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1 Verksamhet 

1.1 Driftredovisning (tkr) 
  Bokslut 2016 Bokslut 2017 Bokslut 2018 Budget 2018 

Intäkter 40 797 43 780 46 588 41 125 

Kostnader -221 319 -236 083 -248 797 -246 377 

Driftnetto -180 522 -192 303 -202 209 -205 252 

Budgetavvikelse 13 403 8 762 3 043  

1.2 Årets händelser 
Nya lagen Samverkan vid utskrivning (SVU) trädde i kraft 1 januari 2018. Den nya lagstiftningen 
har medfört förändringar i verksamheten för att tillförsäkra kommuninvånare kortare ledtider 
från inläggningar inom slutenvården och samtidigt tillgodose en trygg hemgång. Det nya 
arbetssättet kräver ett mycket nära samarbete mellan socialförvaltningen och 
hälsovalsenheterna i kommunen för att möta den nya lagstiftningens intentioner. Det 
förändrade arbetssättet har krävt mer personalresurser av verksamheten. Det har även 
påverkat kommuninvånarnas behov av hemtjänst och korttidsvistelse efter sjukhusvistelse där 
kommuninvånare i större utsträckning behöver mer omfattande kommunala insatser jämfört 
med innan SVU trädde i kraft. Ett utvecklingsarbete pågår för att bättre möta 
kommuninvånarnas behov av en trygg hemgång från slutenvården. 

 
I kommunen finns en väl utvecklad förebyggande och öppen verksamhet för att bidra till att 
kommuninvånare kan hålla sig friska längre upp i åldrarna. Som ett led i detta har den 
förebyggande verksamheten utökats under året. En ny mötesplats öppnades i september 2018 
i Bjärred för att öka möjligheterna till aktiviteter för kommuninvånare som är boendes i 
Bjärred och för att motverka social isolering. Verksamheten har fallit väl ut och det finns idag 
ett stort program med högt deltagande i de aktiviteter som anordnas på den nya 
mötesplatsen. Även frivilligorganisationer använder lokalerna i stor utsträckning till sina 
aktiviteter. Social mötesplats, en gruppverksamhet för personer som är socialt isolerade, har 
utökats under året med fem grupper per vecka i respektive kommundel jämfört med totalt 
fem grupper i hela kommunen motsvarande period föregående år. Alla grupper är fulltecknade 
och är en viktig del av verksamheten för att motverka social isolering. 
 
Ett projekt gällande utredning av mat- och måltidssituationen inom äldreomsorgen har 
genomförts under hösten 2018. Projektet har innefattat såväl ordinärt boende som 
kommunens särskilda boenden och uppdraget har omfattat att göra en genomlysning av 
nuläget samt ge förslag till förbättringar inom området. Utredningens resultat kommer att 
ligga till grund för ett utvecklingsarbete som inleds under 2019. 
   

1.3 Mål och måluppfyllelse 

Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov som beskrivs i 
genomförandeplanen tillgodosedda. 
Målet är inte uppfyllt. Målsättningen var att 80 procent av brukarna skulle uppleva att de har 
fått sina behov som beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda. Det sammantagna 
resultatet för Hälsa, Vård och Omsorg uppgår till 72 procent. För 2017 uppgick resultatet till 65 
procent. Sammanställningen består av resultatet av stickprovskontroller som gjordes av 
genomförandeplaner i ordinärt och särskilt boende. Mätningar har inte gjorts på 
korttidsboende och dagverksamhet. Inom särskilt boende uppger 85 procent att de får sina 
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behov tillgodosedda enligt genomförandeplanen, men stickproven har dock enbart gjorts på 
ett av kommunens särskilda boende, Jonasgården. I ordinärt boende uppgår resultatet till 59 
procent. 
 
Resultatet på särskilt boende är betydligt bättre än för ordinärt boende. I ordinärt boende har 
det funnits brister i både dokumentation och upprättande av genomförandeplaner. Under 
2018 gjordes därför ett gediget arbete med att förbättra kvaliteten på både 
genomförandeplaner och dokumentation. Verksamheten upplever att en förbättring skett 
under andra halvan av 2018, både gällande dokumentationen och gällande kvaliteten på 
genomförandeplaner.  
 
