
förskolan och fortsätter i skola och fritidshem.  
Förvaltningens övergripande strategi för att alla elever ska nå målen inom skolan är att 
fokusera på det kompensatoriska uppdraget. Det finns på nationell-, Göteborgs- och 
Lundbynivå skillnader mellan flickors och pojkars resultat i skolan. Flickor har 
generellt sett betygsresultat som är cirka 10 procentenheter högre än pojkars, i alla 
sociala grupper. Forskning visar dock att betygsskillnaden på gruppnivå är större mellan 
dem som har föräldrar med högskoleutbildning jämfört med dem som inte har det än 
mellan könen. Både jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet är därför av största vikt 
för att alla ska kunna utvecklas till sin fulla potential.  
Förskola och skola ska förankra demokratiska värden, mänskliga rättigheter och vara en 
plats där alla barn och elever kan trivas och utvecklas. En förskola och skola som har en 
inkluderande verksamhet med höga förväntningar på alla barn och elever kan bidra till 
att begränsande normer, så som maskulinitetsnormen, förändras. En förutsättning för 
högre kvalitet i skola och förskola är att chefer ges möjlighet att vara pedagogiska 
ledare och att det finns utrymme och tid för kollegialt lärande. 
De nya förskole- och skolnämnderna ska från 1 juli 2018 ge förutsättningar att skapa 
ökad kvalitet i undervisningen, tydligare ansvar, styrning och ledning samt ökad 
likvärdighet i hela staden. Utredningen som föregick beslutet om nya nämnder för 
förskola och skola identifierade ett antal förstärkningsområden som är viktiga att arbeta 
med för att uppnå just detta. Flera områden känns igen från befintliga viljeinriktningar 
från nämnden så som till exempel fokus på likvärdighet och pedagogiskt ledarskap. 
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Förvaltningen har påbörjar arbetet med att implementera förstärkningsområdena och det 
arbete kommer att fortgå under 2018.  
De strategier som förvaltningen valt tar sikte på att kompensera för barns och elevers 
olika förutsättningar och särskilda behov. Strategierna är: 

• Utveckla det främjande och förebyggande barn- och elevhälsoarbetet 

• Höja den specialpedagogiska kompetensen hos all personal 

• Fortsätta att utveckla språkutvecklande arbetssätt och metoder i förskolan och 
skolan 

• Stärka barn och elevers inflytande och delaktighet 
 

Strategi för att säkra Jämlikhetsperspektivet 
De strategier som tagits fram ovan utgår ifrån Skollagen 1 kap §4 om alla barns lika rätt 
oavsett kön, etnicitet, förutsättningar och behov. 
 

Områden  Uppdrag 

Förskola och 
skola 

 
    

Lundby ska aktivt verka för att så många barn som möjligt utnyttjar 
möjligheten till förskola eller pedagogisk omsorg. Ska genomföras under 
mandatperioden. 

 
    

Minskning av barngruppernas storlek med fokus på fritidshem i 
socioekonomiskt utsatta områden ska fortsätta. 

 
    

Minskning av barngruppernas storlek med fokus på förskolor i 
socioekonomiskt utsatta områden ska fortsätta. 

 
    

Ledarskapet inom skolan ska vara i fokus. Rektorns roll som pedagogisk 
ledare liksom förutsättningarna för lärares profession och ledarskap i 
lärandesituationerna ska stärkas. 

 
Under våren ska alla skolor arbeta särskilt med HBTQ-frågor. Arbetet ska 
löpa sida vid sida med feministiskt självförsvar på Toleredsskolan och 
Santosskolan samt det utökade fokus på att motarbeta maskulinitetsnormer 
som fullmäktiges budget anvisar. 

 

Mått Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 
2018 

Andelen elever i åk 9 med godkänt i samtliga ämnen 
(samtliga) 57,5% 57,5% 60% 

Andelen elever i åk 9 som är behöriga till nationellt 
gymnasieprogram (samtliga) 69,7% 68,1% 70% 

Andelen elever i åk 9 med godkänt i samtliga ämnen 
(exklusive okänd bakgrund) 60,4% 61,3% 63% 

Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till nationellt 
gymnasieprogram (exklusive okänd bakgrund) 73,3% 72,2% 74% 

Andelen elever i årskurs 6 med godkänt i samtliga ämnen 
(exklusive okänd bakgrund) 75,5% 66,9% 70% 
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5.5 Äldre 

Äldres livsvillkor ska förbättras 

     
Livsvillkoren för äldre Lundbybor förbättras genom att deras självbestämmande stärks 
och att hälsoskillnaderna utjämnas. Därför är förvaltningens övergripande strategi att 
tillgodose äldres mänskliga rättigheter att få vara den individ hen är livet ut oavsett kön, 
funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion och trosuppfattning, könsidentitet och 
uttryck, sexuell läggning, ålder och socioekonomisk bakgrund.  
För att kunna ge en individuell vård och omsorg krävs verksamhet präglad av god 
inlevelseförmåga, normmedvetenhet och kunskap om i vilken livssituation den äldre 
och eventuella anhöriga befinner sig. Arbetet ska vara evidensbaserat och präglas av 
socialtjänstlagens värdegrund om rätten till värdigt liv och välbefinnande samt rätten till 
god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Förvaltningen ska ha de fyra 
hörnpelare för ett gott åldrande: goda matvanor, fysisk aktivitet, social 
gemenskap/socialt stöd, upplevelse av meningsfullhet, som utgångspunkt för sitt arbete, 
till exempel genom mötesplatser och hög kontinuitet bland personalen. Verksamheten 
ska sträva efter att uppfylla de stadengemensamma värdighetsgarantierna. 
Förvaltningens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare fortsätter.  
Strategierna som förväntas ge ökat självbestämmande och minskade hälsoskillnader är 
långsiktiga och samverkan är en grundläggande framgångsfaktor: 

