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1 Verksamhet 

1.1 Driftredovisning 

  Bokslut 2017 Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2019 

Intäkter 2 906 3 144 4 463 2 813 

Kostnader -52 303 -59 050 -62 843 -60 831 

Driftnetto -49 397 -55 906 -58 380 -58 018 

Budgetavvikelse 420 53 -362  

1.2 Årets händelser av väsentlig betydelse 

Under våren, maj 2019 gjordes en omställning av verksamheten Café Hans Jonas inom daglig 
verksamhet LSS. Detta för att kunna möta våra brukares behov och skapa en hållbar 
arbetssituation för personalen. 
Lillevången öppnades våren 2019 åtta servicelägenheter. Brukarna har flyttat in successivt 
under  2019  samtliga lägenheter är nu belagda. 
Inom gruppbostäderna har ett systematiskt arbetsmiljö arbete genomförts tillsammans med 
företagshälsovården där fokus varit på Lommas värdegrund, ledarskap och medarbetarskap. 

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 uppfyllt. Målsättningen var att 90% av brukarna skulle uppleva att de har fått sina 
behov som beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda. Det sammantagna resultatet för LSS-
verksamheten uppgick till 100%. Sammanställningen består av resultatet av en undersökning 
som myndighetsenheten har genomfört under året. 
LSS-verksamheten uppvisar ett mycket gott resultat i samtliga verksamheter. Det bör dock 
tilläggas att resultatet är baserat på de brukare som har en genomförandeplan. I 
sammanställningen framkommer det att det i vissa verksamheter saknas ett antal 
genomförandeplaner och det är framförallt inom ledsagning och avlösarservice. Det goda 
resultatet är uppmätt trots omställningar inom daglig verksamhet och att ett stort antal barn 
tillkommit i verksamheten för korttidstillsyn/korttidsvistelse. 
Inom ledsagning och avlösarservice kommer ett kraftfullt arbete läggas ned på att upprätta 
genomförandeplaner tillsammans med brukarna. Daglig verksamhet kommer arbeta efter sin 
nya mall för genomförandeplaner. Mallen upplevs som att den är mer lättillgänglig för 
brukaren än den tidigare mallen. I verksamheten korttidstillsyn/korttidsvistelse har det lagts 
en plan och struktur för att utveckla arbetet för att kunna möta varje enskilt barns behov. 
  
  

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 i verksamheten för Hälsa, vård och omsorg. 
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Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska 

utföras. 

Resultat 
Målet är uppfyllt. Målsättningen var att 95% av brukarna som har ett bistånd, eller de 
närstående som brukaren har valt, skulle vara delaktiga i upprättandet av 
genomförandeplanen. Det sammantagna resultatet för LSS-verksamheten uppgick till 98%. 
Sammanställningen består av resultatet av en undersökning som myndighetsenheten 
genomförde under året. 
LSS-verksamheten uppvisar ett mycket gott resultat i samtliga verksamheter med undantag för 
ett något lägre resultat i Daglig verksamhet. Det bör dock tilläggas att resultatet är baserat på 
de brukare som har en genomförandeplan. I sammanställningen framkommer det att det i 
vissa verksamheter saknas ett antal genomförandeplaner och det är framförallt inom 
ledsagning och avlösarservice. Daglig verksamhet har sedan i början av 2019 varit inne i ett 
omställningsarbete. Konsekvensen av detta är att verksamheten inte är i fas med 
genomförandeplanerna vilket kan vara en orsak till att alla tillfrågade inte känner sig delaktiga i 
lika hög grad. 
Inom ledsagning och avlösarservice kommer ett kraftfullt arbete läggas ned på att upprätta 
genomförandeplaner tillsammans med brukarna. LSS-verksamheten i sin helhet kommer 
arbeta med frågan om delaktighet i planering av insatserna i sin dokumentationsgrupp. Fokus 
kommer ligga på att förtydliga i genomförandeplanen hur brukaren eller den närstående varit 
delaktiga i planeringen. 

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

för. 

Resultat 
Målet är inte uppfyllt. Målsättningen var att 90% av brukarna skulle svara att de har 
förtroende för personalen i verksamheten. För att mäta resultatet användes SKL:s 
brukarundersökning och frågan om brukaren är trygg med personalen. Det sammantagna 
resultatet för LSS-verksamheten uppgick till 76%. Verksamheten uppvisar ett lägre resultat 
jämfört med tidigare års höga resultat. Högst resultat uppmätte daglig verksamhet, 85% och 
lägst resultat uppmättes i servicebostad enligt LSS, 63%. 
Årets resultat bedöms bero på att LSS servicebostad flyttade till nya lokaler under våren och 
inflyttandet har skedde succesivt under året, detta kan ha skapat viss otrygghet hos brukarna. 
Verksamheten är fortfarande ganska ny. Inom gruppbostäderna har det varit stor 
personalomsättning, speciellt inom en gruppbostad och detta kan också vara en orsak till det 
låga resultatet. I övrigt kan det sägas att målgruppen oftast besvarar enkäten beroende på 
dagsform. 
Under de sista månaderna under året stabiliserades personalsituationen då samtliga tjänster 
blev tillsatta. Under 2019 påbörjades ett arbete med pedagogiska morgonmöten i syfte att 
följa upp brukarnas behov oftare. Detta för att personalen snabbare ska kunna kartlägga och 
möta upp behov av förändring samt föra en dialog kring arbetssätt/bemötande. Syftet är också 
att personalen ska arbeta mer likvärdigt så att brukarna ska kunna känna sig trygga utifrån sina 
behov. En utvecklingsresa har påbörjats på samtliga gruppbostäder där ledning och 
medarbetare har haft fokus på Lomma kommuns Värdegrund. Detta arbete kommer fortgå 
under 2020. 

