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1 Verksamhet 

1.1 Driftredovisning 

  Bokslut 2017 Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2019 

Intäkter 43 780 46 588 77 435 78 706 

Kostnader -236 083 -248 797 -313 883 -293 189 

Driftnetto -192 303 -202 209 -236 448 -214 483 

Budgetavvikelse 8 762 3 044 -21 965  

1.2 Årets händelser av väsentlig betydelse 

Hemtjänsten övergick till kommunal regi 1 mars 2019 och samtidigt omorganiserades 
kommunens interna organisation för äldreomsorgen och en gemensam avdelning för 
äldreomsorg, hälsa- vård och omsorg bildades. Fokus var att skapa en mer enhetlig 
äldreomsorg med utgångspunkt från kommuninvånarna och bygga upp ett teambaserat 
arbetssätt. Denna verksamhet blev allt för omfattande och beslut är fattat om en mer 
ändamålsenlig organisation. Under året har verksamheten haft stort fokus på övertagandet av 
hemtjänst i kommunal regi samt förbättra det ekonomiska utfallet för året. 
Ytterligare sex platser öppnades på boendet Orion med inriktining demens 1 mars 2019. Det 
kvarstår sex lägenheter på boendeenheten som ännu inte är öppnat. Det ses en förskjutning i 
behov från somatikplatser till demensplatser. Prognosen är att de sista sex demensplatserna 
behövs från våren 2020 men med en samtidig minskning av somatikplatser med lika många. 
Det har varit fortsatt svårt att behålla och rekrytera framförallt sjuksköterskor och erfarna 
undersköterskor vilket påverkar verksamheten både vad det gäller kontinuitet, resurser, 
kvalitet och ekonomi. 
Under hösten 2019 har tre digitaliseringsprojekt genomförts; digitala larm på särskilt boende, 
ätrobot och läkemedelsrobot samt digital nattillsyn har projekterats och införs i januari 2020. 
Beslut fattades under 2019 om att upphandla färdiglagad mat till äldre och personer med 
funktionsnedsättning som behöver hjälp med måltider och bor i ordinärt boende. Under 
hösten har upphandling skett. 
  

1.3 Mål och måluppfyllelse 

Brukaren ska uppleva att hon eller han får sina behov tillgodosedda i enlighet med 

det som överenskommits i genomförandeplanen. 

Resultat 
Målet är inte uppfyllt. Målsättningen var att 90% av brukarna skulle uppleva att de har fått sina 
behov, som beskrivs i genomförandeplanen, tillgodosedda. Det sammantagna resultatet för 
HVO-verksamheten uppgick till 63%. 2018 uppgick resultatet till 72 %. Sammanställningen 
består av resultatet av en undersökning som myndighetsenheten genomförde under året. 56% 
av de personer som hade beviljade insatser per 1 januari 2019 tillfrågades. Inom särskilt 
boende uppger 87% att de får sina behov tillgodosedda enligt genomförandeplanen. I 
hemtjänsten uppgick resultatet till 33%. 
Kommunen tog över utförandet av hemtjänsten den 1 mars 2019. I ambitionen att försöka nå 
målet har verksamheten arbetat med att utveckla kontaktmannaskapet, kompetensutvecklat 
för dokumentation av genomförandeplaner samt tillsatt dokumentationsombud. Övertaget av 
verksamheten har dock krävt mycket resurser i ett uppstartsskede och en del aktiviteter har 
tyvärr släpat efter. Arbetet med att följa brukarnas behov och matchning med insatser i 
genomförandeplanen har fått stå tillbaka till följd av prioritering av daglig drift, det vill säga 
utförandet av insatser. Inom särskilt boende är bedömningen att de påminnelser som gjorts 
om genomförandeplanerna i daglig planering och vid verksamhetmöten har ökat nöjdheten 
hos brukarna. 
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För att kunna uppnå målet att 90% av brukarna upplever att de får sina behov tillgodosedda i 
enlighet med det som överenskommits i genomförandeplanen kommer hemtjänsten arbeta 
systematiskt med att stabilisera och kvalitetssäkra verksamhetens drift och organisation, som 
garanterar personalkontinuitet hos vårdtagare och säker bemanning samt samordning. Fokus 
framöver kommer att läggas på kompetensutveckling gällande social dokumentation och 
rutiner för kontaktmannaskap samt upprättande och uppföljning av genomförandeplan. På 
dagverksamheten har arbetet med att inkludera närstående i upprättandet av 
genomförandeplanen förbättrats under 2019 vilket också visar resultatet som är bättre än 
föregående år för verksamheten. Som en ytterligare förbättring i upplevelsen av att få 
behoven i genomförandeplanen uppfyllda inom särskilda boenden kommer personliga möten 
för uppdatering av genomförandeplanerna erbjudas. 
  

