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1 Verksamhet 

Socialförvaltningen 
Den pandemi som präglat de senaste åren har gjort avtryck även detta årets första månader. 
Hög samhällssmitta har medfört att omsorgsverksamheten haft hög frånvaro. Frånvaron har 
berott på såväl egen sjukdom hos medarbetarna som på den familjekarens som föreskrivits. 
Tidvis har verksamheten haft så mycket som 50% frånvaro vilket är en utmaning i verksamhet 
som inte kan låta bli att sätta in ersättare eller stängas. Verksamheten har arbetat efter strikt 
prioriteringsordning, medarbetare har flyttats mellan verksamheter och övertid har använts i 
stor utsträckning för att hantera de arbetsuppgifterna med högst prioritet. 
 
Heltid som norm finns med i verksamhetens alla strategiska beslut under året som har relation 
till rekrytering, bemanning, schema och budget. 
 
LSS 
Arbetet inom funktionsstöd handlar om att jobba vidare med att utveckla verksamheten för att 
stärka trygghet, kvalitet och hållbarhet för berörda målgrupper i kommunen. 
 
Verksamhetsanpassning av en ny gruppbostad pågår med målsättningen att vara i drift i höst. 
Gruppbostaden ska erbjuda bostäder för personer med mycket omfattande fysiska och 
psykiska funktionsnedsättningar men även för personer med autism. 
 
Arbetet med att säkerställa en daglig verksamhet möter aktuella målgrupper fortsätter. Under 
årets första månader har Rosa villan öppnat för deltagare i Medvind och planering kring start 
för övriga deltagare pågår. Driftstart för Rosa villan i sin helhet kommer också innebära att nya 
aktiviteter och samarbeten startas även på kvällar och helger. 
 
IFO 
Under årets första månader har avdelningen fortsatt arbeta förebyggande, både inom 
socialförvaltningen med individ- och gruppinsatser som i förvaltningsövergripande samverkan 
med bland annat skolans team för barn med problematisk skolfrånvaro. 
 
En arbetsgrupp kring arbetet med våld och heder har skapats i syfte att förbättra 
uppmärksammandet av eventuella skyddsbehov bland våldsutsatta samt för att förebygga 
problematiken. Skyddat boende har hittills inte använts. 
 
Avdelningen har påbörjat ett omfattande arbete med att skapa en beredskap för mottagandet 
av flyktingar från Ukraina. Verksamheten har under perioden fått ställa om delar av arbetet för 
detta. 
 
HVO 
En ny geografisk områdesindelning inom hemtjänsten är genomförd. Det innebär mindre 
enheter, det vill säga färre invånare och medarbetare per enhetschef att ansvara för. Detta 
innebär att enhetscheferna får mer hanterbart antal medarbetare att arbetsleda genom 
stöttning, coachning och vägledning.  Det möjliggör också en bättre dialog och kommunikation 
med brukare och anhöriga. Inom varje område har också mindre hemtjänstteam bildats. 
Teamen har en samlad och god kännedom om samtliga brukare kopplat till respektive team.  
Den geografiska områdesindelningen är också gjord inför satsningen med multiprofessionella 
team. Områdesförändringen innebär att hemtjänsten i Lomma förändrats från två till tre 
hemtjänstområden och förändringen är densamma för arbetsterapeuter fysioterapeuter och 
sjuksköterskor. Bjärred är ett hemtjänstområde. Multiprofessionella team kommer att införas 
under året. 
 
Inför 2022 har ledningsstrukturen stärkts inom särskilt boende. Två särskilda boende har 
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många boende och därmed många medarbetare. För att säkerställa kvalitet för de boende och 
säkra en god arbetsmiljö har medel avsatts för ytterligare enhetschef på vardera av dessa 
större boende. Det betyder att äldreomsorgen sammantaget förstärkts med fyra enhetschefer 
de senaste åren i syfte att uppnå hög kvalitet för brukaren och god arbetsmiljö för 
medarbetare och chef. 
 
Verksamheten i Bjärred står inför utmaningar med bland annat rekrytering då 
bussförbindelserna är dåliga kvällar och helger. Medarbetare väljer att arbeta i andra 
kommuner eller att arbeta i Lomma där det finns tågförbindelser.  
 
