
Åtgärdsplan för en ekonomi i balans för Socialnämnden –
efter redovisningen avseende kvartal 1

Bakgrund:
Socialnämnden uppvisade ett resultat för 2019 om -25,2 mnkr. För 2020 utökades 
budgetramen med 17,0 mnkr, till 345,3 mnkr. Under året har det tillskjutits ytterligare 4,8 
mnkr avseende omställningsarbete, förberedelse i samband med hemtagande av SÄBO 2021 
samt välfärdspengar, vilket ger en nuvarande budgetram om 350,1 mnkr.

Ett omställningsarbete påbörjades redan under senhösten 2019. Arbetet tog avstamp i de 
brister som uppdagats i den genomlysning som gjordes under vår och sommar 2019. 
Genomlysningen identifierar en rad brister, men samtliga förbättringsområden kräver 
ytterligare underlag för att säkra att verksamheten vidtar rätt åtgärder. Utöver de områden 
som synliggörs i genomlysningen har perioden präglats av en icke obetydlig omsättning på 
chefer och nyckelpersoner. Medarbetarna har haft mellan en och tre månaders 
uppsägningstid och en rekrytering tar mellan fem och sex månader, varvid glapp skapas i 
organisationen mellan funktioner och personer. Rekryteringar är därutöver dyrt, både i rent 
ekonomiska termer, men också i form av tappad utvecklingskraft. Det betyder i sin helhet att 
verksamheten till del haft vakanta poster, vilket ger som effekt att (inte minst) 
utvecklingsarbetet inte kan drivas så intensivt som tänkt, då den operativa verksamheten 
måste fungera 24 timmar per dygn, 365 dagar om året.

Brister i övertagandet av hemtjänsten har varit en utmaning under hela 2019. Verksamheten 
har lidit av att strukturer och rutiner inte varit på plats i samband med övertagandet och det 
har skapat en mindre bra arbetssituation för såväl chefer som medarbetare i organisationen. 
Samtliga chefer, som redan vid övertagande var för få till antalet, var därtill på plats först i 
oktober, sju månader efter övertaget. Det kan konstateras att det är avsevärt mindre effektivt 
att få allt på plats medan verksamheten bedrivs än det hade varit att ha det på plats inför 
starten. Det närvarande, strukturerade och utvecklande ledarskapet som är en 
framgångsfaktor har därmed fått stå tillbaka till förmån för att lösa akuta händelser och 
rekrytering. 

Genomlysningen påtalade att mycket aktiviteter eller projekt sätts igång, men mindre 
genomförs. Socialförvaltningen har därför inför 2020 valt att göra en genomarbetad 
verksamhetsplan och sedan förhålla sig till den. Socialförvaltningen har för 2020 identifierat 
de viktigaste bristerna att arbeta vidare med och fört in dem i verksamhetsplanen för 2020, 
se bilaga 1.

Redan vidtagna åtgärder
Att ställa om Socialnämndens verksamhet för att nå en ekonomi i balans är ett långsiktigt 
arbete och det kommer inte att komma snabba resultat på ekonomin för 2020. Att i grunden 
identifiera vilka områden som ska förändras tar tid både vad gäller arbetet med att utreda hur 
processer förhåller sig och vad i bristerna i genomförandet ligger, men än mer i termer av 
implementering. Om detta arbete skyndas på är risken överhängande att det blir dyrare i 
slutändan. Därför måste Socialtjänstens omställningsarbete präglas av en förståelse att det 
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inte, som helhet, finns snabba lösningar på komplex problematik. Ett förändringsarbete tar 
tid, men kommer generera goda omkostnader i det längre perspektivet. 