1.4 Ekonomi 

Budgetavvikelser 

LSS verksamhetens resultat år 2019 är -362 tkr. Det är skillnader mellan verksamheterna inom 
LSS. Det största underskottet återfinns inom de interna gruppbostäderna. Flera brukare på 
gruppbostäderna har ett kraftigt utökat omvårdnads- och tillsynsbehov på grund av sjukdom, 
åldrande och psykisk ohälsa. 
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I Lomma kommun fortsätter antalet barn med behov av korttidsvistelse och tillsyn att öka. 
Under 2019 har antal beviljade dygn ökat och detta bidrar till den negativa budgetavvikelsen 
inom LSS-verksamheterna då utökningen trots effektivisering inte gått att lösa inom befintlig 
ram. 
Under 2019 fick personlig assistans enligt LSS en intäkt från Migrationsverket på +1780 tkr. 
Denna avsåg ersättning för retroaktiva kostnader för nyanlända brukare med insatser enligt 
LSS. Intäkten var inte med i prognosen för oktober månad då det rådde stor osäkerhet kring 
utbetalning. Samtidigt gjordes sent beslut om omföring av kostnad som tidigare varit bokförd 
som projektmedel, vilket påverkade LSS-verksamhetens resultat negativt. 
  
  

Prognosavvikelser 

Prognosavvikelsen för LSS-verksamheten är cirka 500 tkr. Resultatet för boende (-1354 tkr) 
blev något sämre än prognostiserat (-1000 tkr) för både den interna och externa 
verksamheten. Under hösten genomfördes flertalet personalinsatser så som minskning av 
kvalificerad övertid samt omvandlande av vaken jour till sovande. Under årets sista månad fick 
dock extra arbetsinsatser genomföras för att säkra brukarnas tillvaro. Den externa 
boendeverksamheten fick ett litet underskott på -146 tkr i och med nytt beslut om boende 
samt bortfall av hyresintäkter. 
Personlig assistans enligt LSS fick ett slutligt resultat på +1333 tkr. Den positiva 
budgetavvikelsen beror på den retroaktiva intäkten på +1780 tkr från Migrationsverket 
gällande ersättning för kostnader i samband med nyanlända med beslut enligt LSS. Resultatet 
exklusive intäkten är -447 tkr vilket motsvarar den prognos som lämnades efter oktober (-500 
tkr). Anledningen till underskottet är tillfälliga utökningar för brukare. 
Den administrativa verksamheten fick ett resultat på -585 tkr medan prognosen var +40 tkr. Ett 
sent beslut om att föra om löner som tidigare legat som projektmedel genomfördes. Det 
tillkom dessutom en kostnad i samband med utbildning till verksamheten och 
ekonomiavdelningen inom rapportering till SCB i syfte att säkra såväl korrekt statistik som 
fördelning av kostnader i räkenskapssammandraget. Hela kostnaden togs av LSS-
verksamheten. 

Åtgärder under året 

Inom LSS-verksamheten är åtgärder svåra då nya behov uppstår hos brukare som behöver 
tillgodoses. Inom de verksamheter där åtgärder är möjliga har verksamheten aktivt arbetat 
med återhållsamhet. Flertalet åtgärder genomfördes under året inom de interna 
gruppbostäderna. Verksamheten har sedan länge arbetat för att tillgodose brukarnas ökade 
behov och samtidigt förbättra personalens arbetssituation och underlätta med handledning. 
Brukarna har ett ökat omvårdnadsbehov med anledning av sjukdomar, åldrande och psykisk 
ohälsa. Tillsyn för dessa brukare kräver ofta extra personal vilket är kostsamt. Under året har 
gruppbostäderna fått hjälp från hemtjänsten vid ensamarbete på kvällar, nätter och helger. 
Schemat optimeras och ses över regelbundet. Fortsatt samverkan med hemtjänsten kommer 
att ske. 

1.5 Framtid 

FN:s Konvention om barns rättigheter är svensk lag from januari 2020. Detta innebär att 
verksamheten har ett ansvar att bidra till att synliggöra barnets rättigheter enligt 
barnkonventionen. 
Digitala lösningar som kan underlätta för personalen och stödja brukarna i sitt dagliga liv. 
Lokalförsörjning Ljungens dagliga verksamhet är ej optimalt anpassad utifrån målgruppen. Ett 
övergripande mål med insatsen daglig verksamhet är att utveckla den enskildes möjlighet till 
arbete på kortare eller längre sikt. I dagsläget är det svårt att genomföra detta fullt ut så som 
skulle vara önskvärt. 
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1.6 Verksamhetsmått 

  Bokslut 2017 Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2019 

Antal personer med personlig assistans 

- enligt SFB 32 34 32 35 

- enligt LSS 11 13 14 14 

Antal personer med 
avlösarservice i 
hemmet 14 11 12 14 

Antal personer med 
bostad med särskild 
service 38 37 43 40 

Antal personer med 
daglig verksamhet 34 27 32 25 

 