Öppen verksamhet för socialpsykiatrin övergick till den förebyggande verksamheten vid 
årsskiftet och den bedrivs nu på Havsblick i nya lokaler och med ett nytt namn, Mötesplats 
Centrum. Även secondhandbutiken i Trivselhuset flyttade ner till Havsblick och heter nu "Den 
lilla butiken på Havsblick". Sysselsättningen i butiken har gett positiva möjligheter till 
samarbete med funktionsstöd och jobbcoacher. För närvarande finns två personer sysselsatta i 
butiken. 
 
I samband med att öppen verksamhet social psykiatri övergick till den förebyggande 
verksamheten breddade även anhörigstödet sin målgrupp och nu är även anhöriga till 
personer inom socialpsykiatrin välkomna. 
  

1.1 Ytterligare information till nämnden 

LSS 
Början av 2022 har fortsatt i samma anda som verksamheten avslutade 2021 det vill säga med 
ett bibehållet fokus på utveckling i hela avdelningen. Arbetet inom funktionsstöd handlar om 
att utveckla verksamheten för att på så vis stärka trygghet, kvalitet och hållbarhet för berörda 
målgrupper i kommunen. 
 
Verksamheten arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling och att systematisera 
utbildningsinsatser inom områden som rör aktuella frågor. Det är områden som bland annat 
rör social dokumentation, avvikelser, bemötande och teckenspråk.  
 
Arbetet med att utveckla nya bostäder fortgår. Att verksamhetsanpassa före detta Bildrike 
förskola till en ny gruppbostad, Lillevångsgatan fortlöper och målsättningen är att boendet ska 
vara i drift i höst. Detta boende kommer att erbjuda bostäder för personer med mycket 
omfattande fysiska och psykiska funktionsnedsättningar men även för personer med autism.  
Det pågående boendeutvecklingsarbetet handlar om att säkerställa tillgänglighet, säkra 
förutsättningar för ett tryggt och gott boende oavsett boendeform samt att oavsett 
funktionsförutsättning bättre matcha och kvalitetssäkra boendebehoven långsiktigt.  
 
Det har också under perioden inkommit nya ansökningar om daglig verksamhet där den 
enskildas behov är stora varvid den pågående utvecklingen av verksamheten försöker 
balansera och ta höjd för dessa nya behov. 
 
Skolskeppet (korttidstillsyn och korttidsvistelse) har nya ansökningar på väg in och detta 
synliggör en bild om behov av två utvecklingsområden på Skolskeppet och inom 
korttidsvistelse och tillsyn. De ena frågan rör att växa med en inriktning specifikt mot autism 
och den andra rör ålder och huruvida verksamheten ska förhålla sig till perspektiven barn 
respektive unga vuxna. 
 
Myndighet inom LSS har arbetat systematiskt med att hantera och arbeta ikapp obalanserna i 
de långa handläggningstiderna som funnits bakåt i tiden.  Därutöver har myndighet börjat året 
med att initiera ny samverkan med fler verksamheter inom kommunen så som integration och 
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barn och skola utifrån ansatsen om att förstärka arbetet kring den enskildas behov och 
förutsättningar. 

IFO 
Precis som tidigare under Covid-pandemin ha haft en påverkan på verksamheten då samhället 
hade restriktioner. Pandemin är något som analyser visat kan ha minskat antal 
orosanmälningar kring barn då det fanns möjlighet för vårdnadshavare att hålla barn undan 
skola och myndigheter. Nedstängningen kan även haft en påverkan på anmälningarna kring 
våld i nära relation då det varit svårare för den våldsutsatta att söka hjälp, då hemmavarande 
kan ha ökat den kontroll våldsutövare utför. 

Verksamheten har haft nödvändiga men kostsamma SIS-placeringar för såväl vuxen som barn. I 
övrigt har det genomförts ett påtagligt arbete med att använda interna resurser framför 
externa. Intern öppenvård används i princip uteslutande. 

Under perioden har det varit ett stadigt inflöde av biståndsuppdrag till den egna öppenvården 
som utöver detta har genomfört biståndslösa råd- och stödsamtal samt startat upp 
gruppverksamheter. Verksamheten förbereder sig nu för att i samverkan med LSS utveckla 
arbetet kring samsjuklighet. 

Kostnader för det ekonomiska bistånd som utbetalats till hushållen har stigit något under 
perioden. Antalet hushåll som erhåller bistånd är inte fler, däremot har antalet individer ökat 
något. 

