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Förslag till budget för socialnämnden 2020 och plan för ekonomin 
2021-2023 
 
Sammanfattning 
 
Socialnämnden har stora ekonomiska utmaningar inför de kommande åren, vilket syns bland annat i 
den stora budgetavvikelse som redovisats hittills under 2019. De största kostnadsökningarna beror på 
utökat antal boende inom särskilt boende, personalkostnadsökningar inom hemtjänst i kommunens 
regi, höga kostnader för inhyrd personal, framförallt inom hemsjukvården, fler externa placeringar 
inom individ-och familjeomsorg, höga nettokostnader inom integrationsverksamheten och utökade 
insatser inom LSS-verksamheten. 
 
År 2020 befaras många av dessa utmaningar att bestå och i flera fall tillta. De största av dessa 
utmaningar är: 
- att få en ekonomi i balans och höja kvaliteten för brukaren i hemtjänsten, 
- att rekrytera personal, framförallt sjuksköterskor inom hemsjukvården, och därmed 

minska/eliminera behovet av inhyrd personal, 
- att minska behovet av externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen, 
- att underlätta för nyanlända att skaffa arbete efter etableringstiden om två år, för att därigenom 

sänka boendekostnader och kostnader för ekonomiskt bistånd inom individ- och familjeomsorgen. 
 

Det finns ett stort gap mellan socialnämndens bedömning av kostnadsutvecklingen för åren 2020-2023 
och budgetramarna för perioden. Bedömningarna innehåller ovanligt stora osäkerheter, vilket bl a 
förklaras av stora verksamhetsförändringar, i form av återtagningen av hemtjänsten till egen regi fr o m 
mars 2019, att det är ganska tidigt på året samt det faktum att socialnämnden befinner sig i flera 
processer med målet att finna en ekonomiskt, långsiktigt hållbar situation. 
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Siffrornas osäkerhet påverkar dock inte slutsatsen om det stora gapet mellan bedömda behov och 
tilldelad ram, och att socialnämnden står inför mycket stora utmaningar 2020, och framöver. 
 
Nämndens budgetförslag har utarbetats genom förvaltningens beräkningar av bedömda behov, följt av 
nämndens arbetsutskotts beredning och prioriteringar. Behovsbedömningen har sin utgångspunkt i de 
nuvarande nivåerna (jan-apr 2019), med justeringar baserade på den prognostiserade utvecklingen av 
behov och nettokostnader 2020-2023 samt ställningstaganden om kostnadsminskningsåtgärder. De 
bedömda och prioriterade behoven, uppgår till ca. 22,3 mnkr över budgetramen för 2020, varav HVO 
står för ca. 14 mnkr, IFO för ca. 6 mnkr och LSS för ca. 3 mnkr. 
 
Ett mycket viktigt verktyg för utvecklingsarbetet inom nämndens verksamhetsområden är den 
kompetensförsörjningsplan som planeras tas fram för nämndens samtliga verksamhetsområden, med 
planerad start hösten 2019. Som en del i detta arbete kommer möjligheten för heltidstjänster inom de 
omsorgsverksamheter som idag domineras av deltidsanställningar att övervägas. Detta i syfte att stärka 
Lommas konkurrenskraft, såväl avseende att bibehålla befintlig kompetens som vid framtida 
nyrekryteringar. Flera konkurrerande arbetsgivare har redan infört heltidsmodellen. Eventuella 
tillkommande kostnader, som en följd av en aktiv kompetensförsörjningsstrategi, har ej beaktats i 
föreliggande budgetförslag. 
 
Under perioden juni-september kommer att genomföras en genomlysning av socialnämndens 
verksamheter. Genomlysningen, som består i delarna ekonomi och kvalitet respektive roll, uppdrag och 
stödfunktioner för chefsbefattningarna, utförs av upphandlad extern konsult. Slutsatser och 
åtgärdsförslag kommer för del 1 (ekonomi och kvalitet) att avrapporteras i slutet av augusti och för del 
2 (roll, uppdrag och stödfunktioner för chefsbefattningarna) i början av oktober. Genomlysningen 
förväntas generera ett ytterligare underlag i den fortsatta budgetprocessen. 
 
