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Bakgrund 

Enligt Styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun ska varje nämnd fastställa sin 
Nämndsbudget före årsskiftet inför nytt budgetår. Budgeten ska fördelas på de 
verksamheter som ingår under respektive KF-verksamhet utifrån fastställd budget. 
  
I den budget som beslutades 2020-06-16 finns verksamhets- och behovsbeskrivningar 
som ligger till grund för denna nämndsbudget och dessa kommer inte i detalj att 
beskrivas här. 
 

 

Vilka förändringar har skett sedan nämndens budgetförslag i maj/juni? 

Ramförändringar 

  (tkr) 

Budgetram (KS 25 mars 2020) -358 666 

Justering av interna mellanhavanden 202 

Hemtagningseffekt digitalisering 285 

Övrig justering interna mellanhavanden -168 

Driftbudget (KF 22 okt 2020) -358 347 

 

 

Nya förutsättningar? 
I det budgetförslag som antogs i juni avsattes inga extra medel för särskilt boende. Ett 
statsbidrag om cirka 10,6 mnkr riktat mot äldreomsorgen förväntas i 
Kommunfullmäktiges budget 2021 att beslutas av riksdagen och dessa kommer att 
tillföras budgeten för särskilt boende. 
 
Hemtjänsten planerades att tillföras 10,35 mnkr genom tillväxtpost och interna 
omfördelningar. Detta har inte fullt ut varit möjligt att genomföra och tillskottet till 
hemtjänstens verksamheter blir totalt 9,7 mnkr för 2021.  
 
Coronapandemin påverkar verksamhetens alla delar. Budget 2021 tar trots det 
avstamp i en långsiktig planering med syfte att successivt arbeta mot övergripande 
mål. 
  
Vilka möjligheter ger den här budgeten i sin helhet? 
Inom funktionshinderområdet är budget fördelad med ambitionen att öka 
bemanningen något på grupp- och stödboende med målet "Vård- och omsorgstagarna 
känner sig trygga i sitt boende" i sikte. Socialnämnden har under några år 
uppmärksammat behov av ökad bemanning utifrån att även personerna inom 
funktionshinderområdet åldras men också att nya behov tillkommer i takt med att 
individerna inom funktionshinderområdet har andra och mer komplexa behov än 
tidigare. 
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Individ- och familjeomsorg styr mot målet "Var och en ska, efter förmåga, ta ansvar för 
sitt eget liv och försörjning". När vårens budget lades var förutsättningarna för 
arbetsmarknaden en annan än nu vilket inneburit att budgetanslaget för ekonomiskt 
bistånd höjts avsevärt. Det innebär att de satsningar som initialt planerades kommer 
att stå tillbaka något. Omprioriteringar har gjorts inom Individ- och familjeomsorg för 
detta ändamål och arbetet med ökad sysselsättning kommer att prioriteras under 
2021.  
 
För äldreomsorgens räkning, som ett led i att uppnå målet om att "Medborgarna ska 
vara nöjda med äldreomsorgen", "Vård- och omsorgstagarna känner sig trygga i sitt 
boende" och "De äldre är nöjda med maten och måltidsmiljön" har socialnämnden för 
2021 internt fördelat om medel. Syftet med omfördelningen är att uppnå en mer 
adekvat, om än ej helt korrekt, finansiering av hemtjänsten än under 2019 och 2020. 
Det skapar bättre förutsättningar för hemtjänsten att hålla budget, även om ytterligare 
effektiviseringar i verksamheten är nödvändiga för en budget i balans. Under 
förutsättning att beslut fattas av riksdagen kring statsbidraget om 10,6 mnkr riktat mot 
äldreomsorgen kommer budgeten att medge en mer ändamålsenlig bemanning. Då 
det inte enbart är bemanningen som påverkar kvaliteten i äldreomsorgen är 
ambitionen att kompetensutveckla medarbetare inom såväl hemtjänst som särskilt 
boende. Då kommunen inte haft särskilt boende i egen regi på många år ska 2021 ses 
som ett år där struktur, processer och bemanning kontinuerligt prövas. 
 
