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1 VERKSAMHETERNA

1.1 Driftbudget

Tkr
Utfall 2019 Prognos 

2020
Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Intäkter 4 463 3 028 3 100 3 100 3 100 3 100

Kostnader -62 843 -66 724 -65 333 -66 236 -68 194 -69 837

Nettokostnad -58 380 -63 696 -62 233 -63 136 -65 094 -66 737

Budgeterad 
nettokostnad -58 018 -59 846

Budgetavvikelse -362 -3 850

1.2 Verksamhetsbeskrivning
Insatserna enligt Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en 
rättighetslag och ska ge goda levnadsvillkor som gäller hela livet. Nedan beskrivs en del av den 
verksamhet som socialnämnden ansvarar för inom LSS-området.

I Lomma kommun finns tre gruppbostäder med totalt 15 lägenheter samt åtta lägenheter i så 
kallad servicebostad för invånare med olika typer av funktionsnedsättningar. Med individuellt 
anpassad hjälp tillgodoser insatserna psykiska ,fysiska och sociala behov. Precis som i resten av 
befolkningen lever personer med funktionsnedsättning allt längre och i tillägg till det kommer 
åldrandet tidigare än för befolkningen i allmänhet. Det betyder att den hjälp invånaren har 
behov av ändrar karaktär från det stödjande förhållningssättet till det mer praktiskt hjälpande. 
Ensamarbete kan inte på samma sätt tillgodose behovet vid nedsatta fysiska förmågor, till 
exempel krävs ofta dubbelbemanning vid förflyttningar.

Daglig verksamhet har en stor betydelse för den enskilde kommuninvånaren avseende 
livskvalitet och delaktighet i samhället genom att bidra till en meningsfull sysselsättning. 
Insatsen kan innehålla både aktiviteter med habilitering och mer produktionsinriktade 
uppgifter och syftar till att utveckla den enskildes möjlighet till ett förvärvsarbete men många 
personer med funktionsnedsättning står utanför arbetsmarknaden. Här fyller den dagliga 
verksamhet en stor funktion för goda levnadsvanor hos den enskilde kommuninvånaren.

Barn och unga med funktionsnedsättning kan vara i behov av tillsyn efter skoldagens slut även 
när de blir äldre än skollagens gräns på 13 år. Barn och ungdomar har vid behov rätt till 
insatsen korttidstillsyn så länge de går i grundskola eller gymnasieskola. Insatsen, som bedrivs 
vid Skolskeppet, ger eleven en trygg och meningsfull fritidssysselsättning och erbjuds före och 
efter skolans, under lovdagar och studiedagar. Korttidstillsynen erbjuder en avkopplande och 
aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder. Den främjar social gemenskap, ger fysisk 
och psykisk stimulans. I samband med att denna insats nu erbjuds inom Lomma kommuns 
gränser har en ökad efterfrågan noterats. Det innebär att verksamheten vuxit kraftigt under 
det senaste året. Behovet av tillsyn kan variera mycket och måste därför kunna utformas på ett 
flexibelt sätt.

Korttidsvistelse är ytterligare en insats för barn och ungdomar. I Lomma erbjuds sedan 2019 
korttidsvistelse med övernattning i samma lokaler som korttidsvistelse, på Skolskeppet. 
Insatsen ger den enskilde rekreation och miljöombyte men ger också anhöriga avlastning. Idag 
finns barn och ungdomar mellan sju och tjugo år med olika behov vilket ställer höga krav på 
resurser för att säkerställa god kvalitet och en trygg miljö. I samband med att denna insats nu 
erbjuds inom Lomma kommuns gränser har en ökad efterfrågan noterats. Det innebär att 
denna verksamhet också vuxit kraftigt under det senaste året.
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Fritidsverksamheten erbjuder och arbetar för en aktiv fritid för personer tillhörande 
målgruppen inom LSS. Ett samarbete med Kultur-och fritidsnämnden skulle främja kommun 
invånarens kulturliv både som vuxen och för barn och ungdomar. Fritid ger glädje, avkoppling, 
gemenskap och spännande utmaningar och ska erbjudas kommunens alla invånare på lika 
villkor.