• Den enskilde ska så långt det är möjligt inkluderas i alla beslut och processer 
genom personcentrerad vård och omsorg 

• Hälsofrämjande arbete ska bygga på individens egna resurser och samverkan med 
civilsamhället. Grupper som riskerar att inte likabehandlas eller nås ska särskilt 
uppmärksammas 

• Genom användning av välfärdsteknologi ska äldres livskvalitet öka 

• De äldres upplevelser och behov ska mötas av rätt kunskap, kompetens och 
arbetsmetoder 

 

Strategi för att säkra Jämlikhetsperspektivet 
De strategier som är framtagna för målet utgår från ett jämlikhetsperspektiv. 
 

Områden  Uppdrag 

Äldre  
    

Generationsmöten mellan unga och äldre ska prövas i alla stadsdelar, så 
också i Lundby. Ska genomföras 2018. 

 
    

Tvärprofessionella demensteam ska inrättas som särskilt ska arbeta 
stödjande mot personer med demenssjukdom och kompetensstärkande mot 
omsorgspersonal. Ska genomföras 2018. 
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Mått Utfall 2016 Prognos 
utfall 2017 

Målvärde 
2018 

Upplevelse av möjlighet att påverka vilka tider personalen 
kommer - särskilt boende 57% 70% 70% 

Upplevelse av möjlighet att påverka vilka tider personalen 
kommer - hemtjänst 50% 70% 70% 

Upplevelse av hänsyn till åsikter och önskemål - särskilt 
boende 69% 85% 85% 

Upplevelse av hänsyn till åsikter och önskemål - hemtjänst 79% 85% 85% 

Omsorgstagarens bedömning av sitt hälsotillstånd 
- hemtjänst 77% 80% 80% 

 

5.6 Miljö och klimat 

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

     
Förvaltningens arbete med att minska miljö- och klimatpåverkan ska vara långsiktigt 
och inriktat på de områden där störst påverkan finns. Dagens konsumtionsmönster är 
ohållbara och ojämlika. Olika grupper påverkar miljön olika mycket. Det finns mönster 
i miljöpåverkan utifrån ett köns- och socioekonomiskt perspektiv. Likaså drabbas olika 
grupper på olika sätt av samhällets miljöpåverkan. Det är därför viktigt, även ur ett 
miljö- och klimatperspektiv, att förvaltningens arbete med att stärka de grupper som inte 
själva kan slå vakt om sin hälsa fortsätter.  
För att Lundby ska minska sin miljö- och klimatpåverkan ska arbetet med miljöplanen 
fortsätta. Planen konkretiserar hur förvaltningen arbetar utifrån stadens miljöprogram. 
Den syftar bland annat till att öka energieffektiviseringen, minska avfallsmängderna och 
att genomföra kemikalieplanen och på så sätt bidra till en minskad miljö- och 
klimatpåverkan. 
För att miljöarbetet ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att det kan anpassas 
efter lokala förutsättningar. Alla verksamheter ska därför känna till hur de kan minska 
sin miljö- och klimatpåverkan. 
För att minska miljö- och klimatpåverkan arbetar förvaltningen utifrån följande 
strategier: 

• Andelen miljömärkta inköp ska öka 

• Energieffektivisering ska vara ett fortsatt aktivt arbete 

• Avfallsmängderna ska minska. Gäller alla typer av avfall 

• Det hållbara resandet ska öka med fokus på att minska utsläppen från 
förvaltningens verksamhetsfordon 

• Kemikalieplanen ska genomföras med fokus på miljöer där barn vistas. Mängden 
skadliga kemikalier i förvaltningens verksamheter ska minska 
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Strategi för att säkra Jämlikhetsperspektivet 
Genom att arbeta med åtgärderna i miljöplanen stärks grupper som inte själva kan slå 
vakt om sin hälsa, till exempel barns exponering för farliga kemikalier i 
förskolemiljöer, och kommande generationers tillgång till en miljö- och klimatmässigt 
hållbar värld. 
 

Områden  Uppdrag 

Miljö och klimat  
    

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

 
    

Förvaltningen ska utreda möjligheterna med att organisera hela eller delar av 
fordonsinnehavet i verksamhetsöverskridande fordonspooler. 

 

Mått Utfall 2016 Prognos 
utfall 2017 

Målvärde 
2018 

Andel miljömärkta inköp 31% 37% 40% 

Energiförbrukning i kWh per kvadratmeter 128,2 127,4 126,6 

Mängd brännbart avfall i kg 275 656 270 000 260 000 

Summa att klimatkompensera för 240 512 210 000 180 000 

Mängd matavfall i kg - - 194 000 

Andel miljömärkta kemtekniska produkter - - 50% 

Följande mått är nya mått för 2018, därför finns inget utfall för 2016 eller prognos för 2017.  
- Mängd matavfall i kg 
- Andel miljömärkta kemtekniska produkter 
 

5.7 Kultur 

Tillgängligheten till kultur ska öka. 

