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1 Kvartalsrapport mars 2021 

1.1 Utfall/Prognos 

Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostnad i tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Fg helår 

Individ- och familjeomsorg -15 614 -16 697 1 083 -65 460 -65 460 0 -51 662 

Hälsa- vård och omsorg -63 282 -57 606 -5 676 -233 564 -231 164 -2 400 -245 828 

LSS-verksamhet -16 807 -14 977 -1 830 -73 723 -62 523 -11 200 -66 915 

SUMMA -95 703 -89 280 -6 423 -372 747 -359 147 -13 600 -364 405 

Investeringar, utgift 0 -689 689 -2 755 -2 755 0 -1 700 

 

1.2 Verksamhet 

Under kvartal 1 2021 har det hittills bokförts knappt 5,9 mkr i extra kostnader för Covid-19.  

Omställningsarbetet som påbörjades under 2020 fortsätter under 2021 mot tillitsbaserat 
ledarskap och organisation. Temat för årets arbete är Tillitsbaserat ledarskap och organisation 
och årets arbete inleddes med att en föreläsning för samtliga chefer i förvaltningen av 
Tillitsdelegationens huvudsekreterare. Samtliga ledningsgrupper arbetar med det material som 
nationellt finns framtaget som stöd i omställningsarbetet. Den följeforskning som följt upp första 
året av omställningsarbetet är ännu inte helt klart men kan hittills konstatera att det inte blivit 
ett helt genomgripande genomslag i organisationen som helhet. Med tanke på Corona 
pandemin och dess följdeffekter i form av extraordinär arbetsbelastning i kombination med 
begränsade mötesformer var resultatet inte överraskande. Under 2021 kommer det 
förhoppningsvis vara möjligt att bedriva arbetet på ett mer ändamålsenligt sätt. 

 

Särskilt boende gick över från entreprenör till kommunal drift första mars. Övergången gick bra 
tack vare ett gediget förberedelsearbete. Det befintliga avtalet med entreprenören innebar att 
tre chefer och en kvalitetsstrateg följde med över till kommunal regi. Kommunen, såväl 
förtroendevalda som tjänstemän, hade tidigt identifierat behovet av ett nytt ledarskap på de 
särskilda boendena varför dessa har tilldelats nya roller i verksamheten. En enhetschef gick in 
på ett uppdrag där tidigare enhetschefs tjänst upphört medan de andra två chefernas uppdrag 
inte omedelbart fyllde en tom plats. Den ena av de kvarvarande cheferna går in i verksamhet 
Funktionsstöd (LSS) och möjliggör särskilt fokus på utvecklingsarbete i verksamheten avseende 
tillskapande av grupp- och stödboende under vår och sommar samt fyller en längre tids 
föräldraledighet hos ordinarie enhetschef under hösten. Den tredje chefen har inte fortsatt 
inom ledarskapet utan arbetar inom myndighet, HVO. Den kvalitetsstrateg som gick med över 
arbetar dels inom området särskilt boende, dels med att fortsätta utvecklingsarbetet kring 
Ledningssystem för kvalitet och säkerhet för förvaltningen som helhet. 

 

I förvaltningen har också arbetet med införande av Beslutsstödsystem påbörjats för att kunna 
styra verksamhetens innehåll och planering mer i realtid än tidigare. Detta kommer att positivt 
påverka relationen mellan invånarnas behov, verksamhetens bemanning och ekonomiskt utfall 
och därmed styrningen av verksamheten. 

 

Att kompetensutveckla medarbetarna är ett pågående arbete. Under årets tre första månader 
har obligatoriska utbildningar genomförts inom samtliga verksamheter. En introduktion till nytt 
uppdrag är viktig för att styra verksamheten och säkra att den bedrivs på önskvärt sätt. En 
gemensam introduktionsutbildning för förvaltningen som helhet har planerats för första 
gången. Introduktionsutbildningen kommer att genomföras fyra gånger per år. 

