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1 Månadsuppföljning okt 2020 

1.1 Utfall/Prognos 
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostnad i tkr Utfall Budget Avvik. Prognos Budget Avvik. Fg helår 

Hälsa- vård och omsorg -204 034 -199 938 -4 096 -249 768 -240 718 -9 050 -236 488 

LSS-verksamhet -54 592 -49 205 -5 387 -67 446 -59 846 -7 600 -58 380 

Individ- och familjeomsorg -42 411 -51 908 9 497 -52 039 -62 439 10 400 -58 650 

SUMMA -301 037 -301 051 14 -369 253 -363 003 -6 250 -353 518 

Investeringar, utgift -496 -1 500 1 004 -1 800 -1 800 0 -804 

1.2 Verksamhet 
Årets 10 första månader har präglats av omställningsarbete och Corona pandemi. 
 
Omställningsarbetet innehåller en stor del ledarskapsutveckling då det är en av nycklarna till 
arbetet med ständiga förbättringar. 
 
Coronapandemin har påverkat i princip hela förvaltningen med höga sjukskrivningsnivåer i 
enlighet med Folkhälsomyndighetens anvisningar och stora investeringar i skyddsutrustning. 
För att möta misstänkt och konstaterat smittade har ett särskilt "covid-19-team" tjänstgjort 
sedan våren. Syftet med teamet är att de ska ha hög kompetens i användande av 
skyddsutrustning men också att garantera att omvårdnadspersonal inte går från en invånare 
med smitta till en invånare utan smitta. Hittills har socialnämndens vårdtagare varit 
förskonade från smitta. 
  

1.3 Utfall för perioden och helårsprognos 

Kommentar och analys av utfallet 
Individ och familjeomsorg 
Individ- och familjeomsorg gör ett positivt resultat om +9 496 tkr och prognosen för året är +10 
400 tkr. 
 
Prognosen baseras ett antagande om fortsatt färre placeringar än beräknat eftersom interna 
lösningar används istället samt att två kostsamma placeringar på vuxensidan har avbrutits 
oplanerat. Det finns ett pågående arbete med att undvika externt köpt vård genom att den 
interna vården har stärkts och kommer att stärkas ytterligare. 
 
Inom försörjningsstöd syns en negativ avvikelse vilket beror på att det beviljade biståndet är 
högre än budgeterat per hushåll. Det beviljade biståndet ligger inom ramen för praxis, varför 
analysen blir att budget varit snävt satt tidigare år. 
 
Hälsa, vård och omsorg 
HVO’s avvikelse för perioden är -4 096 tkr för perioden och prognosen för året är 9 050 tkr. 
Hemtjänsten har under året tillskjutits 10 000 tkr genom ett beslut i Kommunfullmäktige vilka 
finns med i prognosen. Dock har verksamheten redovisat cirka 3 900 tkr till staten i form av 
extra kostnader på grund av Corona pandemin. Dessa är ännu ej beslutade varför de inte finns 
med i prognosen. 
 
LSS 
LSS-verksamhetens avvikelse för perioden är -5 387 tkr och prognosen för året är -7 600 tkr. 
Prognosen baseras på att boendena har ett fortsatt behov av en högre bemanning än 
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budgeterat och den besparingseffekt som sågs efter augusti har minskat. Även inom 
Skolskeppet syns behov av ökad bemanning på grund av ökad efterfrågan. 
 

Åtgärder för bokslut i balans. 
LSS har under året arbetat med effektiviseringar men tillkommande behov har gjort att det 
trots insatser inte varit möjligt med en ekonomi i balans. LSS har under flera år gått med 
underskott som justerats i slutet av året av oförutsedda intäkter. Detta har gjort att 
budgetarbetet inför 2021 haft särskilda utmaningar, vilka kommer att kvarstå de närmsta åren. 
 