I tabellen nedan redovisas, per KF-verksamhet, de av nämnden bedömda och prioriterade 
budgetbehoven, den budget som är möjlig enligt tilldelad budgetram samt skillnaden däremellan. 
 
Socialnämndens totala budgetram har i huvudsak fördelats mellan verksamheterna baserat på det 
prognostiserade utfallet per mars 2019. 
 
Längre fram i detta dokument följer beskrivningar av de bedömda behoven. 
 
 
KF-verksamheter Budget 

2019 
Behovsbudget 

2020 
Rambudget 

2020 
Skillnad mellan 

behovs- och 
rambudget 2020 

 
HVO 214 263 237 940 224 012 13 928 
 
LSS 58 018 61 329 58 742 2 587 
 
IFO 55 432 65 382 59 592 5 790 
 
Totalsumma, tkr 327 713 364 651 342 346 22 305 
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Förutsättningar 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-27 om nämndernas budgetramar för 2020 samt planeringsramar 
för 2021-2023.  
 
Beslutet innebär att socialnämnden tilldelas: 
- 342 346 tkr för år 2020, 
- 355 968 tkr för år 2021, 
- 371 049 tkr för år 2022, 
- 386 449 tkr för år 2023. 
 
Den maximalt tillåtna nettokostnadsökningen i budgetramarna för socialnämnden, jämfört med budget 
2019, är 
- 16 596 tkr år 2020, 
- 30 218 tkr år 2021, 
- 45 299 tkr år 2022 och 
- 60 699 tkr år 2023. 
 
Driftramarna inkluderar bland annat kompensation för volymökningar, löneökningar, indexuppräkning 
HVO 2020, samt kompensation för utökade hyreskostnader inom IFO. 
 
SOCIALNÄMND År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 
Driftbudget 2019 -325 750 -325 750 -325 750 -325 750 
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning -40 -80 -80 -80 
Indexuppräkning HVO, 2018 -45 -45 -45 -45 
Tillväxtpost avseende 2019 -3 687 -3 687 -3 687 -3 687 
Tillväxtpost 2020-2021 -3 849 -11 958 -11 958 -11 958 
Löneökningar 2019-2021 -3 428 -6 950 -6 950 -6 950 
Driftbudget socialnämnd = plan -336 799 -348 470 -348 470 -348 470 
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning    -40 -80 
Justering internhyra -3 694 -3 694 -3 694 -3 694 
Löneökningar 2021, helårseffekt    -836 -836 
Löneökningar 2022    -2 707 -3 543 
Löneökningar 2023     -2 707 
Justering av tillväxtpost 2020-2021 -953 -2 904 -8 162 -8 162 
Tillväxtpost 2022    -6 240 -12 480 
Tillväxtpost 2023     -5 577 
Kompensation för inflation -1 700 -1 700 -1 700 -1 700 
Indexuppräkning HVO, särskilt boende 2020 -2 100 -2 100 -2 100 -2 100 
Minskad ram p.g.a. förväntade hyresintäkter 3 650 3 650 3 650 3 650 
Utökade hyreskostnader, netto (från 2019) -750 -750 -750 -750 
Finansiering av förändrad best. IT inkl. kostnadsökn. IT-verks 72 72 72 72 
Justering av utdebiterad IT-kostnad  -72 -72 -72 -72 
      
Driftbudget socialnämnd = Budgetramar -342 346 -355 968 -371 049 -386 449 
     

 



4(11) 

Kommentarer per fullmäktigeverksamhet 
 
Utifrån den budget inom ram som presenteras redovisas i det följande kompletterande information om 
de utmaningar som nämnden står inför. 
 