Avdelningen har påbörjat ett omfattande arbete med att skapa en beredskap för mottagandet 
av flyktingar från Ukraina. Verksamheten har under perioden fått ställa om delar av arbetet för 
detta. 

Inom IFO kommer all myndighetsutövning att samlas i en verksamhet under året och 
förberedelser för detta pågår. 

HVO 
Särskilda boende slogs ihop med hemtjänsten from 1 januari 2022. Tillsammans bildar de båda 
verksamhetsområdena en samlad äldreomsorg i Lomma kommun. De omedelbara effekterna 
är ett kraftfullt och enat arbete med kompetensförsörjning och kompetensutveckling.  

Ett schemaplaneringssystem implementerades under 2021. Systemet avser att planera 
scheman som utgår från verksamhetens, det vill säga invånarens, behov i syfte att säkerställa 
en ändamålsenlig och kostnadseffektiv bemanning. Det har dock konstaterats under våren att 
det ännu inte används på ett helt ändamålsenligt sätt och det finns diskrepanser mellan 
bemanningsbehov och planerad bemanning i systemet.  

En ny geografisk indelning för hemtjänsten är genomförd. Det innebär mindre enheter, färre 
medarbetare för enhetschef att hantera och färre kommuninvånare att ansvara för. Det i sin 
tur innebär att varje enhetschef får en mer hanterbar grupp medarbetare att stötta, vägleda 
och coacha. Det möjliggör också en bättre dialog och kommunikation med brukare och 
anhöriga eftersom antalet är färre. Medarbetarna har dessutom, i de flesta enheterna, bildat 
mindre hemtjänstteam. Teamen har en samlad och god kännedomen om samtliga brukare 
kopplad till respektive team. Under våren kommer samtliga enheter ha bildat mindre 
hemtjänstteam.   

Äldreomsorg samt avdelningen för HSL, korttid och myndighet är i en process med att bygga 
en bättre struktur för att kunna samverka och samordna insatser från olika professioner runt 
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hemtjänstens och särskilda boendes brukare. Det är projektet multiprofessionella team som nu 
implementeras.  

Hemtjänsten har, precis som i höstas en pågående rekryteringsprocess igång för nyrekrytering 
av verksamhetsplanerare och enhetschefer. Men även vård- och omsorgspersonal rekryteras 
frekvent. Just rekrytering har varit och är ett ständigt pågående arbete som kräver mycket tid 
och resurser från chef och verksamhet.  

Två av fyra särskilda boende är betydligt större, med såväl fler boende som fler medarbetare. 
För att enhetschef ska lyckas i sitt uppdrag mad att säkerställa kvalitet i vård- och 
omsorgsinsatserna och säkra en god och hållbar arbetsmiljö så fordras ett rimligt antal 
medarbetare och en hanterbar storlek på verksamheten. Med en avdelningschef i stället för 
två har möjligheten givits att utöka antalet enhetschefer. Sammantaget har antalet 
enhetschefer inom äldreomsorgen planerats att öka från sex till tio sedan 2021. En viktig 
satsning för att tillförsäkra invånaren god kvalitet. 

Under våren 2022 har en satsning på kost och måltid påbörjats. En inspirations- och 
utbildningsdag i mat och måltid har genomförts för medarbetarna som uppstartstart följt av 
utbildning för all personal som kommer fortlöpa. En projektgrupp är tillsatt och en biträdande 
kostchef samfinansieras av UKF och SF i syfte att gemensamt utveckla mat och 
måltidssituationen i äldreomsorgen.   

Inom kort kommer varje särskilt boende ha aktivitetsombud på respektive 
avdelning. Aktivitetsombuden ska inspirera övrig personal att vara med och utveckla det 
sociala innehållet samt planera och genomföra aktiviteter och trevliga vardagshändelser för de 
äldre. Förebyggandeenheten har bidragit med aktivitetssamordnare för att komma i gång med 
arbetet.  