Inom Hälsa, vård och omsorg har hemtjänsten under året, liksom 2019, haft svårt att få en 
budget i balans. Den genomlysning som gjorts under 2020 visar att finansieringen inte är 
adekvat. För 2020 har kommunfullmäktige tillfört 10 000 tkr som en engångspost och för 2021 
har socialnämnden omprioriterat inom ansvarsområdet och tillfört hemtjänsten drygt 
9 500 tkr. Antalet hyrsjuksköterskor har minskats under året vilket till del rättar till det 
underskott som tidigare funnits där. 
 
Individ- och familjeomsorg vidtar inga särskilda åtgärder för en budget i balans. 
 
Förvaltningen har under året utrett lägenhetsbehov och lägenhetsbestånd. Resultatet av detta 
är att 25 lägenheter kan lämnas, varav tio är bostadsrätter. Samverkan med 
samhälsbyggnadsförvaltningen kring detta pågår. 
 

1.4 Covid-19 - Coronavirus 
Corona pandemin har haft stora negativa effekter i verksamheten. Socialnämnden har köpt in 
ett så kallat "nödlager" av skyddsutrustning vilket hittills inneburit kostnader om cirka 800 tkr, 
vilka av naturliga skäl inte varit budgeterade. Den sammantagna kostnadsmassan för 
skyddsutrustning är under innevarande år knappt 1 500 tkr. 
 
Sjukskrivningsnivåerna har varit höga. Sjuklönen ersätts av staten men den stora kostnaden är 
kvalitetsbristkostnader då stora delar av verksamheten upprätthållits av timanställda och 
vikarier. Precis som alla övriga medarbetare har dessa har gjort fantastiska insatser men 
kontinuitet är en viktig faktor inom socialnämndens ansvarsområde. 
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2 Uppföljning KF-verksamhet 

2.1 Hälsa, vård och omsorg 
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostnad i tkr Budget Utfall Avvik. Budget Prognos Avvik. Fg helår 

Hemtjänst -47 837 -52 635 -4 798 -57 422 -64 372 -6 950 -58 082 

HSL-verksamhet -38 187 -42 825 -4 638 -45 834 -50 434 -4 600 -48 614 

Korttidsvistelse -11 925 -12 201 -276 -14 720 -15 470 -750 -13 632 

Vårdboende -66 074 -63 568 2 506 -79 423 -77 673 1 750 -77 642 

Övriga verksamheter -35 915 -32 804 3 111 -43 319 -41 819 1 500 -38 478 

SUMMA -199 938 -204 033 -4 095 -240 718 -249 768 -9 050 -236 448 

 

Verksamhet 
Samtliga medarbetare är hårt ansträngda utifrån Corona pandemin. Inom hemtjänsten och 
sjuksköterskor är läget extra ansträngt då det även krävs omfattande introduktion av 
nyanställda medarbetare. Samtidigt med Corona pandemi och rekrytering och introduktion av 
nya medarbetare pågår ett förbättringsarbete både organisatoriskt och administrativt. 
 
Under våren var sjukskrivningsnivån hög för att sedan sjunka något under sommaren. Under 
hösten har sjukfrånvaron återigen stigit till mellan 12–13 procent. I samband med hög 
sjukfrånvaro har kostnader för övertid, ob-ersättning, förskjuten tid samt introduktion blivit 
betydligt högre än budgeterat. 
 
Inom Förebyggande verksamhet har man öppnat upp efter att ha hållit den öppna 
verksamheten stängd under en period. Verksamheten har nu öppnat med färre besökare, det 
görs fler taxiresor och mer uteverksamhet för att göra verksamheten så Corona säker som 
möjligt. Verksamheten väljer att ställa om istället för att stänga ner beroende på en ökad 
ohälsa hos äldre medborgare på grund av isolering och distansering. 
  