     
Kultur och Fritid är en viktig del i ett demokratiskt samhälle som bjuder in till dialog 
och delaktighet. Genom ett kommunikativt och närvarande förhållningssätt säkerställs 
en dynamisk och utmanande verksamhet som stärker mångfald och social 
sammanhållning. Tillgången på mötesplatser och stimulerande av mellanmänskliga 
möten bygger ihop stadsdelen och skapar tillit och förtroende. Genom att tillgängliggöra 
information, möjliggöra digital delaktighet och främja eget skapande så stärks 
medborgarnas gemenskap, förståelse och tillit till samhälle och sammanhang. 
För att nå ett jämlikt Lundby behöver arbetet med likvärdiga uppväxtvillkor stärkas. Ett 
brett utbud av aktiviteter, där alla barn- och unga har möjlighet till delaktighet och 
medskapande stärker livskvaliteten i stadsdelen. Målen för kulturpolitiken är att 
kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft som bidrar till samhällets 
utveckling. Likaså har fritidsverksamheten en viktig roll som en hälsofrämjande aktör 
där alla ungas möjligheter till en rik fritid ska stärkas genom ett mer uppsökande och 
involverande arbetssätt.  
Tillgängligheten ska fortsätta öka så att alla målgrupper får likvärdiga möjligheter. För 
att uppfattas som tillgänglig behöver fler målgrupper inkluderas i de aktiviteter och 
arrangemang som förvaltningen anordnar eller stöttar. 
Förvaltningens uppdrag inom område kultur och fritid bygger på att alla invånare i 
stadsdelen ska ha tillgång till ett rikt och meningsfullt utbud av kultur- och 
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fritidsaktiviteter. Verksamheten inom kultur- och fritidsområdet ska organiseras så att 
det främjar en god hälsa, minska social isolering och på så sätt höja livskvaliteten hos 
samtliga invånare. Ytterligare syfte är att stärka den sociala sammanhållningen och ge 
utrymme och möjligheter att uttrycka sig i det demokratiska rummet. Utifrån ett 
hälsofrämjande perspektiv ska våra mötesplatser stärka den kulturella jämlikheten så att 
fler får möjligheter i att delta i kulturlivet utifrån sina intressen, resurser och behov. 
Utmaningen framöver ligger i att bredda målgruppen och locka till sig nya besökare och 
aktörer. Digitaliseringen har ökat möjligheterna till samspel men kräver också stort 
engagemang, trendkänslighet och förmåga att bibehålla intresse.  
Verksamheterna inom kultur ska både värna om kulturarvet och nyskapande uttryck, 
samt stärka den konstnärliga mångfalden. Demokrati, jämställdhets- och 
mångfaldsperspektivet ska genomsyra utbudet. Tillgänglighetsanpassade 
verksamhetslokaler är en förutsättning. 
Lundby växer och vårt uppdrag är att verka för en sammanhållen och hållbar stadsdel. 
Detta innebär att en löpande kultur- och fritidsanalys är ett måste i 
stadsutvecklingsarbetet. Med god omvärldskunskap, samverkan med både interna och 
externa aktörer ska vi identifiera nya trender inom kulturområdet. Förvaltningen 
behöver följa samhällets utveckling för att bättre kunna möta ungas behov av kultur 
idag och i framtiden. I Lundby och i Göteborg ska jämlikhetsarbetet leda till att alla 
barn har en bra start i livet, genom skolåren samt verka i en gynnsam fysisk miljö.  
Förvaltningen ska i enighet med Göteborg Stads kulturprogram ha fokus på att: 

• Öka den sociala sammanhållningen 

• Stimulera människors lust och motivation att ta del av konst och kultur 

• Främja delaktighetskultur och stimulera till eget skapande 

• Förstärka arbetet för demokrati och jämlikhet 
 
Förvaltningens strategier är:  

• Hela kultur- och fritidsverksamheten ska aktivt arbeta för att nå fler målgrupper 

• Alla barns tillgång till kultur i förskola och skola ska säkerställas och följas upp 

• Förvaltningen ska arbeta i enlighet med handlingsplan för att säkerställa 
verksamhetsanpassade lokaler till Kulturskolan 

• Öka uppsökande aktiviteter för att nå fler målgrupper 

• Arbeta för att etablera ett kulturhus som nav i en kulturell infrastruktur 

• Ett strukturerat arbete för att öka kvaliteten genom omvärlds- och målgruppsanalys 
ska införas  

• Det kunskapsbaserade arbetet med HBTQ och jämlikhet ska stärkas 

• Dialogen med föreningsliv och andra ideella krafter ska stärkas 

• Samverkan med aktörer i det fria kulturlivet och kulturinstitutioner i staden ska 
stärkas 

• Fortsatt fokus på samverkan över Hisingen och i staden för att stärka jämlikheten 
och gemenskapen 
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• Genom att aktivt medverka i utvecklingen av det familjecentrerade arbetet och 
generationsöverskridande mötesplatser verkar vi för ett jämlikt och sammanhållet 
Lundby 

 
Strategi för att säkra Jämlikhetsperspektivet 
Målet handlar om att ge alla invånare i Lundby möjlighet att utöva och ta del av kultur 
och fritidsaktiviteter. Strategierna syftar därför alla till att oavsett funktionsvariation, 
sexuell läggning, ålder, etnicitet eller religiös tillämpning skall erbjudas tillgänglig 
kultur. 
 

