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1 Verksamhet 

Samtliga KF-områden arbetar mot övergripande mål och nämndsmål och styrkedjan är tydlig. 
Verksamheterna svarar mot olika mål och målen styr såväl förvaltningens verksamhetsplan 
som avdelningarnas och enheternas. 
 
Funktionsstöd 
Ett arbete kring nya bostäder för målgruppen pågår i kommunen. En större servicebostad har 
tillskapats i befintligt lägenhetsbestånd och ett gruppboende har flyttat till mer 
tillgänglighetsanpassade lägenheter. Ändamålsenliga bostäder skapar trygghet och långsiktig 
hållbarhet för såväl invånare som medarbetare. 
 
Inom daglig verksamhet utvecklas innehållet och riktas ytterligare mot de olika behov som 
finns i målgruppen. Under pandemiåret har deltagarna bedrivit mycket av verksamheten 
utomhus och tagit fram "walk and talk"-slingor som kommer att göras tillgängliga för 
kommunens medarbetare. Utevistelsen har varit positiv och en anpassad buss har införskaffats 
för att tjäna som mobil lokal. 
 
Individ och familjeomsorg 
Inom individ- och familjeomsorg håller trenden i sig med lägre inflöde av orosanmälningar 
gällande barn medan vuxenärende har ökat under året jämfört med förra året. Det ökade 
behovet består av behov stöd med beroende och missbruksproblematik.  
 
Den befarade ökningen av hushåll i behov av ekonomiskt bistånd har uteblivit, även om fler 
ansökningar inkommit.  
 
Under året har en rad medborgartjänster införts och bedriver ett proaktivt arbete avseende 
våld i nära relation. En utökad information görs kring verksamhetens erbjudande och dess 
arbete med evidensbaserade metoder. 
 
Kommunikationsambassadörer som säkerställer den externa informationen är utsedda.  
 
Kommunen är med i Yrkesresan, formulerat både avsiktsförklaring och plan för kommande 
kompetensförsörjning. 
 
HVO 
HSL, korttid och myndighet 
Samverkan och samordning av insatser kring brukare från olika professioner ska stärkas, 
framför allt inom äldreomsorgen. Detta kommer att genomföras genom multiprofessionella 
team, ett arbetssätt där brukarbehov sätts i centrum. 
 
Ett arbete har inletts där arbetsterapeut arbetar tillsammans med biståndshandläggare i 
biståndshandläggningens utredning i syfte att med förebyggande insatser innan andra insatser 
startas skapa förutsättningar för bibehållen självständighet och fördröja behovet av hemtjänst. 
 
Hemtjänst 
Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är ständiga utmaningar i verksamheten. 
Under året har en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess implementerats vilket innebär att nya 
medarbetare har uppfyllt de krav verksamhetens satt upp, allt från tillsvidareanställda till 
timanställda. Denna rekryteringsprocess gäller äldreomsorgen som helhet. Trots detta har 
sommaren varit en utmaning med bemanningsproblematik och sjukskrivningar.  
 
En kompetensinventering har gjorts som visar att verksamheten särskilt ska satsa på 
kommunikation och bemötande vilket stämmer väl överens med de avvikelser och synpunkter 
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som kommer in till verksamheten från invånare och medarbetare. 
 
Förebyggandeverksamheten har haft en annan struktur än tidigare år med utflyttad 
verksamhet för att nå invånarna i behov av dess insatser. 
 
Särskilt boende 
I övergången mellan privat aktör och kommunal utförare fanns stora utmaningar gällande 
bemanning, ledning och styrning och innehåll i verkställighet som trots lång förberedelse inte 
gick att eliminera.  
 
Sommarbemanningen har varit särskilt utmanande då rekryteringstiden var kort och 
grundbemanningen inte stabil. 
 
Fokus efter övertaget har varit bemanning, mat och måltidsmiljö, aktiviteter och brukar- och 
anhörigdialog men också budget i balans. Det har genomförts musik- och dansföreställningar, 
högtider har firats och projekt kring måltider startats. Samarbete med 
förebyggandeverksamhet gällande aktiviteter är påbörjat och aktivitetsombud är utsedda i 
verksamheten som har påbörjat ett strukturerat arbete med aktiviteter i vardagen. 
 
Efter sex månader kan konstateras att ledningsstrukturen nu är mer stabil, vakanserna är lägre 
och medarbetarna har högre kompetenser jämfört vid övertaget. 
   

2 Måluppföljning 

2.1 Medborgarna är nöjda med äldreomsorgen 
 Målet kommer troligtvis inte uppnås men det har skett en påtaglig förbättring. 

 
Nämnden har genomfört en enkätundersökning under sommaren 2021 med samma frågor 
som den nationella mätningen som genomförs av Socialstyrelsen. I redovisningen nedan 
redovisas de svar som lämnats under sommaren i jämförelse med den nationella mätningen 
under hösten 2020. 
 
Analys hemtjänsten  
Vid mätningen sommaren 2021 uppgav 72% av respondenterna att de sammantaget är nöjda 
med verksamheten jämfört med 74% år 2020. När det gäller förtroende för medarbetarna 
föreligger en svag minskning till 73% jämfört med 78% 2020. Inom ordinärt boende svarar 75% 
att medarbetarna utför arbetsuppgifterna på ett bra sätt, jämfört med 76% förra året. 
 
Under första delen av 2021 har hemtjänsten haft fokus på att arbeta med medarbetarnas 
arbetsmiljö och kompetensutveckling i syfte att brukarna ska erhålla en kvalitativ vård och 
omsorg med ett gott bemötande. Även ett arbete har påbörjats mellan myndighet och 
verkställighet i syfte att säkerställa att beviljade insatser överensstämmer med utförda insatser 
vilket skapar förutsättningar för brukarna att känna sig trygga. 
 
Införandet av multiprofessionella team som påbörjas under hösten kommer att öka samverkan 
mellan professionerna när insatser utförs av fler än en profession. Det påverkar möjligheten till 
kontinuitet, harmoniserad vård och omsorg och dialog mellan vårdtagare och samtliga i 
teamet.  
 
Vidare finns en framtagen plan för kompetenshöjande insatser i vård- och omsorgsarbetet 
samt i bemötande och kommunikation. Detta sammantaget förväntas skapa förutsättning att 
nå en ökad brukarnöjdhet. 
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Analys särskilt boende 
Vid senaste mätningen sommaren 2021 uppgav 60% av respondenterna att de sammantaget 
är nöjda med verksamheten jämfört med 37% förra året. När det gäller förtroendet för 
medarbetarna föreligger en förbättring med 60% år 2021 jämfört med 54% år 2020. 
Vårdtagarnas uppfattning om tiden medarbetaren har för att kunna utföra arbetsuppgifterna 
hos den enskilde är 45% år 2021 jämfört med 38% under 2020. 
 
Den 1 mars 2021 övertog Lomma kommun driften av kommunens särskilda boenden och 
redan inför övertaget identifierades en rad fokusområden för att höja kvaliteten i 
äldreomsorgen. Dessa är bland annat rätt kompetens på rätt plats, ändamålsenlig bemanning, 
meningsfulla aktiviteter till alla, höjd kvaliteten på mat och förbättrad måltidssituation på, 
modern teknik i vårdarbetet och översyn av larmsystemen på alla boendena. Satsningar på 
kompetensutveckling, tydlig information och ständig dialog med vårdtagarna och anhöriga 
samt ökad delaktighet över den hjälp som ges är ytterligare fokusområden. 
 
Till viss del har fokusområdena uppnåtts men för andra delar kommer arbetet att fortsätta 
under hösten. För att rätt kompetens ska göra rätt saker slöts avtal med privat entreprenör för 
lokalvård på alla särskilda boenden inklusive boendelägenheter. Tack vare denna satsning kan 
medarbetarna lägga fokus på att ge en god omvårdnad. 
 
Bemanningen höjdes till lägst 0,65 årsarbetare/vårdtagare och 0,75 årsarbetare/vårdtagare på 
avdelningar för personer med kognitiv svikt.  
 