 



Socialnämnden, Kvartalsrapport mars 2021 4(12) 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 
Under årets första månader har inflödet gällande ansökningar och anmälningar inom barn och 
vuxenvården varit på en lägre nivå än tidigare år. Pandemins effekter i form av 
distansundervisning i skola, färre besök till hälso-och sjukvården samt ökande arbetslöshet är 
de övergripande förklaringarna till inflödet. Ansökningar om ekonomiskt bistånd visar dock en 
annan utveckling och verksamheten ser en trend till ett ökande antal ansökningar.  
 
Verksamheten har övergripande arbetat med att sätta en mer strukturerad arbetsmodell för 
etablering med fokus på självförsörjning, hitta nya sätt att jobba med tidiga förebyggande 
insatser för barn och unga samt inventera och implementera digitaliserade arbetsprocesser. 
Verksamheten fortsätter att ta fram förslag till fler digitala stöd-, vård- och behandlingsalternativ 
inom öppenvården. 
 
Verksamheten har en proaktiv arbetsmetod för att stötta den enskilde med egna 
bostadslösningar, ett nära coachande och tydliggörande stöd med fokus på eget ansvar för sin 
försörjning. Verksamheten har utrustat och öppnat en utbildningslokal med tekniska verktyg 
såsom dator, smartphones, Ipads för att kunna erbjuda stöd i en digital förflyttning för framför 
allt målgruppen nyanlända. Målsättningen är bland annat att invånaren ska nå sina mål om 
försörjning och bostad. 
 

HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 
HSL, korttid, myndighet 
Under första kvartalet har både sjuksköterske- och rehabiliteringsorganisationen riktat ett team 
till smittade eller misstänkt smittade i covid-19 vilket inneburit en omfördelning av resurserna. 
Detta har succesivt under mars månad planats ut allteftersom antal insjuknande sjunkit. 
 
Den första mars tillträdde enhetschef för sjuksköterskeorganisationen samt avdelningschef för 
avdelningen som helhet. Att ha långsiktiga lösningar på plats skapar möjlighet för den styrning 
och ledning som är avgörande för en verksamhet och ekonomi i balans. 
 

Hemtjänst 
Under kvartal 1 har det skett förändringar i ledarskapet med syfte att bättre styra verksamheten. 
Enhetschefen på Havsblick har lämnat och ny enhetschef har tagit över både Havsblick och 
samordnargruppen. Disponibel chef på socialförvaltningen har tilldelats nattpatrullen, C19-
teamet samt kvällspersonalen på Havsblick. 
 
Den ekonomiska planeringen som sattes i januari för att hantera det beräknade 
budgetunderskottet på Havsblick har till del föranlett enhetschefsbytet men har också blivit 
försenad med anledning av enhetschefsbytet.  
 
Utvecklingsarbete kring nyckeltal, analysarbete är nu i gång med att ta fram effektfulla nyckeltal 
samt att förändra arbetet inom och planering av vård- och omsorgsuppdraget. Ett exempel på 
effektivisering är att schemaplaneringen som tidigare skett i Excel och utifrån medarbetarnas 
perspektiv nu sker i ett schemasystem och planeras utifrån ett vårdtagarbehov.  
 

Särskilt boende 
I övergången mellan privat aktör och kommunal utförare har funnits utmaningar gällande 
bemanning och ett intensivt rekryteringsarbete har pågått sedan övertaget. Rekrytering till 
ordinarietjänster har utförts för att komma närmre de nyckeltal som ligger till grund för 
budgeten men är inte alla ordinarie medarbetare på plats. Under årets första två månader gick 
arbetet med övertagandet in i ett intensivt slutskede för att göra ett tryggt och säkert 
övertagande av fyra särskilda boenden, Strandängsgatan, Orion, Vega och Jonasgården. 
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Inom särskilt boende ses en något lägre beläggning för 2021 än tidigare 86% jämfört med 90% 
föregående år, en förändring som ses i Sverige som helhet. I Lomma har inte en överdödlighet i 
pandemins spår kunnat fastslås utan minskad beläggning beror sannolikt på minskad inflyttning. 
I det fall förändringen blir bestående kommer förvaltningen att föreslå åtgärder för att minska 
utspridda tomställda lägenheter men detta är ännu för tidigt att säga med säkerhet. 
 