Inom ordinärt boende finns det åtgärdsplaner för att säkerställa att brukarna får de insatser de 
har rätt till. Planerna innehåller bland annat åtgärder för kompetenshöjning hos medarbetare i 
dokumentation och i att skriva genomförandeplaner samt utveckling av kontaktmannaskap. 
Den 1 mars 2019 tar kommunen över hemtjänsten till kommunal regi. I samband med detta 
kommer det att finnas en plan för kvalitetsutveckling som ska bidra till förbättrade resultat. 

Verksamheterna ska praktiskt utvärdera nya arbetssätt som leder till en hållbar 
utveckling, såväl ekonomiskt som socialt. 
Målet är inte uppfyllt. För att målet ska uppnås ska fyra projekt med målsättningen att vara 
socialt och ekonomiskt hållbara genomföras i socialnämndens verksamheter. Två av projekten 
har genomförts i HVO-verksamheten. Ett av projekten syftar till att starta en visningsmiljö för 
tekniska hjälpmedel för att visa kommuninvånarna vilka hjälpmedel som finns att tillgå för ett 
friskare och mer självständigt liv i högre ålder. Projektet med visningsmiljön har dock, på grund 
av personalomsättning och rekryteringssvårigheter, inte kunnat genomföras fullt ut. Inom 
ramen för projektet har en förstudie gjorts, men projektet är ännu inte till fullo slutfört och 
utvärderat. Det andra projektet har utförts i dagverksamheten och målet med projektet har 
varit att förbättra samt öka egentiden för brukare genom att hitta fungerande rutiner för 
användningen av en parcykel. Parcykeln har efter projekttidens slut blivit en integrerad del av 
dagverksamheten och har gett positiva effekter i verksamheten. Eftersom inte alla projekt 
avslutats och utvärderats under 2018 är målet sammantaget inte uppfyllt. 
 
Projektet med visningsmiljön planeras fortsätta under 2019 för att nå målet. Avseende 
parcykeln finns den nu integrerad i verksamheten och under kommande år är målet att fler 
verksamheter ska använda metoden, så att fler kommuninvånare får möjlighet till upplevelse 
av verktyget. 

Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska 
utföras. 
Målet är inte uppfyllt. Målsättningen var att 95 procent av brukarna skulle vara delaktiga i 
upprättande av genomförandeplanen. Det sammantagna resultatet för Hälsa, Vård och 
Omsorg uppgår till 60 procent. Utfallet för 2017 var 65 procent. Sammanställningen består av 
resultatet av stickprovskontroller som gjordes av genomförandeplaner i ordinärt och särskilt 
boende. Mätningar har inte gjorts på korttidsboende och dagverksamhet. Inom särskilt boende 
uppger 68 procent att de har varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplanen, men 
stickproven har enbart gjorts på ett av kommunens särskilda boenden, Jonasgården. I ordinärt 
boende uppgår resultatet till 51 procent. 
 
Resultatet på särskilt boende är betydligt bättre än för ordinärt boende, men ingen av 
verksamheterna uppnår målet. I särskilt boende bedöms att det låga resultatet kan härledas 
till att det inte har funnits ett etablerat arbetssätt för att säkerställa att brukaren eller dess 
närstående blir delaktiga i framtagandet av genomförandeplanen. I ordinärt boende har det 
funnits brister i både dokumentation och upprättande av genomförandeplaner. Under 2018 
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gjordes därför ett gediget arbete med att förbättra kvaliteten på både genomförandeplaner 
och dokumentation. Verksamheten upplever att en förbättring skett under andra halvan av 
2018, både gällande dokumentationen och gällande kvaliteten på genomförandeplanerna.  
 
Inom både ordinärt och särskilt boende finns det planerade åtgärder för att säkerställa 
brukarnas delaktighet i upprättandet av genomförandeplanen. Den 1 mars 2019 tar 
kommunen över hemtjänsten till kommunal regi. I samband med detta kommer det att finnas 
en plan för kvalitetsutveckling som ska bidra till förbättrade resultat. 

Brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje. 
Målet är inte uppfyllt. Målsättningen var att 85 procent av brukarna skulle svara att de har 
förtroende för personalen i verksamheten. För att mäta resultatet användes 
brukarundersökningar och svaren på frågan om brukaren känner förtroende för personalen, 
hämtad ur Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Det 
sammantagna resultatet för HVO-verksamheterna uppgick till 81 procent. Utfallet för 2017 var 
85 procent. 
 