Hälsa, vård och omsorg (HVO) 

Budget 2020 
HVO-verksamheten har ett stort fokus på hemtjänstverksamheten och arbetar, sedan övertagandet och 
organisationsförändringen 1 mars 2019, aktivt för att effektivisera verksamheten och öka 
måluppfyllelsen avseende kvalitén för brukaren. Det har gått relativt kort tid sedan övergången från 
entreprenad till kommunal regi, och ett stort arbete har påbörjats. Bland annat pågår arbete med 
styrning av de gemensamma resurserna, översyn av ersättningssystem för hemtjänst och riktlinjer för 
hemsjukvården. En försvårande omständighet har varit omsättningen avseende två av tre enhetschefer 
inom hemtjänstverksamheten samt gällande hemtjänst- respektive hemsjukvårdspersonal, då 
utvecklingen av såväl effektivitet som kvalité förutsätter kontinuitet. Omsättningen avseende 
hemsjukvårdspersonal har därtill lett till behov av, och höga kostnader för, inhyrd personal. Det 
påbörjade utvecklingsarbetet kommer att ge effektiviseringseffekter successivt, men bedömningen är 
dock att det kommer att ge fullt utslag först efter 2020. 

Förändringar i verksamheten 
De beräknade behoven inom HVO-verksamheten utgörs huvudsakligen av befintliga brukarvolymer 
samt tillkommande beräknade behov inom hemtjänst och särskilt boende, baserat på 
befolkningsprognoser och årets volymnyckeltal. Behovsbudgeten innehåller således inte några 
uppräkningar som ej är kopplade till en specifik brukare. Beräkningarna visar att HVO-verksamheten 
utifrån detta är i behov av ramförstärkningar om ca. 11,7 mnkr utöver tilldelad ram, för att tillgodose de 
bedömda brukarbehoven för år 2020. Därtill bedömer nämnden att det föreligger ett behov av ett 
utbyte av befintligt IT-verksamhetssystem om 1,7 mnkr samt en av nämnden finansierad förstärkning 
om 75% äldrekostutvecklare inom UKF-förvaltningens kostenhet om 0,5 mnkr. 
 
I tabellen nedan redovisas, per underliggande HVO-verksamhet, de av nämnden bedömda och 
prioriterade budgetbehoven, den budget som är möjlig enligt tilldelad budgetram samt skillnaden 
däremellan. Efter tabellen följer beskrivningar av behoven respektive konsekvensbedömningar vid en 
budget inom tilldelad ram. 
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HVO Budget 

2019 
Behovsbudget 

2020 
Rambudget 

2020 
Skillnad 
mellan 

behovs- och 
rambudget 

2020 
Hemtjänst 42 751 53 790 45 584 8 206 
HSL-verksamhet 43 422 45 280 44 880 400 
Korttidsvistelse 14 302 14 684 14 684 0 
Vårdboende 75 958 82 611 79 526 3 085 
Övriga verksamheter 37 830 41 575 39 338 2 237 
Totalsumma, tkr 214 263 237 940 224 012 13 928 

 
Hemtjänst 
Den bedömda behovsökningen inom hemtjänsten består, utöver förväntat ökade volymer brukare, 
löneökningar och prisökningar till följd av inflation, av en generell ökning i bemanningen. Hänsyn har 
tagits till pågående digitaliseringsprojektet gällande e-tillsyn, som beräknas medföra en 
effektiviseringseffekt om motsvarande en tjänst om ca. 0,5 mnkr 2020 och två och en halv tjänster om 
ca. 1,3 mnkr fr o m 2021. 
 
Nämndens bedömning är att en budget inom ram innebär att nämnden inte kommer att uppfylla 
kommunfullmäktiges riktade mål om brukarnöjdhet. 
 
Socialnämnden anser hemtjänstverksamheten som ett prioriterat område för ytterligare 
budgetramtilldelning om 8,2 mnkr. 
 
HSL-verksamhet 
Det bedömda utökade behovet inom HSL-verksamheten gäller, utöver löneökningar och prisökningar 
till följd av inflation, tekniska hjälpmedel (rullatorer, rullstolar etc.) och baseras på det faktiska behovet 
2018 respektive hittills under 2019, vilket innebär att eventuella volymökningar inte beaktats inom 
detta område. Det, jämfört med budget, ökade behovet förklaras av den nya lagstiftningen om 
samverkan vid utskrivning från slutenvården, som började gälla i januari 2018. Förändringen innebär att 
patienterna, jämfört med tidigare, skrivs ut tidigare från slutenvården, med en betydligt kortare 
återhämtningsperiod vid sjukhuset och ökade behov av tekniska hjälpmedel från kommunen, som följd. 
En budget inom ram, vilket innebär en neddragning från nuvarande nivå, bedöms medföra ett inte 
fullgott mottagande vid hemkomsten från slutenvården och därpå följande större behov av hemtjänst. 
 
