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Delårsrapport 2018

Driftredovisning
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL

Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår

IFO -32 147 -36 634 -4 487 -49 390 -55 890 -6 500 -48 342

SUMMA -32 147 -36 634 -4 487 -49 390 -55 890 -6 500 -48 342

Sammanfattning
Individ- och familjeomsorg uppvisar för perioden ett negativt resultat på -4 486 tkr.

Individ- och familjeomsorgen har präglats av ett högt inflöde av orosanmälningar, ansökningar 
och mycket arbete med att finna bostäder i mottagandet av nyanlända.

Inom barn- och ungdomsvården har antalet orosanmälningar ökat sedan 2014 och den 
trenden ser ut att hålla i sig även detta året. Lite siffror för att beskriva utvecklingen:

2014 inkom 274 ärenden varav 0 % rörde ensamkommande eller flykting

2015 inkom 416 ärenden varav 26 % rörde ensamkommande eller flykting

2016 inkom 401 ärenden varav 17 % rörde ensamkommande eller flykting

2017 inkom 541 ärenden varav 28 % rörde ensamkommande eller flykting

2018 580 ärenden varav 20% rör ensamkommande eller flykting (prognos utifrån siffror tom 
juni)

Inom missbruks- och vuxenvården har anmälningar/ansökningar ökat med 29 procent i 
jämförelse med 2017 och inom ekonomiskt bistånd har ansökningarna ökat i takt med 
anvisningarna av nyanlända (11 personer i månaden) samt på grund av ökad inflyttning i 
kommunen. Hittills i år har ansökningarna av ekonomiskt bistånd ökat med 44 procent, varav 
flykting mottagandet står för två tredjedelar.

Den interna öppenvården har, som ett led i ökat inflöde av anmälningar och ansökningar, 
också haft ett högt tryck. Föregående år hade öppenvården 119 pågående insatser och 
prognosen för året är 246 pågående insatser.

Helårsprognosen för IFO är en negativ budgetavvikelse på - 6 500 tkr.

Perioden - Analys ekonomi/verksamhet
Den totala budgetavvikelsen efter augusti är negativ med -4 486 tkr.

Externa placeringar

Budgetavvikelsen för perioden är negativ med -2 094 tkr. Kostnaderna för placeringar av både 
barn och vuxna har ökat på grund av det ökade inflödet inom både barn- och vuxenvården. 
Placeringarna av barn rör främst skolveckohem, vilket kan spegla den situation som skolan ofta 
pekar på gällande behovet av ökat stöd för elever med neuropsykiatriska och andra 
psykiatriska diagnoser. Kostnaderna för placeringar av vuxna härrör sig främst från personer 
med psykisk ohälsa i kombination med samsjuklighet, tunga vårdbehov som egentligen skulle 
ha tagits om hand inom psykiatrin.

Integration

Budgetavvikelsen för perioden är negativ med -2 840 tkr. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd 
har ökat avsevärt, vilket förutom ökat antal hushåll i kommunen, hänger ihop med att hushåll 
kvarstår som beroende av ekonomiskt bistånd på grund av dyra bostadshyror.
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Ytterligare stora kostnader rör mottagandet av nyanlända, gäller lång handläggningstid hos 
Försäkringskassan, vilket medför att det så kallade "glappet" är längre än budgeterade 2 
månader. Likaså har kommunen kostander för de familjer som placeras på hotell i väntan på 
en annan tillfällig bostadslösning.

Verksamheten för ensamkommande ungdomar har inget inflöde alls vilket påverkar resultatet 
negativt, då vi i dagsläget och under resten av året kommer att ha färre placerade barn i egen 
regi än vi tänkt. Dessutom har ändrad lagstiftning i ersättningsförordningen påverkat 
intäkterna på det viset att otillräcklig närvaro i skolan innebär att kommunen inte får 
schablonersättningen.

Helårsprognos
 - Prognos
Resonemang kring prognosen utgår ifrån att de stora kostnaderna kommer att komma inom 
följande områden;

Helårsprognosen för IFO beräknas till en negativ budgetavvikelse på -6 500 tkr.

Externa placeringar

Kostnaderna för placeringar av barn och vuxna förväntas forsätta att öka. Helårsprognosen är 
en negativ budgetavvikelse på - 3 200 tkr.