Det är angeläget att ha med sig att den organisation som fanns under 2019 inte var 
ändamålsenlig. Av den anledningen justerades organisationen under hösten och den nya 
organisationen började gälla för 2020. Bristerna som identifierades var bland annat att 
området ”HVO” var orimligt stort att ligga under en avdelningschef. Det ledde till att 
avdelningschefen valde att avsluta sin anställning. Vidare var även planeringen för antal 
hemtjänstområden inom HVO för snäv. Besluten för att skapa stora områden med färre 
enhetschefer baserades på behovet av att snabbt effektivisera under 2019. Tyvärr kom detta 
att visa sig bli kontraproduktivt. Organisationsförändringen är fastställd, men medarbetarna 
är ännu inte på plats vilket innebär att de positiva effekter som beräknas ske ännu inte trätt 
ikraft. Nya avdelningschefer beräknas vara på plats i mitten av maj. Enhetschefer inom 
hemtjänsten kommer inte att vara fulltaliga förrän i början av hösten. De effekter som kan 
komma av att organisationen, som struktur, är i balans kan inte börja verka förens rätt händer 
är på rätt plats varvid eftersläpning kring förändringar inom hemtjänsten kan bli aktuella. Å 
andra sidan kan rätt händer ta igen förlorad tid. Inom hemtjänstens område har redan viss 
effektivitet ökat i enlighet med förslaget i genomlysningen. Detta har dock inte gett full effekt 
varför fortsatt utredning är påkallat.

Inför 2020 antog socialnämnden nya riktlinjer för handläggning och utförande av bistånd 
enligt socialtjänstlagen för äldre och personer med funktionsnedsättning. Dessa har trätt i 
kraft men det är viktigt att förstå att det är nya beslut som baseras på denna riktlinje. Redan 
fattade gynnande beslut ändras inte automatiskt på grund av nya riktlinjer utan de gamla 
besluten fasas ut successivt. 

Under våren 2020 har en gemensam workshop påbörjats mellan ekonomi och socialchefens 
ledningsgrupp, för att stärka förståelsen mellan verksamheterna och dess utförande. Planen 
var att arbeta processtärkande vid tre tillfällen, men tyvärr fick denna insats skjutas på då 
planeringen för ett utbrott i Covid-19 tog all tid i anspråk för ledningsgruppen. Ett omtag i 
detta utvecklingsarbete får göras framgent igen, då situationen kring Covid-19 lugnat sig 
något. En stor fördel när det gäller det ekonomiska arbetet är att socialförvaltningen sedan 
mars fått ett annat ekonomistöd. Detta kommer att generera framgång i den helt nödvändiga 
dialogen mellan ekonomiavdelningen och socialförvaltningen framöver. Att på ett 
konstruktivt sätt kunna diskutera fördelar och nackdelar med åtgärder och dess effekter 
mellan ekonomer och berörda chefer skapar en förståelse och en möjlighet att ta chefsansvar 
för utvecklingen och kommer på sikt synas på budgetraderna. 

Under hösten 2019 initierade Socialförvaltningen en granskning av inlämnade 
verksamhetsstatistik och kommunens räkenskapssammandrag för att kvalitetssäkra 
kommunens avgifter inom LSS-utjämningssystemet. Det gav en kostnadsminskning om cirka 
1,8–2,0 mnkr för kommunstyrelsen. Trots att effekten inte syns i socialförvaltningens ekonomi 
så prioriterades detta arbete då det på totalen ger effekt för kommunen. 

En djupdykning i genomlysningens påståenden kring obalansen mellan ”chefer och stöd” 
pågår, då verksamheten inte fullt ut känner igen beskrivningen. Att säkra sakkompetens och 



stöd runt cheferna i organisationen är nödvändigt för att cheferna ska kunna ägna sig åt att 
vara chefer och ledare med de ansvarsområden som ankommer på det. Det värdeskapande 
uppdraget gentemot medarbetare och invånare får inte nedprioriteras till förmån för 
administrativ hantering av frågor som kan hanteras minst lika bra av en annan funktion. 

Socialnämnden och socialförvaltningen har sedan hösten 2019 arbetat med att bygga 
ömsesidigt förtroende. Detta har skett både i form av en utveckling av beslutsunderlag, men 
också i den dialog som förs både på och utanför mötesarenan. Utifrån det arbete som 
socialförvaltningen även driver kring det systematiska kvalitetsarbetet så finns en förhoppning 
om att socialnämnden och socialförvaltningen (genom sina chefer) minst en gång om året ska 
mötas i en lagstämma där genomgång av året presenteras och fokusområden framåt lyfts.  