Kompetenshöjande insatser såsom demensutbildning, utbildning inom åldrandets sjukdomar 
har påbörjats och några medarbetare har påbörjat utbildning till undersköterska via 
Äldreomsorgslyftet. 
 
Under hösten kommer mat och måltidsutveckling, aktiviteter samt värdegrundsarbetet hos 
medarbetarna att påbörjas. För området ”aktiviteter för vårdtagare” kommer ett samarbete 
påbörjas med förebyggandeverksamhetens äldrepedagog som med hjälp av aktivitetsombud 
på boendena ska utveckla och anpassa utbudet av aktiviteter för brukarna. 

2.2 Socialnämndens verksamheter har en proaktiv och löpande kommunikation 
med medborgarna 

 Målet kommer troligtvis inte uppnås men det har skett en påtaglig förbättring. 
 
Analys socialförvaltningen 
Under hösten kommer ett strukturerat arbete kring strategisk kommunikation inledas 
tillsammans med specialistkompetens inom kommunikation. Genom att ha en gemensam 
budskapsplattform kommer den kommunikation som sker med invånarna uppfattas 
sammanhängande och med en röd tråd.  
 
Inom alla avdelningars verksamhetsplaner för 2021 ska brukardialog genomföras. Detta 
kommer av pandemiskäl att ske under hösten 2021.  
 
Kommunala pensionärsrådet kommer att flyttas till socialnämndens ansvarsområde under 
hösten vilket skapar stora förutsättningar att proaktivt förmedla information men också att 
inhämta synpunkter från stora pensionärsgrupperingar. 
 
Analys Funktionsstöd 
Avdelningen för funktionsstöd kommer under året ha publicerat minst fem nyhetsartiklar på 
lomma.se med information som anses vara av vikt för kommuninvånare att känna till.  
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Nyheterna har rört nya samarbeten, boendeutveckling eller aktiviteter som gjorts med positiva 
effekter för berörda brukare likt omställning under pandemin. 
 
Analys Individ- och familjeomsorg 
Verksamheten har under året infört en rad medborgartjänster som kommunicerats i syfte att 
förenkla för invånaren att komma i kontakt med verksamheten. 
 
HVO 
HSL, myndighet och korttid 
Myndigheten har tagit fram förslag på nya riktlinjer för biståndsbedömning som antagits av 
nämnden. Riktlinjer är publicerade på nätet och information med kortfattat innehåll kommer 
att publiceras på lomma.se. 
 
Verksamhet rehabilitering håller på att ta fram skriftlig broschyr om hjälpmedel som även ska 
innehålla aktuell lista på hjälpmedel som föreskrivs inom kommunen. 
 
Hemtjänst 
Hemtjänsten har påbörjat ett arbete med att ta fram en folder med information om 
hemtjänsten i Lomma kommun.  
 
Hemtjänsten kommer efter att pandemin lagt sig skapa dialogforum för vårdtagare och 
anhöriga i syfte att dels inhämta synpunkter om hemtjänsten, dels i syfte att med dialog nå en 
ökad god relation mellan brukar, anhöriga och hemtjänst. 
 
Särskilt boende  
Avdelningen särskilt boende har haft medborgardialog i form av fokusgrupper under hela 
övertagandeprojektet, och efter övertaget, samt kommunicerat via nyhetsbrev och på 
hemsidan och sociala medier.  
 
Sedan 1 mars har det tagits fram två broschyrer med checklista vid inflytt till särskilt boende 
samt regelverk för sjukresor. Under hösten planeras flera kommunikativa insatser i liknande 
forum. 
 
Anhörigträffar kommer att genomföras på samtliga särskilda boende under hösten och då 
kommer även brukarråd att ske.  
 
En broschyr om nya riktlinjer för bistånd och verkställighet gällande särskilt boende kommer 
tillsammans med avdelningen för HSL, myndighet och korttid att tas fram. 

2.3 De äldre är nöjda med maten och måltidsmiljön 
 Målet kommer troligtvis inte uppnås och det har inte skett en påtaglig förbättring. 

 
HVO 
Analys hemtjänsten  
Mat till ordinärt boende levereras av privat leverantör. Enkät har skickats ut av den privata 
leverantören till samtliga som erhåller matleverans för att mäta nöjdheten. Högsta nöjd-gäst-
index är 5 och i Bjärred landade resultatet på 3,7 och i Lomma 4,5. Det är framför allt missnöje 
i variationen på grönsaker som sänker resultatet. En dialog med privat leverantör förs i syfte 
att identifiera möjligheterna att höja nöjdheten gällande variationen av grönsaker.  
 
I den mätning som genomförts under sommaren 2021 är 32% nöjda med maten i ordinärt 
boende och 36% tar inte ställning kring om maten är bra eller ej. 
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Analys särskilt boende 
Vid senaste mätningen 2021 upplever 54% att måltiderna är en trevlig stund på dagen jämfört 
med 43% förra året vilket är positivt då miljön runt måltiden har utvecklats. Däremot är det 
enbart 38% som är nöjda eller mycket nöjda med hur maten smakar jämfört med 55% år 2020.  
 
Maten levereras av kostenheten inom Lomma kommun och det pågår sedan ett par år 
kontinuerliga samtal kring matens kvalitet och vårdtagarnas upplevelse av den.  
 
Under hösten ska även ett måltidsutvecklingsprojekt starta med kostombud på de särskilda 
boendena i syfte att ytterligare höja den positiva upplevelsen av måltiden. Arbetet kommer 
också att innefatta ett arbete för att uppmärksamma årets högtider. 

2.4 Var och en ska, efter förmåga, ta ansvar för sitt eget liv och försörjning 
Målbedömning 

 Målet är uppnått eller bedöms uppnås vid årets slut. 
 
Analys Individ och familjeomsorg 
Verksamheten har under året säkerställt att alla som beviljas ekonomiskt bistånd får 
ändamålsenligt stöd med fokus på egen långsiktig försörjning. Alla mål i genomförandeplaner 
är SMARTa och uppdateras kontinuerligt. Verksamheten har skapat en aktivitetsbaserad plats 
där coaching mot utbildning och arbete kan ske individuellt eller i grupp. Verksamheten har 
infört ett digitalt verktyg för att kunna dela bilden av invånarens behov av stöd samt insatta 
insatser för att nå självförsörjning. 
 
Av kommunens 24 800 invånare är 233 individer i snitt per månad är i behov av ekonomiskt 
bistånd varav 116 individer är under 18 år. Det motsvarar 0,9% av kommuninvånarna som 
uppbär ekonomiskt bistånd som sin försörjning. 
 
Varje månad inkommer i snitt sju nyansökningar och utöver dem beviljas i snitt 97 
återansökningar bistånd. Det avslås i snitt 12 ansökningar om bistånd varje månad. 
 
Varje månad ordnar tio hushåll, från gruppen med ekonomiskt bistånd, sin försörjning på 
annat vis än genom bistånd. En tredjedel av dem går till egen försörjning genom arbete, en 
tredjedel får ersättning på annat vis, den sista tredjedelen har flyttat eller är ej avhörd igen 
(inom en 12-månaders period). 

2.5 Vård- och omsorgstagarna känner sig trygga i sitt boende 
 Målet kommer troligtvis inte uppnås men det har skett en påtaglig förbättring. 

 
Analys funktionsstöd 
Under våren och sommaren 2021 har frågan om upplevd trygghet för de boende undersökts 
på grupp- och servicebostäder i Lomma kommun. Undersökningen är gjord utifrån en ansats 
att komplettera de formaliserade nationella enkäterna.  
 