Utfall för perioden och helårsprognos 
Hemtjänsten 
Negativ avvikelse på knappt 4 800 tkr. Till största del beror det på ökade personalkostnader 
där hög sjukfrånvaro, cirka 12–13 % är en del. Förbättringsarbetet som påbörjades under 
vårens senare del har ännu inte visat någon effekt. Tvärtom belastas hemtjänsten inte minst 
utifrån att nyanställda nyckelpersoner introduceras. En minskning av övertidskostnader 
visades vid höstterminens start, men utifrån behovet att ersätta för den höga sjukfrånvaron är 
risken att trenden ej håller i sig. Fortsatt höga sjuktal, höga personalkostnader och ett 
pågående förbättringsarbete ligger till grund för helårsprognosen. 
Helårsprognosen är en budgetavvikelse på -6 950 tkr 
 
HSL-verksamhet 
Negativ avvikelse på drygt 4 600 tkr. Underskottet härleds i huvudsak till inhyrda 
sjuksköterskor. Detta medför höga kostnader och lägre kontinuitet för vårdtagaren. För ett 
effektivt omställningsarbete krävs stabilitet bland medarbetarna. Kostnaderna för 
sjukvårdsartiklar är något högre till följd av ökat behov under pandemin. Kostnad för 
inkontinens- och nutritionsartiklar är högre än budgeterat och detta kommer att ses över inför 
2021. 
Helårsprognosen är en budgetavvikelse på -4 600 tkr. 
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Korttidsvistelse 
Negativ avvikelse om knappt 300 tkr. Störst orsak till underskottet är köp av externa platser, till 
följd av platsbrist i egen regi då särskilt boende inte kunnat ta emot vårdtagare med de behov 
som funnits i befolkningen samt en långvarig extern placering. Detta vägs delvis upp av ett 
överskott i kommunens egen regi, i form av lägre personalkostnader efter restriktivitet med 
ersättare men även något lägre beläggning på avlösningsplatserna. 
Helårsprognosen är en budgetavvikelse på -750 tkr. 
 
Vårdboende 
Positiv avvikelse på knappt 2 500 tkr. Stor del av överskottet kan härledas till entreprenaden, 
som haft en lägre beläggning än vad som är budgeterat. Övrig extern verksamhet visar å andra 
sidan på ett underskott, där förhållandet är det motsatta. 
Helårsprognosen är en budgetavvikelse på +1 750 tkr. 
 
Övriga verksamheter 
Positiv avvikelse på drygt 3 100 tkr. Beror främst på verksamheter som har fått stå tillbaka till 
följd av rådande Corona pandemi, såsom färdtjänst, dag- och närståendeverksamhet. 
Dessutom har en del aktiviteter i form av utbildningar och andra förekomster fått stå tillbaka 
och inneburit lägre kostnader än budgeterat. Vissa delar av pågående omställningsarbete 
kommer kostnadsmässigt att falla ut under de kvarvarande månaderna. 
Helårsprognosen är en budgetavvikelse på +1 500 tkr. 

 

Åtgärder för bokslut i balans 
Hemtjänsten 
Personalkostnaden är oavkortat till största del orsaken till det negativa utfallet och 
årsprognosen. Eftersom personalkostnaderna påverkas, inte bara av tex den höga 
sjukfrånvaron som måste ersättas, utan även på vilket sätt man bemannar, så kommer 
hemtjänsten att intensifiera förbättringsarbetet kring den funktion som ansvarar för att 
bemanna. 
 
Sjuksköterskor  
Ett intensivt arbete med att minska behovet av inhyrda sjuksköterskor har lyckats och 
kostnaderna kommer att minska över tid. 

Covid-19 - Coronavirus 
Covid-19 har påverkat verksamheten i stor utsträckning. Sjukfrånvaron är hög och detsamma 
gäller för vård av sjuka barn som också ligger på högre nivåer. Utbildningar och möten har 
ställts in eller ställts om. Personalkostnaderna har ökat men också kostnaderna för 
förbrukningsmaterial till exempel utrustning, städ och tvätt. 
 