Integration

Kostnaden för ekonomiskt bistånd och hotellkostnaderna förväntas fortsätta öka. Det kan 
uppstå behov av att ytterligare skriva ned fordran mot Migrationsverket avseende 2018. 
Helårsprognosen är en negativ budgetavvikelse på -4 000 tkr, varav -1 700 tkr härrör sig från 
nedskrivning av fordran mot Migrationsverket avseende 2017.

 

 - Åtgärder för bokslut i balans
I barn- och ungdomsvården gäller att alla insatser ska prövas i egen regi för att balansera 
kostnaderna för placeringar, detsamma gäller inom vuxenvården.

Inom hela individ- och familjeomsorgens utförarverksamheter gäller en restriktiv 
vikarietillsättning samt neddragning av tjänster och sysselsättningsgrader när det finns 
möjlighet.

För att långsiktigt minska kostnaderna för hotellkostnader är en Boendekoordinator tillsatt 
(stimulansmedel).

Projektet etablering genom sysselsättning har som målsättning att få nyanlända i arbete så 
snabbt som möjligt, vilket också gagnar etableringsmöjligheterna för de nyanlända som 
kommer till kommunen. Detta kommer minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd på lång 
sikt.

 

Effektivisering
Socialnämnden ändrade sin organisationsstruktur 2016 och tog bort ett chefsled. Detta 
innebar att områdeschefer blev enhetschefer och enhetschefer blev avdelningschefer. 
Samtidigt försvann en avdelningschef vilket innebar en besparing på ca 850 tkr. 2017 ersattes 
en avdelningschef som gick i pension med en enhetschef, vilket innebar en besparing på 
ca 150 tkr. Slutligen gjordes en sammanslagning av IFO och Integrationsavdelningen i slutet av 
2017 vilket innebar ytterligare en avdelningschef mindre, och en effektivisering på ca 890 tkr. 
Delar av den senaste effektiviseringen kommer dock att återgå till en enhetschefstjänst då 
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socialnämnden kommer att ta över ansvaret för hemtjänsten, och vill säkerställa att det blir 
liknande förutsättningar för de kommande cheferna.

Mål och måluppfyllelse
Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov som beskrivs i 
genomförandeplanen tillgodosedda.
Resultat
Målet bedöms bli uppfyllt

För att nå målet har ett aktivt arbete lagts ned på att identifiera brukarnas behov samt att öka 
förståelsen för vad en genomförandeplan är samt att brukaren ska vara bäraren av sin plan. 
Integrationsverksamheten uppfyllde inte målet år 2017 varpå ovanstående insatser förväntas 
leda till att målet uppfylls i den verksamheten i år.

Målet är uppnått när minst 80% av brukarna - eller då det är aktuellt, närstående - vid en 
direkt fråga uppger att de fått de behov som finns beskrivna i genomförandeplanen 
tillgodosedda. Mätningar görs under hösten av enheten för myndighetsutövning barn, familj 
och vuxna.

 

Verksamheterna ska praktiskt utvärdera nya arbetssätt som leder till en 
hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som socialt.
Resultat
Målet bedöms bli uppfyllt
För att målet ska uppnås ska fyra stycken projekt med målsättningen att vara socialt och 
ekonomiskt hållbara genomföras i socialnämndens verksamheter under året. Fyra projekt är 
pågående varav ett av projekten genomförs i IFO-verksamheten. Projektet Växtkraft 
genomförs av besökare och personal i socialnämndens verksamhet Trivselhuset. Syftet med 
projektet är att anlägga en trädgård för aktivitet och återhämtning som förväntas bidra med 
positiva hälsoeffekter för besökarna.

 

Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av 
insatserna som ska utföras.
Resultat
Målet bedöms bli uppfyllt

Arbetet i IFO - verksamheten har fortsatt liksom tidigare år med fokus på att öka brukarnas 
delaktighet i framtagandet av sin genomförandeplan. Särskilt fokus har varit på 
integrationsverksamheten som inte uppfyllde målet år 2017. Verksamheten har arbetat aktivt 
för att öka ungdomarnas förståelse för vad en genomförandeplan är samt att de motiverats till 
ett ökat deltagande.

Målet är uppnått när minst 95% av brukarna som har ett bistånd (undantaget vård enligt LVU 
eller LVM), eller de närstående som brukaren har valt, har varit delaktiga i framtagandet av 
genomförandeplanen.  Enheten för myndighetsutövning barn, familj och vuxna kommer 
genomföra uppföljningar under hösten för att mäta måluppfyllelsen.
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Brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje.
Resultat

Målet bedöms bli uppfyllt

Målsättningen är att 85% av brukarna i verksamheten ska uppge att de har förtroende för 
personalen. Målet mäts via SKL:s brukarundersökningar som genomförs under hösten inom 
IFO myndighet och utförarverksamheterna HVB och stödboende för ensamkommande 
ungdomar samt nämndens verksamhet boendestöd.