Områden  Uppdrag 

Kultur  
    

Alla elever i Lundbys grundskolor ska erbjudas minst ett scenkonstbesök. 
Ska genomföras 2018. 

 
    

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

 
    

Genom att Göteborgs Stad är aktiv part i Europride och Westpride så ska 
Lundby bidra genom att arrangera en dag i Flunsåsparken i samarbete med 
stadsdelens skolor och andra aktörer i staden. 

 

Mått Utfall 2016 Prognos 
utfall 2017 

Målvärde 
2018 

Antal antagna elever till kulturskolans frivilliga verksamhet, 
6–19 år 479 450 510 

Antal elever som deltar i kulturskolans aktiviteter under 
skoltid 589 613 700 

Andel elever 6–19 år som deltar i någon av kulturskolans 
aktiviteter 21% 26% 30% 

Antal besök bibliotek 428 520 440 000 440 000 

Antal besökare på arrangemang i Flunsåsparken 22 000 Utfall 
26 500 30 000 

 

5.8 Personal 

Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra 

     
Det finns inga osakliga löneskillnader inom likvärdiga befattning i förvaltningen.  
Strategi för att inte skapa osakliga skillnader mellan mäns och kvinnors löner i 
stadsdelen är att: 

• fortsätta arbeta utifrån en transparent lönepolitik som baseras på 
befattningsvärderingar 

 
Strategi för att säkra Jämlikhetsperspektivet 
Frågan i sig handlar om jämlikhetsperspektivet utifrån kön. 
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Bilden av Lundby som en attraktiv och innovativ arbetsgivare ska stärkas. 

     
För att uppfattas som en attraktiv och innovativ arbetsgivare måste förvaltningen arbeta 
med och uppnå resultat på en rad områden.  
Invånare och anställda ska uppfatta Lundby som en attraktiv arbetsplats med rättvisa 
och trygga arbetsvillkor. Personalen ska vara delaktig och ha inflytande över sin egen 
arbetssituation och öppenhet ska råda. 
Lundby ska arbeta med kompetensutveckling, tydlighet i organisationen och delegering 
av ansvar för att verksamheterna ska kunna rekrytera, behålla och utveckla kompetenta 
medarbetare. 
Förvaltningens strategier är: 

• fortsatt arbete med minskad sjukfrånvaro 

• förbättra chefer och medarbetares organisatoriska förutsättningar 

• höja den normkritiska kompetensen 

• införa friskvårdstimma 

• tydliggöra utvecklingsmöjligheter för chefer och medarbetare 
 
Strategi för att säkra Jämlikhetsperspektivet 
Den normkritiska kompetensen ska höjas inom en rad HR-relaterade områden till 
exempel rekrytering och ledarförsörjning. 
 

Områden  Uppdrag 

Personal  
    

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

 
    

Alla elever i årskurs nio ska erbjudas ferieplats. 

 
    

Försök med förebyggande sjukskrivning i samarbete med företagshälsovård 
ska prövas och genomföras 2018. 

 
    

Friskvårdstimman skall vara införd i hela Lundby under 2018. 

 
    

Friskvårdsbidraget ska öka till 1500 kronor per person. Ska genomföras 
2018. 

 
    

Förvaltningen ska aktivt söka medel under 2018 ur den pott med 
stimulansmedel som kan utnyttjas av nämnderna för innovativa projekt med 
syfte att skapa ett mer hållbart arbetsliv. 

 

Mått Utfall 2016 Prognos 
utfall 2017 

Målvärde 
2018 

Sjukfrånvaro 9,4% 9,8% 7% 

Personalrörlighet - skola 26,5% 14% 13% 

Personalrörlighet - myndighet IFO-FH 56% 22% 15% 

Andel chefer födda utanför Norden 7,1% - 11% 

Förvaltningen följer inte upp andel chefer födda utanför Norden löpande under året utan får statistik per år från statistiska 
centralbyrån. Därför finns ingen prognos för utfall 2017.   
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5.9 Stadsutveckling 

Områden  Uppdrag 

Stadsutveckling  
    

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

 
    

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. 
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6. Ekonomiska förutsättningar 

6.1 Ekonomiskt nuläge 
Stadsdelsförvaltningen har en nollprognos för 2017 som innebär att nämnden nyttjar 
8,4 mkr av eget kapital. 
Sektor individ- och familjeomsorgen samt funktionshinder redovisar underskott i sin 
prognos för 2017 och har en ekonomisk obalans som framförallt beror på att 
kostnaderna för köpt vård ökat de senaste åren. Att kostnaderna för köpt vård ökat beror 
bland annat på brist på boende och vårdplatser. En hög personalomsättning bland 
medarbetare och chefer inom sektorn har också försvårat uppföljning och ekonomisk 
planering i verksamheten. 
Ökningen av ensamkommande flyktingbarn har påverkat sektor individ- och 
familjeomsorg samt funktionshinders ekonomiska resultat eftersom bristen på 
vårdplatser bidragit till högre priser bland privata vårdgivare. Statsbidragen från 
Migrationsverket finansierar större delen av den köpta vården för ensamkommande 
flyktingbarn och förvaltningen finansierar mellanskillnaden mellan vårdgivarens pris 
och Migrationsverkets schablonersättning. Migrationsverket ligger efter med beslut om 
bidrag och förvaltningens fordran är värderad till 95 procent av ansökt belopp. 
Även sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvård redovisar underskott i sin prognos 
för 2017 på grund av att behovet av korttidsplatser och lägenheter i särskilt boende ökat. 
Även kostnaderna för utskrivningsklara patienter har ökat jämfört med föregående år. 
Antalen beviljade hemtjänsttimmar är lägre jämfört med föregående år men förväntas 
öka under hösten 2017. 
Sektor utbildning redovisar ett överskott under 2017 framförallt på grund av område 
förskola med anledning av att antalet barn och elever inte ökat som förväntat. Även 
sektor kultur och fritid samt stödfunktioner redovisar överskott. Sammantaget väger 
dessa upp underskott inom sektor individ- och familjeomsorg samt inom sektor 
äldreomsorg samt hälso- och sjukvård.  
För att klara en budget i balans 2018 krävs att förvaltningen håller i de delar i 
förvaltningens åtgärdspaket som syftar till att få budget i balans. Generellt handlar det 
om att utveckla organisationen, systematisk uppföljning av beviljade insatser, 
genomlysning av placeringar samt tydliggöra resursfördelning och utvecklat arbete med 
ekonomisk uppföljning tillsammans med verksamhetens chefer.  
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6.2 Budget 2018 