Verksamheterna har haft kostnader på knappt 5 900 tkr för perioden på grund av Corona 
pandemin. Eventuell statlig kompensation är inte beaktad i den ekonomiska prognosen för 
verksamheterna, då utfallet är okänt. 
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2.2 LSS- Verksamhet 
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostnad i tkr Budget Utfall Avvik. Budget Prognos Avvik. Fg helår 

Boende -16 804 -19 264 -2 460 -20 899 -24 299 -3 400 -20 919 

Daglig verksamhet -5 210 -4 489 721 -6 275 -5 575 700 -5 341 

Personlig assistans enl. LSS -7 159 -9 593 -2 434 -8 586 -11 886 -3 300 -6 348 

Personlig assistans enl. SFB -8 747 -9 057 -310 -10 495 -10 895 -400 -10 719 

Övriga verksamheter -11 285 -12 188 -903 -13 591 -14 791 -1 200 -15 054 

SUMMA -49 205 -54 591 -5 386 -59 846 -67 446 -7 600 -58 381 

 

Verksamhet 
Det har varit en period präglad av viss organisatorisk stress på grund av sjukrivningar i chefsled 
samt personalrotationer. Verksamheten befinner sig i en förändringsprocess där såväl det 
systematiska kvalitetsarbetet såväl som grundläggande strukturer och förutsättningar ses över. 
 

Utfall för perioden och helårsprognos 
LSS-verksamhetens avvikelse för perioden är -5 386 tkr. Avvikelsen beror främst på höga 
kostnader inom boendeverksamheten och personlig assistans enligt LSS. Prognosen för helåret 
är -7 600 tkr vilket är samma prognos som vid delårsrapporten, dock har förändringar skett 
inom LSS-verksamheten. En liten förbättring syns i förväntat resultat inom personlig assistans 
enligt SFB men även prognosen för personlig assistans enligt LSS är förbättrad. Prognosen för 
boende har försämrats och beror på kostsam insats inom de interna gruppbostäderna i höstas. 
 
Intern verksamhet: 
Korttidstillsyn: -1 600 kr vilket är en försämring sedan delårsrapporten. Prognosen i augusti var 
för positiv då hösten har fortsatt att öka likartat kostnadsutvecklingen i våras. 
 
DV: +500 tkr 
Daglig verksamhet och korttid (externt) går lite bättre än beräknat vilket kan bero på att det 
varit färre barn i verksamheten. Frågan om framtida prognoser kring behov och antal behöver 
utredas och sättas i relation till en fråga om att växla perspektiv och tänka bredare och mer 
långsiktigt kring interna lösningar. 
 
Boende: -900 vilket är en försämring sedan delårsrapporten. Hösten har varit mer kostsam än 
beräknat då särskilda insatser behövts. 
 
I förhållande till budget har verksamheten för mycket personal inne, varvid underskottet. I 
förhållande till behov och brukare är budgeten underfinansierad från start, varvid ett 
underskott inte kan justeras till sin helhet utifrån skärpt arbete kring övertid, sjukfrånvaro med 
mera. 
 
Det finns ett litet överskott kring ledsagar/avlösarservice. Dock förväntas det tas i anspråk 
2021. Budget kring ledsagar och avlösarservice måste också synas i relation till insatser kring 
kontaktmannaskapet, som inte ligger inom LSS budget, men som kan vara rätt insats för 
målgrupper inom LSS som idag har insats som rör ledsagar/avlösarservice. Denna fråga ska 
genomlysas och utredas för att få effektfullare resultat för brukaren, organisationen och 
budget. 
  

Åtgärder för bokslut i balans 
Att arbeta för att rätta till de grundläggande underskotten i verksamheterna genom att bli 
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bättre på att göra prognoser och analysera framtida behov tillsammans med berörda. 
 
Att arbeta för att utveckla fler interna lösningar och därmed minska behovet av externa 
lösningar. 
 