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron för nämnden har hitintills varit 12,2%, per februari (en månads eftersläpning), 
vilket kan jämföras med en sjukfrånvaro på 8,9% för motsvarande period 2021. Värst drabbade 
har HVO varit med sjukfrånvaro på 13,3%, där såväl hemtjänsten som särskilt boende har haft 
en sjukfrånvaro på över 15%. 
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2 Ekonomi 

2.1 Utfall/Prognos 

Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostn i tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Fg helår 

Individ- och familjeomsorg -16 166 -16 953 787 -66 225 -66 725 500 -63 882

Hälsa- vård och omsorg -65 093 -59 232 -5 861 -245 113 -235 413 -9 700 -257 424

LSS-verksamhet -18 216 -18 373 157 -74 595 -74 295 -300 -68 955

SUMMA -99 475 -94 558 -4 917 -385 933 -376 433 -9 500 -390 261

Investeringar, utgift -158 -797 639 -3 187 -3 187 0 -2 013

2.2 Resultatrapport utfall/prognos 

Resultatrapport UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostnader i tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Fg helår 

Intäkter 54 563 51 765 2 798 207 863 206 863 1 000 217 886 

Summa intäkter 54 563 51 765 2 798 207 863 206 863 1 000 217 886 

Personalkostnader -75 622 -69 512 -6 110 -284 758 -277 458 -7 300 -288 369

Hyror -9 661 -9 652 -9 -38 609 -38 609 0 -38 857

Varor, bidrag och tjänster -68 301 -66 706 -1 595 -268 616 -265 416 -3 200 -279 526

Avskrivningar och internränta -420 -453 33 -1 813 -1 813 0 -1 375

Övrigt -33 0 -33 0 0 0 -20

Summa kostnader -154 037 -146 323 -7 714 -593 796 -583 296 -10 500 -608 147

Summa Totalt -99 474 -94 558 -4 916 -385 933 -376 433 -9 500 -390 261

2.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till KS/KF 

Sammanfattande kommentarer till utfall och prognos till KS/KF 

Nämnden har en negativ budgetavvikelse på 4,9 mnkr för perioden. Budgetavvikelsen 
inkluderar en negativ förändrad semesterskuld på motsvarande 3,5 mnkr. 
Semesterlöneskulden upparbetas under våren för att sedan minska igen under 
semesterperioden, det vill säga sommaren. 

Prognosen för nämnden på helåret är en negativ budgetavvikelse om 9,5 mnkr. 

LSS 
LSS verksamheten visar en positiv avvikelse mot budgeten om knappt 0,2 mnkr för det första 
kvartalet. Detta inkluderarar semesterlöneskuld motsvarande 0,3 mnkr. 

De största avvikelserna avser personalkostnader som avviker positivt med 0,9 mnkr vilket till 
största det beror på vakanta tjänster som kommer att tillsättas under året. Varor, bidrag och 
tjänster avviker negativt mot budget med 0,5 mnkr vilket till stor del avser externa placeringar 
som inte kan hanteras i egen regi. 

Prognosen för helåret efter tre månader gällande LSS-verksamheten är en negativ avvikelse 
mot budget om 0,3 mnkr. 

Den positiva avvikelsen på personalkostnaderna kommer att öka något innan tjänsterna är 
tillsatta, dock kommer de externa placeringarna att avvika negativt eftersom där tillkommer 
korttidstillsynsplaceringar. 
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IFO 
IFO verksamheten visar en positiv avvikelse mot budgeten om knappt 0,8 mnkr för det första 
kvartalet. Detta inkluderar semesterlöneskuld motsvarar 0,6 mnkr. 

Utfallet beror på att verksamheten haft ett mindre antal placeringar inom familjehem och 
skyddsärenden samt något högre intäkter från Migrationsverket än budgeterat.  

Inom verksamheten finns det lägre personalkostnader då en tjänst vid öppenvården är vakant 
och kommer att tillsattas i samband med utvecklingen av arbetet kring samsjuklighet.  

Kostnader för ekonomiskt bistånd ökat något främst gällande utbetalning per hushåll och 
utöver det har det utbetalats en del kostsamma tandvårdsärenden. 

Avdelningen har påbörjat ett omfattande arbete med att skapa en beredskap för mottagandet 
av flyktingar från Ukraina. Kostnader för upprustning av evakueringsbostäder och initialt 
mottagande har belastat verksamheten med 0,2 mnkr. 

Prognosen för IFO-verksamheten är en positiv avvikelse om 0,5 mnkr. Avvikelsen beror främst 
på att personalkostnaderna kommer att ha en fortsatt positiv avvikelse medan varor, bidrag 
och tjänster kommer att ha en negativ avvikelse då det ekonomiska biståndet kommer att 
fortsätta öka under året. 

