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1 Månadsuppföljning maj 2020

1.1 Utfall/Prognos
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL

Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikels
e

Budget Prognos Avvikels
e

Fg helår

Individ- och familjeomsorg -26 703 -20 745 5 958 -62 439 -56 489 5 950 -58 650

Hälsa- vård och omsorg -95 544 -100 
032

-4 488 -228 
813

-248 
013

-19 200 -236 
448

LSS-verksamhet -24 556 -26 700 -2 144 -59 846 -67 446 -7 600 -58 380

SUMMA -146 
803

-147 
477

-674 -351 
098

-371 
948

-20 850 -353 
478

Investeringar, utgift -750 0 750 -1 800 -1 800 0 -804

1.2 Verksamhet
Utifrån genomlysningen hösten 2019 tydliggjordes ett antal områden som kräver förändring 
och utveckling inom Socialförvaltningen för att få budget och verksamhet i balans.
Under våren har arbetet av genomlysningens resultat intensifierats. Tillsammans med 
socialförvaltningens chefer har ett omställningsarbete påbörjats. 

Omställningsarbetet syftar till att få verksamhet och budget i balans genom att offensivt 
arbeta med ett förändringsarbete i hela förvaltningen utifrån två ansatser; kultur och struktur. 
När det gäller ansatsen kultur är görs insatser kring attityder och inställning, bemötande och 
service, kommunikation, förtroende och tillit samt kompetensutveckling. För 
utvecklingsområden inom området struktur handlar det om insatser kring ekonomi, 
stödfunktioner, gränssnitt, kartlägga processer och digitalisering.

Individ- och familjeomsorg
Inflödet till individ- och familjeomsorgen har under april och maj varit stabilt, istället för att, 
som befarat, påvisa ett ökat tryck till socialtjänsten. Orosanmälningar gällande barn och unga 
har en liten ökning (3,5%) medan ansökningar från vuxna har minskat med 30% jämfört med 
samma period föregående år.

Maria mellersta mottagningen har efter utvärdering av samtal med brukare gett önskvärda 
effekter. Kommuninvånare söker sig till mottagningen och upplever en förbättrad livskvalitet 
efter insatser från verksamheten.

LSS
Behoven i verksamheten är som tidigare högre än bemanningen och under våren har 
samarbetet mellan daglig verksamhet och gruppbostäderna ytterligare förstärkts och 
personalbehoven samordnas i allt högre grad. Ett systematiskt arbete kring behovskartläggning 
över dygnet har lett till ytterligare optimerad schemaplanering.

Hälsa, vård och omsorg
HVO har sedan mitten av maj nya avdelningschefer på plats. Verksamheten är uppdelat i en 
avdelning som omfattar hemtjänst och förebyggande verksamhet och en avdelning som 
omfattar HSL-organisationen, myndighet och korttid.
Som en effekt av Covid-19 har arbetet inom hemtjänsten förändrats och ett särskilt team för 
omvårdnad av vårdtagare med misstänkt eller konstaterad smitta har bildats och är sedan i 
början av maj igång.
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Bemanningen inom såväl hemtjänst som sjuksköterskeorganisationen är en ständig utmaning 
och covid-19 har ytterligare påverkat detta negativt. Det har lett till ibland dyrare lösningar än 
önskat genom till exempel hyrsjuksköterskor samt övertid.

Under våren genomfördes en organisationsförändring inom HSL vilken i nuläget gäller till och 
med oktober 2020. Förändringen bestod av att samla sjuksköterskor i en grupp och 
arbetsterapeuter/fysioterapeuter i en grupp under varsin enhetschef, syftet var att ytterligare 
förbättra informationsflödet inom respektive grupp. Rekrytering av sjuksköterskor har varit en 
prioriterad arbetsuppgift under våren vilket gett positivt resultat och kommunen har anställt 
fler sjuksköterskor vilket till hösten kommer att minska behovet av hyrsjuksköterskor.