Att arbeta för att hitta ändamålsenliga lokaler till Skolskeppet så att extra kostnader på grund 
av bristande fysiska förutsättningar kan undanröjas. 
 

Covid-19 - Coronavirus 
Verksamheten påverkas av sjukskrivningar och därmed ökade kostnader för vikarier. Ett i vissa 
delar förändrat arbetssätt tillkommer också utifrån rekommendationer och nya rutiner varvid 
arbetsmoment kan kräva kompetensutvecklingsinsatser eller utökad bemanning. Kostnader för 
munskydd, visir eller annan skyddsutrustning tillkommer också.  
 
Verksamheterna har haft kostnader på knappt 300 tkr för perioden på grund av Corona 
pandemin. Eventuell statlig kompensation är inte beaktad i den ekonomiska prognosen för 
verksamheterna, då utfallet är okänt. 
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2.3 Individ- och familjeomsorg 
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostnad i tkr Budget Utfall Avvik. Budget Prognos Avvik. Fg helår 

Externa placeringar -7 755 -3 618 4 137 -9 305 -4 505 4 800 -12 251 

Familjehemsplacering o dylikt -4 565 -3 093 1 472 -5 477 -3 677 1 800 -5 283 

Försörjningsstöd -3 375 -3 956 -581 -4 050 -4 750 -700 -3 944 

Integration -10 001 -7 559 2 442 -11 936 -9 616 2 320 -8 809 

Öppenvård/Psykiatri -6 792 -5 820 972 -8 201 -7 151 1 050 -5 998 

Övriga verksamheter -19 420 -18 365 1 055 -23 470 -22 340 1 130 -22 365 

SUMMA -51 908 -42 411 9 497 -62 439 -52 039 10 400 -58 650 

 

Verksamhet 
Inflödet till verksamheten har inom barn, familj och vuxen fortsatt ligga på en något lägre nivå 
än föregående år, vilket motsvarar cirka 9 % mindre orosanmälningar och ansökningar. Detta 
har inneburit att utredningstiden har kortats något, till gagn för kommuninvånaren. 
 
Öppenvården har flyttat in i nya lokaler i hamnen i Lomma. En digital invigning kommer att 
hållas under december månad. De nya lokalerna möjliggör att fler ärenden kan verkställas i 
egen regi, gruppverksamhet på strukturerad och systematisk nivå kommer kunna bedrivas, 
tvärsamverkan med BUP och Maria-mottagningen kommer bli möjligt genom att lokalerna är 
tillräckligt stora för att erbjuda medarbetare från dessa verksamheter arbets- och 
mötesplatser. 
 
Enheten arbete & försörjning har fortsatt sitt omställningsarbete för att bli en kvalitativ 
partner för alla personer i kommunen som har behov av stöd till självförsörjning. Det har visat 
resultat i årets KKIK-mätningar, som visar att 93% av alla som under det senaste året uppburit 
ekonomiskt bistånd, klarar sin försörjning på egen hand. 
 
Brukarundersökningar har bedrivit under september och oktober, men dessvärre har Corona 
pandemin inverkat negativt på möjligheterna till att få in svar. Då många möten med 
invånaren har varit digitala har flera enkäter skickats till hemmet, men tyvärr har inte alla 
kommit åter. 
 

Utfall för perioden och helårsprognos 
Utfall för perioden är +9 496 tkr och prognosen för året är +10 400 tkr. 
 
Externa placeringar  
Utfall för perioden är +4 137 tkr och prognos för året är +4 800 tkr. 
 
Avvikelser beror på att omställningen av den interna öppenvården har fallit ut så som det var 
tänkt och möjligheter till kvalitativa insatser på hemmaplan har avsedd effekt i mycket stor 
utsträckning. Utredning av behov och matchning av insats har sedan sensommaren 2019 
systematiserats och gränsdragningen gentemot andra huvudmän har förtydligats. 
 
