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1 VERKSAMHETERNA

1.1 Driftbudget

Tkr
Utfall 2019 Prognos 

2020
Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Intäkter 77 435 88 000 92 954 98 186 103 712 109 551

Kostnader -313 883 -337 473 -325 650 -337 952 -351 134 -363 234

Nettokostnad -236 448 -249 473 -232 696 -239 766 -247 422 -253 683

Budgeterad 
nettokostnad -214 483 -227 773

Budgetavvikelse -21 965 -21 700

1.2 Verksamhetsbeskrivning
KF-området HVO har delats upp i två avdelningar, Hemtjänst och förebyggande samt 
Hemsjukvård, korttid och myndighet. Nämnden ansvarar även för särskilda boende som under 
2021 ska återgå i kommunal regi.

Hemtjänst och förebyggande
Biståndsbedömda insatser i ordinärt boende består av bland annat omvårdnad, trygghetslarm, 
ledsagning, avlösning i hemmet samt dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Det 
består också av serviceinsatser såsom städ, inköp och tvätt. Sedan 2019 drivs hemtjänsten i 
kommunal regi.
Nämndens förebyggande arbete bedrivs huvudsakligen genom närståendestöd, mötesplatser 
med sociala aktiviteter samt en fixartjänst vilket är en avgiftsfri service för att förebygga 
fallolyckor i hemmen.

Hemsjukvård, korttid och myndighet
Sjukvård upp till sjuksköterskenivå samt habiliterings- och rehabiliteringsinsatser för 
kommuninvånare som inte kan ta sig till vårdcentralen, enligt tröskelprincipen, ligger inom 
nämndens ansvarsområde. Den gränsdragningen innebär att invånare under en period är 
kommunens ansvar men sedan återgår till vårdcentralens ansvarsområde.
Till korttidsverksamheten kommer invånare utifrån olika behov. Dessa kan vara att personen 
kommer från sjukhus men är i behov av ytterligare rehabilitering innan det är möjligt att återgå 
till hemmet, personen kan vara tillfälligt sviktande och kan i ett kort perspektiv inte längre bo 
hemma i ordinärt boende men förväntas genom rehabilitering kunna återvända dit eller så kan 
personen vara i behov av behovsbedömd återkommande avlösning i syfte att rehabilitera sig 
för att sedan kunna bo i ordinärt boende igen.
Biståndshandläggarna är de som tar emot en ansökan om bistånd, utreder invånarens behov 
av insatser samt bifaller, alternativt avslår, biståndsansökan.

Särskilt boende
För de invånare som har så omfattande vårdbehov att dessa inte kan tillgodoses i hemtjänsten 
beviljas särskilt boende. I Lomma kommun finns det fyra särskilda boende. Jonasgården är 
belägen i den norra kommundelen medan Orion, Strandängsgatan och Vega är belägna i den 
södra kommundelen. Lomma kommun har under många år haft samtliga särskilda boende 
utlagt på entreprenad men socialnämnden har beslutat att dessa ska återgå i egen regi från 
och med mars 2021.
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1.3 Förändringar i verksamheten
Socialnämnden står fortsatt inför stora utmaningar. Liksom resten av Sverige har Lomma 
kommun en åldrande befolkning vilket skapar högre efterfrågan inom socialnämndens 
ansvarsområde. Kompetensförsörjning är ett annat utmanande område där allt fler 
konkurrerar om allt färre medarbetare. Att ständigt arbeta för att vara en attraktiv 
arbetsgivare är en framgångsfaktor men verksamhetens arbetssätt ska hela tiden utvärderas 
för att trygga en för invånaren värdeskapande verksamhet.

Hemtjänsten togs hem till egen regi under 2019. Vid uppstarten planerades för allt för stora 
ansvarsområden räknat till vårdtagare, närstående och medarbetare. Detta har justerats i syfte 
att skapa goda förutsättningar för att förbättra kvaliteten för vårdtagaren men också för att 
Lomma kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

I samband med att särskilt boende tas hem i egen regi kommer verksamhetsområdet att öka i 
omfång. Övertaget omfattar cirka 150 vårdtagare och 125 årsarbetare. Antalet medarbetare 
kommer att vara högre då inte alla medarbetare arbetar heltid. I samband med övertaget 
krävs att strukturen för verksamheten är tydlig, att rutiner och riktlinjer finns på plats för att 
skapa ett bra övertag. Att rekrytera kompetenta medarbetare är en framgångsfaktor.
Välfärdssektorn har i stort en utmaning att rekrytera kompetens. Det betyder att arbetet med 
att Lomma kommun är en attraktiv arbetsgivare måste intensifieras.

1.4 Framtid
För att möta framtida behov av vård och omsorg krävs effektiviseringar i form av att rätt 
händer gör rätt saker, fysisk närvaro då det ger mervärde och systematisering för att ta bort 
icke värdeskapande arbetsuppgifter.

Befolkningsutvecklingen i de äldre åldersgrupperna prognostiseras innebära en dubblering i 
antalet fram till 2030. Det innebär att det inom några år kommer det att behövas ytterligare 
särskilt boende för äldre. Eftersom verksamhet är i ständig förändring är det nödvändigt med 
en byggnation som skapar möjlighet för olika innehåll beroende på behovet i den äldre 
befolkningen. Hemtjänst och övrig service ligger tidigare i förloppet och även här krävs en 
utbyggnad, men också ett nytänkande för att möta morgondagens behov på andra sätt än 
idag.

Frivilligverksamheter och ideella organisationer ska integreras i den kommunala verksamheten 
på ett tydligare sätt än idag. Ett arbete som ska påbörjas under budgetåret men kommer att 
utvecklas under en längre tid.
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1.5 Mål
 Medborgarna ska vara nöjda med äldreomsorgen
 Den positiva upplevelsen av mat och måltidsmiljö inom äldreomsorgen ska vara hög
 Lomma kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

1.6 Verksamhetsmått

 
Utfall 
2019

Budget 
2020

Budget 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Antal invånare 65 år och äldre 5 081 5 170 5 149 5 174 5 198 5 225

Antal invånare 85 år och äldre 648 696 736 757 800 857

Antal invånare med 
omvårdnadsinsatser i hemmet 257 252 282 289 296 301

Antal invånare med serviceinsatser 203 208 213 217

Antal invånare med trygghetslarm 572 586 600 610

Kostnad (tkr) per brukare med 
omvårdnadsinsatser i hemmet 221 168 173 173 173 173

Antal personer  särskilt boende i 
kommunen 155 152 151 151 151 151

Antal personer särskilt boende, 
externt köp 5 4,5 4 4 4 4

Kostnad (tkr) per brukare för särskilt 
boende 448 483 492 492 492 492

Antal dygn korttidsvistelse, externt 
köp 159 0 0 0 0 0

Verksamhetsmåtten för HVO-verksamheten kommer att uppdateras i nämndsbudget år 2021.

1.7 Investeringar
Övertaget av särskilt boende kommer att innebära behov av investeringar i form av datorer 
med mera men också övertag/inköp av inventarier i boendena samt implementering av nya 
larm.