FUNKTIONSSTÖD (LSS) 
Arbetet med nya bostäder (grupp och/eller servicebostad) fortgår och inventering av olika 
förslag att jobba vidare kring har intensifierats under våren. Utifrån den prognos kring bostäder 
som togs fram under höst och vinter 2020 finns behov av fler bostäder, men också olika 
boendeformer, boendenivåer och utveckling av så kallade boendetrappor. Inom ramen för detta 
görs en inventering kring potentiella vägar att gå; nyproduktion och/eller omvandling av 
befintliga fastigheter men det finns också ett behov av att nyanställa och kompetensutveckla 
medarbetare.  
 
Inom korttidstillsyn och korttidsvistelse sker en samverkan med UKF och uppstarten av 
grundsärskola i kommunen. Här pågår ett arbete kring såväl frågor som rör planering som 
samverkan kring tillsynen.  
 

1.3 Utfall för perioden och helårsprognos - IFO 

 

Driftredovisning IFO UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostnader i tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Fg helår 

Externa placeringar -1 478 -2 282 804 -8 026 -9 126 1 100 -4 525 

Familjehemsplacering o dylikt -780 -1 138 358 -4 353 -4 553 200 -3 595 

Försörjningsstöd -1 282 -1 195 -87 -5 180 -4 780 -400 -4 599 

Integration -3 249 -3 332 83 -14 862 -13 212 -1 650 -9 309 

Öppenvård/Psykiatri -2 204 -2 449 245 -8 969 -9 419 450 -7 097 

Övriga verksamheter -6 621 -6 301 -320 -24 070 -24 370 300 -22 536 

SUMMA -15 614 -16 697 1 083 -65 460 -65 460 0 -51 661 

 

Utfall & prognos 

Verksamheten har en positiv budgetavvikelse på 1,1 mnkr för första kvartalet. Den positiva 
avvikelsen förklaras av mindre externt köpt vård än budgeterat vilken också väger upp minskade 
hyresintäkter och hyresbortfall på grund av att socialnämnden avvaktar tekniska nämndens 
försäljning av bostäder. 
 
Prognosen för helåret är en budget i balans. 
 

Åtgärder för bokslut i balans 

För att möta det ökade inflödet av individer utan egna försörjningsmöjligheter pågår ett 
intensivt omställningsarbete i verksamheten. Omställningsarbetet handlar om att säkerställa ett 
effektivt arbetssätt för en hög efterlevnad av riktlinjer och övergångsbestämmelser, liksom 
införande av medborgartjänster och en digitaliserad handläggningsprocess. 
 
Omställningsarbetet handlar också till stor del om att fullt ut implementera ett operativt 
arbetsmarknadsarbete för alla de funktioner som möter invånare som saknar egna 
försörjningsmöjligheter. Kommunen ska tillhandahålla det effektivaste stödet för att invånaren 
ska komma i självförsörjning liksom stöd till potentiella arbetsgivare inför anställning, 
introduktion, med mera. Parallellt skapas goda samarbeten med till exempel Arbetsförmedling, 
SFI, näringslivet, civilsamhället och rekryterande chefer i kommunen. Verksamhetens arbete 
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präglas av att det pågår en utredning om arbetsmarknadsenhet i kommunen. 
Arbetscoachningen har under första kvartalet lett till att sex invånare fått anställningar, två 
invånare fått extratjänster samt arbetsmarknadsutbildning för fem invånare. Det ekonomiska 
biståndet har under samma period lett till 21 ärenden har kunnat avslutas.   
 
Omställningsarbetets fulla effekt kommer invånaren och kommunen till gagn genom att 
kommunens alla delar med arbetsmarknadsanknytning samverkar effektivt. Förhoppningen är 
att en arbetsmarknadsenhet kan ge verksamheten de välbehövliga mandat och styrning som 
krävs för detta nödvändiga arbete. Om så sker har verksamheten och kommunen goda 
möjligheter att få mycket stor effekt av sitt arbetsmarknadsarbete, vilket skulle innebära färre 
invånare med behov av försörjningsstöd. Kan verksamheten minska antalet bidragsförsörjande 
hushåll med i snitt fem per månad så kommer verksamheten kunna hålla budgeten för 
ekonomiskt bistånd.  
 