Socialförvaltningen har även initierat ett arbete kring att skapa en tydlighet i ledarskapet, 
stärka professionaliteten i alla led, skapa en ledningsstruktur och stärka chefer genom tillit i 
något som i det systematiska kvalitetsarbetet kallas för ”Lagbygget”. I det arbetet ingår, i hela 
förvaltningen, att kvalitetssäkra ”invånaren i centrum”, chefsutveckling, tillsammanskap för 
att nå längre och minska stuprörstänket över och mellan avdelningar och förvaltningar. Syftet 
med denna utveckling är vidare att samtliga chefer ska få verktygen i sitt ledarskap att vara 
den närvarande ledaren, förmedla arbetsglädje och hjälpa oss alla att bibehålla rätt attityd 
och bemötande i alla våra möten, trots eventuella motgångar. Detta arbete och stärka sätt att 
verka som chef och ledare ska sedan ”rinna ner” genom organisationen till alla medarbetarna 
genom enhetscheferna. Då det systematiska kvalitetsarbetet gäller hela förvaltningen 
kommer givet särskilda insatser i form av ”Laglärande” genomföras för alla medarbetare på 
socialförvaltningen, i enighet med de frågor som är prioriterade för socialförvaltningen dvs. 
arbetsglädje, attityder och bemötande.  

Åtgärder för en ekonomi i balans
Individ- och familjeomsorg
Individ och familjeomsorg uppvisar ett positivt resultat efter årets tre första månader. Dock är 
budgeten snäv och det finns inga medel för oförutsedda händelser vilka är vanliga i denna typ 
av verksamhet. Därför vidtar verksamheten redan nu åtgärder för att kunna hålla en ekonomi 
i balans.

Som ett led i att möta ökad arbetslöshet i befolkningen rekryteras en 
arbetsmarknadskonsulent vilken finns med i budget 2020. Socialförvaltningen har också fått i 
uppdrag att utreda behov av, samt organisering av en arbetsmarknadsenhet för att 
kommunen än bättre ska kunna möta kommande behov. Att människor kommer i arbete är 
en faktor som är central och avgörande för att individer såväl som samhället ska må bra. Det 
går inte att sätta en besparing i kronor räknat på detta då vinsterna av arbetet kommer att ge 
effekt i samhället i stort.

Digitalisering och automatisering av ekonomiskt bistånd samt implementering av riktlinjer för 
handläggning av ekonomiskt bistånd kommer att medverka till effektivare handläggning. Fler 
ärenden kommer att kunna handläggas av befintlig bemanning. Detta är viktigt med tanke på 
de utmaningar verksamheten står inför. Denna insats kommer inte att generera en ren 



besparing. Dock kommer verksamheten att kunna ta hand om fler ärende inom ramen för 
samma bemanning.

Omfattande kompetensutveckling av den interna öppenvården innebär att fler komplexa 
ärenden kan verkställas av befintlig verksamhet, med andra ord mindre köpt vård. Det går inte 
att sätta en exakt besparing i kronor av detta men det kommer att ge ytterligare möjligheter 
för fler att få insatser på hemmaplan i Lomma kommun. Effekterna av det arbete som 
påbörjades under 2019 fortsätter helt enkelt att ge effekt under 2020

Avdelningen har också fortsatt arbetet med att skapa en effektivare organisation genom att 
införa Previct, Uscreen och Barnsam, som innebär att handläggning blir effektivare, effekterna 
av barnplaceringar kan mätas och beroendevård utföras på distans.

Previct är ett behandlingsverktyg som dagligen motiverar och stödjer klienten i sin hemmiljö 
och förebygger återfallsprevention. Detta ger vården nya möjligheter till distansvård med 
långsiktiga behandlingsresultat. Uscreen är ett digitalt gränssnitt som vårdnadshavare 
använder för att besvara frågor inför kommande utredningssamtal, tid som annars hade 
använts i fysiska möten. Barnsam ett sätt att mäta barns upplevda utveckling i kontakt med 
socialtjänst och i placering, genom att fylla i ett skattningsformulär innan, under tiden och 
efter placering. 