1.3 Utfall för perioden och helårsprognos

Kommentar och analys av utfallet
Individ- och familjeomsorg
Årets fem första månader är inte representativa. Utfallet för perioden januari till maj har en 
positiv avvikelse om 5958 tkr. Prognosen för året är en positiv avvikelse om 5950 tkr.

Integrationsverksamheten har högre intäkter än budgeterat, dels intäkter från 2018 och 2019 
som nu bokförs på innevarande år, men också högre intäkter på grund av en försiktig hållning i 
frågan om budgeterade intäkter avseende 2020. Avvikelsen handlar också om att budgeterade 
volymer inte använts i den utsträckning som prognostiserats. Det är främst inom vuxenvården 
som detta avser, där inflödet detta år varit betydligt mindre än förväntat också utifrån läget 
med covid-19 och den förväntade ökade psykiska ohälsan. Det är dock fortfarande för tidigt på 
året för att dra en slutsats att inflödet har ett trendbrott med nedåtgående volymer. 
Försörjningsstödet har en negativ avvikelse som handlar om att fler hushåll är i behov och har 
rätt till ekonomiskt bistånd.

LSS
LSS verksamhetens resultat för perioden är -2144 tkr varav den externa verksamhetens 
resultat är -1584 tkr och den interna har ett resultat på -560 tkr.
Under perioden januari-maj har fem nya brukare fått beslut om personlig assistans enligt LSS, 
varav tre är verkställda. Det är en utökning med två brukare sedan kvartalsrapporten. Det finns 
dessutom två brukare som har fått utökat antal timmar beviljat än vad som är budgeterat. 
Med anledning av de nya besluten är prognosen -3900 tkr inom personlig assistans.
Med anledning av beslut om boende för barn samt nytt beslut om internat är prognosen för 
den externa verksamheten -1850 tkr inom området boende. Den interna boendeverksamheten 
har en prognos på -1000 tkr med anledning av de extra tjänster som behövs för att säkra de 
boendes tillvaro.
Sammantaget prognostiserar KF-området LSS ett underskott om 7 600 tkr.

Hälsa, vård och omsorg
Avvikelsen är för perioden - 4488 tkr och beror till största del på ökade personalkostnader vilka 
i sin tur består i ökade kostnader för övertid men också höga kostnader för hyrsjuksköterskor. 
Även rekrytering och introduktion av nyrekryterade, inte minst sommarvikarier, är en annan 
förklaring. Covid-19 har påverkat ekonomin negativt på grund av ökad sjukfrånvaro 
tillsammans med rekryteringssvårigheter. Detta har genererat mer övertid än önskvärt.
Näringsdrycker, sjukvårdsmaterial och inkontinenshjälpmedel bidrar ytterligare till 
underskottet inom HSL.

Sammantaget prognostiserar KF-området HVO ett underskott om 19 200 tkr varav 
hemtjänstens del är 14 500 tkr.
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Åtgärder för bokslut i balans
Individ- och familjeomsorg
Avdelningen har intensifierat samarbetet med polis, trygghetsvärdar, fältgrupp och skola vilket 
kan leda till samordnade insatser under hösten, vilken genererar en kostnadsökning i frågan 
om bemanning samt kompetenshöjande insatser men som ger samhällsekonomiska effekter.

LSS
Översyn av brukarnas behov över dygnet tillsammans med effektiviseringar mellan 
verksamheter kommer att leda till minskade kostnader och från 1/6 dras 0,7 tjänst in. 
Kostnader för extern verksamhet ska kontinuerligt granskas för att, om möjligt, tas hem till 
egen regi. Verksamheten arbetar med att minska kostnader för övertid.

Hälsa, vård och omsorg
Det pågår aktivt arbete för att rekrytera sjuksköterskor till vakanta tjänster men också att få 
sjuksköterskorna att trivas och utvecklas inom Lomma kommun i syfte att eliminera kostnader 
för hyrsjuksköterskor. För närvarande ser sjuksköterskebemanningen bättre ut från hösten. En 
utredning har under våren genomförts avseende sjuksköterskeorganisationen i syfte att 
optimera flöde och kapacitet, bland annat vad gäller gränssnitt gentemot det regionala 
hemsjukvårdsuppdraget. Utifrån utredningens resultat kommer ny rutin att införas och en 
översyn av resurser genomföras.