Sedan 2017 har behovet av inhyrd vårdpersonal i form av sjuksköterskor eskalerat, till följd av 
begränsat utbud av och hård konkurrens om kompetensen, vilket är ett stort nationellt problem såväl 
regionalt som kommunalt. I behovsbudgeten har inte höjd tagits för inhyrda sjuksköterskor. Såväl 
behovsbudget som rambudget innebär således en stor utmaning för nämnden under kommande år. Det 
kommer att kräva ett flertal aktiva åtgärder samt ett strategiskt och långsiktigt arbete för att komma åt 
problemet. 
 
Socialnämnden anser tekniska hjälpmedel som ett prioriterat område för ytterligare 
budgetramtilldelning om 0,4 mnkr. 
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Vårdboende 
Bedömt ökade kostnader inom vårdboende består huvudsakligen av helårseffekten av öppnandet av 
vårdboende Orion plan 1, där den andra halvan planeras tas i drift hösten 2019, samt redan verkställda 
utökade behov av externa placeringar av brukare som, på grund av komplexa vårdbehov, inte kan få 
sina behov tillgodosedda inom kommunens upphandlade entreprenadverksamheter. 
 
Då nämnden är avtalsbunden gällande entreprenaddriften av vårdboendena i Lomma, och därmed inte 
kan påverka de direkta driftskostnaderna vid boendena, innebär en budget inom ram för 
budgetområdet att två redan verkställda behov av externa placeringar måste omprövas, för 
tillgodoseende inom ramen för kommunens vårdboenden. 
 
Socialnämnden anser externa vårdboendeplaceringar som ett prioriterat område för ytterligare 
budgetramtilldelning om 3,1 mnkr. 
 
Övriga verksamheter 
Den bedömda behovsökningen inom övriga HVO-verksamheter inkluderar, utöver löneökningar och 
prisökningar till följd av inflation, en av nämnden finansierad förstärkning om 75% äldrekostutvecklare 
inom UKF-förvaltningens kostenhet, ett bedömt behov av utbyte av befintligt IT-
verksamhetsstöd/dokumentationssystem (avseende samtliga verksamheter, men i detta sammanhang 
sammantaget redovisat inom HVO) samt en neddragning av en tjänst om 75% inom de förebyggande 
verksamheterna inom HVO. 
 
Den förebyggande verksamheten är en viktig del av nämndens arbete för att fördröja och minska 
kostnader relaterade till ålderdom, särskilt inom särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård. Nämnden 
har satsat på den förebyggande verksamheten under ett flertal år, vilket bedöms ha gett utslag i form 
av invånare som är friskare längre upp i åldrarna och besparat kommunen resurser långsiktigt. I 
rådande ekonomiska situation ämnar nämnden dock genomföra en neddragning om en 75%-tjänst 
inom de förebyggande verksamheterna. Neddragningen genererar en kostnadsminskning om ca. 0,4 
mnkr per år. 
 
Mot bakgrund av behovet att förbättra kvalitén gällande måltider och måltidssituation inom 
äldreomsorgen, ser nämnden ett behov av en av nämnden finansierad förstärkning om 75% 
äldrekostutvecklare inom UKF-förvaltningens kostenhet, till en kostnad om 0,5 mnkr. Nämndens 
ställningstagande baseras bl a på brukarnas låga betyg i den senaste brukarundersökningen inom 
kommunens vårdboenden, inkomna klagomål från brukare med måltidsstöd inom 
hemtjänstverksamheten och den kostutredning nämnden låtit göra och tagit del av. Eventuella 
kostnadsökningar till följd av åtgärder utifrån genomförd kostutredning har ej beaktats i föreliggande 
budgetförslag. 
 
Socialnämnden anser finansieringen av en äldrekostutvecklare inom UKF-förvaltningens kostenhet som 
ett prioriterat område för ytterligare budgetramtilldelning om 0,5 mnkr per år. 
 