Verksamheten har gjort två ansökningar om externa medel (0,5 mnkr), vilket skulle kunna bidra 
till att balansera avvikelsen gällande bemanning ytterligare. Om kommunen får eftersökta 
merkostnader för covid-19 medel under 2021 för personalkostnader (1,5 mnkr), kommer 
avvikelsen helt att balanseras. Regeringen aviserar stöd till kommunerna för att klara de ökade 
behoven på grund av pandemin och verksamheten räknar med att något sådant stöd kommer 
nyttjas under året. 
 

1.4 Utfall för perioden och helårsprognos - LSS 

 

Driftredovisning LSS UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostnader i tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Fg helår 

Boende - egen regi -4 234 -4 412 178 -19 217 -19 217 0 -18 213 

Boende - extern regi -2 087 -1 232 -855 -10 157 -5 207 -4 950 -5 670 

Daglig verksamhet -1 429 -1 503 74 -5 597 -5 847 250 -5 504 

Personlig assistans enl LSS -2 991 -1 656 -1 335 -12 524 -6 624 -5 900 -11 912 

Personlig assistans enl SFB -2 447 -2 866 419 -10 513 -11 463 950 -10 964 

Övriga verksamheter -3 619 -3 308 -311 -15 715 -14 165 -1 550 -14 651 

SUMMA -16 807 -14 977 -1 830 -73 723 -62 523 -11 200 -66 914 

 
Verksamheten har en negativ budgetavvikelse på 1,8 mnkr för första kvartalet. Det största 
underskottet återfinns inom personlig assistans enligt LSS, på grund av fler brukare än 
budgeterat. Detsamma gäller för den externa boendeverksamheten för vuxna samt barn, som 
också har fler brukare än budgeterat. Färre brukare än budgeterat inom personlig assistans 
enligt SFB bidrar positivt. Trenden av utökat behov inom korttidsvistelse och tillsyn fortsätter 
och den interna verksamheten behöver utöka verksamheten för att tillgodose brukarnas behov. 
 
Prognosen för helåret är en negativ avvikelse om 11,2 mnkr. Det största avvikelsen återfinns 
inom personlig assistans för LSS, 5,9 mnkr. Det är inga nya beslut inom verksamheten utan 
samtliga brukare var befintliga även 2020. Färre brukare än budgeterat inom SFB, bidrar positivt 
till prognosen. Den externa boendeverksamheten för vuxna har en negativ prognos på 3,2 mnkr. 
Under hösten kommer det att ske förändringar inom den interna boendeverksamheten som har 
som ansats att minska kostnaderna inom extern verksamhet kommande år. Detta kräver 
kompetensutveckling i förvaltningen. Boendeverksamhet för barn har en negativ prognos på 1,8 
mnkr. I prognosen för övriga verksamheter omfattas fler barn än budgeterat avseende 
korttidstillsynen och vistelsen. Ytterligare bidragande orsaker till den prognostiserade 
underskottet på 1,6 mnkr är två nya beslut för kontaktpersoner samt kostnader för en ny 
obudgeterad enhetschef i samband med övertagandet från särskilt boende.   
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Åtgärder för bokslut i balans. 

Separat åtgärdsplan tas fram för beslut i Socialnämnden i samband med behandlingen av 
kvartalsrapport. 
 

