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1 Övergripande frågor per nämnd 

1.1 Personalredovisning 

 
Sjukfrånvaron har legat ungefär på samma nivå de första sju månaderna 2019, runt 6%. 2018 
varierade sjukfrånvaron mer över året, mellan 3%-8%. Totalt är sjukfrånvaron 6.1% under 
perioden januari-juli och motsvarande siffra i fjol var 5.3%. Andelen långtidssjukfrånvaro (från 
och med dag 60) baserat på den totala sjukfrånvaron har också ökat 2019. Från 30.8% till 
36.6%. 
 
Ökningen kan dels härledas till hemtjänsten som ligger en bit över förvaltningens 
genomsnittliga sjukfrånvaro. Den kan även förklaras med en ökad andel långtidssjukskrivningar 
inom hemsjukvården under 2019. Även inom individ- och familjeomsorg visas, generellt sett, 
en högre sjukfrånvaro än snittet och av den en hög andel långtidssjukskrivna. 
 
Den något högre sjukfrånvaron inom hemtjänsten beror bland annat på att medarbetarna 
vistas i en infektionskänslig miljö där stor hänsyn behöver tas till brukarna. Arbetsmiljön är 
också förhållandevis tung jämfört med andra verksamhetsområden. 
  

 
Under perioden januari till augusti 2019 har antalet årsarbetare inom förvaltningen ökat 
markant. Ökningen är främst kopplad till övertagandet av hemtjänsten den 1 mars. I reella tal 
har antalet tillsvidareanställda årsarbetare under perioden ökat från 175 till 280. Antalet 
tillsvidareanställda har fortsatt öka något från mars till juli och även denna ökning är inom 
hemtjänsten. 
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Visstidsanställda inom förvaltningen är den 31 aug 2019 13.7% högre än vid samma tidpunkt 
förra året. Även här är största ökningen inom hemtjänsten. 
  

 
Övertagandet av hemtjänsten har ökat behovet av antalet timavlönade medarbetare. Under 
våren ger det i faktiska tal ytterligare ca 10 fler årsarbetare, timavlönade, jämfört med samma 
period förra året. Under sommaren är ökningen som mest 50 fler årsarbetare, timavlönade, 
jämfört med 2018. 
  
  

1.2 Effektivisering 
Effektiviseringen inom socialnämnden är verkställd genom 

• vakantsättning och senare indragning av avdelningschefstjänst (2017-), 900 tkr 
• att avdelningschef ersattes med enhetschef (2017), 200 tkr 
• indragning av avdelningschefstjänst, vid sammanslagning av IFO och Integration 

(2018), 900 tkr 
• indragning av en avdelningschefstjänst och tillsättning av två enhetschefer, vid 

justering av HVO-organisation (2019), -500 tkr. 
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1.3 Aktuellt / omvärlden 
• Inom samtliga enheter på avdelningen för Hälsa- vård och omsorg har årets sex första 

månader haft stort fokus på övertagandet av hemtjänst i kommunal regi vilket skedde 
1 mars 2019. Perioden har präglats av omsättning och rekrytering av såväl chefer som 
omvårdnadspersonal inom hemtjänsten. Detta har medfört stora utmaningar för 
organisation, ledning och styrning av verksamheten och påverkat såväl det 
ekonomiska utfallet som kvalitén i utförandet negativt. Arbetet med att skapa en 
kontinuerligt stabil hemtjänstverksamhet, samt vidtagna åtgärder för en budget i 
balans, har högsta prioritet och kommer att ge effekt under årets andra halvår. 
 

• Från och med  i höst träder det nya arbetssättet för bostadsförsörjning för målgruppen 
nyanlända i kraft, innebärande att kommunen tillhandahåller bostad under de två år 
den nyanlände omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsprogram och att den 
enskilde därefter förutsetts ordna eget boende i Lomma eller annan kommun. Det nya 
arbetssättet är en förutsättning för att, med ett begränsat tillgängligt bostadsbestånd, 
möjliggöra ett fortsatt bra mottagande av kommande nyanlända till Lomma. Under 
hösten kommer således hyreskontrakten för de personer som mottogs i kommunen 
under åren 2016-2017 att avslutas. Då den faktiska etableringstiden, och tiden till 
självförsörjning, i många fall är längre än den period Arbetsförmedlingen ansvarar för 
och finansierar, bedöms att flera av de personer som berörs av förändringen, kommer 
att vara i behov av fortsatt stöd i någon form från kommunen, för boende och 
försörjning. 
 

• Från och med 2018 gäller en ny överenskommelse mellan de skånska kommunerna 
och Region Skåne gällande betalningsansvar för patienter som skrivs ut från 
slutenvården. Från januari 2019 har denna överenskommelse fått genomslag för 
målgruppen vuxna med psykiatrisk problematik, ofta kombinerat med ett missbruk, 
innebärande en ökning av behovet av externt köpta tjänster och därmed ökade 
kostnader. För att häva kostnadsutvecklingen kommer nämndens 
socialpsykiatriverksamhet under hösten att arbeta med en omställning av 
verksamheten så att målgruppens behov av stöd i samband med utskrivningen från 
slutenvården, i så stor utsträckning som möjligt, kan tillgodoses i egen regi på 
hemmaplan. 

1.4 Uppföljningstema: Medarbetarundersöknng 
I socialförvaltningens senaste medarbetarundersökning skattas relationen till kollegor samt 
meningsfullhet och delaktighet högst. En hög andel upplever att de bidrar till något värdefullt i 
sitt arbete och att de får stöd från kollegor när man behöver det. Båda dessa områden är 
betydelsefulla för att skapa en stark kultur i organisationen och något att ta vara på. För att 
även fortsättningsvis ha ett högt engagemang hos medarbetare och ett gott kollegialt klimat 
ska förvaltningen arbeta för att ytterligare stärka öka vi-känslan. Det ska bland annat göras 
genom ökad kommunikation, såväl internt som externt. 
 
I medarbetarundersökningen har framförallt två områden pekats ut som mindre starka inom 
socialförvaltningen. Det är feedback och kommunikation samt autonomi. Medarbetarna pekar 
på bristen av att ha inflytande på beslut som påverkar arbetet samt på ett för högt 
arbetstempo. Gemensamt för förvaltningens avdelningar är också att medarbetarna upplever 
att de inte får feedback tillräckligt ofta. Utöver dessa två har även stressrelaterade symptom 
konstaterats på samtliga avdelningar. 
 
För att möta medarbetarnas upplevelse av brist på feedback kommer förvaltningen att stärka 
upp cheferna i sin roll att ge feedback. Under hösten-19 och våren-20 lyfts olika 
programpunkter in på chefsdagarna som handlar om att ge och ta feedback.  
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Frågorna kring autonomi kommer främst att hanteras avdelningsvis då arbetssituationerna ser 
väldigt olika ut och behöver ta sin utgångspunkt i respektive arbetsplats. 
 
Även om det kommunövergripande projektet PEPP har haft positiva effekter under året visar 
resultatet att socialförvaltningen även fortsättningsvis behöver arbeta aktivt med PEPP:s 
målsättningar. Detta för att bland annat möta det låga resultat för Hälsa som undersökningen 
visar. Under hösten tar ledningsgruppen fram en plan för hur arbetet ska leva kvar och 
utvecklas inom socialförvaltningen. 


	1 Övergripande frågor per nämnd
	1.1 Personalredovisning
	1.2 Effektivisering
	1.3 Aktuellt / omvärlden
	1.4 Uppföljningstema: Medarbetarundersöknng