HVO
Hemtjänsten har det största prognosticerade underskottet. För att säkerställa orsaken till 
detta krävs en kartläggning av processen från beslut till verkställt bistånd. Denna kartläggning 
är igång sedan slutet av mars och resultatet ska redovisas till socialchefen senast 31 maj. 
Åtgärderna att komma tillrätta med underskottet är olika beroende på om det beviljas mer 
bistånd än det finns medel avsatt för, om verkställigheten utför mer insatser än som beviljats 
eller om båda ovanstående är korrekta och om det då finns effektiviseringsmöjligheter i 
utförarledet. För låg ersättning till verkställigheten för utförda insatser kan också vara en 
anledning. Det rekryteras dessutom ytterligare enhetschef inom hemtjänsten för att 
möjliggöra ett mer närvarande ledarskap som i sin tur syftar till att Lomma kommun är en 
attraktiv arbetsgivare, har mer optimal planering och optimalt utförande av uppdrag. Det går 
inte att sätta en exakt besparing på detta område då den utredningen avseende orsak till 
underskottet fortfarande pågår.

Inom HSL prognosticeras ett stort underskott. I tillägg till den återkommande problematiken 
med sommarutmaningen tillkom flertalet uppsägningar bland sjuksköterskorna, framför allt i 
det södra delarna av Lomma kommun. Rekrytering av sjuksköterskor sker oavbrutet men 
tyvärr är det få sökande till tjänsterna vilket medfört behov av andra sätt att tänka kring 
rekrytering. Dock är det än viktigare att erbjuda goda anställningsförhållande och vara en 
attraktiv arbetsgivare. Socialförvaltningen har tagit in en extra resurs för att arbeta med 
rekrytering i allmänhet, men sjuksköterskor i synnerhet, i syfte att minska beroendet av hyr-
sjuksköterskor och skapa förutsättningar för en optimal bemanning. Det går inte att sätta en 
exakt besparing på detta område då framgången i rekryteringar påverkar utfallet.

En utredning för att klargöra det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget är tillsatt och ska 
slutrapporteras 31 maj 2020. Lagstiftning och överenskommelser med Region Skåne kommer 
att genomlysas för att säkra att kommunen ansvarar för rätt vårdtagare men också att 



uppdrag avslutas när de ska. I uppdraget ligger också benchmarking med andra kommuner 
kring antal patienter per sjuksköterska, i såväl hemsjukvård som på särskilda boende, under 
dygnets alla timmar. Utifrån detta resultat kommer verksamheten att strukturera arbetet på 
mest effektiva sätt. Det går inte att sätta en exakt besparing på detta område då utredning 
fortfarande pågår.

Ytterligare fokus kommer att läggas på att ta fram nyckeltal i samarbete med ekonomi- och 
HR-avdelningen, förtydligande av uppdraget, stabilare grundbemanning och analys av 
planering i syfte att mer i realtid kunna följa verksamheten och därmed snabbare vidta 
nödvändiga åtgärder i händelse av avvikelse. Det går inte att sätta en exakt besparing på detta 
område.

Rekrytering är dyrt. Verksamheten arbetar för en effektivare introduktion av nya medarbetare 
och en stabil rekrytering av vikarier via Vikariebanken. Vikariebanken är ett system för att 
organisera timvikarier på ett effektivt sätt, vilket visat sig varit en faktor för framgång hos 
andra kommuner. Genom att använda vikariebanken blir Lomma kommun en mer attraktiv 
och effektiv arbetsgivare. Det går inte att sätta en exakt besparing på detta område.

LSS
För verksamheten boende har det under 2019 gjorts flera personalinsatser, så som minskning 
av kvalificerad övertid samt omvandlande av vaken jour till sovande. Effekten av detta 
beräknas till knappt 500 tkr på helårsbas.

Ibland krävs dubbelbemanning för punktinsatser vid tider då dubbelbemanning i övrigt inte är 
påkallat. Ett samarbete sker med hemtjänstverksamheten avseende detta i syfte att kunna 
minska bemanningen på boendet. Det går inte att sätta en exakt besparing på detta område 
då behovet kan variera över tid.