Kommunikation är ett område där socialnämnden kraftsamlat redan under 2020. 
Effekten i detta arbete kan skönjas genom positiva omdömen i media kring att 
kommunikation sker. Arbetet fortsätter och intensifieras under 2021. För detta har 
socialnämnden satt ett mål "Socialnämndens verksamheter har en proaktiv och 
löpande kommunikation med medborgarna".  
   
Beskriv omprioriteringar och särskilda satsningar 
Satsningar görs som tidigare nämnt inom grupp- och stödboende inom 
funktionshinderområdet, inom hemtjänstens verksamheter samt inom särskilt boende. 
 
Inom hemtjänsten har påbörjats arbetet med en mer korrekt ersättning i 
omvårdnadspengen. Detta sker genom att mer hänsyn tas till det påtalade behovet av 
dubbelbemanning samt att ersättningen för HSL-insatser successivt korrigeras mot en 
mer adekvat nivå. Budget inom HSL-verksamheten har minskats då arbetet med att 
bemanna utifrån samma nivå som jämförliga kommuner pågår och intensifieras under 
2021. 
 
Inom individ- och familjeomsorgens verksamheter har socialnämnden valt att inte 
minska budget, utan utöka budget 2021 trots överskott 2020. Syftet med detta är att 
öka förmågan i verksamheten till förebyggande och proaktiva insatser för 
befolkningen. Antalet individer och familjer i behov av ekonomiskt bistånd förväntas 
också öka under 2021 och en prioritering för detta har skett inom individ- och 
familjeomsorg. 
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Driftbudget, sammanställning 
 

Socialnämnden Budget Budget Budget Budget Budget 
2020 2021 2022 2023 2024 

HVO -224 778 -231 164 -238 596 -246 251 -252 513 
LSS -59 096 -62 523 -63 337 -65 295 -66 938 
IFO -61 414 -64 660 -66 212 -68 279 -69 988 
Summa Socialnämnden -345 288 -358 347 -368 145 -379 825 -389 439 

 

HVO Budget Budget Budget Budget Budget 
2021 2021 2022 2023 2024 

Hemtjänst -45 822 -54 177 -55 919 -57 713 -59 181 
Ssk -27 526 -25 291 -26 104 -26 942 -27 627 
Rehab -18 308 -17 748 -18 319 -18 906 -19 387 
Korttidsvistelse - egen regi -14 720 -14 554 -15 021 -15 503 -15 898 
Korttidsvistelse - extern regi 0 0 0 0 0 
Vårdboende - egen regi -2 189 -64 606 -66 683 -68 823 -70 573 
Vårdboende - extern regi -77 234 -15 934 -16 446 -16 974 -17 406 
Övriga verksamheter -38 979 -38 854 -40 103 -41 390 -42 443 
Summa HVO -224 778 -231 164 -238 596 -246 251 -252 513 

 

LSS 
Budget Budget Budget Budget Budget 

2020 2021 2022 2023 2024 
Boende - egen regi -17 796 -19 217 -19 417 -20 417 -21 417 
Boende - extern regi -2 353 -5 207 -5 307 -5 607 -5 607 
Daglig verksamhet -6 275 -5 847 -6 047 -6 147 -6 247 
Personlig assistans enl. LSS -8 586 -6 624 -6 738 -6 796 -6 839 
Personlig assistans enl. SFB -10 495 -11 463 -11 463 -11 663 -11 663 
Övriga verksamheter -13 591 -14 165 -14 365 -14 665 -15 165 
Summa LSS -59 096 -62 523 -63 337 -65 295 -66 938 

 

IFO Budget Budget Budget Budget Budget 
2020 2021 2022 2023 2024 

Externa placeringar -9 305 -8 671 -9 316 -9 739 -9 915 
Familjehemsplacering o dylikt -5 477 -5 416 -5 715 -5 990 -6 278 
Försörjningsstöd -4 050 -4 780 -4 780 -4 400 -4 200 
Integration -11 461 -12 302 -11 065 -11 587 -11 741 
Öppenvård/Psykiatri -8 201 -9 419 -9 946 -10 222 -10 499 
Övriga verksamheter -22 920 -24 072 -25 390 -26 341 -27 355 
Summa IFO -61 414 -64 660 -66 212 -68 279 -69 988 
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Verksamhetsmått, sammanställning 
 