6.2.1 Sammanställning av kommunbidrag år 2018 - befolkningsansvar 

 Belopp, mkr 

Kommunbidrag 2018 1 765,7 

Kommunbidrag 2017 1 676,3 

Ökat kommunbidrag, varav 89,4 

Indexuppräkningar 32,6 

Demografiska förändringar 24,1 

Ändrat ansvar/finansiering 12,8 

Satsningar 8,7 

Ökad reserv 1,2 

Förstärkning IFO-FH 10 

Summa nämndbidrag 1 765,7 

Överföring av intern service från sektor KoF-INS till sektor UTB -38,3 

Anpassning av stödfunktioner och förvaltningscentral administration -25,4 

Summa överföring till sektor utbildning med anledning av nya nämnder 63,7 

Avgår med anledning av nya förskole- och skolnämnder -410,6 

Summa nämnd- och kommunbidrag 1 355,1 

Budgeterat resultat 0 

 

Indexuppräkningar 32,6 mkr 

Generellt beräknas kostnader för pris- och löneökningar öka med 2,2 procent 2018 
utifrån en viktning med 70 procent lönekostnader, 10 procent lokaler och 20 procent 
övrigt. Index är något högre för sektor utbildning, 2,7 procent, samt inom delar av 
sektor IFO-FH och ÄO-HS, 2,5 procent, med anledning av särskilda lönesatsningar. 
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Demografiska förändringar 24,1 mkr 
Beräknat efter den senaste prognosen har Lundby 811 fler invånare 2018. Samtliga 
Sektorer tilldelas resurser för demografi och skillnaden mellan de olika åldersgrupperna 
visas i tabellen nedan. Störst ekonomisk effekt har demografiförändringen inom sektor 
utbildning med fler barn och elever. 
 

Befolkningsökning - jämförelse prognoser 

 Antal prognos 2017 Antal budget 2018 Differens 

1–5 år 2 903 2 940 37 

6–15 år 3 950 4 040 90 

16–19 år 1 548 1 586 38 

20–64 år 37 006 37 518 512 

65–69 år 2 214 2 235 21 

70–74 år 1 949 2 020 71 

75–79 år 1 238 1 284 46 

80–84 år 892 888 -4 

85–89 år 587 596 9 

90–94 år 284 280 -5 

95- 85 83 -3 

SUMMA 52 656 53 467 811 
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Förändrat ansvar/finansiering 12,8 mkr 
Förändrat ansvar/finansiering avser beslut av kommunfullmäktige eller genom annan 
överenskommelse inom staden och som ligger utanför nämndens möjlighet till 
påverkan. Förändringen ska inte påverka verksamheten ekonomiskt. Ett negativt belopp 
innebär att kostnaden för nämnden minskar och ett positivt att kostnaden ökar och att 
det tillförs resurser till nämnden. 
I huvudsak tillförs resurser inom stadens modell för finansiering av verksamheter inom 
funktionshinder och daglig verksamhet, schablonmedel för nyanlända och 
kommungemensamma IT-tjänster. Resurser avgår för nämndens del till 
expansionsmedel av funktionshinderverksamhet och nämndens egen tillfälliga satsning 
på sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvård 2017. 
Det sker även en omfördelning på så sätt att budget för oförutsedda kostnader, nedan 
nämnd som reserv, flyttas från sektorer till förvaltningscentralt. Det innebär ett 
nollsummespel totalt sett för stadsdelen, men det påverkar respektive sektors ram. 
 