Undersökningen bygger på en uppföljning av samtal kring trygghet mellan kontaktperson och 
boende. Trygghet är ett begrepp som kan betyda olika saker för olika personer och olika 
situationer har de varit angeläget att samtala kring trygghet för att sätta ordet i ett 
sammanhang för den enskilda. Kontaktpersoner har ställt frågan ”Vad betyder trygghet för 
dig?” med följdfrågan ”Känner du dig trygg i ditt boende?" till boende vid samtliga grupp- och 
servicebostäder. Samtliga boende (100%) känner sig trygga i sitt boende enligt denna 
undersökning. Det innebär att svaren, om enskild känner sig trygg eller inte, helt bygger på de 
enskilda boendes egna upplevelser av trygghet och jämförs inte med vissa fasta parametrar 
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från personal eller andra. 
 
Analys HVO 
Hemtjänst 
I enkäten 2021 uppgav 81% en upplevelse av trygghet med att bo hemma med hemtjänsten. 
Under 2020 var resultatet var 78% vilket innebär en försiktig positiv utveckling. Samtidigt 
anges upplevelse av ett något lägre förtroende för personalen i år, 73%, jämfört med 78% 
under 2020 och 88% anger att de blir bemötta på ett bra sätt av medarbetarna. Detta värde 
var 94% för 2020. 
 
Under hösten påbörjas ett arbete med att utveckla och utöka ansvaret i kontakmanskapet 
vilket innebär att kontaktmannen ska ha den absolut mesta kontakten och dialogen med 
brukarna. Det innebär en ökad kontinuitet och möjlighet att bygga trygga relationer mellan 
vårdtagare och kontaktmän. Denna insats är ett led i utvecklingsarbete med 
multiprofessionella team. Även satsningar med utvecklat bemötande och kommunikation 
öppnar upp för tryggare relationer. 
 
Särskilt boende 
I enkäten 2021 uppgav 58% att av brukarna att de känner sig trygga på sitt äldreboende 
jämfört med 68% 2020 vilket är en lägre nivå än tidigare. Samtidigt uppger brukarna en 
upplevelse av ett större förtroende för personalen i år, 60%, jämfört med 54% under 2020 och 
87% anger att de blir bemötta på ett bra sätt av medarbetarna. Detta värde var 90% för 2020.  
 
För att säkerställa större trygghet för brukarna kommer verksamheten att arbeta med 
utveckling av kontaktmannaskapet, ytterligare fokus på kontinuitet bland medarbetare samt 
arbeta mer med bemötandefrågorna bland personalen. 
  

3 Ekonomi 

3.1 Utfall/Prognos 
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostn i tkr Utfall Budget Avvikels
e Prognos Budget Avvikels

e Fg helår 

Individ- och familjeomsorg -40 757 -43 352 2 595 -63 501 -66 201 2 700 -51 662 

Hälsa- vård och omsorg -169 
530 

-154 
134 -15 396 -242 

327 
-235 
127 -7 200 -245 

828 

LSS-verksamhet -45 177 -40 599 -4 578 -70 115 -62 915 -7 200 -66 915 

SUMMA -255 
464 

-238 
085 -17 379 -375 

943 
-364 
243 -11 700 -364 

405 

Investeringar, utgift -486 -1 534 1 048 -2 755 -2 755 0 -1 700 
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Socialnämnden Budgetavv. 
31/8 

Nettoeffekt av 
Covid-19 

Budgetavv. 
korrigerat för 

Covid 19 
Prognos 2021 

    Prognosavv. 
mot budget 

Prognosavv. 
mot budget 

korrigerat för 
Covid-19 

HVO -15 396 -8 997 -6 399 -7 200 1 797 

LSS -4 578 -1 516 -3 062 -7 200 -5 684 

IFO 2 595 -845 3 440 2 700 3 545 

Totalt 
Socialnämnden 

-17 379 -11 358 -6 021 -11 700 -342 

3.2 Resultatrapport utfall/prognos 

Resultatrapport  
Utfall 

periode
n 

 Utfall  Prognos 
2021  

Nettokostnader i tkr Utfall Budget Avvikels
e 

föregåen
de helår Prognos Budget Avvikels

e 

Intäkter 135 743 132 984 2 759 129 755 207 695 206 475 1 220 

Summa intäkter 135 743 132 984 2 759 129 755 207 695 206 475 1 220 

Personalkostnader -179 
520 

-173 
376 -6 144 -199 479 -270 

640 
-272 
755 2 115 

Hyror -25 904 -26 236 332 -39 732 -39 146 -39 346 200 

Varor, bidrag och tjänster -184 
879 

-170 
450 -14 429 -253 644 -272 

456 
-257 
106 -15 350 

Avskrivningar och internränta -890 -1 007 117 -1 300 -1 391 -1 511 120 

Övrigt -14  -14 -5 -5 0 -5 

Summa kostnader -391 
207 

-371 
069 -20 138 -494 160 -583 

638 
-570 
718 -12 920 

Summa Totalt -255 
464 

-238 
085 -17 379 -364 405 -375 

943 
-364 
243 -11 700 

3.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till KS/KF 

Sammanfattande kommentarer till utfall och prognos till KS/KF 

Sommarmånaderna har precis som året i sin helhet präglats av covid-19 och 
omställningsarbetet som påbörjades 2020. Socialnämnden hemställer, i enlighet med tidigare 
diskussioner i Kommunstyrelsen, om kostnadstäckning för de extraordinära utlägg nämnden 
haft under pandemin. Staten har inte aviserat att nationell ersättning är aktuell för 2021. 
 
Den totala kostnaden för covid-19 under 2021 uppgår till 15,5 mkr. En ersättning avseende år 
2020 om 4,1 mkr har utbetalats under 2021 varför nettoeffekten för socialnämnden är 
11,4 mkr. 
 
Utfallet för årets åtta första månader, exklusive covid-19, är -6,0 mkr. Resultatet är i huvudsak 
kopplat till säsongsvariation. Genom åtgärdsplanens kvarvarande insatser är bedömningen att 
socialnämnden för 2021 kommer att ha en budget i balans. 
 
Covid-19-kostnaderna är ännu inte hanterade i socialnämndens budget och redovisning. 
Jämfört med majrapporten har nämndens avvikelse ökat från -11,6 mkr till -17,4 mkr. 
Förändringen beror dels på säsongsberoende personalkostnader, dels på upparbetade covid-
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19-kostnader avseende personal, 9,5 mkr, och skyddsmaterial 6,0 mkr. 
 
Den åtgärdsplan som togs fram i samband med kvartalsrapporten jan-mars är fortsatt gällande 
och har ett ytterligare förväntat resultat om 6 mkr. Åtgärder som realiseras i september är 
anpassning utifrån behov av korttidsverksamhet, anpassning av bemanning av sjuksköterskor 
till budget och effektivisering av personlig assistans. 
 
Åtgärder som redan vidtagits och som fortgår är anpassning av bemanning relaterat till 
beställning inom hemtjänsten, anpassning av behov av antalet platser på särskilt boende, 
minskning av samordnarfunktion inom hemtjänsten, anpassning av rehabiliteringsresurs i 
relation till behov samt vakanshållande av tjänster inom särskilt boende. Dessa åtgärder har 
efter augusti månads utgång genererat en budgetanpassning om 3,8 mkr. 
 
Prognosen för året var i majrapporten -4,8 mkr vilken har försämrats till -11,7 mkr, helt i linje 
med det försämrade utfallet men genom korrigering av covid-19-kostnader och effekter av 
åtgärdsplanens genomförande prognostiseras ett 0-resultat vid årets slut. 
 
Funktionsstöd 
Utfall är för perioden är -4,6 mkr med prognos om negativ avvikelse, -7,2 mkr, en förbättring 
om 1,4 mkr sedan majrapporten. 
 
Avvikelsen finns inom personlig assistans enligt LSS samt extern boendeverkssamhet för barn 
och vuxna. Genom den omfördelning av bostäder som gjorts kommer det under 2022 vara 
möjligt med hemmaplanslösning för några av dessa invånare.  
 
Inom intern verksamhet arbetar korttidsverksamheten med effektiviseringar och justeringar i 
arbetsformer. 
 
En långsiktig lösning med en struktur som skapar balanser i både verksamhet och ekonomi 
finns i budgetarbetet 2022. 
 
