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Bakgrund 

Enligt Styr- och kvalitetsystem 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. 

 

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

Sedan nämndens förslag till budget hanterades har medel för hyresjusteringar, 
kompensation för löneökningar och personalomkostnader samt justering av interna 
mellanhavanden tillskjutits socialnämndens budget. 

Ramförändringar 

  (tkr) 

Budgetram (KS 27 mars 2019) -342 346 

Konsekvens av uppdaterade fastighetskalkyler, aug. 2019 -712 

Justering av kompensation löneökning 2019, helårseffekt -700 

Justering p.g.a. förmodad höjning av PO-pålägg -1 269 

Justering av övriga interna mellanhavanden -261 

Driftbudget (KF 24 okt 2019) -345 288 

Finns det nya förutsättningar som påverkar?  

Under 2019 genomfördes en genomlysning av verksamheten och en rad områden 
identifierades. En handlingsplan har upprättats och delar av den kommer att 
effektueras under 2020 medan andra insatser kommer att planeras in för kommande 
år. Ägarskapet i förändringsarbetet kommer att ligga i linjen, det vill säga 
förändringsarbetet är en del i det dagliga arbetet i verksamheten. Som en hjälp i 
arbetet finns en omställningsledare med uppdrag att inspirera, entusiasmera, 
kompetenshöja och hålla samman arbetet. 

En av de största utmaningarna som identifierats är fortsatt utveckling av hemtjänsten. 
Att ta över hemtjänsten i egen regi är fortsatt en utmaning för hela verksamheten. 
Utveckling behöver främst ske inom områdena kvalitet och ekonomi. Inom IFO är 
förändringsresan startad och en stor omstrukturering sker inom organisation och i 
personella resurser. Inom såväl IFO som HVO har riktlinjer tagits fram och beslutas i 
socialnämnden för att förtydliga innehållet och omfattningen av de tjänster som ska 
erbjudas vilket har en direkt bäring på utvecklingen av kostnader. Under 2019 
genomfördes stora förändringar inom LSS-verksamheten och utvecklingsarbetet 
fortsätter 2020. 

Verksamheten kommer generellt att arbeta med hemtagning, det vill säga minska 
antalet externa placeringar under 2020. Dock kommer det finnas behov av externa 
placeringar av och till och köp av platser kommer inte att upphöra helt. 

Att vara attraktiv som arbetsgivare är ett prioriterat område för 2020. Att attrahera bra 
kandidater vid rekrytering är nödvändigt för att bygga en högkvalitativ verksamhet. 
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Genomlysningen visar dessutom att personalomsättningen är hög inom delar av 
verksamheten vilket medför kvalitetsbrister samtidigt som det är kostsamt för 
verksamheten. Att minska personalomsättningen är nödvändigt. 

Den nya lagstiftningen Lag om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård 
sedan 2018 medför att kommuninvånare i kommer hem tidigare från sjukhusvistelse. 
Det innebär att personerna som kommunen har ansvar för har ett större initialt 
hjälpbehov högre grad av hälso- och sjukvårdsbehov. Detta medför ökade 
arbetsuppgifter och därmed ökade kostnader. 

Lomma kommuns riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorgen 
har  reviderats och föreslås börja gälla from 1 januari 2020. Nya riktlinjer utgår från 
gällande praxis samt skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen. Riktlinjerna innehåller 
förändringar som kommer att få effekt kostnadsmässigt under 2020. 

Servicebostäder inom LSS öppnades på Lillevången under 2019 och är nu fullbelagt. 
Verksamheten har genom förbättrat samarbete mellan boendestöd och 
servicebostäder kunnat genomföra personella neddragningar med bibehållen kvalitet. 

Kommunens invånare boende i gruppbostäder åldras liksom resten av befolkningen. 
Det innebär andra behov av omvårdnad vilket till del kräver ökade personalinsatser. 
Under hösten 2019 har antalet beviljade timmar inom avlösarservice minskat vilket 
möjliggör en viss flytt av medel till de interna gruppbostäderna för att möta dessa 
ökade behov. 