Socialämndens verksamheter arbetar idag i ett ålderdomligt IT-verksamhetsstöd/ 
dokumentationssystem (Procapita). Ett utbyte till leverantörens digitala Life Care-system, eller liknande, 
skapar förutsättningar för mer sammanhållna processer, bättre informationsflöden och information i 
realtid för verksamhetens alla användare och berörd brukare. Systemet möjliggör också att 
kommuninvånaren på ett smidigt sätt kan använda medborgartjänster för att ansöka och följa status för 
sina ärenden samt se beslut och utbetalningar. Nämndens bedömning är därtill att ett införande av ett 
digitalt verksamhetsstöd av Life Care-typ, efter en implementeringsperiod, kommer att ge en 
effektivare handläggning som kommer att frigöra resurser och därmed minska behovet av framtida 
personalförstärkningar. Eftersom systemet innehåller flera delar, förordas ett införande under en 
treårsperiod, vilket innebär en beräknad kostnad om ca. 1,7 mnkr år 1 och ca. 1 mnkr fr o m år 2. 
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Socialnämnden anser att ett utbyte av IT-verksamhetsstöd/dokumentationssystem för nämndens 
samtliga verksamhetsområden som ett prioriterat område för ytterligare budgetramtilldelning om 1,7 
mnkr. 

Budget 2021-2023 
Nämnden bedömer att det föreligger ett behov av ett nytt vårdboende om 36 lägenheter, vilket är 
inkluderat i rambudgeten för 2022. Utöver detta utgörs budgeten åren 2021-2023 av vissa 
prognosticerade uppräkningar utifrån rambudget för 2020. 
 

LSS-verksamheten 

Budget 2020 
LSS-verksamheten arbetar kontinuerligt för att möjliggöra och effektivisera verksamheten i intern regi, 
då kostnader för placeringar i extern regi vanligtvis är betydligt högre. Ett exempel på detta är den 
nyöppnade interna korttidstillsynen och korttidsvistelsen, som numera bedrivs som en sammanslagen 
verksamhet, i syfte att effektivisera arbetet och kunna erbjuda fler barn plats. Framöver kan 
verksamheten behöva utökas i nya verksamhetslokaler. Samtliga barn kan dock inte placeras i den 
internt drivna verksamheten, då vissa särskilda behov inte kan tillgodoses i befintlig verksamhet och då 
antalet brukare är för liten för en ekonomiskt hållbar avdelad verksamhet i egen regi. 
 
Även det nya serviceboendet Lillevången, som startade i mars 2019, är en satsning inom intern regi, 
som innebär ett boende på ”hemmaplan” med god kvalitet och totalt sett minskade kostnader. Under 
2019 erbjuds sex brukare plats på serviceboendet. Att kunna erbjuda boende med god kvalité i takt 
med tillkommande behov är av stor vikt, då ett beslut om extern placering kan vara svåra att göra om 
till beslut om placering inom den interna regin. Några av nämndens befintliga externa placeringar har 
blivit prövade i domstol, där kommunen fått avslag till att flytta individerna till boende i kommunen. 

Förändringar i verksamheten 
Behovsbedömningarna inom LSS-verksamheten motsvarar i dagsläget befintliga brukare och 
brukarbehov samt tillkommande brukare under 2019 där beslut redan är taget. Hänsyn har således inte 
tagits till eventuellt tillkommande behov för 2020. Beräkningarna visar att LSS-verksamheten är i behov 
av en ramförstärkning om ca. 2,6 mnkr utöver tilldelad ram, för att tillgodose befintliga brukares behov 
för det kommande året. En budget inom ram förutsätter neddragningar i befintliga brukarvolymer. 
 
I tabellen nedan redovisas, per underliggande LSS-verksamhet, de av nämnden bedömda och 
prioriterade budgetbehoven, den budget som är möjlig enligt tilldelad budgetram samt skillnaden 
däremellan. Efter tabellen följer beskrivningar av behoven respektive konsekvensbedömningar vid en 
budget inom tilldelad ram. 
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LSS Budget 

2019 
Behovsbudget 

2020 
Rambudget 

2020 
Skillnad mellan 

behovs- och 
rambudget 

2020 
Boende 18 314 18 562 18 062 500 
Daglig verksamhet 5 509 6 182 6 182 0 
Personlig assistans enl LSS 7 681 9 682 8 586 1 096 
Personlig assistans enl SFB 11 473 11 148 10 494 654 
Övriga verksamheter 15 041 15 755 15 418 337 
Totalsumma, tkr 58 018 61 329 58 742 2 587 

Boende 
Den bedömda behovsökningen inom boendeverksamheten inkluderar, utöver löneökningar och 
prisökningar till följd av inflation, en viss nettoutökning i bemanningen i kommunens LSS-
gruppbostäder. Utökningen är föranledd av ökad vårdtyngd och i beräkningen ligger en effektivisering 
genom samordning av befintliga personalresurser. 
 