HVO 
HVO verksamheten visar en negativ avvikelse mot budgeten med knappt 5,9 mnkr för det 
första kvartalet. Detta inkluderar en semesterlöneskuld motsvarar 2,5 mnkr. 

Förbyggandeverksamheten följer budget förutom avseende kostnaden för verksamhetsresor 
inom kommunen, där förväntas ett underskott på 0,3 mnkr. Verksamhetsresor nyttjas till och 
från dagvården för personer med kognitiv svikt. Ett nytt avtal som började gälla i slutet av 2021 
har medfört ökade kostnader för socialnämnden medan det var fördelaktigt för barn- och 
utbildningsnämndens vidkommande. 

För sjuksköterskeverksamheten ligger det största underskotten inom sjuklöner, 
övertidsersättning, OB-tillägg och vakanser som tvingats lösas med befintliga medarbetare. 
Under januari och februari då pandemin nådde sin topp var frånvaron och 
övertidsersättningarna höga. Frånvaron har var är över tid cirka 14% men tidvis så hög som 
40%. 

Äldreomsorgens underskott härrör från allt för hög bemanning relaterat till budget, sjuklöner, 
övertidsersättning och vakanser som tvingats lösas med befintliga medarbetare. Även om 
pandemins återverkningar i samhället minskat finns det fortsatt negativa konsekvenser i 
verksamheten vilket medfört merkostnader motsvarande 0,8 mnkr för årets tre första 
månader. Vak dygnet runt hos enskilda individer är kostnadsdrivande inom särskilt boende. 

Sammanfattning av åtgärder för bokslut i balans till KS/KF 

För att få budget i balans inom förebyggandeenheten eftersöks alternativ till befintliga 

verksamhetsresor. Omvärldsbevakning är påbörjad för att inhämta mer kunskap men det är 

svårt att bryta avtal som föregåtts av en upphandling. 

När det gäller sjuksköterskeenheten krävs fortsatt arbete med sjuksköterskans uppdrag i 
kommunen. Tröskelprincipen, en väg in, personcentrerad vård, god nära vård, ökad samverkan 
med primärvården, utbildning/kompetenshöjning för vårdpersonalen liksom en anpassning till 
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multiprofessionella team. 
 
Äldreomsorg 
Avvikelsen består till största del av höga personalkostnader. En oberäknat hög sjukfrånvaro på 
över 50% och otillräckligt med vikarier har genererat en alarmerat hög övertid.  
 
Okunskap i att bemanna och schemalägga kostnadseffektivt kvarstår liksom att använda det 
schemaläggningssystem som anskaffats. En intern kompetensöverföring samt extern 
utbildning och i schemaläggningssystemet är planerad under våren 2022 liksom att ta hjälp i 
att lägga korrekta schema för samtlig omvårdnadspersonal. 
 
Samverkan mellan rehabiliteringsverksamheten och äldreomsorgen ska stärkas och hjälpmedel 
ska användas för att minska behovet av dubbelbemanning. 
 
Det fordras ett visst antal delegerade medarbetare för att få till en kostnadseffektiv 
bemanning och samverkan med sjuksköterskorna ska förbättras. 
 
En systematisk uppföljning av kostnad för utförda insatser i nivå 3 och 4 kommer att 
genomföras under våren då dessa ersättningsnivåer sannolikt inte är tillräckliga då 
vårdtyngden i dessa nivåer är hög. Detta påverkar inte utfallet i sig men är viktig utifrån 
verksamhetens förståelse för finansieringsformen. 
 
En strukturerad och systematisk uppföljning av brukares status, beviljade beslut och insatser 
utifrån behov har påbörjats med verksamhetsplanerare och biståndshandläggare. Syftet är att 
säkerställa att rätt insatser utförs utifrån brukarens behov. Det ska även säkerställas att 
verksamheten arbetar proaktivt för att behålla självständighet och autonomi. Främst utifrån 
ett etiskt och humant perspektiv men också utifrån ett kostnadseffektivt sätt och att 
resurserna fördelas där behovet är som störts. 
 

2.4 Kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till egen nämnd 

Kommentar och analys av utfallet och prognos till egen nämnd 

Nämnden har en negativ budgetavvikelse på 4,9 mnkr för perioden. Budgetavvikelsen 
inkluderar en negativ förändrad semesterskuld på motsvarande 3,5 mnkr.  
Prognosen för nämnden på helåret är en negativ budgetavvikelse om 9,5 mnkr. 
 
