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Övergripande frågor per nämnd

Personalredovisning
 

Antalet visstidsanställda har ökat något, vilket dels beror på att antalet tillsvidareanställda 
minskat och vikarier har använts under rekrytering. Anställningsformen har även använts vid 
projekt och tidsbegränsade insatser kopplade till tillfälliga statsbidrag.

Antalet årsarbetare har minskat och där är en stor andel legitimerad personal, som har slutat 
och inte gått att ersätta. Det finns flera vakanser bland sjuksköterskorna. Till dessa finns inga 
sökande, och inte heller några vikarier att få.
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Antalet timavlönade har varit högre under sommaren, då de används för att ersätta 
semesterledighet.

Flera av verksamheterna märkte av influensan under våren, där den kom i flera omgångar. 
Långtidssjukfrånvaron har minskat något.

Riktade statsbidrag
-  Har statsbidrag sökts i rätt utsträckning (avstämning mot SKL:s sammanställning) och har 
erhållna stadsbidragsmedel använts enligt förutsättningarna.

De största statsbidragen som rekvirerats är ökad bemanning i äldreomsorgen, som utgår för 
tredje och sista året. Det är drygt 4 mnkr, varav ca hälften använts hittills. Dessa pengar går 
bland annat till nattbemanning på korttiden och en äldrepedagog, samt hemtjänstuppstarten.

Den andra stora posten är psykiatripengar, där det finns drygt 2 mnkr. Där är anställd en 
projektledare för att samordna insatserna med psykisk hälsa.
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Nya särskilda uppdrag Budget 2018 s 19
I budgeten för 2018 har fullmäktige lämnat fyra särskilda uppdrag. Två av uppdragen berör 
socialnämndens ansvarsområden; ”Socialnämnden ges i uppdrag att utreda konsekvenserna av 
ett övertagande av äldreomsorgen i egen regi och intraprenaddrift” och ”Socialnämnden ges i 
uppdrag att utreda frågan hur de tomställda lägenheterna i Lomma centrum snarast kan 
nyttjas som bostäder utan biståndsbeslut”.

Gällande övertagande av äldreomsorgen i egen regi, är en projektledare tillsatt för att arbeta 
med hur hemtjänsten ska organiseras i kommunal regi. Tanken är att detta kommer att ingå 
inom ramen för detta.

Gällande lägenheterna i Lomma Centrum är de under ständig bevakning och ett ärende är på 
väg upp för beslut under hösten.

 

Sammanfattning perioden och helårsprognos

Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL

Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår

Hälsa, vård och 
omsorg -134 458 -131 481 2 977 -204 158 204 158 -192 302

LSS-verksamhet -36 098 -36 651 -553 -55 709 55 709 -49 397

Individ- o 
familjeomsorg -32 147 -36 634 -4 487 -49 390 49 390 -48 342

SUMMA -202 703 -204 766 -2 063 -309 257 309 257 -290 041

Investeringar, 
utgift -1 170 -10 1 160 -1 755 1 755 -922