Vad Belopp, mkr 

Helårseffekt svenska balettskolan -0,2 

Uppdaterat boende med särskild service 3,8 

Funktionshinder överföring till expansionsmedel -2,4 

Uppdaterat daglig verks 2,9 

Uppdaterat funktionshinder övrigt 1,1 

Uppdaterat försörjningsstöd 0,6 

Statliga skolreformer 0,5 

Kompensation LASS med anledning av striktare bedömning av försäkringskassan 0,6 

Höjd maxtaxa förskola -0,6 

Schablonmedel nyanlända 5,3 

Delfinansiering äldreboendeplan 0,0 

Finans Hospice 60 procent -0,3 

Volontärverks från social resursnämnd 0,0 

Införande av digitala larm  0,2 

Utökning inom ASIH med en årsarbetare (Lundbys andel) 0,2 

Satsning på äldreomsorg upphör 2017 -4,2 

Kommungemensamma IT-tjänster, Office 365 5,2 

Reserv hanteras förvaltningscentralt 0,0 

Summa 12,8 
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Satsningar 8,7 mkr 
Sammanlagt genomförs satsningar på 8,7 mkr 2018. Den största satsningen är på 
minskade barngrupper inom förskolan. Nämnden fördelar även resurser för de 
satsningar som kommunfullmäktige anger i stadens budget, förutom satsning på 
minnesteam och utvecklingsenhet inom individ- och familjeomsorg samt 
funktionshinder. Anledningen är att nämnden bedömer att det redan finns 
personalresurser på plats inom verksamheten för att genomföra det som avses. 
 

Vad Belopp, mkr 

Minnesteam 0,0 

Mindre grupper förskolan 4,3 

Utvecklingsenhet individ- och familjeomsorg samt funktionshinder 0,0 

Killar och feminism 0,2 

Minskad arbetstid natt 0,8 

Lönebildning sektor utbildning 0,8 

Kompetensförsörjning och rekrytering äldreomsorg 0,3 

Samverkan utskrivningsklara 0,8 

Arbetsmiljöplaner 0,3 

Friskvårdssatsning 0,2 

Två uppsökande ungdomskonsulenter, helårseffekt 0,4 

Medborgarkontor, helårseffekt 0,5 

Summa 8,7 

 

Ökad reserv 1,2 mkr 
Nämnden fördelar 1,2 mkr för att öka reserven samt lägger effektiviseringskrav på 
sektorer på 0,7 mkr, vilket tillsammans med omfördelningar av sektorernas reserv 
innebär att reserven 2018 är 0,9 procent av kommunbidraget. 
Syftet med att öka nämndens reserv är ekonomiska risker 2018 med anledning av 
införandet av nya nämnder, införandet av lagen om valfrihet, ökad avsättning för 
pensioner, boendekostnader för placeringar, kostnader för kommungemensamma 
tjänster och digital arbetsplats samt ekonomiska obalanser 2017. 
 

Förstärkning sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder 10 mkr 
Sektorns budgetram förstärks med 10 mkr med anledning av ekonomisk obalans 2017. 
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6.2.2 Sammanställning av kommunbidrag år 2018 - 
resursnämndsuppgifter 

 Belopp, mkr 

Kommunbidrag 2018, varav 16,7 

Ungdomars fritid 5,5 

Regionbiblioteket Hisingen 9,1 

Stadsutveckling 2,1 

Kommunbidrag 2017 16,0 

Ökat kommunbidrag 0,7 

 

6.3 Ekonomiska förutsättningar per sektor 

Ekonomisk ram per sektor 
Hur stor tilldelning som respektive sektor får synliggörs i tabellen nedan. 
 

Sektor 
(mkr)         

 Nämnd-
bidrag         
2017 

Demo-
grafi 
och 
index 

Föränd-
rat 
ansvar 

Sats-
ningar 

Ökad 
reserv/ 
Effekti-
visering 

Obalans 
IFO-FH 

Nämnd-
bidrag               
2018 

2017–
2018 
(%) 

UTB 657,3 19,5 4,4 5,3 -0,2 0 686,4 4 

ÄO-HSV 354,5 3,8 -6,1 1,7 -0,2 0 353,7 0 

IFO-FH 422,8 3,6 5,3 0,3 -0,3 10 441,7 4 

KoF-INS 124,3 1,9 0 0,4 -0,1 0 126,5 2 

FVG 117,3 27,8 9,2 1,0 2,0 0 157,4 34 

SUMMA 1676,3 56,7 12,8 8,7 1,2 10 1765,7 5 

 
Efter fördelning av budgetramar till respektive sektor tillförs sektor utbildning 63,7 mkr, 
varav 38,3 mkr från sektor kultur och fritid samt intern service och 25,4 mkr från 
förvaltningsgemensamt inför att 410,6 mkr avgår till de nya förskole- och 
grundskolenämnderna. Av de 410,6 mkr avser 172,2 mkr område förskola och 238,3 
mkr område skola.  
Anledningen till att sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvårds budget är oförändrad 
2018 beror på minskning med 6,1 mkr för nämndens engångssatsning 2017 på 4,2 mkr 
samt att sektorns reserv på 2 mkr flyttas och hanteras förvaltningsgemensamt.  
Att budget för förvaltningsgemensamt ökar i tabellen beror på pris- och löneökningar, 
vilka fördelas ut till sektorerna i samband med detaljbudgeten i december 2017.  
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Sektor Utbildning 

Analys 
I augusti prognostiserade sektorn ett överskott för 2017 på 8,2 mkr. Då inkluderas 
utebliven expansion av antal elever/barn för respektive område och sektorsövergripande 
buffert. Antal barn i förskolan motsvarar i dagsläget inte budgeterad nivå och vakanta 
tjänster bidrar till överskottet. Antal elever i skolan har fram till halvårsskiftet varit en 
lägre nivå än budget. 

