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1 Kvartalsrapport mars 2021 

1.1 Utfall/Prognos 

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 

1.2 Verksamhet 

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 implementerat sin deklaration och tagit ett första kliv mot en tillitsbaserad 
organisation. Det ska leda både till att målen uppfylls samt till en välmående organisation med 
en stark trovärdighet såväl inåt som utåt. 
 
Samtliga verksamhetsgrenar har fortsatt arbetet med att kvalitetssäkra sina huvudprocesser 
som ett led i införandet av ett ledningssystem inom socialtjänsten. En modell och rutiner för ett 
teambaserat arbetssätt med brukarfokus är framtaget och implementerat. 
 
Inom barn- och ungdomsvården har teamarbetet resulterat i en samordnarroll som håller ihop 
insatsen och kontakterna kring familjesystemet samt att barnet fått en egen behandlare. Detta 
leder på sikt till en högre måluppfyllelse och en högre effekt av familjebehandlingsinsatserna.  
 
Inom arbete & försörjning har det teambaserade arbetet inneburit fokus på hållbara 
arbetslösningar i stället för tillfälliga lösningar. Arbetsmarknadskonsulenter stöttar invånaren i 
sitt jobbsökande, matchningar med arbete/praktikplatser, stöd vid presentationer med 
potentiell arbetsgivare, liksom ett inåtriktat arbete för att stötta i den interna 
kompetensförsörjningen. 
 
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. Det sker också i samarbete med föreningslots för att skapa nätverk och bryggor ut i 
andra samspelsarenor än traditionella för den enskilde. 
 
Verksamheten har utrustat och öppnat en utbildningslokal med tekniska verktyg såsom dator, 
smartphones, Ipads för att kunna erbjuda stöd i en digital förflyttning för framförallt målgruppen 
nyanlända. Målsättningen är bland annat att invånaren ska nå sina mål om försörjning och 
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bostad. 
 
De omfattande kompetenssatsningarna under föregående år är klara och det pågår 
implementering av metoderna MI (Motivating Interview), SE (Supported Employment) Case 
management samt MIN-modellen (Motivation Information Nätverk) genom en struktur av 
metodstödjare och metodutveckling. 
 
I arbetet med att vara en kommunikativ och proaktiv verksamhet har innehållet på hemsidan 
uppdaterats med aktuell information om vad verksamheten erbjuder och en film för att nå fler 
sköra familjesystem har lanserats. 
https://lomma.se/download-
streamed/18.6c03f64d17795a5f8697408f/Öppenvården%20i%20Lomma%20kommun.mp4 
 

1.3 Utfall för perioden och helårsprognos 

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 
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 

https://lomma.se/download-streamed/18.6c03f64d17795a5f8697408f/%C3%96ppenv%C3%A5rden%20i%20Lomma%20kommun.mp4
https://lomma.se/download-streamed/18.6c03f64d17795a5f8697408f/%C3%96ppenv%C3%A5rden%20i%20Lomma%20kommun.mp4
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behoven på grund av pandemin och verksamheten räknar med att något sådant stöd kommer 
nyttjas under året. 
   

1.4 Covid-19 - Coronavirus 

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.  

 

1.5 Viktiga förändringar under året 

Det är ett oroväckande lågt inflöde av ansökningar och anmälningar gällande barn och vuxna. 
Det finns stora risker 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. 
 
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. 
 
Utvecklingsarbetet med Digitala samtal och Uscreen har varit i en inlärningsfas med inhämtande 
och användning av materialet. Nästa steg är att se vilka analyser verksamheten kan göra och hur 
det kan återknytas till individuell progression. Verksamheten har framöver, genom Digitala 
samtal, möjlighet att agera pilot i nyutveckling av e-hälsa, vilket blir nästa steg för att proaktivt 
skapa beredskap för ökade behov. 
 
 