Resultatet skiljer sig mellan de olika verksamheterna. Sammanställningen visar att i särskilt 
boende uppgick resultatet till 74 procent och för ordinärt boende uppgick resultatet till 77 
procent. Det sammantagna resultatet för kommunens förebyggande verksamheter uppgick 
dock till 93 procent.  
 
Förbättringsåtgärder genomförs och utförare i ordinärt och särskilt boende arbetar aktivt med 
att öka kvaliteten i verksamheterna utifrån åtgärdsplaner. Den 1 mars 2019 tar kommunen 
över hemtjänsten till kommunal regi. I samband med detta kommer det finnas fokus på 
kvalitetsutveckling som ska bidra till förbättrade resultat. 

1.4 Ekonomi 

Budgetavvikelser 

 
 
Den totala positiva budgetavvikelsen var 3,044 mkr. 
 
Hemtjänst 
Hemtjänsten avviker negativt med 1,5 mkr vilket beror på ett ökat behov av mer omfattande 
hemtjänst än tidigare år. Anledning till detta är bl a den nya lagstiftningen om samverkan vid 
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utskrivning (SVU) som innebär kortare ställtider från sjukhusvistelse. Det är även fler personer 
som har haft trygghetslarm än budgeterat under 2018. 
 
HSL-verksamhet 
HSL-verksamheten avviker negativt med 1,5 mkr, vilket beror på behovet av inhyrd personal, 
som genomgående innebär en högre kostnad per personal än vid anställning. Det har under 
året varit stor omsättning på legitimerad personal (sjuksköterska, arbetsterapeut, 
fysioterapeut/sjukgymnast) till hemsjukvården. Det är generellt svårt att rekrytera ny personal 
inom dessa personalgrupper, med få sökande till vakanta tjänster, vilket har lett till behov av 
inhyrd personal i verksamheterna. 
 
Särskilt boende 
Särskilt boende som drivs på entreprenad av Frösunda avviker positivt med 3,8 mkr. Den 
positiva avvikelsen beror på att den sista avdelningen på Orion inte har öppnats under året 
som planerat. Dock har kostnader för externa placeringar på särskilt boende avvikit negativt 
med 1,3 mkr, vilket beror på att placering som inte kunnat tillgodoses i intern regi har gjorts 
externt samt på grund av att kommunens eget korttidsboende varit fullt och externa 
korttidsplaceringar därmed behövts under året. Beläggning på särskilt boende som drivs på 
entreprenad av Frösunda har uppgått till i genomsnitt 94,2 % under året. 
 

Prognosavvikelser 
Helårsprognosen för verksamheten var en positiv avvikelse om cirka 2,1 mkr. Utfallet blev en 
positiv budgetavvikelse på plus cirka 3,04 mkr. 
 

HSL-verksamhet 
Helårsprognosen var en negativ budgetavvikelse på minus 2,6 mkr. Utfallet blev en negativ 
budgetavvikelse på minus cirka 2,5 mkr. Intaget av inhyrd vårdpersonal var fortsatt hög, men 
en del externa stimulansmedel kunde rekvireras, vilket förbättrade det slutliga resultatet. 
 
Hemtjänst  
Helårsprognosen var en negativ budgetavvikelse på minus 2 mkr. Utfallet blev en 
budgetavvikelse på minus cirka 1,56 mkr. Förbättringen av resultatet mot prognosen beror på 
att antalet brukare på den högre omvårdnadsnivån 3 minskade under de sista månaderna och 
ökade på nivån 2. 
 
Vårdboende 
Helårsprognosen var en positiv budgetavvikelse på 1,5 mkr. Utfallet blev en positiv 
budgetavvikelse på plus cirka 1,17 mkr. Försämringen mot prognosen beror på det ökade 
bortfallet av hyresintäkter och högre kostnader för köp av externa platser. 
 
Korttidsvistelse 
Helårsprognosen var en positiv budgetavvikelse på 1,6 mkr. Utfallet blev en positiv 
budgetavvikelse på plus cirka 1,6 mkr. 
 
