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1 Verksamhet 

1.1 Driftredovisning 

  Bokslut 2017 Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2019 

Intäkter 63 193 39 986 36 436 35 060 

Kostnader -111 536 -99 707 -95 086 -90 802 

Driftnetto -48 343 -59 721 -58 650 -55 742 

Budgetavvikelse -628 -9 700 -2 908  

1.2 Årets händelser av väsentlig betydelse 

Inflödet till individ- och familjeomsorgen har gällande ansökningar och utbetalningar till 
hushåll med ekonomiskt bistånd ökat under året. Ökningen består av nyanlända familjer samt 
unga vuxna som kom till Sverige som ensamkommande barn. Orosanmälningar gällande barn 
och unga har ökat marginellt under 2019 i jämförelse med föregående år, men ansökningar 
från vuxna har minskat vilket inneburit att färre utredningar har utförts under året, jämfört 
med föregående år. 
Verksamheten har under året anpassats utifrån förändrade behov hos kommuninvånarna, 
bland annat har HVB-verksamheten för ensamkommande barn lagts ner. För att kunna erbjuda 
snabb hjälp i form av råd, stöd och behandling till unga med missbruksproblem har avtal har 
slutits för att gå med i Maria mellersta mottagningen. Avtalet för familjerådgivningen har sagts 
upp för att undersöka möjligheterna att bedriva verksamhet i egen regi med högre kvalitet till 
lägre pris. 
För att kvalitets- och rättssäkra handlingsprocess och insatser till vuxna har riktlinjer gällande 
ekonomiskt bistånd, vuxenvård och etableringsarbete med nyanlända tagits fram. 
Den reviderade tobakslagens ikraftträdande under året har inneburit fler utredningar efter 
ansökan om att sälja tobak, fler tillsynsbesök men också genererat mer intäkter i form av 
ansökningsavgifter. 

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 
Individ och familjeomsorgen uppgick till 86%. Sammanställningen består av resultatet av en 
undersökning som myndighetsenheterna genomförde under året. 
Större delen av verksamheten, motsvarande 85% uppvisar ett gott resultat. Resultatet inom 
myndighetsenheten barn, familj och vuxna är mycket gott och tyder på att insatser har 
matchats rätt och att det arbete som görs av utföraren är effektivt och i linje med de behov 
som finns. De verksamheter som inte når upp till samma nivå är ekonomiskt bistånd och HVB-
hem för ensamkommande. Inom ekonomiskt bistånd har fokus under året framförallt varit att 
upprätta genomförandeplaner. Dock är det inte genomförbart att ha en genomförandeplan för 
alla som har beviljats bistånd då vissa hinner bli självförsörjande och andra hindras av sin 
psykisk ohälsa eller missbruksproblematik. 
För att ytterligare förbättra arbetet med genomförandeplaner i verksamheten är följande 
åtgärder planerade i avdelningen. Stödboendeverksamheten kommer i större utsträckning 
arbeta med BBIC-mallen för att öka ungdomarnas inflytande och upplevelse av att de kan 
påverka sin planering och därigenom få sina behov tillgodosedda. Inom öppenvården är målet 
att samtliga brukare ska ha en upprättad genomförandeplan inom fyra veckor. Representant 
från Kommunförbundet Skåne är inbjuden för att hålla i en halvdags workshop med 
medarbetare där syftet är att fördjupa medarbetarnas kunskaper i arbetet med 
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genomförandeplaner. 
  

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. 
  