Utmaningar utifrån förslag på ekonomisk ram 2018 
Sektorns budgetram 2018 uppgår till 686,4 mkr, vilket är en ökning med fyra procent 
jämfört med föregående. 
Sektorns budgetram 2018 är före justering på 63,7 mkr från sektor kultur och fritid samt 
intern service samt förvaltningsgemensamt inför att 410,6 mkr förs över till de nya 
förskole- och skolnämnderna.  
Sektor utbildning tilldelas 2018 en budget som motsvarar 2017 års budget med ökningar 
för indexuppräkning och demografiska förändringar i befolkningen. Därtill tillkommer 
politiska satsningar på 4,3 mkr för mindre barngrupper i förskolan, 0,2 mkr till satsning 
på killar och feminism och 0,8 mkr till lönebildning i utbildningssektorn. Sektorn har 
även ett effektiviseringskrav på 0,2 mkr 2018 för att bidra till den ökade gemensamma 
reserven. 

Ekonomiska risker 

• Arbete med åtgärder för budget i balans läsåret 2017–2018 för skolorna kan leda 
till vakanser med negativa effekter för verksamheten 

• Sjukfrånvaro 
• Rekryteringsläge 
• Digitalisering inom sektorn kräver teknik och kompetens 
• Lokaler och förskolegårdar 
• Arkiv- och dokumenthantering 

 
Ekonomiska möjligheter 

• Statsbidrag kan ge ökad möjlighet till måluppfyllelse 

Strategier för att klara en budget i balans 

• Tydliggöra resursfördelning  
• Effektivare ekonomisk uppföljning och kompetensutveckling för chefer  
• Utveckla organisation  
• Systematiskt arbete kring arbetsmiljö och sjukfrånvaro  
• Utveckla rekryterings- och bemanningsprocessen 
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Sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvård 

Analys 
I augusti prognostiserade sektorn ett underskott för 2017 på 2,8 mkr. Det ekonomiska 
utfallet skiljer sig åt mellan områdena. Inför 2017 fick område hemtjänst ändrade 
budgetförutsättningar i och med planerat införande av lagen om valfrihet. Sektorn har 
tagit fram ekonomiska åtgärder som beräknas få en besparingseffekt på 1,6 mkr för 
perioden oktober till december 2017. 

Utmaningar utifrån förslag på ekonomisk ram 2018 
Sektorns budgetram 2018 uppgår till 353,7 mkr, vilket är oförändrat jämfört med 
föregående år med anledning av att nämndens engångssatsning 2017 på 4,2 mkr inte 
följer med 2018 samt att 2 mkr för sektorns reserv flyttas och hanteras 
förvaltningsgemensamt. Sektorn har även ett effektiviseringskrav på 0,2 mkr 2018 för 
att bidra till den gemensamma reserven. . 
Åtgärdsplaner för ekonomi i balans 2017 bedöms ha viss helårseffekt under 2018. 
Sektorn ser en utmaning i att prognostisera Lundbybornas behov av lägenheter i särskilt 
boende. Prognosen försvåras av osäkerhet kring expansion.  

Ekonomiska risker  

• Platsnivåer för särskilt boende och korttidsplatser  
• Sjukfrånvaro  
• Svårt rekryteringsläge  
• Lagen om valfrihet 

Ekonomiska möjligheter 

• Digitalisering  
• Tillit i ledningsorganisationen enligt ORGA-genomlysning från maj 2017  
• FM-organisation kan avlasta enhetschefer 

Strategier för att klara en budget i balans 

• Genomlysning av myndighetsbeslut  
• Fortsatt systematiskt arbete kring arbetsmiljö och sjukfrånvaro  
• Utveckla rekryterings- och bemanningsprocessen  
• Översyn av bemanning utifrån digitalisering  
• Dialog om sektorns organisation 
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Sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder 

Analys 
I augusti prognostiserade sektorn ett underskott på 38,3 mkr. Prognosen förbättras med 
10 mkr till följd av en engångseffekt för 2017 avseende statsbidrag för 
ensamkommande och blir då på helår 28,3 mkr. Underskottet härleds främst till område 
myndighetsutövning/bistånd och fler placeringar/insatser än vad som budgeterats vid 
årets ingång. Delar av sektorns åtgärdsplaner för budget i balans har kunnat genomföras 
på kort sikt och får effekt 2017. Område sysselsättning/personligt stöd/service utökar 
för att kunna möta behov som uppstår vid färre placeringar. Område boende är som 
helhet i balans 2017 och har ingen planerad expansion 2018. 

Utmaningar utifrån förslag på ekonomisk ram 2018 
Sektorns budgetram 2018 uppgår till 441,7 mkr, vilket är en ökning med fyra procent 
jämfört med föregående år. Sektorn har även ett effektiviseringskrav på 0,3 mkr 2018 
för att bidra till den ökade gemensamma reserven. 
Ramökningen innefattar bland annat en förstärkning med 10 mkr med anledning av 
ekonomiska obalanser 2017. Sektorns fortsatt största utmaning under 2018 är att 
anpassa befintlig kostnadsnivå för köpt vård utifrån tilldelad ram. Det är avgörande att 
sektorn behåller den kompetens som finns i organisationen.  