Övriga verksamheter 
Helårsprognosen var en positiv budgetavvikelse på 3,6 mkr. Utfallet blev en positiv 
budgetavvikelse på plus cirka 4,3 mkr. Förbättringen av resultatet mot prognosen beror på att 
en del kostnader kunde finansieras med externa stimulansmedel. 

Åtgärder under året 

Vakanshållning av avdelningschefstjänst under perioden september-december. 
Kontinuerlig uppföljning av externa korttidsplaceringar har gjorts för att motverka långa 
placeringstider. När platser i kommunens korttidsboende frigjorts har överflyttningar gjorts dit 
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från externa placeringar. 

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. 
Sedan 2016-03-01 utförs hemtjänst i ordinärt boende i Lomma kommun på entreprenad av 
Attendo Sverige AB. Uppföljning av utförarnas verksamhet regleras i avtal. 

 
Under året har löpande uppföljning skett, framförallt genom förvaltningens system för 
avvikelsehantering och behandling av inkomna synpunkter och klagomål. Under våren 
genomfördes en brukarundersökning inom ramen för socialstyrelsens nationella plattform 
Öppna jämförelser. Därtill har förvaltningen under året utfört uppföljning av utförarnas 
följsamhet med avtal. 
 
Fel och brister som framkommer via uppföljningarna följs generellt av krav på utredning, 
analys och plan för åtgärd. Vid allvarliga fel och brister görs en mer djupgående utredning och 
analys som grund för åtgärdsplanen. 
 
Attendo kommer den 1 mars 2019 att avsluta sitt uppdrag i Lomma kommun som utförare av 
hemtjänst då kommunen tar över driften. 

1.6 Framtid 
Befolkningsprognosen i de äldre åldersgrupperna visar på en kraftig ökning av andelen äldre 
fram till 2030 vilket påverkar socialnämndens framtida ställningstaganden och prioriteringar. 
Fler äldre bedöms innebära ett ökat behov av vård och omsorg, vilket kommer att medföra 
ökade kostnader förutsatt att vård och omsorg bedrivs på samma sätt som idag. Nya arbetssätt 
och digitala lösningar kommer att finnas med i kommunens arbete med att möta de 
kommande behoven av vård och omsorg. Vissa digitala lösningar har redan införts i 
verksamheten såsom digitala dörrlås i ordinärt boende och digital signering av läkemedel. 
 
Från och med 1 mars 2019 kommer hemtjänst att drivas i kommunal regi och en avdelning för 
hälsa, vård och omsorg bildas. När all kommunal verksamhet inom området äldreomsorg finns 
inom en avdelning kommer samarbetet mellan de olika enheterna att underlätta och 
samordningsvinster kommer att göras. Detta kommer att bidra till ökad kvalitet för 
kommuninvånarna. 
 
Utveckling av arbetssätt för att säkra en trygg hemgång för kommuninvånarna som varit 
inlagda inom slutenvården kommer att göras under kommande år för att säkra upp 
kommuninvånares upplevda trygghet och behov vid hemgångar från sjukhusvistelser. Hälso- 
och sjukvårdsavtalet mellan Region Skåne och de skånska kommunerna medför att allt fler 
sjuka kommer att vårdas i hemmet vilket innebär att kompetenshöjande insatser behövs för 
att kunna tillgodose detta. Det bedöms också medföra ökade kostnader för att kunna säkra en 
trygg omvårdnad för fler brukare med behov av mer omfattande insatser i hemmet. 
  

1.7 Verksamhetsmått 
  Bokslut 2016 Bokslut 2017 Bokslut 2018 Budget 2018 

Antal invånare 65 år 
och äldre 4 972 5 027 5 085 5 069 

Antal invånare 85 år 
och äldre 

563 604 640 639 
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Antal invånare med 
omvårdnadsinsatser 
i hemmet 234 241 248 250 

Kostnad (tkr) per 
brukare med 
omvårdnadsinsatser 
i hemmet 143 157 163 148 

Antal personer i 
särskilt boende 
(exkl. 
servicelägenheter) 141 144 148 153 

Kostnad (tkr) per 
brukare för särskilt 
boende 
(entreprenad) 431 435 444 452 

Externt köp av 
korttidsvistelse 
(antal dygn) 

0 179 610 0 
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