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 (undantaget 
vård enligt LVU eller LVM), eller de närstående som brukaren valt, skulle vara delaktiga vid 
framtagandet av genomförandeplanen. Det sammantagna resultatet för IFO-verksamheten 
uppgick till 93%. Sammanställningen består av resultatet av en undersökning som 
myndighetsenheterna genomförde under året. 
Verksamheterna visar överlag ett bra resultat och 93% är en mycket bra siffra på delaktighet 
trots att insatsen inledningsvis kan vara påtalad av någon annan än den enskilde själv. Det visar 
på att det i verksamheten finns en inarbetad rutin och struktur för att göra brukaren delaktig. 
De delar av verksamheten som uppvisar ett lägre resultat är ungdomar i familjehem samt på 
stödboende. 
För att ytterligare förbättra arbetet med genomförandeplaner i verksamheten är följande 
åtgärder planerade i avdelningen.Stödboendeverksamheten kommer i större utsträckning 
arbeta med BBIC-mallen för att öka ungdomarnas inflytande och upplevelse av att de kan 
påverka sin planering och därigenom få sina behov tillgodosedda. Inom öppenvården är målet 
att samtliga brukare ska ha en upprättad genomförandeplan inom fyra veckor. Representant 
från Kommunförbundet Skåne är inbjuden för att hålla i en halvdags workshop med 
medarbetare där syftet är att fördjupa medarbetarnas kunskaper i arbetet med 
genomförandeplaner 
  

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

för. 

Resultat 
Målet är uppfyllt. Målsättningen var att 90% av brukarna skulle svara att de har förtroende för 
och/eller känner sig trygg med personalen i verksamheten. För att mäta resultatet användes 
två frågor från SKL:s brukarundersökningar: om brukarna känner förtroende för personalen 
och om brukaren känner sig trygg på sitt boende. Det sammantagna resultatet för IFO-
verksamheten är 90%. 
Upplevelsen av förtroende inom myndighetsenheten barn, familj och vuxna är lägre än inom 
de öppna verksamheterna. En parameter i frågan om upplevelsen av förtroende är att 
personer ombeds svara på enkäten oberoende av vilken relation de har till socialtjänsten. En 
inte obetydlig andel av dem som tillfrågats att besvara enkäten kan vara på sitt allra första 
besök hos socialtjänsten och därmed träffar sin socialsekreterare för första gången vid 
svarstillfället. Vårdnadshavare som kommer till myndigheten kan vara kallade på grund av att 
en orosanmälan inkommit avseende deras barn. Att skapa förtroende i dessa lägen kan ta tid 
och inverkar således på svaret på frågan om förtroende. 
Jämfört med 2018 har dubbelt så många besvarat frågan 2019. Verksamheten kommer 
upprepa arbetet inför brukarundersökningarna som gjordes inför 2019 års undersökning även 
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nästa år. Det genererade en bra ökning av tillfrågade och svaranden och ambitionen är att öka 
antalet svarande ytterligare. 
  

1.4 Ekonomi 

Budgetavvikelser 

Resultatet för helår blir en negativ budgetavvikelse på - 2 908 tkr och avvikelsen består av 
kostnader för: 

• köp av vård i form av HVB och familjehem för vuxna samt köp av familjebehandling i 
extern öppenvård. 

• personalkostnader under våren på grund av hög personalomsättning, sjukskrivningar 
och högt inflöde av orosanmälningar gällande barn och unga. 

• kostnader för ekonomiskt bistånd för nyanlända personer samt ensamkommande 
unga vuxna. 

• kostnader för bostäder för nyanlända, bestående av lägre hyresintäkter då bostäder 
stått tomma i avvaktan på mottagande av nyanlända. 

  
  

Prognosavvikelser 

Helårsprognosen var -5750 tkr. Anledningen till att resultatet avviker från prognosen är  högre 
intäkter, lägre kostnader för köp av vård samt utökad budget för hyra av bostäder på 
integrationen. 
Intäkterna kommer från Migrationsverket som är återsökta pengar sedan 2017 och 2018 där 
fordran skrevs ned helt under 2018. Försiktighet gällande uppbokningar av intäkter från 
Migrationsverket under 2019 är också anledningen till att resultatet avviker från prognosen 
samt att placeringar av ensamkommande unga inte gjorts i den utsträckning som det 
budgeterats för. 
Lägre kostnader för köp av vård beror på att intensivt hemtagningsarbete gällande alla externa 
placeringar, vilket har gett resultat och ett fåtal placeringar kvarstod under hösten. 
  

Åtgärder under året 

Vidtagna åtgärder för budget i balans: 

• Restriktivitet av externa placeringar, egen regi har använts så långt som möjligt. Vid 
behov av extern placering har beslut företrädesvis tagits med en månad i taget. 

• Välja den leverantör som har lägst pris vid likvärdig vård. 