Nämndens bedömning är att en budget inom ram för denna verksamhet innebär att nämnden inte kan 
tillgodose brukarbehoven med föreskriven god kvalitet. 
 
Socialnämnden anser en nettoutökning i bemanningen i kommunens LSS-gruppbostäder som ett 
prioriterat område för ytterligare budgetramtilldelning om 0,5 mnkr. 

Personlig assistans enligt LSS (lagen om stöd och service) samt enligt SFB (socialförsäkringsbalken) 
Personlig assistans enligt LSS omfattar assistans som beviljas, och helt bekostas, av socialnämnden. 
Personlig assistans enligt SFB beviljas av försäkringskassan varefter socialnämnden står för kostnaden 
för de 20 första timmarna per månad. Nämnden har under de senaste fem åren sett en utveckling till en 
snävare tillämpning från försäkringskassan gällande personlig assistans, vilket gett en 
övervältringseffekt och inneburit ökade behov av personlig assistans enligt LSS, bekostade av 
kommunen. 
 
De bedömda budgetbehoven gällande personlig assistans, motsvarar behoven för idag befintliga 
brukare samt tillkommande brukare under 2019 där beslut redan är taget. 
 
Socialnämnden anser en utökning av budgetarna för personlig assistans som prioriterade områden för 
ytterligare budgetramtilldelning om totalt 1,8 mnkr. 

Övriga verksamheter 
Den bedömda behovsökningen inom övriga verksamheter är, utöver löneökningar och prisökningar till 
följd av inflation, en följd av volymökningar för insatserna ledsagarservice respektive avlösarservice 
under innevarande år, och motsvarar kostnaderna för idag befintliga brukare samt under året 
tillkommande brukare där beslut redan är taget. 
 
Socialnämnden anser en utökning av budgetarna för ledsagarservice respektive avlösarservice som 
prioriterade områden för ytterligare budgetramtilldelning om totalt 0,3 mnkr. 
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Budget 2021-2023 
Nämnden bedömer att det år 2025 föreligger behov av ett nytt LSS-boende, om sex lägenheter. 
Bedömningen bygger på att de tillkommande behov nämnden ser under de kommande fem åren kan 
tillgodoses i befintliga bostäder. Nämnden kommer att stämma av utvecklingen löpande och i samband 
med kommande års arbete med drift- och investeringsbudget. 
 
I december 2018 presenterades förslag till förändringar i LSS-lagstiftningen fr o m 2022, gällande bl a 
ändrat huvudmannaskap för personlig assistans och nya insatser för barn och unga. Ett genomförande 
kommer att innebära en rad förändringar för de kommuninvånare som har rätt till LSS-insatser, ställa 
stora krav på kommunen att anpassa sina verksamheter och beräknas generera ökade kostnader för 
Sveriges kommuner. De föreslagna förändringarna har inte beaktats i föreliggande budgetförslag. 
 

IFO-verksamheten 

Budget 2020 
Antalet orosanmälningar (från t ex skolpersonal, personal vid vårdcentral och allmänhet) och 
ansökningar, utredningar och insatser redovisar för de senaste åren en kraftig ökning. Nämndens 
bedömning är att orsaken till ökningarna står att finna i kommunens ökade befolkning respektive i en 
ökad benägenhet att anmäla oro där det är påkallat. Mot bakgrund av detta har nämnden således 
under perioden sett stora ökningar avseende såväl öppenvårdsinsatser som externa placeringar, det 
senare framförallt sedan 2018. Anledningen till det ökade antalet externa placeringar står också att 
finna i en utveckling med allt fler komplexa vårdbehov gällande såväl vuxna som barn. Vårdbehov som 
bara kunnat tillgodoses genom extern placering (institutionsvård) med den enskildes samtycke enligt 
socialtjänstlagen (SoL) eller genom tvångsomhändertagande enligt lagen om vård av unga (LVU). 
 
