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1 Kvartalsrapport mars 2021 

1.1 Utfall/Prognos 

Driftredovisning HVO 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 

 

1.2 Verksamhet 

Avdelning för HSL, korttid och myndighet 
Avdelning för HSL, korttid och myndigheten arbetar mot alla avdelningar. Våren 2021 har 
fortsatt påverkats av smittspridning i utförandeverksamheter så som korttidsvistelse, hemtjänst 
och särskilt boende men också om funktionshinderverksamheten (LSS). Under första kvartalet 
har både sjuksköterskeorganisation och rehab riktat ett team till smittade eller misstänkt 
smittade i Covid-19. Detta har inneburit en omfördelning av resurserna. Detta har succesivt 
under mars månad planats ut allteftersom antal insjuknande sjunkit. 
 
Under våren har arbete bedrivits inom myndighet för att förbereda för återgången från 
entreprenad till kommunalregi. Enheten korttidsboende har haft lägre beläggning som berott 
på smittspårning och intagningsstopp.  
 
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. 
 

Avdelning för hemtjänst och förebyggande verksamhet 
Under perioden har det skett förändringar i ledarskapet utifrån fortsatt utveckling av 
verksamheten. Enhetschef för samordnargruppen och C19-teamet har gått över till en 
projektledarroll för att projektleda införandet av Lifecare samt beslutsstöd. 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 budgetunderskottet på 
Havsblick har till del föranlett enhetschefsbytet men har också blivit försenad med anledning av 
enhetschefsbytet. Även utvecklingsarbetet av nyckeltal, analysarbete och ny planeringsmodell 
har försenades i detta sammanhang men arbetet 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 går över från Excel och utifrån 
medarbetarnas perspektiv till att schemalägga i ett schemasystem, Time Care, och planera 
utifrån ett vårdtagarbehov. Implementering och utbildning för användarna sker under vår och 
sommar och systemet kommer att köras i skarpt läge i september. Därtill kommer medarbetarna 
organiseras i team och samarbeta runt brukarna för en ökad kontinuitet och kvalitet samt ökad 
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kostnadseffektiviteten. Slingorna som vård- och omsorgspersonalen följer och planeringen av 
de dagliga insatserna ses redan nu över i syfte att bygga nya, bättre och mer effektiva slingor 
och en bättre planering för planerade insatser. 
 
Samordnargruppens nya uppdrag är fortsatt under implementering och även denna process har 
blivit fördröjd i och med enhetschefsbyte. Dock har förutsättningarna till fullbordad 
implementering och utveckling av samordnarfunktionen förbättrats i och med nytt sätt att leda 
och styra. 
 
Lomma kommun ingår from april 2021 i Malmös och Lunds lokala Vård- och omsorgscollege. Det 
innebär en tillgång till handledarutbildning samt utbildning för språkombud. Med utbildade 
handledare inom äldreomsorg och funktionsstöd erhåller presumtiva studenter och 
praktikanter en kvalitativ arbetsplatsförlagd utbildning och praktik. Det i sin tur ökar möjligheten 
till en utökning av kvalitativa kandidater som söker sig till lediga tjänster och vikariat inom 
Lomma Kommuns äldreomsorg och funktionsstöd. En nödvändig utveckling om 
kompetensförsörjningen ska följa framtida behov. Med språkombud ute i verksamheterna 
skapas goda förutsättningar till språkutveckling bland våra medarbetare som ej har svenska som 
modersmål. 
 
Den förebyggande verksamheten bedriver fortsatt till största del sin verksamhet i utflyttad regi 
med tanke på restriktioner gällande Covid-19. Därtill har förebyggandeverksamheten under 
perioden varit behjälplig med administrativt stöd till enhetschefer gällande smittspårning av 
Covid-19 samt även vid information via telefon och utskick av brev till kommuninvånaren 
gällande vaccination mot Covid-19. 
 
Sjukfrånvaron har under perioden varit fortsatt hög med nivåer mellan 6–16%. Samtidigt har 
antalet smittade vårdtagare minskat varför C19-teamet fått minskat arbete inom ramen för 
Covid-19 och i stället gått ut och arbetat i den ordinarie verksamheten. Ett analysarbete om 
fortsatt behov av C19-teamets har påbörjats tillsammans med hemsjukvården och sannolikt 
kommer en avveckling att ske under våren. 
 

Avdelning för särskilt boende 
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. 
 
Verksamhetsövergången från privat aktör till kommunal utförare den 1 mars genomfördes på 
ett framgångsrikt sätt och dagen för övertagande firades särskilt med lyxfrukost, tårta och 
blommor till alla våra boende. Arbetet har därefter påbörjats med att uppdatera och 
implementera nya rutiner och arbetssätt i verksamheterna. Detta är ett stort arbete. 
 
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. För att lösa uppdraget har även ett 
stort antal timavlönade rekryterats. Nya scheman har tagits fram i enlighet med de boendes 
behov, önskemål från medarbetarna samt nyckeltal avseende bemanning. På tre av fyra 
boenden har delade turer samt dubbla pass som tidigare var schemalagda tagits bort som ett 
led i god arbetsmiljö och attraktiv arbetsgivare. 
 
Rehabiliteringsarbete för medarbetare har påbörjats i alla verksamheter då rehabsamtal har 
tidigare varit långt eftersatta och kommunen har övertagit en hel del medarbetare med längre 
sjukperioder. Arbetsplatsträffar och lära-känna-samtal av medarbetare har påbörjats på 
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samtliga boendena. 
Entreprenör har börjat utföra det dagliga städarbetet i verksamheterna. Medarbetarna som 
tidigare utfört städet blir således avlastade och kan fokusera på vårdtagare. Vidare har en rad 
åtgärder vidtagits inom flera områden gällande fastigheterna till exempel brandskydd, 
belysning, lås, taggar, nyckelhantering. 
 
Påskfirandet fick Corona säkras och hållas i mindre grupper på avdelningarna. Blommor, godis 
och påskris köptes in och det bjöds på aktiviteter till de äldre. Kommunikation med närstående 
sker i form av nyhetsbrev men även genom samtal med anhöriga. 
 

1.3 Utfall för perioden och helårsprognos 

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 
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 
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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. 
 

1.4 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. 
 

1.5 Viktiga förändringar under året 

Avdelning för hemtjänst och förebyggande verksamhet 
Utmaningen att erhålla ekonomiska förutsättningar att 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 över lag, men inte minst för att möta det ökade antalet brukare som är 
80 och äldre. En grupp som kommer att öka med ca 50% de närmaste tio åren. 
Digitaliseringskompetens, vilket fordras för att bland annat kunna införa digital inhandling, köra 
digitala utbildningar, öka den digitala kommunikationen med mera.  
 

Avdelning för särskilt boende 
Pandemin fortsätter att påverka dagliga driften inte minst i färre inflyttningar vilket leder till en 
minskad beläggning och därav mindre intäkter. Här är målet att se över behovet, kö till 
respektive boende samt arbeta fram förslag på hur den minskade efterfrågan på platser kan 
hanteras, göra analyser vad det beror på och arbeta fram lösningar i frågan. 
 
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. 
 
 