1.5 Utfall för perioden och helårsprognos - HVO 

 
Hälsa, Vård och Omsorg 

Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostnad i tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Fg helår 

Hemtjänst -14 670 -13 583 -1 087 -57 736 -54 136 -3 600 -61 209 

HSL - Vård & Omsorg -8 802 -6 288 -2 514 -31 853 -25 153 -6 700  

HSL - Rehab -4 686 -4 726 40 -17 686 -17 886 200  

Korttidsvistelse - egen regi -2 943 -3 380 437 -13 954 -14 554 600 -13 281 

Korttidsvistelse - extern regi -194 0 -194 -200 0 -200 -1 406 

Vårdboende - egen regi -7 077 -6 681 -396 -60 106 -64 606 4 500 -2 677 

Vårdboende - extern regi -12 207 -12 984 777 -15 434 -15 934 500 -75 050 

Övriga verksamheter -12 703 -9 964 -2 739 -36 595 -38 895 2 300 -39 718 

SUMMA -63 282 -57 606 -5 676 -233 564 -231 164 -2 400 -193 341 

 
Verksamheten har en negativ budgetavvikelse på 5,7 mnkr för första kvartalet. Avvikelsen 
förklaras främst av underskottet inom sjuksköterskeorganisationen på HSL, som bygger framför 
allt på att vakanstjänster har ersatts av bemanningsföretag för att möta ökade behov på grund 
av Corona pandemin.  
 
Det negativa utfallet inom hemtjänsten beror främst på färre brukare och beviljade insatser än 
budgeterat. Färre brukare renderar dels i lägre intäkter, dels fordras lägre personalkostnader, 
och här har verksamheten inte varit fullt följsam. 
 
Till följd av lägre beläggning än budgeterat på särskilt boende uppstår det underskott avseende 
taxor samt hyresintäktsbortfall, beläggningen under mars månad var drygt 85%. Vissa 
uppstartskostnader påverkar resultat negativt initialt, men kommer efterhand att plana ut. 
 
Merparten av underskottet under övriga verksamheter är kostnader för skyddsmaterial som är 
hänförliga till Covid-19, som man valt att bokföra centralt. 
 
Prognosen för helåret är en negativ budgetavvikelse om 2,4 mnkr. Beslut och verkställighet om 
besparing av tjänster har inte genomförts inom sjuksköterskeorganisationen på HSL vid årsskifte 
2021 så som var planerat. Beslutet om besparing fattades under våren 2020 och Corona 
pandemin som följde snart därefter omöjliggjorde effektuering av beslutet. Detta har resulterat 
i att vakanser har bemannats upp av bemanningsföretag, och även egna sjuksköterskor har 
arbetat övertid. Prognosen för helåret är en negativ budgetavvikelse om 6,7 mnkr. 
 
Det proaktiva arbetet inom hemtjänsten har varit begränsat utifrån rådande pandemi, avseende 
såväl antalet brukare och insatser som den egna bemanningen i form av planering och 
schemaläggning som erfordras för att bedriva ändamålsenlig verksamhet. Prognosen för helåret 
är en negativ budgetavvikelse på 3,6 mnkr. Men utifrån rådande omställningsarbete och under 
förutsättning att merkostnader relaterade till Covid-19 kompenseras kan i stället ett nollresultat 
förväntas på helåret. 
 
Bemanningen på särskilt boende är i nuläget lägre än budgeterat jämfört med de tilltänkta 
nyckeltalen som ligger till grund utifrån en beläggning på 95%. Enheterna jobbar i dagsläget 
utifrån att följa rådande beläggning utifrån dels ett ekonomiskt perspektiv, dels under 
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förutsättning att leva upp till de kvalitativa förväntningarna. Den minskade ersättningen till följd 
av en lägre beläggning renderar i ett överskott på beställarsidan, det vill säga på 
myndighetssidan. Utifrån en prognos med en beläggning på 92% vid årets slut kommer 
utförarsidan hålla en budget i balans, medan beställarsidan kommer generera ett överskott 
motsvarande 4,5 mnkr. 
 
I prognosen för övriga verksamheter har en tredje eftersökningsomgång avseende 
merkostnader till följd av Covid-19 för december 2020 beaktats. Sammanställningen för de 
merkostnader som var för perioden är ännu inte klar, sista ansökningsdag till Socialstyrelsen är 
den sista april. Utifrån de merkostnader som hittills är bokförda i december 2020, vilket 
motsvarar 3,7 mnkr, har motsvarande belopp beaktats i prognosen. 
 

