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1 VERKSAMHETERNA 

1.1 Driftbudget 

Tkr 
Utfall 2018 Prognos 

2019 
Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Intäkter 46 588 79 206 88 501 92 548 100 787 104 410 

Kostnader -248 797 -302 669 -312 513 -326 938 -347 004 -362 773 

Nettokostnad -202 209 -223 463 -224 012 -234 390 -246 217 -258 363 

Budgeterad 
nettokostnad -205 252 -214 263     

Budgetavvikelse 3 043 -9 200     

1.2 Verksamhetsbeskrivning 
Förebyggande verksamhet 
Nämndens förebyggande arbete bedrivs huvudsakligen genom närståendestöd, mötesplatser 
med sociala aktiviteter samt en fixartjänst (en avgiftsfri service för att förebygga fallolyckor i 
hemmen). 
Hemsjukvård och rehabilitering (HSL-verksamhet) 
Kommunen ansvarar för sjukvård upp till sjuksköterskenivå och habiliterings- och 
rehabiliteringsinsatser för kommuninvånare, i alla åldrar, som inte kan ta sig till vårdcentralen. 
Undantagna ansvarsområden är läkarinsatser och vissa specialistfunktioner. 
Ordinärt boende (Hemtjänst) 
De biståndsbedömda insatserna i ordinärt boende består av bland annat trygghetslarm, 
serviceinsatser såsom städ, inköp och tvätt, avlösning i hemmet, ledsagning, dagverksamhet 
för personer med demenssjukdom, omvårdnad och korttidsvistelse. Hemtjänstverksamheten 
bedrivs sedan mars 2019 i kommunal regi. 
Särskilt boende (vårdboende) 
Särskilt boende (vårdboende) erbjuds de kommuninvånare som har ett så omfattande 
omvårdnadsbehov att det inte kan tillgodoses genom hemtjänst. I Lomma kommun finns 
boendeenheterna Jonasgården (48 lägenheter) i norra kommundelen, och boendeenheterna 
Strandängsgatan 2 (45 lägenheter), Vega (30 lägenheter) och Orion (36 lägenheter) i södra 
kommundelen. Enheterna drivs sedan våren 2016 på entreprenad av Frösunda Omsorg AB. 
  

1.3 Förändringar i verksamheten 
Socialnämnden står inför mycket stora utmaningar inför 2020, inom nämndens alla tre 
verksamhetsområden. Nedan följer ett urval gällande hälsa, vård och omsorg. 
Mot bakgrund av de låga resultaten i senaste brukarundersökningen, föreligger ett stort behov 
av en kvalitetsökning inom hemtjänstverksamheten. Nämndens bedömning är att en budget 
inom ram innebär en personalstyrka mindre än nödvändigt för att fullgöra hemtjänstens 
uppdrag med god kvalitet. Konsekvenserna av detta bedöms bli att den påbörjade 
kvalitetshöjningen inte kommer kunna genomföras. 
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 budgeten har inte höjd tagits för inhyrda 
sjuksköterskor. Detta innebär en stor utmaning för nämnden under kommande år, som 
kommer att kräva ett flertal aktiva åtgärder samt ett strategiskt och långsiktigt arbete för att 
komma åt problemet. 
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 
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besparat kommunen resurser långsiktigt. I rådande ekonomiska situation ämnar nämnden 
dock genomföra en neddragning om en 75 %-tjänst inom de förebyggande verksamheterna. 

1.4 Framtid 
Befolkningsutvecklingen i de äldre åldersgrupperna prognostiseras innebära en dubblering av 
antalet fram till år 2030. Detta kommer att innebära att kommunen under de närmaste tio 
åren behöver bygga flera nya särskilda boenden och bygga ut hemtjänst och övrig service. Ett 
nytt särskilt boende om 36 lägenheter är planerat till 2022. 
Den stora bristen på sjuksköterskor, arbetsterapeuter och undersköterskor, förväntas bestå 
under de närmaste åren. Detta kommer, även framgent, att innebära en stor utmaning vid 
rekrytering av medarbetare som kan utföra vården och omsorgen, och att stor kraft behöver 
läggas på att vara en attraktiv arbetsgivare. Teknikutveckling och digitala lösningar inom 
området kommer att bli en viktig del av utvecklingsarbetet, och vara en förutsättning för att 
kunna tillmötesgå förväntat ökade behov av vård och omsorg framöver. 
Med stöd i gällande hälso- och sjukvårdsavtal, mellan Region Skåne och de skånska 
kommunerna, pågår sedan ett par år ett utvecklingsarbete i samverkan, i syfte att förbättra 
vården för de svårast sjuka. Arbetet med att, tillsammans med de lokala hälsovalsenheterna 
utveckla en teambaserad vårdform pågår och ytterligare steg kommer att tas under de 
närmaste åren. Andra utvecklingsaktiviteter inom ramen för avtalet är att identifiera personer 
med hög risk för att utveckla ett omfattande och långvarigt vårdbehov och koppla 
gemensamma strategier för att arbeta proaktivt med denna grupp, samt att skapas en 
samordnad rehabilitering på basnivå och en samordnad hjälpmedelsfunktion. 

1.5 Mål 
Preliminärt förslag till nämndsplan fastställs av socialnämnden 2019-06-11 

1.6 Verksamhetsmått 

  
Utfall 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Antal invånare 65 år och äldre 5 085 5 027 5 170 5 215 5 284 5 301 

Antal invånare 85 år och äldre 640 604 696 741 783 833 

Antal invånare med 
omvårdnadsinsatser i hemmet 248 258 252 259 262 268 

Kostnad (tkr) per brukare med 
omvårdnadsinsatser i hemmet 163 159 168 172 177 183 

Antal personer  särskilt boende i 
kommunen 148 150 153 155 187 187 

Antal personer särskilt boende, 
externt köp 3 4 3 4 4 4 

Kostnad (tkr) per brukare för särskilt 
boende (entreprenad) 444 470 483 496 510 523 

Antal dygn korttidsvistelse, externt 
köp 610 0 0 0 0 0 

1.7 Investeringar 
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