Insatser för att effektivisera bemanningen och därmed minska personalkostnader inom den 
interna korttiden samt tillsyn och vistelse pågår. Det går inte att sätta en exakt besparing på 
detta område.

Det har fattats beslut om en barnplacering, vilken är dyr. Socialförvaltningen har utredd om 
det inte är billigare att ha denna placering i egen regi. Resultatet visar att det är drygt 1 mnkr 
dyrare att bedriva det i egen regi. 

Övriga åtgärder
En diskussion kring en samlad organisation för sjuksköterskor respektive medarbetare inom 
rehabilitering i kommunen har pågått. Vid kvartalets utgång hade inga beslut fattats i frågan 
men i mitten av april gick denna förändring igång. Med viss försiktighet kan det konstateras 
att detta haft positiva effekter framför allt avseende sjuksköterskor. 

En extern konsult har också tagits in för att genomlysa ekonomisystemet och de ekonomiska 
förutsättningarna kring hemtjänsten. Detta med målsättning att inte bara klargöra hur 
systemet kring hemtjänsten rent ekonomiskt är fördelat och riggat utan också få klarhet i 
varför det inte syns på ekonomin att insatser och åtgärder genomförs för att få verksamhet i 
balans. 



Ett arbete med att säkerställa kompetensen hos chefer och medarbetare kring att 
barnkonventionen blivit nationell lag har också initierats. Det finns idag en arbetsgrupp som 
arbetar med att kvalitetssäkra barnrättsperspektiven inom de områden som direkt eller 
indirekt arbetar med frågor som rör barn och unga inom socialförvaltningen.  

Det pågår också ett arbete som handlar om hur socialförvaltningen kommunicerar, både inom 
sin egen förvaltning men i synnerhet gentemot kommuninvånare. Utifrån perspektiv på 
utveckling och förbättring finns utrymme att växla upp det kommunikativa arbetet. Det 
handlar om att stärka arbetet kring ”attityder och bemötande” utifrån att bygga tillit och goda 
relationer genom bättre information, dialog och kommunikation över och mellan 
socialförvaltningen och olika parter. 



Verksamhetsplan 2020 
Socialförvaltningen
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1 Inledning

Förvaltningschefen får ett uppdrag från respektive nämnd i organisationen i form av en 
nämndsplan. Nämndsplanen för Socialnämnden fastställdes 2019-11-25, bilaga 1.

Nämndsplanen gäller under en mandatperiod (fyra år) och ses över årligen. Planen består av 
mål som beskriver vad som ska uppnås och när i tiden som det ska ske. Med nämndsplanen 
som utgångspunkt upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver hur 
uppdraget ska utföras för att nå målen och vem som ska utföra det. Verksamhetsplanen har ett 
ettårigt perspektiv och gäller hela förvaltningen. 

I verksamhetsplanen ska det tydligt framgå:
 vad som ska göras (aktiviteter)
 vilken förvaltning/avdelning eller enhet som blir berörd av arbetet
 vem som är ansvarig för att genomföra aktiviteten 

Verksamhetsplanen anger också förvaltningens särskilda fokus. Dessa områden har inte en 
direkt koppling till de politiska målen, utan är områden som förvaltningen bedömer som extra 
viktiga att lägga fokus på under det kommande året. 

Verksamhetsplanen ska sättas i relation till de resurser förvaltningen har till sitt förfogande och 
övriga förutsättningar. Planen fastställs av förvaltningschefen i januari varje år efter hörande 
hos berörd nämnd/berörda nämnder. I samband med delårs- och årsbokslut följs aktiviteterna i 
verksamhetsplanen upp inom respektive förvaltning.

2 Verksamhetens ansvar och uppdrag
Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av Socialnämnden. Verksamhetens uppdrag är att ge 
Lomma kommuns invånare stöd och hjälp för att kunna leva ett bra liv. Utöver lagstiftning som 
styr helheten i kommunen styrs verksamheten huvudsakligen av:

- Socialtjänstlagen

- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

- Hälso- och sjukvårdslagen
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3 Organisation
Från 2020-02-01 gäller en ny organisation för socialförvaltningen. Syftet med 
organisationsförändringen är att bättre möta såväl invånarens som medarbetarens behov.