Individ och familjeomsorg 
Verksamhetens utfall är för perioden 2,6 mkr med prognos om positiv avvikelse, 2,7 mkr, en 
förbättring om 2,7 mkr sedan majrapporten. 
 
Verksamheten har haft ett mindre antal placeringar av barn och skyddsärenden samt högre 
intäkter från Migrationsverket.  
 
Inom verksamheten finns det överskott för medarbetare då tillskottet av trygghetsskapande 
medel ännu inte belastas fullt eftersom verksamheten blev fulltalig först i augusti.  
 
Inom verksamheten finns större kostnader för ekonomiskt bistånd främst gällande utbetalning 
per hushåll. Inom bostadsbeståndet har verksamheten högre hyresbortfall än budgeterat, 
detta då antaganden om uthyrningen inte fullt ut går att följa innevarande år då 
mottagningstakten av nyanlända varit lägre på grund av covid. 
 
Hälsa, vård och omsorg 
Verksamhetens utfall är för perioden -15,4 mkr för perioden med prognos om negativ 
avvikelse, -7,2 mkr, en försämring om -16,8 mkr sedan majrapporten. 
 
HSL, korttid och myndighet 
Underskottet i verksamheten är till största del personalrelaterade inom sjuksköterskor och 
beror på att verksamheten, på grund av covid, inte fullt ut kunnat anpassat sig till förändringar 
i budget men också på en utmaning i sommarbemanning. Anpassningen till budget kommer att 
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genomföras under hösten och hyr-ssk kommer att avvecklas vilket medför att 
kostnadsutvecklingstakten kommer att minska. 
 
HSL, korttid, myndighets prognos, är -4,2 mkr där sjuksköterskorna prognostiserar ett 
underskott om -7,4 mkr och resterande verksamheter ett överskott om 3,2 mkr. 
 
Hemtjänst 
Kostnaderna för medarbetare har varit stabila under året men antalet vårdtagare har minskat 
vilket innebär att intäkterna minskar.  Verksamheten har inte lyckats effektivisera i förhållande 
till intäkterna i verksamheten.  
 
Användande av övertid är en icke obetydlig kostnadspost där ytterligare insatser vidtas under 
hösten.  
 
Hemtjänstens resultat och prognos påverkas negativt av en teknisk justering avseende covid-
kostnader sedan majrapporten.  
 
Hemtjänstens prognos, beställare och utförare, är -3,8 mkr där beställaren prognostiserar ett 
överskott om 3,7 mkr och utföraren ett underskott om -7,5 mkr. 
 
Särskilt boende 
Kostnaderna för medarbetare har varit högre under tidiga sommarmånader men antalet 
vårdtagare har varit lägre än budgeterat vilket innebär lägre intäkter. Verksamheten har inte 
lyckats effektivisera i förhållande till intäkterna i verksamheten. I samband med minskad 
beläggning förlorar verksamheten intäkter även i form av hyror och omvårdnadsavgifter.  
 
Användande av övertid är en icke obetydlig kostnadspost där ytterligare insatser vidtas under 
hösten.  
 
I resultatet för perioden inkluderas även vissa uppstartskostnader som kommer plana ut 
efterhand under året. 
 
Särskilt boendes prognos, beställare och utförare, är -3,5 mkr där beställaren prognostiserar 
ett överskott om 4,1 mkr och utföraren ett underskott om -7,6 mkr. 
 

Sammanfattning av åtgärder för bokslut i balans till KS/KF 

Den åtgärdsplan som sedan tidigare finns framtagen är fortsatt gällande med ytterligare 
förväntat resultat om 6,0 mkr.  
 
Åtgärder som realiseras i september är anpassning av behov av korttidsverksamhet, 
anpassning av bemanning av sjuksköterskor till budget och effektivisering av personlig 
assistans.  
 
Åtgärder som redan vidtagits och löper på är anpassning av bemanning relaterat beställning 
inom hemtjänsten, anpassning av behov av antalet platser på särskilt boende, minskning av 
samordnarfunktion inom hemtjänsten, anpassning av rehabiliteringsresurs i relation till behov 
samt vakanshållande av tjänster inom särskilt boende. Dessa åtgärder har efter augusti 
månads utgång genererat en budgetanpassning om 3,8 mkr. 
 
De nyckeltal som nu finns tillgängliga sedan beslutsstödets införande, tillsammans med det 
arbete som pågått i utförarverksamheten under våren, skapar bättre förutsättningar att styra 
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på fakta. Det har tidigare inte funnits. 
 
Det finns nu en stabilare bemanning i verksamhetens samtliga delar vilket minskar kostnaden 
för introduktioner och genom att kompetens finns hos många medarbetare minskar risken för 
övertidsuttag. 
 
Restriktivitet avseende vikariattillsättningar föreligger i hela verksamheten. 

3.4 Kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till egen nämnd 

Kommentar och analys av utfallet och prognos till egen nämnd 

Den åtgärdsplan får att nå en budget i balans som beslutades av nämnden 20-05-04 är under 
genomförande i enlighet med plan.  
 
I maj och juni genomfördes beslut om minskat utrymme för rehabilitering, minskning av 
arbetade timmar i hemtjänsten, minskning av samordnare inom hemtjänsten, minskad 
beställning av platser på särskilt boende och vakanshållande av tjänster på särskilt boende. Alla 
åtgärder är vidtagna och har, trots det negativa utfallet för nämnden som helhet, hittills gett 
en positiv effekt om +3,8 mkr. 

Åtgärder för bokslut i balans. 

Arbetet med åtgärdsplanen fortsätter. I september kommer ytterligare åtgärder i enlighet med 
den att vidtas för att nå en budget i balans. Åtgärderna som startar där är effektivisering av 
personlig assistans enlig LSS, planerad korrigering av sjuksköterskebemanning samt anpassning 
av korttidsplatser till det behov som finns och förändrad växelvård. Dessa insatser ska enligt 
planen ge ytterligare effekt om 7,2 mkr och finns med i prognosen. 

4 Personalredovisning 

Diagram sjukfrånvaro samt antal tillsvidareanställda/visstidsanställda/timavlönade 
årsarbetare 

1. Sjukfrånvaro 

 
 
Analys och åtgärder: 
Sjukskrivningsnivån inom socialnämndens ansvarsområde är förväntat hög. Pandemin har 
medfört en ökad korttidsfrånvaro då medarbetare uppmanats att stanna hemma vid minsta 
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förkylningssymtom. Förvaltningen koncentrerar arbetet kring sjukskrivningar till att förhindra 
långtidsfrånvaro och rehabilitera medarbetare i långtidssjukskrivning då den korta frånvaron 
till absolut största del härrör från pandemins utmaningar. Sjukskrivningsnivåerna är av 
tradition högre inom hemtjänst och särskilt boende än inom mer kontorsrelaterade 
yrkesgrupper. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med arbetsmiljöförbättrande insatser såsom 
god schemaplanering, närvarande ledarskap och utvecklig i arbetsgrupperna. 
 
2. Antal årsarbetare tillsvidare, visstidsanställda, timavlönade 
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Analys och åtgärder: 
Kommunen tog tillbaka särskilt boende i egen regi i mars 2021 och en tydlig ökning av antalet 
tillsvidareanställda och visstidsanställda. Dock ligger antalet åa inom området timanställda på 
ungefär samma nivå som tidigare vilket tyder på att förvaltningens ansats att minska andelen 
timanställda till förmån för visstidsanställda och fast anställda medarbetare har genomförts. 
Den stora andelen visstidsanställda från mars och framåt beror på att övertaget från privat 
entreprenör innebar en stor ovisshet i frågan kring tillgängliga tillsvidareanställda medarbetare 
samt att en stor andel av de medarbetare som gick över i övertaget hade visstidsanställningar 
och lagen säger att medarbetaren går över med samma anställningsvillkor som gällde hos den 
gamla arbetsgivaren. 
 
Sommarmånaderna innebär många vikarier då verksamheten inte stängs ner, eller minskar i 
omfattning. Därav en stor ökning av visstidsanställda under juni och juli. 
 