Verksamheterna ska identifiera nya arbetssätt som leder till en hållbar utveckling, 

såväl ekonomiskt som socialt. 

Resultat 
Målet är uppfyllt.  Målsättningen var att verksamheterna i socialförvaltningen skulle identifiera 
nya arbetssätt som leder till en hållbar utveckling såväl ekonomiskt som socialt. 
Socialförvaltningen har identifierat nya arbetssätt genom digitaliseringsprojekt som 
genomförts under 2019. 
Tre olika digitaliseringsprojekt har genomförts från maj-december 2019.  Läkemedelsrobot och 
ätrobot har introduceras och testas inom äldreomsorgen. Projekten har drivits som 
pilotstudier för att identifiera effektivitet, självständighet hos individen, kvalitetsaspekter och 
huruvida de kan frigöra tid till annat. Ett annat digitaliseringsprojekt har syftat till att införa 
nattillsyn och ett tredje var en pilotstudie för att se hur en ny digital plattform kan effektivisera 
arbetet på äldreboenden i kommunen. I första skedet handlar det om att införa digitala larm. 
Erfarenheterna tas vidare i socialförvaltningens väg mot ökad digitalisering. 

Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska 

utföras. 

Resultat 
Målet är inte uppfyllt. Målsättningen var att  95% av brukarna som har ett bistånd, eller de 
närstående som brukaren har valt, skulle vara delaktiga i upprättande av 
genomförandeplanen. Det sammantagna resultatet för HVO-verksamheten uppgick till 55%, 
utfallet för 2018 var 60%. Sammanställningen består av resultatet av en undersökning som 
myndighetsenheten genomförde under året. Inom särskilt boende uppgav 76% att de har varit 
delaktiga i upprättandet av genomförandeplanen. I hemtjänsten uppgår resultatet till 29%. 
Resultatet för hemtjänsten har höjts efter kommunens övertagande men det är en bit kvar för 
att nå målet. 
I hemtjänsten har det funnits brister i både dokumentation och upprättande av 
genomförandeplaner. Under året gjordes därför ett gediget arbete med att förbättra 
kvaliteten på både genomförandeplaner och dokumentation. Verksamheten upplever att en 
förbättring skett under andra halvan av 2019. Arbetet med att systematiskt följa brukarnas 
delaktighet vid planeringen av hemtjänstens insatser har dock tyvärr fått stå tillbaka till följd av 
prioritering av daglig drift, det vill säga utförandet av insatser. På särskilt boende har 
vårdtagare/anhöriga erbjudits personliga möten i samband med upprättande av 
genomförandeplan för att öka delaktigheten. 
Hemtjänsten kommer arbeta systematiskt med att stabilisera och kvalitetssäkra 
verksamhetens drift och organisation. Nästa års aktiviteter tar vid där 2019 års aktiviteter 
avstannat och fokus kommer läggas på kompetensutveckling och rutin för kontaktmannaskap, 
mötesytor för samverkan, personalkontinuitet hos vårdtagare samt stabiliserad bemanning 
och samordning. I rutinen för kontaktmannaskap ska löpande kontakt och uppföljning av 
genomförandeplan tillsammans med vårdtagare och eventuella anhöriga ingå. I arbetet med 
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upprättande av genomförandeplaner behöver ett förbättringsarbete ske i hemtjänsten för att 
inkludera den enskilde och att använda genomförandeplanen som ett verktyg i det dagliga 
arbetet. 

Brukarna ska mötas av personal som de känner sig trygga med och/eller förtroende 

för. 