4 Vision och övergripande mål 

Lomma kommuns vision 2040

Lomma kommun erbjuder en attraktiv och trygg livsmiljö mitt i Öresundsregionen. Här vill 
människor leva, verka och utvecklas. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma 
kommun står för utveckling och hög kvalitet.

Övergripande mål 2019-2022

Kvalitet i framkant

Lomma kommun ska leverera välfärdstjänster och service av hög kvalitet med invånaren i fokus

Lomma kommun finns till för invånarna och vi sätter människan i centrum. All verksamhet 
kännetecknas av hög kvalitet. En förutsättning för det är att kommunen är en attraktiv 
arbetsgivare som har tillit till medarbetarnas kompetens. Arbete för utveckling och 
förbättringar är ständigt i fokus. All verksamhet bedrivs effektivt och innovativt.
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Trygghet i livets alla skeden

I Lomma kommun ska invånaren vara trygg i livets alla skeden

Oavsett ålder och förutsättningar känner sig invånare trygga i kommunens verksamheter och i 
offentliga miljöer. Genom ett aktivt och förebyggande arbete skapar vi förutsättningar för en 
säker livs- och boendemiljö. Lomma är Sveriges tryggaste kommun att bo i.

Balanserat hållbarhetsarbete

Lomma kommun ska bedriva ett balanserat hållbarhetsarbete med kommande generationer i 
åtanke

Lomma kommun säkerställer en långsiktigt hållbar befolkningsutveckling där hänsyn tas till 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi värnar om klimatet och utvecklar gröna och blå 
naturvärden. Vi verkar för ett samhälle med god hälsa där människor känner ömsesidig respekt 
för varandra. I Lomma kommun uppnås en god ekonomisk hushållning.

Den kommunikativa kommunen

Lomma kommun ska vara en öppen och kommunikativ organisation där invånarna känner ett 
högt förtroende för verksamheten

Dialog och öppenhet ökar förtroendet för Lomma kommun och även för demokratin i stort. Vi 
kommunicerar proaktivt med invånarna, omvärlden och organisationen. Både invånare och 
kommunens medarbetare upplever bra möjligheter till delaktighet och inflytande ur sina olika 
perspektiv.
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5 Mål, mått och aktiviteter
Verksamhetsplanen för socialförvaltningen är omfattande. Varje aktivitet har en ansvarig men det är ett 
solidariskt ansvar för samtliga avdelningschefer att bidra till verksamhetens mål. 

5.1 Riktat mål från fullmäktige

Medborgarna ska vara nöjda med äldreomsorgen – styr mot övergripande mål Kvalitet i 
framkant

Målet följs upp via mått Målvärde Ansvarig

Socialstyrelsens brukarundersökning – särskilt boende 83% Förvaltningschef

Socialstyrelsens brukarundersökning – hemtjänsten 90% Avdelningschef

Aktivitet Berörd 
förvaltning/avdelning/enhet Ansvarig

Fortsatt dialog, samarbete och uppföljningar med Frösunda 
kring särskilt boende

Socialförvaltningen, centralt Förvaltningschef

Förbereda övertagande av särskilda boende Socialförvaltningen, centralt Förvaltningschef

Fortsatt utveckling av hemtjänstens verksamhet genom 
kompetensutveckling

Hemtjänst och förebyggande 
verksamhet

Avdelningschef

Fortsatt utveckling av hemtjänstens verksamhet genom att 
öka samverkan med HSL-verksamheten

Hemtjänst och förebyggande 
verksamhet tillsammans med HSL, 
korttid och myndighet

Avdelningschefer

Förbättra kommunikationen med vårdtagare och närstående 
i kommunen

Hemtjänst och förebyggande 
verksamhet tillsammans med HSL, 
korttid och myndighet

Avdelningschefer

5.2 Nämndsmål

Den positiva upplevelsen av mat och måltidsmiljö inom äldreomsorgen ska vara hög – styr 
mot övergripande mål Kvalitet i framkant

Målet följs upp via mått Målvärde Ansvarig

Nöjdhet med maten. 
Särskilt boende – Socialstyrelsens brukarundersökning.