Sedan våren 2016 har socialnämndens IFO-verksamhet ansvar för kommunens mottagande och 
bosättning för nyanlända vuxna och familjer, i enlighet med den från då nya lagstiftningen. De relativt 
höga hyrorna för en del av de bostäder som kommunen tillhandahåller har under hela perioden 
genererat, och genererar fortfarande, nämnden stora kostnader för hyressubventioner och 
försörjningsstöd till den nyanlände. Till detta ska läggas svårigheten för nyanlända att bli 
självförsörjande och finna en egen bostad efter det att den tvååriga etableringsersättningen från 
Försäkringskassan upphör, vilket genererar ytterligare behov av försörjningsstöd. 

Förändringar i verksamheten 
Nämndens behovsbedömningar inom IFO bygger, jämfört med läget våren 2019, på en tydlig minskning 
i antalet externa placeringar och en utökning av den egna öppenvårdsverksamheten. Behovsbudgeten 
inkluderar vidare, till följd av den fortsatta ökningen av antalet ärenden, en bemanningsförstärkning på 
utredarsidan. Behovsbudgeten baseras därtill på avsevärt minskade intäkter från Migrationsverket, och 
därav följande kostnadsminskningsåtgärder inom området, samt en halvering av verksamheten vid 
Trivselhuset (mötesplats för personer med psykisk funktionsnedsättning). I övrigt är behovsbudgeten 
lagd på en kostnadsnivå som motsvarar den nivå som bedöms för 2019. 
 
Behovsberäkningarna, enligt ovan, visar att IFO-verksamheten är i behov av en ramförstärkning om 5,8 
mnkr utöver tilldelad ram. 
 
I tabellen nedan redovisas, per underliggande IFO-verksamhet, de av nämnden bedömda och 
prioriterade budgetbehoven, den budget som är möjlig enligt tilldelad budgetram samt skillnaden 
däremellan. Efter tabellen följer beskrivningar av behoven respektive konsekvensbedömningar vid en 
budget inom tilldelad ram. 
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IFO Budget 
2019 

Behovsbudget 
2020 

Rambudget 
2020 

Skillnad mellan 
behovs- och 
rambudget 

2020 
Externa placeringar 11 374 12 794 10 403 2 391 
Familjehemsplacering och dylikt 4 557 5 343 5 343 0 
Försörjningsstöd 4 250 4 050 4 050 0 
Integration 8 437 11 972 11 972 0 
Öppenvård/Psykiatri 7 278 8 961 7 287 1 674 
Övriga verksamheter 19 536 22 262 20 537 1 725 
Totalsumma, tkr 55 432 65 382 59 592 5 790 

Externa placeringar 
Nämndens behovsbedömning innebär en viss ökning jämfört med budget för 2019. Jämfört med läget 
våren 2019, innebär det emellertid en tydlig minskning, vilket redan det är en stor utmaning för 
nämnden, även för det fall nämnden ges möjlighet att utöka den egna öppenvårdsverksamheten. 
 
Socialnämnden anser en utökning av budgeten för externa placeringar som ett prioriterat område för 
ytterligare budgetramtilldelning om totalt 2,4 mnkr. 
 
Familjehemsplacering och dylikt 
Nämndens behovsbedömning motsvarar behovsnivån 2019. 
 
Försörjningsstöd 
Nämndens behovsbedömning motsvarar behovsnivån 2019. Budgetposten inkluderar inte 
försörjningsstöd till nyanlända, vilket bokförs inom integrationsverksamheten. 
 
Integration 
Den bedömda behovsökningen inom integrationsverksamheten föranleds, utöver löneökningar och 
prisökningar till följd av inflation, av avsevärt minskade intäkter från Migrationsverket för nyanlända. 
Detta beror till stor del på att många av de nyanlända kommuninvånarna som fortfarande behöver stöd 
från kommunen, har bott i kommunen i mer än två år, då ersättningarna från staten upphör. Till detta 
ska läggas svårigheten för nyanlända att bli självförsörjande och finna en egen bostad efter det att den 
tvååriga etableringsersättningen från Försäkringskassan upphör, vilket genererar ytterligare behov av 
försörjningsstöd. 
 