Förvaltningen följer antalet åa med tillsvidareanställning då övertaget av särskilda boende inte 
ska vara mer kostnadsdrivande än det som fastställts i budget men ett skifte från 
visstidsanställda till tillsvidareanställda medarbetare är önskvärt. 
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1 Verksamhet 

Arbetet med nya bostäder, grupp- och servicebostad, fortgår. Den planerade flytten tillskapar 
dels en större servicebostad som på sikt möjliggör ett mottag av nya boenden och dels 
anpassad gruppbostad för målgrupper där de boendes tillgänglighetsbehov möts. Denna 
förändring innebär också en start av nya och riktade boendeformer där ansatsen är att bättre 
matcha och kvalitetssäkra boendebehoven långsiktigt och ger en möjlighet för 
hemmaplanslösningar. 
 
Inventering kring fler vägar att gå; nyproduktion och/eller omvandling av fastighet, för att 
möta övriga prognoser pågår. Utifrån inventeringens utgång kommer nya processer starta så 
som exempelvis att nyanställa och kompetensutveckla medarbetare utifrån aktuella 
boendeprofiler, till exempel samsjuklighetproblematik, i syfte att tillskapa just 
hemmaplanslösningar. Frågor kring utökade målgrupper kommer vara aktuellt framöver och 
därmed tillhörande frågor som fler bostäder, utökade verksamheter, kompetens- och 
kvalitetsutveckling. 
 
Ett utvecklingsarbete inom daglig verksamhet pågår. I dagsläget har verksamheten svårt att 
möta deltagarnas behov utifrån insatser och aktiviteter då förutsättningarna fullt ut saknas. 
Utifrån pandemins restriktioner har effekterna av verksamhetens begränsade förutsättningar 
inte varit så ansträngda som de hade varit om det inte varit pandemi. En positiv nyhet är att 
verksamheten leasat en anpassad och tillgänglig buss. Genom bussens tillkomst i 
verksamheten skapas nya möjligheter att tillskapa meningsfull sysselsättning för deltagarna. 
Bussen kan användas som mobil lokal, som skapar möjligheter för verksamheten att ställa om 
och tänka nytt. Utvecklingen kring daglig verksamhet kommer vara aktuell framöver då 
prognoser av målgruppen växer och målgruppens differentierade behov är av sådan art att 
verksamhetenen kommer ha behov av fler profiler och inriktningar för att möta upp i 
meningsfull och rätt insats. 
 
Inom korttidstillsyn och korttidsvistelse finns också utvecklingsfrågor sett till samverkan med 
BUN och uppstarten av grundsärskola i kommunen, bemanning utifrån både aktuella som 
prognostiserade behov och utveckling av vistelseverksamhet. Barn- och 
ungdomsverksamheten har utvecklingspotential i allmänhet och i processen kring uppstart av 
grundsärskola ett särskilt behov av samverkan tillsammans med UKF i synnerhet. En översyn 
görs kring hur framtidens fritidsverksamhet, och grundsärskola, samt kortidsvistelse för barn 
med funktionsnedsättning ska formas. En översyn och inventering görs kring möjliga nya 
lokaler för vistelseverksamheten då aktuell fastighet, på grund av ökad efterfrågan, har blivit 
för liten och inte längre inte anpassad och tillgänglig för de insatser som beslutats. 
 
Avslutningsvis utvecklas samverkan med bland annat sjuksköterskor, arbetsterapeuter, 
myndighet, öppenvård med flera för att genomlysa om arbetet mellan är fungerande och 
optimalt. Detta har som syfte att hitta mellanrum och utvecklingsområden vad gäller 
kostnadsutveckling, resursanvändning och kvalitet. Målsättningen är att på sikt arbeta i 
multiprofessionella team kopplat kring den enskilda. 

2 Ekonomi 

2.1 Resultatrapport utfall/prognos 

Resultatrapport  
Utfall 

periode
n 

 Utfall  Prognos 
2021  

Nettokostnader i tkr Utfall Budget Avvikels
e 

föregåen
de helår Prognos Budget Avvikels

e 
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Intäkter 2 438 2 013 425 3 972 5 339 3 069 2 270 

Summa intäkter 2 438 2 013 425 3 972 5 339 3 069 2 270 

Personalkostnader -19 180 -19 385 205 -30 313 -31 504 -30 504 -1 000 

Hyror -1 992 -1 997 5 -3 000 -2 995 -2 995 0 

Varor, bidrag och tjänster -26 397 -21 198 -5 199 -37 526 -40 887 -32 437 -8 450 

Avskrivningar och internränta -44 -32 -12 -47 -68 -48 -20 

Övrigt -2 0 -2 -1 0 0 0 

Summa kostnader -47 615 -42 612 -5 003 -70 887 -75 454 -65 984 -9 470 

Summa Totalt -45 177 -40 599 -4 578 -66 915 -70 115 -62 915 -7 200 

2.2 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till KS/KF 

Sammanfattande kommentarer till utfall och prognos till KS/KF 

LSS verksamhetens resultat för perioden januari-augusti är -4,6 mkr. Det största underskottet 
återfinns inom personlig assistans enligt LSS samt den externa boendeverksamheten för vuxna 
samt barn, medan personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken, SFB, har ett positivt 
resultat liksom intern verksamhet. 
 
Möjligheten att få bokslut i balans är liten innevarande år på grund av att förutsättningar 
saknas att dels möta boendebehov på hemmaplan, dels är det flera beslut gällande personlig 
assistans som löper på och dels bedrivs större barn och ungdomsverksamhet utifrån fattade 
beslut än budget tillåter. Ansatsen är dock att arbeta långsiktigt med en struktur som skapar 
balanser i både verksamhet och ekonomi. 
 
Prognosen för LSS-verksamheten, både det som är inom avdelningen för funktionsstöd och 
enheten för myndighet LSS är för helåret -7,2 mkr. Detta är en förbättring med 1,4 mkr sedan 
majrapporten. 

Sammanfattning av åtgärder för bokslut i balans till KS/KF 

Det pågår flertalet olika processer inom avdelningen för att balansera budgeten. Det arbetas 
intensivt med planering för omvandling och utveckling av bostäder inom avdelningen för att 
möta aktuella behov. Dels handlar utvecklingen om att skapa andra och bättre förutsättningar 
för service- och gruppbostäder och dels om att skapa förutsättningar att på hemmaplan arbeta 
med de målgrupper som idag har externa placeringar på grund av bristande kompetens och 
förutsättningar i intern regi. Målsättningen är att skapa en kvalitativ och profilinriktad 
boendestruktur som möjliggör att aktuella som framtida målgrupper ska erbjudas boende i 
intern regi oavsett personkrets eller behov. 
 
Om tilltänkt förändring löper på väl kring höstens boendeutveckling kommer kapaciteten att 
utökas och verksamheten optimeras. Planen är att förändringen påbörjas redan i år, men att 
full kapacitet nås framöver och därtill skapar långsiktiga möjligheter till goda boendelösningar. 
 
När det gäller avvikelserna inom personlig assistans har en genomlysning av aktuella ärenden 
genomförts för att på så vis se över beslutsgrunder och behov. Beslut från kommunen ska 
också stämma bättre överens med besluten från Försäkringskassan så att det finns en balans 
över och mellan dessa gränser. En översyn görs också av arbetet kring strukturen vid personlig 
assistans som helhet, med målbild om att framöver skapa förutsättningar för att också kunna 
erbjuda personlig assistans i egen regi och därmed kunna påverka utfallet. 
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2.3 Kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till egen nämnd 

Kommentar och analys av utfallet och prognos till egen nämnd 

LSS verksamhetens resultat för perioden januari-augusti är - 4,6 mkr. Det största underskottet 
återfinns inom personlig assistans enligt LSS (-3,7mkr) samt den externa boendeverksamheten 
för vuxna samt barn (-2,7 mkr). Personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken, SFB, har ett 
positivt resultat (+2 mkr). 
 