Prognosbudgetavvikelse baseras på antagandet om fortsatt färre placeringar än beräknat, 
eftersom interna lösningar används istället. Det finns ett pågående arbete med att undvika 
externt köpt vård genom att den interna vården har stärkts och kommer att stärkas ytterligare. 
 
Familjehemsplaceringar och dylikt 
Utfall för perioden är +1 471 tkr och prognos för året är +1 800 tkr. 
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Avvikelsen beror på att öppenvårdslösningar i egen regi kan användas i tillräcklig utsträckning 
samt att två kostsamma placeringar på vuxensidan har avbrutits oplanerat, samtidigt som inga 
nya har tillkommit. 
 
Prognosbudgetavvikelse baseras på antagandet att det inte förväntas tillkomma nya 
placeringar resterande år. 
 
Försörjningsstöd 
Utfall för perioden är -581 tkr och prognosen för året är -700 tkr. 
 
Avvikelsen beror på att det beviljade biståndet är högre än budgeterat per hushåll. Det 
beviljade biståndet ligger inom ramen för praxis, varför analysen blir att budget varit för snävt 
satt föregående år. 
 
Integration 
Utfall för perioden är +2 441 tkr och prognos för året är +2 320 tkr. 
 
Den positiva avvikelsen beror i stort på att det funnits ett mindre behov av köpt för 
ensamkommande barn och unga, då den egna verksamheten kan matcha efterfrågan. Det 
finns kostnader som överskrider budget för ekonomiskt bistånd för nyanlända och för 
ensamkommande unga. Kostnaden förklaras av något fler ensamkommande unga som 
uppburit ekonomiskt bistånd än budgeterat samt att det genomsnittliga biståndet varit högre 
än budgeterat. Det kan förklaras av att de som tagits emot under året är kvotflyktingar med 
mycket lite ägodelar, stora behov av medicinska kontakter samt stora behov av grundläggande 
akut tandvård. 
 
Öppenvård och psykiatri 
Utfall för perioden är +972 tkr och prognos för året är +1 050 tkr. 
 
Avvikelsen beror på att det inom samtliga verksamheter varit en lägre bemanning än 
budgeterat. Frånvaro har ersatts i liten utsträckning samt att det uppstått flera glapp mellan 
att personal slutat och ny personal börjat. 
 
Övriga verksamheter 
Utfall för perioden är +1 055 tkr och prognos för perioden är +1 130 tkr. 
 
Avvikelsen beror på mindre kostnader än budgeterat för bemanning samt intäkter, bland 
annat i form av försäljning till Räddningstjänst, Montessoriskolan samt ansökningsavgifter för 
alkoholtillstånd. 
 

Åtgärder för bokslut i balans 
Inga åtgärder för budget i balans. 
 

Covid-19 - Coronavirus 
Inflödet till individ- och familjeomsorgen har legat på en jämn och något lägre nivå än tidigare 
år. Verksamheten har hittills i år inte haft ansenliga ökade kostnader direkt relaterade till 
Corona pandemin på annat vis än att hushåll har sökt ekonomiskt bistånd till följd av 
arbetslöshet på grund av att verksamhet lagt ned i kommunen. 
 
Mindre kostnader har uppstått i samband med att arbetsplatser anpassats till fler digitala 
möten och viss teknik har behövts för att säkerställa möjligheter till digitala möten med 
invånaren. Skyddsutrustning har köpts in till verksamheten utifrån en arbetsmiljöaspekt, 
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enbart för att medarbetaren på ett säkert vis ska kunna utföra sitt arbete och förhindra smitta 
i kontakter med invånaren. 
 
Verksamheterna har haft kostnader på drygt 100 tkr för perioden på grund av Corona 
pandemin. Eventuell statlig kompensation är inte beaktad i den ekonomiska prognosen för 
verksamheterna, då utfallet är okänt. 
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