IFO 
Verksamheten har samtidigt haft nödvändiga men kostsamma SIS-placeringar för såväl vuxen 
som barn (LVU och LVM ). 
 
Innevarande år är precis som 2021 inte ett normalår med anledning av Covic-pandemin. Kriget 
i Ukraina och den väntande ökningen av flyktingmottagning adderar till osäkerhet i 
prognoserna, varför det inte är möjlighet att med säkerhet dra långtgående slutsatser om 
budget och utfall. 
 
LSS 
Det pågår flertalet olika processer inom avdelningen för funktionsstöd för att möta upp eller 
förändra underskotten och därmed få en budget i balans. Det är dock viktigt att understryka 
att de två större underskotten det vill säga externa placeringar och kostnader för personlig 
assistans (lss) inte bär någon "snabb och enkel åtgärd". 
 
För att på sikt få en budget i balans utgör ett prioriterat område under året att inte bara 
säkerställa balanserna i avdelningens budget utan också genomlysa att rätt resurser är fördelat 
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på rätt området eller insats. Det pågår ett stort arbete med att omvandla och utveckla frågan 
kring bostäder inom avdelningen för att möta aktuella men också kommande behov. Detta är 
ett utvecklingsarbete som syftar till att öka antalet bostäder och boendeprofiler i kommunen 
men också att skapa bättre förutsättningar för service- och gruppbostäder att på hemmaplan 
arbeta med de målgrupper som idag har externa placeringar. Detta kan idag vara på grund av 
avsaknad av bostäder, bristande kompetens och förutsättningar i intern regi.  
 
Målsättningen är att framöver ha en kvalitativ och profilinriktad boendestruktur och daglig 
verksamhet som möjliggör att aktuella som framtida målgrupper ska erbjudas boende och 
meningsfull sysselsättning i intern regi oavsett personkrets eller behov. Om tilltänkt förändring 
löper på väl kring den boendeutveckling som startade våren 2021 så kommer kapaciteten att 
utökas i verksamheten och därmed möjliggöra förändringar i budget, innan året är slut. Med 
detta sagt är det viktigt att understryka att full kapacitet för boendeprocessens olika effekter 
för belysas löpande, men kanske utvärderas först på lite längre sikt.  
 
När det gäller budgetavvikelserna inom personlig assistans pågår ett arbete med genomlysning 
av aktuella ärenden för att på så vis se över beslutsgrunder och behov. Ett fortsatt arbete görs 
också av vad gäller helheten kring personlig assistans med målbild om att bland annat 
framöver skapa förutsättningar för att också kunna erbjuda personlig assistans i egen regi och 
därmed kunna påverka utfallet. Detta är dock ett komplext åtgärdsarbete då det helt enkelt 
finns fler brukare i behov av personlig assistans inom LSS än vad budgeten idag medger. 
 

Åtgärder för bokslut i balans. 

För att få budget i balans för förebyggandeverksamheten eftersöks alternativ till upphandlade 
verksamhetsresor och en omvärldsbevakning är påbörjad för att inhämta kunskap. Att 
använda färdtjänst, i stället för kommunresor till och från dagverksamheten kan bli ett av 
alternativen. 
 
När det gäller sjuksköterskor är utmaningen större. Sjuksköterskor är svårrekryterade och det 
kan komma behövas göra vissa satsningar på denna yrkesgrupp. Arbetet som sjuksköterska i 
Lomma kommun ska upplevas attraktivt så att sjuksköterskorna trivs och kan utvecklas och ta 
del av kompetensutvecklingen. Sjuksköterskorna är en del i satsningen av 
utbildningsprogrammet för omvårdnadspersonal. Satsningen kommer att bidra till att 
deltagande sjuksköterskor kommer att behövas ersättas. 
 
Inom äldreomsorgen kommer experthjälp inom schemaläggning att användas. Att 
schemalägga dygnetruntverksamhet är inte intuitivt och eftersom kommunen inte haft denna 
typ av verksamhet på många år har den kunskapen inom egen verksamhet försvunnit.  
Verksamheten har ett utmärkt system att schemalägga efter invånarens och 
verksamhetensbehov men schemaläggning är en komplex fråga och extern kompetens behövs.  

3 Investeringar 