En brukarundersökning har utförts i verksamheten Trivselhuset under våren där 88% av 
gästerna i verksamheten svarade att de har förtroende för personalen.

Föregående års resultat för IFO - verksamheten uppgick sammantaget till 91% och under året 
har kompetenshöjande insatser genomförts för att bibehålla det goda resultatet.

 

Aktuellt / omvärlden
Orosanmälningarna i Lomma kommun har ökat med 110% sedan 2014. Ökningen har stöd i de 
studier som SKL har gjort och som i en rapport 2016 bekräftar att orosanmälningar ökar. I 
storstäderna har det ökat med 26% om året, vilket bekräftar den utveckling som Lomma 
kommun har haft.

Förklaringen till denna ökning kan inte enbart hittas på lokal nivå, såsom ökad inflyttning, ökat 
mottagande av nyanlända, Barnens bästa projektet som kompetenshöjde lärare i 
orosanmälningar, skolans nya rutin kring orosanmälning gällande skolfrånvaro på över 20%, 
utan det är också en nationell utveckling. Trolig förklaringsmodell är ökad psykisk ohälsa hos 
barn och vuxna, vilket styrks i de studier som utförts i ämnet.

Det innebär att denna utveckling kommer att fortgå inom överskådlig tid, vilket kommer ställa 
krav på den kommunala verksamhetens förmåga att ta hand om inflödet. Det kommer att 
behövas resurser både kompetensmässigt, men också i rent personella resurser. Likaså 
tillkommer utmaningen med att bibehålla rättssäkerhet och kvalitet i verksamheten trots ökad 
belastning.

En identifierbar framgångsfaktor är ett nära samarbete och samverkan med skolan. Barnens 
bästa kommer att fungera som den arenan även framöver.

I Barnens Bästa har det gjorts en uppdatering av målen för 2020 och det har kopplats en del 
nya aktiviteter till planen. De nya målen och aktiviteterna ska implementeras i verksamheterna 
och fokus ligger på samverkansformerna och kvalitén i de gemensamma processerna. Det finns 
en ny struktur för arbetet med förvaltningscheferna, styrgruppen och samordnarna som ska 
underlätta det fortsatta arbetet.

Uppföljningstema: Digitalisering

Socialnämnden har fattat beslut att arbeta fram en övergripande digitaliseringsplan för 
socialnämndens verksamhetsområden. Nämnden har även två deltagare i kommunens 
nystartade övergripande digitaliseringsråd. Syftet med att ta fram en digitaliseringsplan är att 
få en tydlig, gemensam målbild om vad, varför, i vilken ordning och hur digitalisering ska ske. 
Syftet är också att säkerställa att vi har rätt infrastruktur och resurser för genomförande och 
förvaltning.

Socialnämnden har påbörjat arbetet med att digitalisera övergripande rutiner och processer. 
Detta för att en digital hantering möjliggör ett effektivare arbetssätt samt en kvalitetssäkring 
av processerna, vilket i slutändan leder till en bättre service för kommuninvånarna.
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Inom verksamhet IFO har vi skapat förutsättningar för att få tillgång till tjänsten SSBTEK 
(sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd). SSBTEK är en digital tjänst som ger en säker, 
effektiv och förenklad handläggning av ärenden inom ekonomiskt bistånd vilket kommer bidra 
till ökad effektivitet och kvalitet i besluten.

Inom IFO har det skapats planer på att utveckla verksamhetssystemet till ett modernt system 
med webbaserat gränssnitt.

Inom Öppenvården används sedan tidigare journalsystemet Journal Digital som stödjer 
kvalitetssäkring av insatserna som utförs. Systemet ger förutsättningar för ökad delaktighet 
hos brukarna genom bland annat självskattningar. Speciellt ger skattningarna som är 
anpassade för barn viktig information som ibland inte kommer fram i samtal. Skattningarna 
gör brukaren digitalt och en återkoppling skapas i journalsystemet. Återkopplingen blir viktiga 
verktyg i öppenvårdens arbete. För att möjliggöra och utveckla arbetet med digitala 
självskattningar har bärbara datorer och bildskärm köpts in till besöksrummen.

 