70% Förvaltningschef

Nöjdhet med måltidsmiljön. 
Särskilt boende – Socialstyrelsens brukarundersökning. 

60% Förvaltningschef

Nöjdhet med maten.
Ordinärt boende – egen brukarundersökning.

70% Avdelningschef

Aktivitet Berörd 
förvaltning/avdelning/enhet Ansvarig

Fortsatt arbete kring att positivt stärka måltidssituationen på 
särskilt boende

Socialförvaltningen centralt 
tillsammans med UKF

Förvaltningschef

Införande av färdiglagade måltider i ordinärt boende Hemtjänst och förebyggande 
verksamhet

Avdelningschef
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5.3 Nämndsmål

Tryggheten för de mest sjuka med ett omfattande och långvarigt vårdbehov ska säkras – styr 
mot övergripande mål Trygghet i livets alla skeden

Målet följs upp via mått Målvärde Ansvarig

Inskrivning av patienter med ett långvarigt vårdbehov 50% Avdelningschef HSL

Upprättande av hälsoplaner* 50% Avdelningschef HSL

*Vid komplex vård med många ordinationer är vårdplaner av stort värde. Vårdplaner omnämns i flera författningar och 
efterfrågas ofta av IVO och andra myndigheter. I befintligt journalsystem benämns vårdplaner som hälsofrågeställning och 
samlas under begreppet Hälsoplaner.

Aktivitet Berörd 
förvaltning/avdelning/enhet Ansvarig

Säkra kompetens hos legitimerade medarbetare i HSL-
organisationen genom kompetensutveckling i tillämpliga delar

HSL-organisationen Avdelningschef HSL

5.4 Nämndsmål

Lomma kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare – styr mot övergripande mål Kvalitet i 
framkant

Målet följs upp via mått Målvärde Ansvarig

Medarbetarundersökning (Employer Net Promoter Score) 2 Förvaltningschef

Aktivitet Berörd 
förvaltning/avdelning/enhet Ansvarig

Kompetensutveckling i förvaltningen som helhet Socialförvaltningen Samtliga 
avdelningschefer

Arbeta med att implementera Heltidsresan i den takt som 
beslutas i kommunen

HR tillsammans med 
Socialförvaltningen

Samtliga 
avdelningschefer

Utveckla ledarskapet i förvaltningen Socialförvaltningen Ledningsgruppen
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5.5 Nämndsmål

I Lomma kommun ska fler personer bli självförsörjande – styr mot övergripande mål 
Balanserat hållbarhetsarbete

Målet följs upp via mått Målvärde Ansvarig

Ej återaktualiserade vuxna. Egen undersökning i samband 
med KKIK

80% Avdelningschef

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd. Socialstyrelsens register. 

20,5% Avdelningschef

Aktivitet Berörd 
förvaltning/avdelning/enhet Ansvarig

Digitalisera och automatisera ekonomiskt bistånd IFO Avdelningschef

Implementering av riktlinjer avseende ekonomiskt bistånd och 
etablering 

IFO Avdelningschef

6 Särskilt fokus under året
Under året ska fokus vara arbetsglädje, attityd- och bemötandefrågor. Det är också en fråga om att rätt 
händer gör rätt saker vilket i sin tur leder till resurseffektivisering och utveckling inom yrket.  Som en del 
i detta kommer tillämpliga delar i genomlysningens åtgärdsförslag att genomföras och implementeras 
men också kartlägga processer i verksamheten. Den första processen som ska kartläggas är den process 
som startar med ansökan om bistånd och avslutas med verkställighet. Denna process innehåller en rad 
delprocesser och kartläggningen kommer att sträcka sig över en stor del av året.

Digitalisering kommer att finnas med som en röd tråd i verksamheten för att identifiera vilka delar av 
verksamheten som framgångsrikt kan digitaliseras.