Det största underskottet inom myndigheten härrörs till nyttjande av externa korttidsplatser på 
grund av snedfördelning av demens- kontra somatikplatser inom särskilt boende. Nytt tillstånd 
har sökts för att kunna utöka antalet demensplatser hos entreprenören. Externa 
korttidsplatser antas därmed kunna minska.

En utredning har genomförts avseende myndighetens beviljade bistånd kopplat till verkställda 
beslut inom hemtjänsten. I utredningen framgår att det i riktlinjer behöver tydliggöras vilka 
behov kommunen har ansvar att tillgodose samt till vilken kvalitetsnivå. Arbetet kommer att 
genomföras under hösten för politiskt beslut inför 2021. Med effektivare och tydligare rutiner 
bör en viss kostnadsreducering kunna ses.

1.4 Covid-19 - Coronavirus
Samtliga verksamheter har arbetat förbyggande genom att säkerställa att rutiner och 
information är tydliga för medarbetare. Riskbedömningar och prioriteringslistor är framtagna 
för alla verksamheter. Förutom direkta kostnader i form av vikariekostnader och kostnader för 
skyddsutrustning har omätbara kostnader uppstått i form av bromsad fart i 
omställningsarbetet, minskad utvecklingskraft i vardagsarbetet och minskad 
kompetensutveckling hos medarbetarna. Socialförvaltningen är en av de verksamheter i 
kommunen som har störst påverkan av covid-19 och arbetsbelastningen för chefer i hela 
förvaltningen har varit hög.

Skyddsutrustning har köpts in till dyrt pris då ordinarie leverantör inte kunnat tillgodose 
behovet. Kostnaden för det är vid föreliggande rapport drygt 300 tkr.

Individ- och familjeomsorg
Små kostnader för covid-19 i form av viss utrustning som köpts in till medarbetare som arbetar 
hemifrån, till exempel hörlurar, hjälpmedel för att skriva och arbeta hemifrån. En 
resursförstärkning har gjorts i teamet som handlägger ekonomiskt bistånd i form av en 
sommarvikarie, för att möta ett ökat antal ansökningar på grund av oförutsedd arbetslöshet.
Närvaron på arbetsplatsen är god, medarbetare följer riktlinjer och arbetar hemifrån då det är 
tillämpligt.
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LSS
Med anledning av Covid-19 har tillsättning av vikarier vid sjukdom under mars och april månad 
ökat inom den interna boendeverksamheten. Sedan maj har dock antalet sjuka varit på en 
vanlig nivå. Effekten av Covid-19 syns i LSS-verksamheternas resultat under våren och är 
beräknade att vara lägre under sommaren i enlighet med den minskade sjukfrånvaro som ses.
Vikariekostnader har under perioden belastat verksamheten med cirka 200 tkr vilket är 
avsevärt mer än under samma period förra året vid antagandet att sjukskrivningsnivån är 
vägledande i beräkningen. Sjukskrivningsnivån för mars och april är fyra gånger högre i år än 
samma period förra året.

Hälsa, vård och omsorg
Vikariekostnaderna för verksamheten är knappt 1,7 mnkr för årets fem första månader för KF-
området. Sjukskrivningarna är cirka 30% högre i år än föregående år inom hemtjänsten som är 
den verksamhet som mest påverkats.

1.5 Personaluppföljning

Diagram sjukfrånvaro samt antal tillsvidareanställda/visstidsanställda/timavlönade 
årsarbetare

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har minskat med 13 sedan årsskiftet vilket bland annat 
belyser den uppsägningsproblematik som finns främst inom HVO.

Antalet visstidsanställda årsarbetare har ökat med 16 sedan årsskiftet vilket ligger i linje med 
färre tillsvidareanställda medarbetare. Samtidigt är verksamheten i starten av årets 
semesterperiod vilket ökar vikariatsantalet. Sannolikt har även covid-19 påverkat denna 
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utveckling.