 
 

 
 

Utfall Budget Budget Budget Budget Budget
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Antal invånare 65 år och äldre 5 081 5 170 5 149 5 174 5 198 5 225
Antal invånare 85 år och äldre 648 696 736 757 800 857
Antal invånare med 
omvårdnadsinsatser i hemmet

257 252 282 289 296 301

Antal invånare med 
serviceinsatser*

203 208 213 217

Antal invånare med 
trygghetslarm*

572 586 600 610

Antal disponibla platser på 
särskilt boende i kommunen

155 152 153 155 157 159

Antal personer särskilt 
boende, externt

5 5 5 5 5 5

Verksamhetsmått HVO

* Nya verksamhetsmått inför 2021

Utfall Budget Budget Budget Budget Budget
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Antal beviljade timmar:
- Personlig assistans enligt LSS 2 522 2 347 1 862 2 722 2 822 2 922
- Avlösarservice 438 340 250 250 250 250
- Ledsagarservice 422 420 460 460 460 460

Antal personer med:
- Personlig assistans enligt SFB 32 31 33 33 34 34
- Bostad med särskild service 43 42 44 44 44 47
- Daglig verksamhet 32 34 31 32 33 34
- Korttidstillsyn 14 15 13 15 17 18
- Korttidsvistelse 19 17 17 17 18 19

Verksamhetsmått LSS
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Utfall Budget Budget Budget Budget Budget
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Försörjningsstöd
Nettokostnad försörjningsstöd 
(tkr)

3 860 4 050 4 780 4 780 4 400 4 200

Antal hushåll som erhåller 
försörjningsstöd (genomsnitt 
per månad)

39 45 50 50 46 44

Vård av vuxna
Antal placerade vuxna på 
institution (genomsnitt per 
månad)

10 4 5 5 5 5

Antal vårddygn per månad 266 61 137 152 152 152
Vård av barn
Antal placerade barn i 
familjehem eller liknande

3 4 5 5 5 5

Antal placerade barn på 
institution (genomsnitt per 
månad)

4 2 1 1 1 1

Antal vårddygn per månad 105 30 30 30 30 30
Integration
Ensamkommande, som 
kommunen har ansvar för

24 14 11 8 4 2

Ensamkommande, som är 
boende i kommunen

17 15 4,5* 0 0 0

Personer med permanent 
uppehållstillstånd (ej 
ensamkommande), som 
beräknas komma under året

55 52 45 40 40 40

* Genomsnitt av antalet individer på stödboende i egen regi

Verksamhetsmått IFO
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Avstämning med fastställd budget per KF-verksamhet 
Kommunfullmäktige fattade beslut om budget 2021 den 22 oktober 2020. 
Driftbudgeten beslutades per kommunfullmäktigeverksamhet (KF-verksamhet) enligt 
nedan. 
 

KF-verksamhet / 
Nettokostnad (tkr) Av KF fastställd budget Nämndsbudget Förslag omdisponering 

HVO -232 515 -231 164 1 351 
LSS -62 323 -62 523 -200 
IFO -63 509 -64 660 -1 151 
Socialnämnden -358 347 -358 347 0 

 

Orsak till omdisponering mellan KF-verksamheter 
Den omdisponering som är genomförd härleds till en omorganisation under 2019 och 
2020. Ett ”ansvar” tagits bort och fördelats ut vilket berör samtliga Kf-verksamheter 
inom socialnämnden. Följaktligen får omdisponeringen inga ekonomiska konsekvenser 
mer än att i fortsättningen bär respektive Kf-verksamhet sina egna kostnader istället 
för att kostnader belastat HVO. 
  
Investeringsbudget 
För 2021 har investeringar i samband med övertaget för särskilt boende budgeterats. 
Dock har investeringen av en nytt särskilt boende skjutits på framtiden, och ligger 
numera utanför planperioden, jämfört med nämndens ursprungliga budget.  
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