Även för området ensamkommande barn och unga ser nämnden att intäkterna minskar i snabb takt. 
Detta på grund av att antalet ensamkommande barn och unga blir färre. För att möta denna 
intäktsminskning kommer nämnden att avveckla befintligt HVB-hem och erbjuda ungdomarna andra 
boende-, vård- och stödinsatser. Åtgärden förutsätter att hyresavtalet kan avslutas. 
 
Öppenvård/psykiatri 
Den bedömda behovsökningen inom området inkluderar, utöver löneökningar och prisökningar till följd 
av inflation, en halvering av verksamheten vid Trivselhuset (mötesplats för personer med psykisk 
funktionsnedsättning) samt en utökning av öppenvårdsverksamheten, i form av en ny större och mer 
ändamålsenlig lokal respektive en personalförstärkning om tre tjänster. Det senare för att på kort och 
lång sikt möta beräknat ökade behov av öppenvård, minska behoven av extern öppenvård och minska 
behoven av externa placeringar. Förstärkningen kommer att möjliggöra ett utökat stöd till elever och 
familjer i syfte att, i samverkan med skolverksamheten, minska behoven av externa skolplaceringar. 
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Nämndens bedömning är att en resursförstärkning inom den egna öppenvården, på kort och lång sikt, 
innebär ett minskat behov av mer kostsamma externa köp, såväl gällande vuxna som barn/unga och 
familjer. 
 
Socialnämnden anser en utökning av budgeten för öppenvård/psykiatri som ett prioriterat område för 
ytterligare budgetramtilldelning om totalt 1,7 mnkr. 
 
Övriga verksamheter 
Den bedömda behovsökningen inom övriga verksamheter består, utöver löneökningar och prisökningar 
till följd av inflation, av anpassningar (uppåt och neråt) till 2019 års behovsnivå, av en utökning av 
bemanningen med två handläggartjänster (barn och unga) och en halv handläggartjänst för ekonomiskt 
bistånd samt av en anslutning till Mariamottagningen i Lund. Bedömningen om behovet av en utökning 
av handläggartjänsterna, är föranledd av de senaste årens ökning av orosanmälningar, ansökningar och 
ärenden. 
 
Nämndens bedömning är att en budget inom ram för handläggartjänsterna, beaktat de senaste årens 
ökning av orosanmälningar, ansökningar och ärenden, innebär att ärenden inte hinner handläggas inom 
stipulerad tid, kvalitetsbrister i utredningarna samt fortsatt hög sjukfrånvaro och personalomsättning 
inom IFO-myndigheten. 
 
Socialnämnden anser en utökning av budgeten för handläggartjänsterna som ett prioriterat område för 
ytterligare budgetramtilldelning om totalt 1,5 mnkr. 
 
Mariamottagning Mellersta Skåne är till för unga under 24 år med problem med alkohol eller andra 
droger. Mottagningen vänder sig även till den unges föräldrar och närstående, och erbjuder kostnadsfri 
information, rådgivning och behandling. Mottagningen, som drivs genom samfinansiering av Region 
Skåne och anslutna kommuner, har en bred kompetens med allt från specialistläkare till kurator. 
Mariamottagningen Mellersta Skåne ligger i Lund och hittills anslutna kommuner är Lund, Kävlinge, 
Burlöv, Eslöv, Hörby och Höör. 
 
Nämnden bedömer en anslutning till Mariamottagningen, som en angelägen förebyggandeinsats i syfte 
att på kort och lång sikt minska nämndens behov av externt köpta tjänster placeringar. 

Budget 2021-2023 
Nämndens bedömda budgetbehov inom IFO för åren 2021-2023 utgörs av en framskrivning av 
bedömda och prioriterade behov för 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
Lennart Eriksson 
Tf förvaltningschef 
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1. Förslag till budget för Hälsa, vård och omsorg 
2. Förslag till budget för LSS-verksamhet 
3. Förslag till budget för Individ- och familjeomsorg 
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