Sedan 2018 är korttidsvistelse och korttidstillsyn samlokaliserade och  
samordningsvinster ses. En budgetteknisk flytt av personal sker från korttidsvistelse till 
korttidstillsyn i syfte att förenkla uppföljningen av personalkostnader. Arbetet med 
hemtagning av externa placeringar inom korttidsvistelsen kommer att ge effekt under 
2020 och inom den externa korttidsvistelsen minskar följaktligen antalet brukare. 
Översyn av brukarna inom korttidstillsyn sker kontinuerligt men det finns brukare vars 
behov inte kan tillgodoses i intern regi. 

Inom individ- och familjeomsorgen minskar intäkterna från Migrationsverket utan att 
kommunens kostnader för flyktingmottagandet minskar i motsvarande takt. För att 
möte dessa förändringar läggs hemmet för vård eller boende för ensamkommande 
barn och unga i egen regi ner vid årsskiftet och att bemanningen för 
mottagningsarbetet minskar. 

Kommunens kostnader för att anordna boende och insatser för personer som vårdats 
inom den slutna psykiatriska vården har, sedan Lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård började gälla, ökat avsevärt varför budgeten 
till kommande år är utökad för denna målgrupp. Det innebär i sin tur att kommunens 
interna öppenvård under året ställs om för att klara verkställa fler komplexa ärenden 
med psykiatrisk problematik på hemmaplan än tidigare. 

Individ- och familjeomsorgen har under året gjort ett stort arbete med att ta hem 
placerade barn från institutioner, som har fallit väl ut i familjerna. Erfarenheten visar 
dock att familjerna har behov av stöd under en period efter hemtagningen, vilket 
kommunens öppenvård i större utsträckning kommer att tillhandahålla under nästa år. 
Det ställs dock krav på en fungerande samverkan med skolan som ju fullt ut måste 
kompensera dessa barns speciella behov av lärmiljö i egen regi. 
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Vilka möjligheter ger den här budgeten i sin helhet? 

Budget 2020 ger förutsättningar för socialförvaltningen att klara sitt grunduppdrag. 
Verksamheten kommer under 2020 fortsatt att arbeta med effektiviseringar för att 
klara nivån och ett gott omställningsarbete tillsammans med en definition av givet 
uppdrag är nödvändigt. 

Budgeten för hemtjänsten är ökad i syfte att ge bättre förutsättningar för en ekonomi i 
balans. Det kommer dock krävas att verksamheten effektiviseras utifrån tilldelad 
budgetram. En förutsättning för effektiviseringsarbetet är de nya föreslagna 
riktlinjerna för insatser enligt socialtjänstlagen. 

Ett tydligt värdegrundsarbete och fokus på den psykosociala arbetsmiljön  har 
påbörjats i samarbete med företagshälsovården inom LSS. Detta bör minska 
omsättningen av personal, sjukfrånvaro och övertid. 

Individ- och familjeomsorgens öppenvård flyttar till nya och större lokaler under året, 
vilket betyder att öppenvården under hösten 2020 kommer att kunna erbjuda 
strukturerade behandlingsinsatser i både större omfattning men också i grupp, för 
både personer med missbruk samt för familjesystem. 

Beskriv eventuella omprioriteringar som möjliggör särskilda satsningar 

Omprioriteringar har skett inom respektive KF-område men inte mellan KF-område. 

Inom HVO görs omprioritering i budget från den förebyggande verksamheten till 
hemtjänstverksamheten. Konsekvenserna blir minskade öppettider för 
närståendestödet Treklövern men bedömningen är att kommuninvånarnas behov 
kommer att tillgodoses trots detta. 

