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1 VERKSAMHETERNA 

1.1 Driftbudget 

Tkr 
Utfall 2018 Prognos 

2019 
Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Intäkter 3 144 2 890 2 935 3 036 3 243 3 362 

Kostnader -59 050 -60 831 -61 677 -63 273 -64 983 -66 605 

Nettokostnad -55 906 -57 941 -58 742 -60 237 -61 740 -63 243 

Budgeterad 
nettokostnad -55 959 -57 941     

Budgetavvikelse 53 0     

1.2 Verksamhetsbeskrivning 
Insatserna enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
innefattar 

• kontaktperson 
• ledsagarservice 
• avlösarservice i hemmet 
• korttidstillsyn för barn över 12 år 
• korttidsvistelse 
• daglig verksamhet 
• personlig assistans 
• bostad med särskild service 

Bostad med särskild service 
I Lomma kommun finns tre gruppbostäder med totalt 15 lägenheter. I gruppbostäderna bor 
personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Under 2019 har dessutom en 
servicebostad om åtta lägenheter öppnat. 
Daglig verksamhet 
Alla som kan och vill ska kunna ha sin dagliga verksamhet ute i samhället, både i och utanför 
kommunorganisationen. Inom kommunen finns den dagliga verksamheten på Café Hans Jonas 
och Ljungen i Bjärred samt inom den så kallade PEJO-gruppen. 
Korttidsverksamhet 
Kommunen erbjuder korttidsvistelse utanför det egna hemmet till barn och ungdomar. I 
Lomma erbjuds korttidsvistelse, med övernattning, vid korttidsverksamheten Skolskeppet. 
Skolungdom över 12 år kan beviljas korttidstillsyn utanför det egna hemmet i anslutning till 
skoldagen samt under lov. Även detta erbjuds på Skolskeppet. 
Fritidsaktiviteter och mötesplatser 
Fritidsverksamheten erbjuder och arbetar för en aktiv fritid för personer tillhörande 
målgruppen inom LSS. Fritidsprogrammet skapas och genomförs utifrån målgruppens egna 
önskemål. 

1.3 Förändringar i verksamheten 
Socialnämnden står inför mycket stora utmaningar inför 2020, inom nämndens alla tre 
verksamhetsområden. Nedan följer ett urval gällande LSS-verksamheten. 
Inom socialnämndens gruppbostäder ser socialnämnden, som en följd av de boendes stigande 
ålder, ett ökat behov av stöd till de boende. Nämndens bedömning, utifrån detta, är att en 
budget inom ram innebär att nämnden inte kan tillgodose brukarbehoven med föreskriven god 
kvalitet. 
Nämnden har under innevarande år sett ökade behov av personlig assistans, avlösarservice 
och ledsagarservice. Behov som förväntas bli bestående eller öka under kommande år. 
Även för den dagliga verksamheten inom LSS, ser nämnden en behovsökning. En del i ökningen 
består i behov som idag inte kan tillgodoses inom befintlig egen regi-verksamhet. Nämnden ser 
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därav ett behov av att utveckla den egna verksamheten såväl avseende lokal- som 
personalförstärkning, inte minst då prognoserna visar en fortsatt ökning i målgruppen 
framöver. 
  
  

1.4 Framtid 
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. 
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. 
Med den förväntat ökande befolkningen i kommunen, bedöms följa ett ökat antal brukare 
med behov av insatser med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). För att säkerställa en verksamhet med fortsatt god kvalitet, bedömer socialnämnden det 
nödvändigt med årliga budgettillskott framöver. 
Nämnden ser framförallt att antalet barn och ungdomar med behov av stödinsatser har ökat 
och kommer att öka, och att insatserna avlösning, korttidsvistelse och korttidstillsyn 
därigenom ökar. Även insatsen daglig verksamhet har ökat under de senaste åren. Här ser 
nämnden ett behov av att framöver finna vägar till den öppna arbetsmarknaden för 
målgruppen inom LSS. 
  

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 beviljade timmar:       

- Personlig assistans enligt LSS 2 671 2 034 2 366 2 908 3 150 3 392 

- Avlösarservice 576 497 448 568 588 608 

- Ledsagarservice 441 383 396 441 461 481 

       

Antal personer med:       

- Personlig assistans enligt SFB 34 35 32 34 34 35 

- Bostad med särskild service 37 40 40 41 41 41 

- Daglig verksamhet 27 25 33 33 34 35 

- Korttidstillsyn 13 13 13 15 17 19 

- Korttidsvistelse 17 17 18 19 20 21 

OBS! Verksamhetsmåtten i planperioden 2021-2023 är uträknade utifrån de framtida behov som finns inom LSS-verksamheten. I 
rambudget 2021-2023 är inte dessa volymer beräknade. 
För att uppnå en högre relevans och enklare uppföljning av verksamhetsmåtten föreslås i 
denna budget nya och uppdaterade verksamhetsmått. Dessa verksamhetsmått använder 
nämnden vid uppföljning av verksamheten och har därför en hög relevans vid budget och 
årsbokslut. 
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