• Respektive vuxenhandläggare planerar, direkt i samband med beslut om insats, för 
avslut alternativt övergång till hemmaplanslösning efter den beslutade insatstiden.. 

• Neddragning av HVB-verksamheten under innevarande år, från 14 till 6 platser med 
minskad bemanning från 13 till 6 medarbetare. 

  

1.5 Framtid 

Kort tidsperspektiv 
Kommunen har från årsskiftet stängt sitt HVB för ensamkommande unga i egen regi, vilket kan 
komma att försvåra mottagandet av nya anvisningar av ensamkommande barn. Detta då 
asylsökande barn och unga, enligt lag, ska placeras i den egna kommunen, om det inte finns en 
överenskommelse med den kommun som barnet annars placeras i. Det är ännu oprövat för 
Lomma kommun hur samarbetsvilliga andra kommuner är i fråga om att göra 
överenskommelser gällande placeringar. 
Begränsade öppettider på Trivselhuset för målgruppen personer med psykisk ohälsa innebär 
särskilda utmaningar, med att bland annat hitta andra alternativ för dem som  vanligen 
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besöker Trivselhuset. Annan daglig sysselsättning är viktigt så att de inte isolerar sig, vilket 
därmed ökar den psykiska ohälsan. 
Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag påverkar kommunen genom att nödvändiga 
beslutsunderlag såsom inskrivning i etableringsprogrammet, godkännande av praktikplatser 
och extratjänster, inte fungerar. Det innebär att kommunen kan stå med kostnader för 
ekonomiskt bistånd under längre perioder än nödvändigt. Det innebär också att det uppstår 
svårigheter att planera och prognostisera behov och kostnader i ett längre perspektiv. 
Långsiktigt perspektiv 
För att framgent lyckas uppnå nämndsmål och ekonomiska mål behöver socialnämnden i 
högre utsträckning samverka och samarbeta med andra nämnder, men i synnerhet med Barn- 
och ungdomsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Det handlar om att utveckla och 
komplettera verksamheten med insatser av förebyggande och främjande karaktär. Inom 
området barn och unga kan långsiktiga effekter uppnås om barn och vårdnadshavare får stöd 
och hjälp vid rätt tidpunkt. 
Inom vuxenområdet finns det behov av att utveckla arbetssätt som gynnar arbetssökande 
nyanlända, unga utan sysselsättning samt personer med psykisk ohälsa. Här är Lärcentrum, 
inom BUN, samt HR-avdelningen och KLK, viktiga samarbetsparters för att överbrygga 
organisatoriska mellanrum. 
Inom de närmsta fem åren behöver socialtjänsten anpassa sin verksamhet till mindre och 
begränsade resurser. Det betyder att socialnämnden behöver fundera över att arbeta på ett 
nytt sätt och fråga sig vilka kommuninvånare vi behöver fortsätta hjälpa genom att fortsätta 
finnas på plats fysiskt. En digitaliseringsresa är nödvändig för att kunna möta framtidens behov 
och kommande resursfördelning. 
  

1.6 Verksamhetsmått 

  Bokslut 2017 Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2019 

Försörjningsstöd     

Nettokostnad(tkr) 3 579 4 023 3 860 4 250 

Antal hushåll 
(genomsnitt per 
månad) 40 45,2 38,8 50 

Vård av vuxna     

Antal placerade 
vuxna på institution 
(genomsnitt per 
månad) 5 7,5 9,7 7 

Antal vårddygn per 
månad 142 190 266,3 198 

Vård av barn     

Antal placerade 
barn i familjehem 
eller liknande 8,8 5,8 3,2 5 

Antal placerade 
barn på institution 
(genomsnitt per 
månad) 5,9 10,3 4,3 4,9 

Antal vårddygn per 
månad 161 221 104,8 149 

Integration     

Ensamkommande, 
som kommunen har 
ansvar för 

55 41 24 34 
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Ensamkommande, 
som är boende i 
kommunen 

39 34 17 29 

Personer med 
permanent 
uppehållstillstånd 
(ej 
ensamkommande) 
som kommit under 
året 

86 68 55 61 

 