Olika digitala lösningar har testats under hösten 2019, såsom matningshjälpmedel och 
läkemedelsrobot. Utvärdering kommer att ske i december 2019 för bedömning om 
eventuellt införande. Digital natttillsyn kommer att införas i början av 2020. 
Digitaliseringsarbetet kommer att fortsätta under året. Matdistribution införs under 
2020 och enklare matlagning tas bort som ett bistånd som ett led i att fokusera på 
kärnkompetens i verksamheten 

Inom enheten för myndighetsutövning barn, familj och vuxna har det kontrakterade 
jourhemmet avslutats till förmån för att ingå avtal och få tillgång till Maria-
mottagningen samt utöka avtalet för familjerådgivningen i Lunds kommun. Genom att 
dra ner på volymerna för placeringar av barn har budgeten för köpt extern öppenvård 
för missbrukare utökats. 

Beskriv vilka effektiviseringar som görs 

En rad effektiviseringar pågår sedan 2019 vilka beskrivits i de åtgärdsplaner som tagits 
fram. Ytterligare effektiviseringar kommer att ske 2020 efter vägledning av den 
genomlysning som genomförts och dessa kommer att presenteras under 
december/januari. 

Som tidigare beskrivet har en minskning av 1,5 heltidstjänst skett i den förebyggande 
verksamheten. Full effekt av minskningen är maj 2020. Minskning av en 
administratörstjänst inom hemtjänsten samt minskning av 25 % administratörstjänst 
inom hemsjukvården. Minskning av en samordnartjänst inom hemtjänsten. 
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Verksamheten inför digital natttillsyn from januari 2020 vilket kommer att ge 
effektivisering på hemtjänstens nattpatrull. 

Förändring av den interna dagliga verksamheten kommer att utformas under 2020. 
Det går dock inte att räkna med full hemtagningseffekt eftersom det är flertalet 
ärenden som ska hanteras och översyn av lokalen är helt nödvändig. 

Nedläggning av det egna hemmet för vård eller boende för ensamkommande barn och 
unga, neddragning av bemanning i bosättningsteamet som arbetar med mottagande 
av nyanlända, stödboende för ensamkommande unga kommer att flyttas till enheten 
för öppenvård och bosättningsteamet flyttas till enheten för arbete & försörjning. Det 
innebär ytterligare neddragning av bemanning med en enhetschef, en föreståndare 
samt en administratör. 

Avdelningen tar fram riktlinjer som under förutsättning att erforderliga beslut fattas i 
syfte att skapa ett likvärdigt stöd och bistånd för ett antal målgrupper. Riktlinjer för 
vägledning av nyanlända innebär att tillhandahållandet av bostäder åt nyanlända 
kommer att tidsbegränsas, vilket på sikt innebär minskade kostnader för fastigheter 
och lokaler. Riktlinjer för vuxenvård med målgrupperna missbruk, våld i nära relation 
och socialpsykiatri kommer att innebära säkerställande av rättssäkerheten men också 
att insatser i första hand ges i egen regi, i andra hand genom externa aktörer på ett 
likvärdigt vis. Detta kommer att generera minskade kostnader för vuxenvård på sikt. 

 

Driftbudget, sammanställning 

Se bilaga 1 för sammanställning av driftbudget per verksamhetsindelning samt 
uppdaterade verksamhetmått i bilaga 2. 

 

Avstämning med fastställd budget per KF-verksamhet 

Kommunfullmäktige fattade beslut om budget 2020 den 24 oktober 2019. 
Driftbudgeten beslutades per kommunfullmäktigeverksamhet (KF-verksamhet) enligt 
nedan. 

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

Individ- och 
familjeomsorg -61 414 -61 414 0 

LSS-verksamhet -59 096 -59 096 0 

Hälsa, vård och omsorg -224 778 -224 778 0 

Socialnämnden -345 288 -345 288 0 

 

Investeringsbudget 

Se bilaga 3 Investeringsbudget 2020-2027 samt bilaga 4 sammanställning av 
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investeringar. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att fastställa socialnämndens driftbudget 2019 enligt bilagor. 
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