Prognosen för LSS-verksamheten, både det som är inom avdelningen för funktionsstöd och 
avdelningen för myndighet (korttid och HSL) år 2021 är -7,2 mkr. Detta är en förbättring med 
+1,4 mkr sedan majrapporten. De största prognosavvikelserna återfinns inom personlig 
assistans för LSS (-4,5 mkr) samt externa boendeplaceringar för vuxna och barn (-4,8 mkr). Det 
är inga nya beslut inom personligassistans enligt LSS utan samtliga brukare var kända sedan 
tidigare.  
 
Under hösten kommer arbetet med att utveckla och skapa nya förutsättningar för den interna 
boendeverksamheten att möta behov på hemmaplan. Detta arbete har som ansats att minska 
kostnaderna inom den externa boendeverksamheten för vuxna kommande år. Detta kräver 
dock utvecklingsarbete kring bland annat kompetens och samverkan. En återsökning av 
kostnader från Migrationsverket är gjord och beräknar förbättra resultatet för den interna 
boendeverksamheten, prognosen är +0,8 mkr.  
 
Inom verksamheten personlig assistans enligt SFB återfinns färre brukare än budgeterat vilket 
tillsammans med en positiv resultatpåverkan av 2020 års uppbokning bidrar till prognosen 
+2 mkr. Inom den externa korttidsvistelsen medför höga kostnader för kolloverksamhet samt 
en ej budgeterad brukare en prognos på -0,2 mkr. 
 
Den interna korttidsvistelsen och tillsynen förbättrar sin prognos något från -0,9 mkr till -
0,7 mkr då sommaren inte blev så kostnadsdrivande som prognostiserat. Verksamheten har 
nyanställt två medarbetare och arbetat om schemat för att på så vis bättre balansera budget 
och brukarnas behov framöver. Utvecklingen inom den interna korttidstillsynen och -vistelsen 
är sedan fjolåret negativ, men ambitionen är att vända denna trend genom att tillsätta 
resurser i budget istället för dyra alternativa lösningar. Den avvikande prognos handlar om att 
antalet barn i verksamheten och resurser inte överensstämt bakåt i tiden, vilket gör det svårt 
att förbättra avvikelserna. Barnen är kända och så även deras behov. 
 
Ledsagarservice bidrar med en positiv prognosavvikelse på +0,35 mkr med anledning av färre 
beviljade timmar än budgeterat samt att den enskilde inte nyttjat sina timmar fullt ut på grund 
av pandemin. 
 
Sammantaget har avdelningen för funktionsstöd och avdelningen för HSL, korttid och 
myndighet en något förbättrad prognos (-7,2 mkr) från majrapport (-8,6 mkr). 
  

Åtgärder för bokslut i balans. 

Arbetet kring att justera avvikelserna för de externa placeringarna är igångsatt när det kommer 
till planering och genomlysningar. Möjligheterna att balansera avvikelserna är dock förenade 
med att det finns förutsättningar på hemmaplan att möta brukare och deras behov. När det 
gäller externa boende placeringar för vuxna så behöver nya bostäder tillkomma och arbetet 
med detta är påbörjat. Utifrån den planering som föreligger finns en försiktig prognos om att 
ta hem de boende under slutet av 2022. Att bygga upp, i det här fallet två nya 
boendeverksamheter i intern regi, är ett stort och i delar komplext arbete. Det kommer att 
innebära nya resurser, kompetenser, samverkansformer och arbetsmetoder.  
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Dessa målgrupper som idag finns externt har aldrig haft förutsättningar att få sina behov 
tillgodosedda på hemmaplan då målgruppen haft större omsorgsbehov än verksamheten haft 
möjligheter att möta. Till trots dessa stora förändringar och behov av nya resurser för att ta 
hem externa placeringar finns likväl en kostnadsbesparing på helheten. Kostnaderna för denna 
målgrupp är hög och kommer vara så då behoven är stora, komplexa och varaktiga. Dock 
kommer kostnaderna generellt att bli lägre i utförande i egen regi än i extern regi.  
Förutsättningarna att kvalitetssäkra verksamheten, arbeta in boendeprofiler och skapa 
specialistkompetenser i verksamheten är starka och positiva effekter av att satsa på att arbeta 
hem målgruppen kommer att ses. För den enskilda torde ett boende och liv på hemmaplan 
vara av stort egenvärde i relation till livsvillkor och anhöriga. 
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1 Verksamhet 

Trenden av ett lägre inflöde av orosanmälan gällande barn håller fortsatt i sig. Jämfört med 
samma period förra året har 30% färre orosanmälningar inkommit. Ansökningar och 
anmälningar rörande vuxenärenden har däremot ökat med 26% jämfört med samma period 
förra året. Ökningen består av ett ökat behov av stöd med beroende och 
missbruksproblematik.  
 
Den befarade ökningen av hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd har uteblivit, även om 
fler nyansökningar har inkommit jämfört med samma period förra. Nyansökningarna har till 
del bestått av mottagna nyanlända, men större delen av ansökningarna har saknat grund för 
bistånd. 
 
Verksamhetens arbete mot de övergripande målen och därmed mot riktat mål och nämndsmål 

• Kvalitet i framkant – verksamheten är en attraktiv arbetsgivare som arbetar med 
evidensbaserade metoder, erbjuder kompetensförsörjning och är en flexibel 
arbetsplats som erbjuder distansarbete, flextider samt en variation av arbetsuppgifter. 

• Balanserat hållbarhetsarbete – verksamheten har infört digitala medborgartjänster. 
Verksamheten har minskat på resandet och har digitala möten och bidrar till miljön. 

• Trygghet i livets alla skeden – proaktiva arbetet med våld i nära relation, information 
och kommunikation om att verksamheten finns för invånare i behov av hjälp. 
Inrättande av ungdomsbehandlare. 

• Den kommunikativa kommunen – kommunikationsinsatser om verksamhetens 
erbjudande såsom film om öppenvård, information om adoption och eftersökning, 
våld i nära relation samt e-tjänst för att söka försörjningsstöd. 

 
Verksamheten har utsett kommunikationsambassadörer som säkerställer den externa 
informationen. Verksamheten har initierat och startat nätverk med kranskommunerna.  
 
Kommunen är med i Yrkesresan, formulerat både avsiktsförklaring och plan för kommande 
kompetensförsörjning. 
 
De medborgartjänster som införts är 

• Barn o unga, anmälan och ansökan 
• Vuxen, anmälan och ansökan 
• Ekonomiskt bistånd, ansökan och automatisk stickprovskontroll 
• Arbetsmarknad, dokumentation, cv och arbetsgivarkontakter för matchning och 

kontakter 
• Egna medel, hantering av förmedlingsmedel inom ekonomiskt bistånd 
• Avvikelsemodul samt synpunkts och klagomålshantering 
• Säker kommunicering genom medborgartjänst meddelandefunktion 

 
Satsningen av trygghetsskapande medel har möjliggjort satsning i kompetensutveckling och 
kommande gruppverksamhet samt intensifierar behandlingsarbetet genom att 
barnet/ungdomen får en egen behandlare. Ungdomsbehandlaren är på plats sedan augusti 
månad. 
 
Verksamheten har kompetensutvecklat i metoden Biff (barn i föräldrars fokus) med syfte att 
förebygga att färre par hamnar i familjerättsliga tvister och att färre barn lever med föräldrar i 
konflikt. ABC tonår är gruppverksamhet som riktar sig till föräldrar till tonårsbarn med syfte att 
stärka relation mellan förälder och tonåring och minska konflikter. Gruppverksamheterna 
startar i november. 
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Maria Mellersta mottagningen har filial i Lomma hos öppenvården en halvdag i veckan. 
Vuxenbehandlare erbjuder CRAFT (gruppbehandling för anhöriga till missbrukare) ihop med 
Maria mellersta, startar i höst. 
 
Metodstödjare i MI i verksamheten som nu påbörjar strukturen för att bibehålla MI i 
organisationen genom att repetera och öva i MI. 
 