Åtgärder för bokslut i balans 

Separat åtgärdsplan tas fram för beslut i Socialnämnden i samband med behandlingen av 
kvartalsrapport. 
 

1.6 Covid-19 - Coronavirus 

Coronapandemin har haft genomgripande påverkan i verksamheten. Det Covid-19-team som 
startades inom hemtjänsten under 2020 finns organisatoriskt fortfarande kvar. Likaså har HSL-
organisationen strukturerat sig annorlunda under pandemin för att säkra adekvat 
omhändertagande av såväl smittade som inte smittade vårdtagare. Bemanning har bestått av 
två sjuksköterskor och i visa fall en undersköterska, en fysioterapeut samt en arbetsterapeut. 
Detta har krävt omfördelning av resurserna, till del bemanningssjuksköterskor samt resulterat i 
en del övertid. Dock syns just nu en minskning av smitta bland vårdtagarna vilket föranlett en 
plan för avveckling av dessa funktioner. Skyddsutrustning är en stor kostnadspost då det dels 
omsatts avsevärt mer under pandemin, dels då ett katastrofförråd ska finnas i kommunen. 
 

Inom individ- och familjeomsorg ses ökade kostnader för utökning av personal inom ekonomiskt 
bistånd med 25 % av tjänst under 2020 och 100% under 2021 på grund av ökat inflöde och 
sjukskrivningar. Det har också krävts en utökning av bemanning inom bosättningen på grund av 
sjukfrånvaro samt att arbetssättet ändrats till att träffa enskilda i stället för i grupp vilket kräver 
en högre bemanning. För att klara utbildning och ha digitala möten med invånare har 
ändamålsenlig teknisk utrustning såsom datorer och video-utrustning införskaffats.  
 
I slutet av januari och en bit in i februari pågick ett Covid-19 utbrott på två av tre gruppbostäder. 
Arbetet med smittspårning var intensivt, men visade sig effektfullt då utbrottet i stora delar 
begränsades till medarbetare och ej boende.  
 
En utökad frekvens av städning samt hygienprodukter har krävts i hela verksamheten. 
 
Hittills bokförda kostnader för kvartal 1 2021 knappt 5,9 mnkr. Dock kvalitetssäkras detta 
ytterligare en gång inför eventuell återsökning. 
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1.7 Personaluppföljning 

 

Sjukskrivningsnivåer inom socialtjänstens område är i nuläget svåra att uttala sig om. 

Medarbetarna kan i normalfallet inte arbeta hemifrån och då myndigheterna föreskriver att  

medarbetare med minsta symtom ska stanna hemma från arbetet innebär det att framför allt 

korttidssjukfrånvaron är hög.  

 

 

Under mars månad kom samtliga särskilda boende åter i kommunal regi. Detta har inneburit 

ökad rekrytering av visstidsanställda i syfte att nå ändamålsenlig bemanning i inom särskilt 

boende i enlighet med tidigare redovisning. 
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Under mars månad kom samtliga särskilda boende åter i kommunal regi. Detta innebar en stor 

ökning av antal tillsvidareanställda medarbetare i verksamheten. 

 

 

Trots pågående pandemi ligger antalet timavlönade årsarbetare kvar på ungefär samma nivå 

som tidigare år. Det tyder på att arbetet med att stabilisera bemanningsnivån går framåt med 

hjälp av visstidsanställda medarbetare. 

 

1.8 Viktiga förändringar under året 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 
Det är ett fortsatt oroväckande lågt inflöde av ansökningar och anmälningar gällande barn och 
vuxna. Det finns risk för att kommunen kommer att se ett ökat tryck i frågan om vård och 
behandlingsinsatser för barn, unga och vuxna inom de närmsta åren. Detta bekräftas också i den 
rapport "Under rådande omständigheter - Konsekvenser av covid-19 för socialtjänstens individ- 
och familjeomsorg" som Vårdanalys gjort på uppdrag av Regeringen. Den slutsats som Lomma 
kommun behöver fokusera mest på under kommande år är att ”det behöver finnas en beredskap 
för hur ökade behov ska hanteras och förebyggas". Rapporten är skarp i sin rekommendation 
att kommunerna bör planera för en ökad utsatthet och arbeta förebyggande. 
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De stora utmaningarna som verksamheten ser här och nu är att kommunen uteslutande har ett 
mottagande av nyanlända kvotflyktingar och att genomströmningstiden med självförsörjning 
ökar. Parallellt med detta en sviktande konjunktur med utestängningseffekter för invandrare, 
unga utan utbildning och personer med funktionsvariation (med eller utan 
personkretsbedömning). 
 