Aktivitet Berörd 
förvaltning/avdelning/enhet Ansvarig

Fortsatt utveckling av hemtjänstens verksamhet genom 
förbättrad samordning

Hemtjänst och förebyggande 
verksamhet

Avdelningschef

Fortsatt utveckling av hemsjukvården genom förbättrad 
samordning

HSL-organisationen Avdelningschef

Kvalitetssäkra hemtjänstorganisationen Hemtjänst och förebyggande 
verksamhet

Avdelningschef

Tydliggöra Hemsjukvårdens uppdrag HSL-organisationen Avdelningschef

Kartläggning avseende utredningsprocess och/eller 
verkställighetsprocess

Hemtjänst och förebyggande 
verksamhet samt 
HSL, korttid och myndighet

Avdelningschef

Kartläggning avseende utredningsprocess och/eller 
verkställighetsprocess inom LSS

LSS
HSL, korttid och myndighet

Avdelningschefer

Förtydliga gränssnitten inom socialförvaltningen Samtliga avdelningar Avdelningschefer

Förstärka kunskaper inom chefledet avseende ekonomi Samtliga avdelningar Ledningsgruppen

Förstärka kunskaper inom chefledet avseende kommunikation Samtliga avdelningar Ledningsgruppen

Förstärka kunskaper inom chefledet avseende 
förändringsledarskap

Samtliga avdelningar Ledningsgruppen
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Förstärka kunskaper inom chefledet avseende 
digitalisering/välfärdsteknik

Samtliga avdelningar Ledningsgruppen

Utveckla daglig verksamhet LSS Avdelningschef

Stärka arbetet inom området arbetsmarknad IFO Avdelningschef

Utreda ProCapita och eventuella nya moduler Samtliga avdelningar Ledningsgruppen

Ta fram handlingsplan och ansvarsförtydligande kring 
långsiktigt arbete för nyanländas etablering

IFO Avdelningschef

Förtydliga innehåll och volymer i begreppet ”Chefer och stöd” Samtliga avdelningar Ledningsgruppen

Under året belysa medarbetaransvar Samtliga avdelningar Ledningsgruppen

Tydliggöra chefsuppdraget Samtliga avdelningar Ledningsgruppen

Ta fram ett utbildningshjul för obligatoriska utbildningar Respektive avdelning Avdelningschef

Ta fram och implementera nyckeltal i verksamheten Respektive avdelning Avdelningschef

Kartlägga processen kring hantering av fakturor Respektive avdelning tillsammans 
med ekonomi

Förvaltningschef

Formulera lokala överenskommelser/avtal med Region Skåne 
inom psykiatriområdet

Samtliga avdelningar Förvaltningschef

Utbildning i motiverande samtal Samtliga avdelningar Ledningsgruppen

Ta fram en kompetensförsörjningsplan Samtliga avdelningar Förvaltningschefen

Kartlägga bostads- och lokalbeståndet i verksamheten IFO Avdelningschef

Fastställa digital agenda för förvaltningen Socialförvaltningen Förvaltningschefen

Implementera e-handel Ekonomi
Samtliga avdelningar

Ekonomi
Förvaltningschef

Påbörja arbetet mot att leverera data till NPÖ HSL-organisationen Avdelningschef 
Förvaltningschef

PRIO-satsning IFO Avdelningschef

7 Ekonomiska ramar

2020, Ram

Radetiketter extern mp intern mp Totalsumma

IFO 47 931 13 483 61 414

Intäkter -19 059 -2 566 -21 625

Kostnader 66 990 16 049 83 039

LSS 52 582 6 514 59 096

Intäkter -3 028  -3 028

Kostnader 55 610 6 514 62 124

Tidigare HVO 197 664 27 114 224 778

Intäkter -33 899 -53 011 -86 910

Kostnader 231 563 80 125 311 688

Totalsumma 298 177 47 111 345 288
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8 Uppföljning

Aktiviteterna som genomförs under året i verksamhetsplanen ska följas upp i samband med 
delår- och årsbokslut.

Ekonomi följs på månadsbas med dialog mellan enhetschef och avdelningschef respektive 
avdelningschef och förvaltningschef månatligen kring utfall och åtgärder avseende avvikelser.