Case Management implementeras i verksamheten vilket innebär att personer inom 
socialpsykiatrin kan få en egen samordnare i sina ärenden, vilket leder till bättre stöd för den 
enskilde. 
 
Alla som är föremål för utredning påbörjar informationsinhämtningen genom uscreen, ett 
digitalt frågeformulär med syfte att samla in information kring barn och vårdnadshavare på ett 
effektivare vis. 
 
Språkcafé hålls för nyanlända via frivilliga organisationer fyra tillfällen per vecka, i båda 
kommundelarna. 
 
Arbetsmarknadsguide genom medel från Länsstyrelsen är igång, syftar till att ge information i 
ett tidigt skede om arbetsmarknad och självförsörjning. 
 
Planering för invånardialoger är klar och de kommer att hållas i november. 

2 Ekonomi 

2.1 Resultatrapport utfall/prognos 

Resultatrapport  
Utfall 

periode
n 

 Utfall  Prognos 
2021  

Nettokostnader i tkr Utfall Budget Avvikels
e 

föregåen
de helår Prognos Budget Avvikels

e 

Intäkter 13 282 12 047 1 235 23 364 18 982 17 532 1 450 

Summa intäkter 13 282 12 047 1 235 23 364 18 982 17 532 1 450 

Personalkostnader -22 115 -23 310 1 195 -30 052 -34 120 -35 635 1 515 

Hyror -9 238 -9 557 319 -14 478 -14 133 -14 333 200 

Varor, bidrag och tjänster -22 678 -22 496 -182 -30 452 -34 213 -33 713 -500 

Avskrivningar och internränta -7 -35 28 -44 -12 -52 40 

Övrigt -2 0 -2 -1 -5 0 -5 

Summa kostnader -54 040 -55 398 1 358 -75 027 -82 483 -83 733 1 250 

Summa Totalt -40 758 -43 351 2 593 -51 663 -63 501 -66 201 2 700 

2.2 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till KS/KF 

Sammanfattande kommentarer till utfall och prognos till KS/KF 

Verksamhetens prognos är en positiv avvikelse om 2,7 mkr vilket är en förbättring med samma 
belopp sedan majprognosen. 
 
Resultatet beror på att verksamheten haft ett mindre antal placeringar av barn och 
skyddsärenden samt högre intäkter från Migrationsverket. Intäkterna från Migrationsverket 
beror till del på att det kommer intäkter från kvartal 4, 2020.  
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Inom verksamheten finns det mindre kostnader på medarbetare då tillskottet av 
trygghetsskapande medel inte belastas fullt ut eftersom bemanningen blev fulltalig först i 
augusti. 
 
Inom verksamheten finns större kostnader för ekonomiskt bistånd främst gällande utbetalning 
per hushåll. Inom bostadsbeståndet har verksamheten högre hyresbortfall än budgeterat då 
antaganden om uthyrningen inte fullt ut går att följa innevarande år då mottagningstakten av 
nyanlända varit lägre på grund av covid. 
 

Sammanfattning av åtgärder för bokslut i balans till KS/KF 

2.3 Kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till egen nämnd 

Kommentar och analys av utfallet och prognos till egen nämnd 

Innevarande år är precis som 2020 inte ett normalår varför det inte är möjlighet att med 
säkerhet dra långtgående slutsatser om budget och utfall. Delar av överskottet beror på att 
medarbetare tillträtt i slutet av året och intäkter från Migrationsverket som avsåg 2020. 
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1 Verksamhet 

Avdelning för HSL, korttid, myndighet och förebyggande verksamhet 
Ett arbete med att bygga en struktur för samverkan och samordnade insatser från olika 
professioner kring vårdtagare inom äldreomsorgen har startats. Multiprofessionella team, ett 
nytt arbetssätt där vårdtagarens behov sätts i centrum, införs. 
 
En arbetsterapeut kommer att ingå i arbetet med biståndsbedömning i syfte att arbeta med 
förebyggande insatser vid biståndsansökan. Allt för att brukare ska känna sig trygga i det egna 
hemmet. 
 
Det pågår ett arbete kring vikariehantering för att få enheten självförsörjande och inte 
använda hyr-sjuksköterskor. 
 
Enheten för korttidsboende har under året haft en lägre beläggningsgrad än budgeterat och i 
enlighet med nämndens beslut kommer antalet platser att minskas. 
 
Avdelning för hemtjänst 
Hemtjänsten har implementerat en analys- och uppföljningsmetod med nyckeltal och kan 
bättre säkerställa aktiviteter och resurser.  
 
Ett nytt schemaplaneringssystem har implementerats och hjälper verksamheten att planera 
scheman som utgår från verksamhetens behov. Detta kommer att få såväl kostnadseffektiva 
som kvalitativa effekter. 
 
En kompetensinventering av all vård- och omsorgspersonal har genomförts i syfte att tillföra 
rätt kompetenshöjande insatser. HSL-verksamheten och hemtjänsten samverkar i detta 
uppdrag genom att HSL- verksamheten bygger utbildningsinsatser som matchar hemtjänstens 
behov. HSL ska också i högre grad än idag ge stöd och handledning vid behov i vardagen. 
 
Som ett resultat av återkoppling från invånare och medarbetare kommer en 
utbildningssatsning inom kommunikation och bemötande genomföras under hösten. Först ut 
är chefer, nyckelfunktioner och skyddsombud och medarbetarna involveras och får ta del av 
satsningen i mindre skala under hösten. Chefer och ledare är tongivande i verksamheten och 
förändringen ska börja där. 2022 sker en större satsning med samtliga medarbetare. Syftet är 
att höja kompetensen inom ramen för kommunikation och bemötande hos samtliga 
medarbetare och att jobba med den egna insikten för att utveckla det individuella bemötandet 
till brukare, anhöriga och kollegor. 
 
Verksamhetens utmaning med personalrörlighet bland nyckelfunktioner trots insatser 
kvarstår. Det har belastat och påverkat kvalitet och ekonomi. 
 
Förebyggandeverksamheten har till största del bedrivit sin verksamhet i utflyttad regi utifrån 
gällande restriktioner för Covid. 
 
Avdelning för särskilt boende 
Den 1 mars övertog Lomma kommun driften av kommunens särskilda boenden. Fokus under 
de första sex månaderna har varit måltider och aktiviteter för brukarna, digitalisering, 
medborgardialog samt budget i balans med hjälp av ändamålsenlig bemanning och rätt 
kompetens i verksamheterna. 
 
I övergången mellan privat aktör och kommunal utförare har det funnits stora utmaningar 
gällande bemanning, ledning och styrning samt innehåll i verkställighet. Trots lång 
förberedelse var det inte möjligt att förutse omfattningen av oklarheter som uppstod. 
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Däremot har verksamheten på sex månader identifierat och åtgärdat en rad problem. 
 
Ledningsstrukturen har fått bättre stabilitet i andra delen av halvåret, personalvakanserna är 
lägre och bemanning med högre kompetens sker jämfört vid övertaget. 
 
Trådlöst nätverk för verksamheten är infört på alla boendena och under hösten införs det i 
boendelägenheter. 
 
Verksamheterna kommunicerar med brukare, närstående och medarbetare i form av 
nyhetsbrev och träffar. Anhörigträffar är inplanerade under hösten. 
 
Verksamheterna har arrangerat musik- och dansföreställningar, firat högtider och satt igång 
ett projekt kring måltidsutveckling och har ett samarbete med förebyggandeverksamheten 
gällande aktiviteter. Aktivitetsombud är utsedda och verksamheterna har påbörjat ett 
strukturerat arbete med aktiviteter i vardagen. 