Resultat 
Målet är inte uppfyllt. Målsättningen var att minst 90% av brukarna ska uppleva att de har 
förtroende för personalen. För att mäta resultatet användes fråga ur socialstyrelsens 
brukarundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? och svaren på frågan om 
brukaren känner förtroende för personalen. Det sammantagna resultatet för HVO-
verksamheten är 79%. I särskilt boende uppgick resultatet till 74% vilket är detsamma som året 
innan. För hemtjänsten uppgick resultatet till 84% jämfört med förra årets resultat som var 
77%. Genomsnittet i riket är 85% inom särskilt boende och 90% inom hemtjänst. 
Resultatet för brukarundersökningen presenterades kort tid efter att kommunen hade tagit 
över hemtjänsten i egen regi men resultatet visar på en ökning gentemot föregående år. 
Resultatet skiljer åt mellan de olika särskilda boendena. Verksamheten har arbetat för en ökad 
nöjdhet men de insatser som gjorts inom särskilt boende för att öka förtroendet har inte haft 
önskvärd effekt. 
Hemtjänsten kommer fortsatt arbeta med att höja vårdtagarnas förtroende och trygghet till 
personalen. Fokus kommer vara på tillgänglighet, återkoppling samt rutin för 
kontaktmannaskap. Verksamheten kommer också fokusera på planering av bemanning för att 
uppnå en hög personalkontinuitet hos brukarna och slutligen på hållbart medarbetarskap 
utifrån Lomma kommuns värdegrund. Inom särskilt boende kommer en utökad dialog ske med 
vårdtagarna för att ta reda på vad som behöver förändras för att öka upplevelsen.  

1.4 Ekonomi 

Budgetavvikelser 

HVO 
Den totala budgetavvikelsen var - 21 965 tkr. Avvikelsen beror främst på högre 
personalkostnader än budgeterat. Inom hemtjänsten handlar det om ökad bemanning samt 
högre kostnader för OB och övertid med anledning av hög korttidsfrånvaro. Vid uppstart 
ställdes hemtjänstverksamheten även inför en hög omsättning av chefer vilket påverkade 
stabiliteten. Inom HSL-verksamheten har verksamheten stått inför utmaningen att rekrytera 
legitimerad personal till hemsjukvården parallellt med att personalomsättningen varit hög. 
Den negativa budgetavvikelsen beror på kostnader för inhyrda sjuksköterskor. Andra 
kostnader som påverkat resultatet negativt för HVO är uppstartskostnader för hemtjänsten 
(arbetskläder, datorer etc.), ökade kostnader för tekniska hjälpmedel samt köp av extern 
vårdboendeplats. 
  
  

Prognosavvikelser 

HVO 
Helårsprognosen för HVO var en negativ budgetavvikelse med - 22 200 tkr. Utfallet blev -
 21 965 tkr vilket kan ses som en mindre prognosavvikelse. 
Hemtjänstens budgetavvikelse från helårsprognosen var negativ. Från prognos på - 13 800 tkr 
till utfall på - 15 031 tkr. Intäkterna blev något bättre än prognos medan personalkostnaderna 
ligger i nivå med prognos. Den största diskrepansen mellan prognos och utfall handlar om ett 
utköp av arbetskläder som kommunen tvingats göra under sista kvartalet 2019. 
 
Helårsprognosen för korttidsvistelsen var en positiv budgetavvikelse med + 850 tkr. Utfallet 
blev + 670 tkr. Vid slutet av året har fler externa platser behövt köpas med anledning av brist 
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på platser i det egna korttidsboendet. Därav blev det positiva utfallet lägre än prognostiserat. 
 
Helårsprognosen för vårdboende var en negativ budgetavvikelse med - 2 850 tkr. Utfallet blev -
 1 684 tkr. Utfallet blev betydligt bättre än prognos. Beläggningsgraden gick ner under slutet av 
året vilket sänkte kostnaden mot Frösunda. 