1.3 Förändringar i verksamheten
Socialnämnden står fortsatt inför stora utmaningar. Nedan följer ett urval gällande LSS-
verksamheten.

Inom socialnämndens gruppbostäder ser nämnden, som en följd av de boendes stigande ålder, 
ett ökat behov av stöd till de boende. Grundtanken inom LSS-verksamhet är att vårdtagaren 
ska göra så mycket som det går själv men i takt med att vårdtagarna åldras faller denna tanke 
och till del börjar behoven likna de behov som finns inom hemtjänst eller vid särskilda boende. 
Det innebär att det bemanningsbehovet ökar.

Utmaningarna med allt fler beviljade bistånd inom korttidsvistelse och korttidstillsyn som ska 
verkställas i egen regi kommer att kräva andra arbetssätt och ytterligare lokaler framåt. Det är 
inte tillfredställande att bedriva verksamhet med för stor åldersskillnad på barn och 
ungdomarna men inte heller med allt för stor skillnad i behov och utmaningar. Verksamheten 
måste vara trygg och säker och leda till resultat enligt lagens intentioner.

Det finns en tydlig ambition om att ta hem mer daglig verksamhet till egen regi. Det är 
nödvändigt att ha i minnet att målgruppen för daglig verksamhet är inte homogen utan det 
finns stora variationer i behov, ålder och egna förutsättningar. Att då skapa utvecklande och 
trygga miljöer för deltagarna kan innebära ett behov av att utöka antalet utbudsplatser. 
Samarbetet med arbetskonsulent som arbetar med individuellt utflyttade platser på olika 
företag eller annan arbetsplats i kommunen blir allt viktigare.

Nämnden har sett ökade behov av personlig assistans, avlösarservice och ledsagarservice. 
Behoven förväntas bli bestående eller till och med öka under kommande år.

1.4 Framtid
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).

I december 2018 presenterades förslag till förändringar i LSS-lagstiftningen från och med 2022, 
gällande bland annat 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. Beslut har dock 
inte tagits ännu.

Nämnden bedömer att det redan år 2024 föreligger behov av ett nytt LSS-boende, om sex 
lägenheter. De lägenheter som tillskapats under de senaste åren är redan ianspråktagna. Det 
innebär att personer i behov av stöd- eller gruppboende idag inte kan få det inom kommunens 
gränser. Frågan kring att flytta hemifrån till egen lägenhet är för många inom 
funktionshinderområdet ett stort steg och efterfrågan kommer ofta i samband med att det 
finns lägenheter att tillgå. Finns det inga lägenheter fortsätter invånaren att bo hemma vilket 
inte gynnar individens utveckling. Externa placeringar blir då alternativet vilket inte är 
gynnsamt varken för individen eller verksamheten då detta oftast är mycket långa placeringar.
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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 blir fler. I takt med att allt fler utbildningsplatser för elever med särskilda behov 
tillgodoses inom Lomma kommun ökar också behov av korttidstillsyn och korttidsvistelse inom 
kommunens gränser. Sedan Skolskeppet öppnats har behoven ökat markant till framför allt till 
korttidsvistelse.

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.  Detta 
löser dock inte hela behovet och daglig verksamhet är i behov av en ny lokal och 
personalförstärkning  som kan anpassas utifrån målgruppens stöd och behov.

1.5 Mål
 Lomma kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

1.6 Verksamhetsmått

 
Utfall 
2019

Budget 
2020

Budget 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Antal beviljade timmar:

- Personlig assistans enligt LSS 2 522 2 347 2 622 2 722 2 822 2 922

- Avlösarservice 438 340 340 340 340 340

- Ledsagarservice 422 420 420 420 420 420

Antal personer med:

- Personlig assistans enligt SFB 32 31 32 33 34 34

- Bostad med särskild service 43 42 43 43 43 47

- Daglig verksamhet 32 34 32 33 34 35

- Korttidstillsyn 14 15 15 16 17 18

- Korttidsvistelse 19 17 16 17 18 19

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