2 Ekonomi 

2.1 Resultatrapport utfall/prognos 

Resultatrapport  
Utfall 

periode
n 

 Utfall  Prognos 
2021  

Nettokostnader i tkr Utfall Budget Avvikels
e 

föregåen
de helår Prognos Budget Avvikels

e 

Intäkter 120 023 118 925 1 098 102 419 183 374 185 874 -2 500 

Summa intäkter 120 023 118 925 1 098 102 419 183 374 185 874 -2 500 

Personalkostnader -138 
225 

-130 
680 -7 545 -139 114 -205 

016 
-206 
616 1 600 

Hyror -14 674 -14 682 8 -22 255 -22 018 -22 018 0 

Varor, bidrag och tjänster -135 
805 

-126 
756 -9 049 -185 666 -197 

356 
-190 
956 -6 400 

Avskrivningar och internränta -839 -941 102 -1 209 -1 311 -1 411 100 

Övrigt -10  -10 -3    

Summa kostnader -289 
553 

-273 
059 -16 494 -348 247 -425 

701 
-421 
001 -4 700 

Summa Totalt -169 
530 

-154 
134 -15 396 -245 828 -242 

327 
-235 
127 -7 200 

2.2 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till KS/KF 

Sammanfattande kommentarer till utfall och prognos till KS/KF 

Avdelning för HSL, korttid och myndighet 
Det ekonomiska utfallet för sjuksköterskor visar på stort underskott, -7,7 mkr, för perioden.  
 
Detta beror dels på att den budgetanpassning som var planerad inte kunde genomföras på 
grund av covid dels på grund av högt användande av hyr-sjuksköterskor.  
 
Prognosen för helåret är 7,4 mkr då kostnaderna förväntas avstanna men kan inte fullt ut 
hämtas in. För resterande delar av avdelningen prognostiseras ett överskott om 3,2 mkr. 
Beställaren av hemtjänst och särskilt boende prognostiserar ett överskott om 3,7 mkr 
respektive 4,1 mkr för helåret. 
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Avdelning för hemtjänst 
Det ekonomiska utfallet för hemtjänstens utförarverksamhet visar på ett stort underskott, -
8,4 mkr, för perioden. Helårsprognos -7,5 mkr. Prognosen för hemtjänst, både inom 
avdelningen för hemtjänst och enheten för myndighet, blir således på helåret -3,8 mkr. Detta 
är en försämring med -3,7 mkr jämfört med majprognosen. 
 
Underskottet beror delvis på att personalkostnaderna inte fullt ut minskat i takt med minskade 
beställningar från myndighetsdelen men också att effektiviteten ännu är låg i verksamheten.  
 
Sammansättningen av personalkostnader har också betydelse för underskottet då 
övertidsuttaget är stort vilket är en dyr löneform. Verksamheten ersätts för dubbelbemanning 
men det kan noteras en skillnad i bedömningarna kring hur mycket dubbelbemanning som 
krävs vilket till del ger ytterligare högre kostnader i delar av verksamheten. 
 
En teknisk justering av covid-kostnader efter majrapporten inom nämndens ansvarsområde 
belastar såväl utfall som prognos för hemtjänsten. Kostnaderna för att på ett säkert sätt 
hantera pandemins effekter har fortsatt varit höga under sommarmånaderna och påverkar 
såväl utfall som prognos. 
 
Avdelningen Särskilt boende 
Det ekonomiska utfallet för särskilt boende visar på ett stort underskott, -7,8 mkr, för 
perioden. Helårsprognos -7,1 mkr. Prognosen för särskilt boende, både inom avdelningen för 
särskilt boende och enheten för myndighet, blir således på helåret -3,5 mkr. Detta är en 
försämring med -10,4 mkr jämfört med majprognosen vilket till största del beror på minskat 
överskott hos beställaren. 
 
Underskottet beror delvis på att personalkostnaderna inte fullt ut minskat i takt med minskade 
beställningar från myndighetsdelen men också att effektiviteten ännu är låg i verksamheten.  
 
Sammansättningen av personalkostnader har också betydelse för underskottet då 
övertidsuttaget är stort vilket är en dyr löneform.  
 
Den lägre beläggningen genererar dessutom ett underskott avseende taxor samt 
hyresintäktsbortfall på cirka 0,8 mkr. 
 
En ny verksamhet innebär nya utmaningar och det kan konstateras att det finns stora 
utmaningar i arbetsmiljön som har sin bas i händelser före kommunens övertag. Dessa 
utmaningar har nu kommunen en skyldighet att hantera. 
 
På ett av boendena finns en stor negativ avvikelse på grund av brukare med extra särskilda 
vårdbehov vilket har genererat höga kostnader för introduktion, handledning, extra 
personalförstärkning och förhöjd bemanning. Läget blev särskilt ansträngt under 
semesterperioden. 
 
I resultatet för perioden inkluderas även vissa uppstartskostnader som kommer planas ut 
efterhand. 

Sammanfattning av åtgärder för bokslut i balans till KS/KF 

Verksamheten följer den åtgärdsplan som finns beslutad och de anpassningar till budget som 
planerats har hittills gett förväntat resultat. En rad insatser ska enligt planeringen i 
åtgärdsplanen genomföras i september. 
 
Sammantaget för äldreomsorgen kan konstateras att avvikelserna till största del består av för 
hög personalkostnad i relation till de intäkter som verksamheten har. Arbetet med att minska 
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bemanning i relation till den beställning som finns intensifieras ytterligare.  
 
De nyckeltal som nu finns tillgängliga sedan beslutsstödets införande, tillsammans med det 
arbete som pågått i utförarverksamheten under våren, skapar bättre förutsättningar att styra 
på fakta. Det har tidigare inte varit möjligt att ta fram. 
 
Det finns nu en stabil bemanning i verksamhetens samtliga delar vilket minskar kostnaden för 
introduktion och genom att kompetens finns hos många medarbetare minskar risken för 
övertidsuttag. 
 
Bristande kompetens i bemanning och kostnadseffektiv schemaläggning kombinerat med 
bristfälliga system som stödjer bemanning av stora volymer av medarbetare är en orsak till det 
negativa ekonomiska utfallet. Genom att införa ett system för vikariehantering och ett 
schemaläggningsprogram som baseras på verksamhetens behov samt nyrekryterad kompetens 
inom logistik, planering och ekonomi finns goda förutsättningar att bättre kunna arbeta mot 
en ekonomi i balans. 

2.3 Kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till egen nämnd 

Kommentar och analys av utfallet och prognos till egen nämnd 

HVO Budgetavvikels
e per aug 

Prognos 2021  
 

Budget Prognos Avvikelse  

Hemtjänst -5 855 -55 409 -59 209 -3800  

HSL - Ssk -7 720 -25 552 -32 952 -7400  

HSL - Rehab 574 -18 143 -17 743 400  

Korttidsvistelse - egen regi 1 190 -14 720 -11 720 3000  

Korttidsvistelse - extern regi -191 0 -200 -200  

Vårdboende - egen regi  -5 415 -65 877 -69 377 -3500  

Vårdboende - extern regi 1 225 -15 934 -15 034 900  

Övriga verksamheter 796 -39 492 -36 092 3400  

Summa HVO -15 396 -235 127 -242 327 -7200  

 

Åtgärder för bokslut i balans. 

Förutom det som redovisas till KS/KF följer är en något med detaljerad åtgärdslista. 
 
Det har identifierats en förbättringspotential mellan rehabiliteringsverksamheten och 
hemtjänsten där dubbelbemanningar hade kunnat undvikas med andra insatser som till 
exempel hjälpmedel. 
 
Övertid ska minimeras genom att bättre planera arbetstiden för medarbetarna och säkerställa 
korrekt vikarieanskaffning. 
 
Restriktivitet avseende vikariattillsättningar föreligger i hela verksamheten och verksamheten 
ser över behov av extra personal i varje situation. 
 
Arbetet med personalrehabiliteringar och arbetet för en god arbetsmiljö fortsätter vilket ska 
resultera i färre sjukskrivningar och i sin tur färre vikarietimmar. 
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Ett arbete pågår med att få större medvetenhet på alla nivåer inom verksamheten kring 
ekonomin och hur verksamheten använder resurserna. 
 
Inom sjuksköterskeorganisationen har en omfattande rekrytering gjorts i syfte att avsluta 
användandet av hyr-sjuksköterskor. Anpassning till budget sker under september vilket 
kommer att avstanna kostnadsutvecklingstakten. 