Sedan årsskiftet har antalet timavlönade årsarbetare minskat med fem. Ju bättre 
verksamheten är på att "fylla upp" deltidstjänstgöringar, ju färre timavlönade medarbetare 
används i termer av årsarbetare. Dock är timanställda medarbetare en viktig grupp för en 
verksamhet som ska fungera 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan, alla veckor året om. Det 
är också en viktig rekryteringsgrund för längre vikariat samt tillsvidareanställningar genom att 
medarbetare kan prova på vård- och omsorgsyrket.

Sjukfrånvaron är hög. Från och med mars månad syns en tydlig uppgång beroende på covid-19. 
Utöver denna frånvaro har verksamheten haft hög nivå av "Vård av barn" vilket gett en hög 
frånvaro i verksamheten.

1.6 Projektmedelredovisning
Av 5 mnkr som avsatts av kommunstyrelsen för socialnämndens ansvarsområde har 2,8 mnkr 
ianspråktagits. Medlen har hittills använts till löner, till exempel för omställningsledare, 
projektledare för övertag av särskilt boende och rekryterare men också till införande av 
effektivare vikariatsbokning, utredning "Från beslut till verkställighet", utredning "HSL-
organisation, sjuksköterskor" samt extern utredning av hemtjänst- och boendepengens 
utformning. De utbildningsinsatser inom hemtjänsten som det avsattes medel till har ej kunnat  
genomföras på grund av covid-19. Dock har utbildningsinsatserna planerats om så att de 
kommer att genomföras under hösten 2020 istället.
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2 Uppföljning KF-verksamhet

2.1 Hälsa, vård och omsorg

Verksamhet
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL

Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikels
e

Budget Prognos Avvikels
e

Fg helår

Hemtjänst -19 227 -25 631 -6 404 -45 922 -60 422 -14 500 -58 082

HSL-verksamhet -19 366 -20 957 -1 591 -45 834 -50 434 -4 600 -48 614

Korttidsvistelse -5 863 -6 697 -834 -14 720 -16 620 -1 900 -13 632

Vårdboende -32 699 -31 645 1 054 -79 423 -79 923 -500 -77 642

Övriga verksamheter -18 389 -15 102 3 287 -42 914 -40 614 2 300 -38 478

SUMMA -95 544 -100 
032

-4 488 -228 
813

-248 
013

-19 200 -236 
448

2.2 LSS- Verksamhet

Verksamhet
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL

Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikels
e

Budget Prognos Avvikels
e

Fg helår

Boende -8 347 -9 352 -1 005 -20 899 -23 749 -2 850 -20 919

Daglig verksamhet -2 726 -2 255 471 -6 275 -5 675 600 -5 341

Personlig assistans enl LSS -3 569 -4 418 -849 -8 586 -12 486 -3 900 -6 348

Personlig assistans enl SFB -4 373 -4 554 -181 -10 495 -11 095 -600 -10 719

Övriga verksamheter -5 540 -6 120 -580 -13 591 -14 441 -850 -15 054

SUMMA -24 555 -26 699 -2 144 -59 846 -67 446 -7 600 -58 381

2.3 Individ- och familjeomsorg

Verksamhet
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL

Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikels
e

Budget Prognos Avvikels
e

Fg helår

Externa placeringar -3 877 -2 119 1 758 -9 305 -6 605 2 700 -12 251

Familjehemsplacering o dylikt -2 282 -1 689 593 -5 477 -4 277 1 200 -5 283

Försörjningsstöd -1 688 -1 968 -280 -4 050 -5 350 -1 300 -3 944

Integration -5 210 -3 137 2 073 -11 936 -10 936 1 000 -8 809

Öppenvård/Psykiatri -3 642 -3 046 596 -8 201 -7 851 350 -5 998

Övriga verksamheter -10 003 -8 786 1 217 -23 470 -21 470 2 000 -22 365

SUMMA -26 702 -20 745 5 957 -62 439 -56 489 5 950 -58 650