AME-utredningens utgång kommer att påverka arbetet med självförsörjning och vilka 
förutsättningar som socialnämnden kommer att ha till sitt förfogande för att stödja invånare till 
självförsörjning. 
 

HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 
Avdelning för hemtjänst och förebyggande verksamhet 
Utmaningen att inom given ram utveckla och bredda det förebyggande arbetet som i sin tur 
bland annat bidrar till att minska behovet av hemtjänstens insatser alternativt behov av SÄBO. 
Kompetensförsörjning är en utmaning i hela verksamheten, inte minst för att möta det ökade 
antalet vårdtagare som är 80 och äldre. Denna grupp som kommer att öka med ca 50% de 
närmaste tio åren i Lomma kommun i enlighet med befolkningsprognosen. 
Digitaliseringskompetens fordras för att bland annat kunna införa digital inhandling, köra 
digitala utbildningar, öka den digitala kommunikationen med mera. Detta är ett område med 
stor utvecklingspotential. 
 

Avdelning för särskilt boende 
Pandemin fortsätter att påverka dagliga driften inte minst i färre inflyttningar vilket leder till en 
minskad beläggning. Här är målet att se över behovet, kö till respektive boende samt arbeta 
fram förslag på hur den minskade efterfrågan på platser kan hanteras och arbeta fram lösningar 
i frågan. Analys av anledning till minskat behov är viktigt tillsammans med beredskap på ett mer 
normaliserat behov framåt. 
 
För att arbeta för att bli en av de främsta äldreomsorgskommunerna i landet ska verksamheten 
fokusera på två viktiga huvudområden under året; kvalitetsförbättra måltidsupplevelserna och 
utveckla aktivitetsutbudet för de äldre. Som boende på särskilt boende ska det vara möjligt att 
kunna vara sig själv tillsammans med andra. Ett led i detta viktiga arbete med att utveckla 
äldreomsorgen är fortsatt kompetensutveckling av medarbetare. 
 
Fokus är också att få till en ändamålsenlig bemanning med ekonomi i balans samt god kvalitet i 
utförandet. 
 

FUNKTIONSSTÖD (LSS) 
För avdelningen för funktionsstöd väntar flera omfattande förändringar eller 
utvecklingsområden som kommer ha påverkan på ekonomin och verksamhetsutveckling. 
 
Det finns behov av en ny gruppbostad och/eller servicebostad samt att profilinrikta eller 
nivåanpassa boendena utifrån brukares förmågor. Detta dels för att möta behoven som redan 
finns i brukargruppen, som syns i prognoserna, dels för att kunna ta hem externa placeringar. 
Utifrån detta arbete kommer verksamheten också behöva kompetensutvecklas eller arbeta för 
att skapa inriktningar på boende, för att möta brukarna på bästa sätt och utifrån deras förmågor. 
 
BUN:s utveckling av grundsärskola har påverkan på korttidstillsyn (och korttidsvistelse) inom 
avdelningen för funktionsstöd och ett gemensamt arbete pågår. Prognosen indikerar att det 
kommer fler barn i verksamheten under de närmaste åren och frågan om bemanningsbehov 
samt lokalernas beskaffenhet och därmed förutsättningarna för att bedriva verksamhet behöver 
ses över. 
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Utifrån arbetet med tillskapande av en eventuell arbetsmarknadsenhet finns här också 
möjligheter att tänka helhet, fler målgrupper och tillsammanskap på nya sätt. Detta både vad 
gäller de fysiska lokalerna, samlokalisering och insatser för varje enskild individ. 