Åtgärder under året 

Under 2019 har ett flertal åtgärder vidtagits för att bidra till att få ett bokslut i balans. 
Anställningsstopp och vakanshållning av tjänster har tillämpats i hela verksamheten, vilket i 
vissa fall har krävt ett dispensförfarande. Svårigheten att rekrytera sjuksköterskor har fortsatt 
och det har ej varit möjligt att helt utesluta inhyrd personal under 2019. Dock har det minskat. 
Grundbemanningen i hemtjänsten har utökats för att motverka övertid och en restriktivitet i 
tillsättning av vikarier har skett. Justering av scheman i hemtjänsten har också gjorts under 
hösten för att öka effektiviteten. En hög korttidsfrånvaro och utmaningar i planeringen har 
dock bidragit till att åtgärderna inte visat önskad effekt fram till årets slut. Från och med juni 
2019 är andelen planerad tid hos brukare i hemtjänsten högre. Det visar att effektiviteten har 
höjts under hösten och arbetet med att utveckla och identifiera relevanta nyckeltal fortsätter. 
Beslut togs under 2019 att göra en omställning inom förebyggande verksamhet. Verksamheten 
minskades med 1,5 tjänst. Omställningen får full ekonomisk effekt 1 januari 2020. 
Revidering av riktlinjer för biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen har skett under 
hösten 2019. Ett flertal förändringar kommer att ge ekonomiska effekter under 2020. 
Förberedelse har skett under hösten för implementering av digital nattillsyn som kommer att 
ge ekonomiska effekter 2020. 
  

1.5 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare 

Sedan 2016-03-01 utförs vård och omsorg i Lomma kommuns särskilda boenden 
(Strandängsgatan, Vega, Orion och Jonasgården) på entreprenad av Frösunda Omsorg AB. 
Uppföljning av utförarens verksamhet regleras i avtal. Under året har en större 
avtalsuppföljning gjorts. Uppföljningen har granskat ett flertal parametrar bl a 
avvikelsehantering, behandling av inkomna klagomål och kompetensfrågor. Under våren och 
hösten genomfördes även brukarundersökningar. Frösunda Omsorg AB kommer den 1 mars 
2021 att avsluta sitt uppdrag i Lomma kommun som utförare av särskilt boende då kommunen 
tar över driften. 

1.6 Framtid 

Befolkningsprognosen visar att andelen äldre blir allt fler vilket kommer att innebära ett ökat 
behov av vård och omsorg. Socialnämnden behöver, för att möta de ökade behoven, hitta nya 
arbetssätt och digitala lösningar för den vård och omsorg som bedrivs men också vara en 
attraktiv arbetsgivare där medarbetare vill stanna och söka sig till. 
Samverkan kring utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SVU) trädde i kraft 2018. Det är en 
ny lagstiftning som innebär att patienter i slutenvården snabbare ska kunna komma hem till 
sitt egna hem. Ett nära samarbete mellan slutenvård, hälsovalsenheterna och kommunen är 
nödvändig för att säkerställa övergångarna mellan sluten- och öppenvård. 
Kompetensförsörjningen inom vård och omsorg har under de senaste åren blivit alltmer 
ansträngt och det är idag svårt att rekrytera såväl undersköterskor som sjuksköterskor. 
Kommunen behöver arbeta intensivt med att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Den 1 mars 2021 tar kommunen över särskilt boende till egen drift. Förberedelserna är igång 
för att utveckla och säkerställa en hållbar verksamhet av hög kvalitet. Detta är en uppgift för 
hela kommunen att samla sig kring. 
  

1.7 Verksamhetsmått 

  Bokslut 2017 Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2019 



HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG, Bokslut 2019 6(6) 

Antal invånare 65 år 
och äldre 5 027 5 085  5 069 

Antal innvånare 85 
år och äldre 

604 640  639 

Antal invånare med 
omvårdnasinsatser i 
hemmet 241 248  250 

Kostnad (tkr) per 
brukare med 
omvårdnasinsatser i 
hemmet 157 163  159 

Antal personer i 
särskilt boende 
(exkl. 
servicelägenheter) 144 148  153 

Kostnad (tkr) per 
brukare för särskilt 
boende 
(entreprenad) 435 444  452 

Externt köp av 
korttidsvistelse 
(antal dygn) 

179 610  0 

  