Ekonomiska risker  

• Avsaknad av utrymme inom ram för eventuella volymökningar  
• Brist på bostäder med särskilt service och avsaknad av vissa boendelösningar 

inom individ- och familjeomsorg i staden  
• Ökade kostnader interna och externa leverantörer av vård och boende  
• Personalomsättning inom utförarområdena  
• Svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrupper  
• Oro i organisationen till följd av ekonomisk effektivisering 

Ekonomiska möjligheter 

• Stabiliserad personalomsättning inom myndighet  
• Chefskontinuitet  
• Stärkt samarbete mellan myndighet och sektorns resursenheter  
• Genomlysning av placeringar  
• Samlad planerings- och inköpsfunktion (SPINK) 
• Familjecentral i Lundby  
• Samarbete med övriga sektorer och funktioner i förvaltningen 

Strategier för att klara en budget i balans 

• Systematisk uppföljning av beviljade insatser  
• Genomlysning av placeringar  
• Stärkta möjligheter till ”hemmaplanslösningar”  
• Samverkan med SPINK  
• Personaloptimering  
• Översyn av uppdrag interna stödfunktioner 

  



SDN Lundby, Budget 2018 31(33) 

Sektor Kultur och Fritid samt Intern service 

Analys 
I augusti prognostiseras ett överskott i sektorn för 2017 på 5,2 mkr. Det prognostiserade 
överskottet fördelas jämnt mellan områdena. Överskottet härleds till försenad uppstart 
av ny verksamhet inom område kultur och fritid samt bemanningsenhetens verksamhet 
där tillsvidareanställda flyttats till sektorerna inom område intern service. Riskerna i 
relation till föreslagen budget 2018 består i förändrade förutsättningar gentemot de nya 
förskole- och skolnämnderna.  

Utmaningar utifrån förslag på ekonomisk ram 2018 
Sektorns budgetram 2018 uppgår till 126,5 mkr, vilket är en ökning med två procent 
jämfört med föregående år. Sektorn har även ett effektiviseringskrav på 0,1 mkr 2018 
för att bidra till den ökade gemensamma reserven. 
Sektorns budgetram 2018 är före justering på 38,3 mkr för den del av område intern 
service som riktar sig mot de nya förskole- och skolnämnderna. Efter justering är 
budgetramen 88,2 mkr, vilket är en minskning med 29 procent. 

Ekonomiska risker 

• Låg ekonomisk risk 2018 för samtliga verksamheter förutom Lundby bibliotek 

Ekonomiska möjligheter 

• Minskad sjukfrånvaro  
• Utvidgat och förändrat uppdrag för bemanningsenheten 

Strategier för att klara en budget i balans 
Att huvuddelen av område intern service från 1 juli 2018 ska anpassas efter önskemål 
från nya förskole- och skolnämnderna.   

• Gå igenom och tydliggöra de olika processerna inom område intern service där 
verksamheten är inom sektor utbildning, till exempel omfattning och kostnad 

Hur område intern service anpassas efter övriga förändringar på skolor och förskolor. 

• Att följa handlingsplan vid förändringar som finns angiven i 
servicedeklarationerna 
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Förvaltningsgemensamt 

Analys 
Under 2017 har förvaltningen infört restriktiviteter vad gäller inköp och tillsättning av 
vakanser. Förvaltningen har inte startat upp verksamhet som planerat, exempelvis 
medborgarkontor och uppsökandeverksamhet för ungdomar. Dessa åtgärder är 
kortsiktiga och påverkar inte budgeten 2018.  

Utmaningar utifrån förslag på ekonomisk ram 2018 
Budgetramen för förvaltningsgemensamt 2018 uppgår till 157,4 mkr, vilket är en 
ökning med 34 procent jämfört med föregående år. Att budget för 
förvaltningsgemensamt ökar beror på pris- och löneökningar, vilka fördelas ut till 
sektorerna i samband med detaljbudgeten i december 2017. 
Budgetram 2018 är före justering på 25,4 mkr för anpassning av stöd- och 
ledningsfunktioner samt administration med anledning av de nya förskole- och 
skolnämnderna. Efter justering är budgetramen 132 mkr. 
Anpassningen innebär en neddragning av budgeten för stöd- och ledningsfunktioner 
samt administration på cirka 15 miljoner kronor från 1 juli 2018 vilket motsvarar cirka 
40 tjänster. 

Ekonomiska risker 

• Anpassning med anledning av nya förskole- och skolnämnder 
• Klara hög arbetsbelastning inom stödfunktioner i samband med omorganisation 
• Brister i förmåga att klara både specialiststöd och verksamhetsnära stöd inom 

stödprocesserna 

Ekonomiska möjligheter 

• Personalrörlighet och vakanser 

Strategier för att klara en budget i balans 

• Översyn av stöd- och ledningsfunktioner samt administration 
• Fokusera på stöd till enhetschefer vid prioriteringar 
• Hisingsgemensam samverkan kring vissa funktioner 
• Stadsdelsgemensam samverkan kring vad som ska vara lika (projekt ny SDF) 
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6.4 Eget kapital 

I samband med bokslutet den 31 december 2016 motsvarade nämndens egna kapital 
cirka 38,5 mkr. Prognosen för 2017 innebär att nämnden kommer att nyttja cirka 
8,4 mkr av det egna kapitalet för att balansera det prognostiserade underskottet. Vid 
årets slut förväntas det egna kapitalet uppgå till cirka 30,1 mkr. 
Enligt kommunstyrelsens riktlinjer bör nämndens egna kapital motsvara cirka 30–
50 mkr utifrån att nämndens budget för 2018 är 1 355,1 mkr. Riktlinjen syftar till att 
skapa förutsättningar för ekonomisk stabilitet på lång sikt så att oförutsedda händelser 
inte skall påverka verksamheten. Det är nämnden som beslutar om nyttjandet av eget 
kapital. 
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