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1 VERKSAMHETERNA

1.1 Driftbudget

Tkr
Utfall 2019 Prognos 

2020
Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Intäkter 36 436 22 225 17 437 15 493 14 925 15 179

Kostnader -95 086 -82 864 -81 085 -81 055 -82 554 -84 517

Nettokostnad -58 650 -60 639 -63 648 -65 562 -67 629 -69 338

Budgeterad 
nettokostnad -55 742 -62 439

Budgetavvikelse -2 908 1 800

1.2 Verksamhetsbeskrivning
Socialnämndens individ- och familjeomsorg består av verksamheter som ger olika former av 
stödinsatser efter individers och familjers behov, med särskilt ansvar för att barn och 
ungdomar växer upp under gynnsamma förhållanden.

Verksamheten ansvarar för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen, lagen om vård av 
unga och lagen om vård av missbrukare, utreder och fattar beslut om stöd, boende och 
behandling till barn och unga, familjer och vuxna.

Verksamheten ansvarar också för familjerätt, öppenvård, ekonomiskt bistånd, 
sysselsättningsinsatser, internservice, tillstånd och tillsyn enligt alkohol- respektive 
tobakslagen samt mottagandet av nyanlända barn, familjer och vuxna.

1.3 Förändringar i verksamheten
Under året kommer individ- och familjeomsorgen bland annat att fokusera på att fortsatt 
utveckla framtagen arbetsmodell för etablering av nyanlända med fokus på sysselsättning då 
detta är en för såväl individ som samhälle viktig fråga.

Ett annat fokusområde är tidiga insatser för barn och unga genom samverkansarbete med de 
yrkesroller som verkar på de arenor där barn finns. Inom detta område ses ett ökande behov 
av tidiga insatser relaterat till bland annat en ökad psykisk ohälsa som kan yttra sig på olika 
sätt.

För att öka invånarnas självständighet men också i syfte att öka möjligheten till ytterligare 
värdeskapande insatser kommer en fortsatt digitalisering att ske i form av införande av 
medborgartjänster, automatiserade handläggningsprocesser och erbjudande om fler digitala 
stöd-, vård- och behandlingsalternativ inom öppenvården.

1.4 Framtid
De kommande fyra åren behöver det så kallade välfärdskontraktet skrivas om för att definiera 
vilka målgrupper som samhällets skyddsnät ska finnas tillgängligt för samt på vilket vis. En 
digitaliseringsresa är nödvändig för att kunna möta framtidens behov och kommande 
resursfördelning.

För individ- och familjeomsorgen kommer särskilt fokus fortsatt att ligga på att utveckla och 
komplettera verksamheten med insatser av förebyggande och främjande karaktär för barn och 
unga.

Verksamheten kommer också fortsatt särskilt arbeta med etableringsinsatser med fokus på 
arbete och bostäder som gynnar invånarna. Detta gäller unga utan sysselsättning, 
arbetssökande nyanlända samt personer med psykisk ohälsa.
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1.5 Mål
 Lomma kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
 I Lomma kommun ska fler personer bli självförsörjande

1.6 Verksamhetsmått

 
Utfall 
2019

Budget 
2020

Budget 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Försörjningsstöd

Nettokostnad försörjningsstöd (tkr) 3 860 4 050 5 375 5 000 4 500 4 300

Antal hushåll som erhåller 
försörjningsstöd (genomsnitt per 
månad) 38,8 45 55 51 46 44

Vård av vuxna

Antal placerade vuxna på institution 
(genomsnitt per månad) 9,7 4 4 4 4 4

Antal vårddygn per månad 266,3 61 61 61 61 61

Vård av barn

Antal placerade barn i familjehem 
eller liknande 3,2 4 5 5 5 5

Antal placerade barn på institution 
(genomsnitt per månad) 4,3 2 2 2 2 2

Antal vårddygn per månad 104,8 30 30 30 30 30

Integration

Ensamkommande, som kommunen 
har ansvar för 24 14,3 11 8 4 1

Ensamkommande, som är boende i 
kommunen 17 14,5 4,5 * 0 0 0

Personer med permanent 
uppehållstillstånd (ej 
ensamkommande), som beräknas 
komma under året 55 52 40 40 40 40

* Genomsnitt av antalet individer på stödboende i egen regi




