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1 Månadsuppföljning maj 2019 

1.1 Utfall/Prognos 
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår 

Individ- och 
familjeomsorg 

-24 394 -28 447 -4 053 -55 242 -62 342 -7 100 -59 721 

Hälsa- vård och 
omsorg 

-89 191 -96 024 -6 833 -214 060 -227 860 -13 800 -202 209 

LSS-verksamhet -23 715 -23 960 -245 -57 941 -58 841 -900 -55 906 

SUMMA -137 300 -148 431 -11 131 -327 243 -349 043 -21 800 -317 836 

Investeringar, 
utgift 

-606 0 606 -1 455 -1 455 0 -1 140 

1.2 Verksamhet 

Övertagandet av hemtjänsten har under året haft ett stort fokus, såväl gällande förberedelser 
inför övertagandet 1 mars som gällande genomförande och drift. Perioden har präglats av 
aktiviteter för säkerställande av kvalitén. Tiden från mars har haft perioder med hög 
korttidsfrånvaro och stora svårigheter att finna vikarier med rätt kompetens, vilket i vissa fall 
påverkat kvalitén i utförandet av insatserna till kommuninvånarna. Ett stort arbete läggs 
fortsatt på att skapa en stabil verksamhet. 
 
I mars öppnade också den sista enheten vid vårdboende Orion, då sex av de tolv lägenheterna 
togs i drift. Med öppnandet av enheten har ett antal platser vid kommunens korttidsboende 
gjorts tillgängliga, vilket eliminerat risken för nödvändigheten av externa köp av korttidsplatser 
vid kommande behov av insatsen korttidsvistelse. 
 
Lillevångens servicebostad öppnades den 1 mars. I boendet finns åtta lägenheter och i 
dagsläget har fem brukare flyttat in och fler brukare är på ingång. 
 
Det är ett fortsatt högt inflöde av barn och ungdomar och deras familjer som söker LSS-
insatser. 
 
Individ och familjeomsorgen har under årets första månader noterat ett fortsatt ökat inflöde 
av orosanmälningar och ansökningar, och därpå följande utredningar och behov av insatser. 
 
HVB-verksamheten för ensamkommande barn och unga är i avveckling från årets början och 
kommer att ställas om till ett litet HVB (hem för vård och boende) med enbart sex platser från 
och med augusti i år. 
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1.3 Utfall för perioden och helårsprognos 

Kommentar och analys av utfallet 

 

 
 
Socialnämnden uppvisar för perioden januari-maj 2019 en negativ budgetavvikelse på 
- 11 131 tkr. Utvecklingen av den ackumulerade avvikelsen visas i de två diagrammen ovan. 
 
Den negativa avvikelsen beror främst på högre personalkostnader, inklusive inhyrd vård- och 
administrativ personal, inom HVO och kostnader för köp av vård inom HVO och IFO. Kostnader 
för köp av vård avser bland annat vårdboende, både externt köp och entreprenad, inom HVO 
samt externa placeringar och familjehemsplaceringar inom IFO. 
 
Socialnämndens helårsprognos är en negativ budgetavvikelse på - 21 800 tkr. 
 
Kf-verksamheten HVO uppvisar för perioden januari-maj 2019 en negativ budgetavvikelse på 
- 6 833 tkr. De största negativa budgetavvikelserna beror på personalkostnader och 
uppstartskostnader inom hemtjänsten; kostnader för inhyrd vårdpersonal inom HSL-
verksamheten; och på kostnader för köp av vård inom vårdboende. Prognosen för helår 2019 
för HVO är en negativ budgetavvikelse på - 13 800 tkr. 
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Kf-verksamheten IFO uppvisar för perioden januari-maj 2019 en negativ budgetavvikelse på 
- 4 053 tkr. De störta negativa budgetavvikelserna beror på kostnader för köp av 
institutionsvård, övrig vuxenvård och köp av vård inom öppna insatser barn. Prognosen för 
helår 2019 för IFO är en negativ budgetavvikelse på - 7 100 tkr. 
 
Kf-verksamheten LSS uppvisar för perioden januari-maj 2019 en negativ budgetavvikelse på 
- 244 tkr. De största negativa avvikelserna beror på högre kostnader för personlig assistans 
enligt LSS och högre kostnader för personal i samband med omfattande insats för en brukare. 
Prognosen för helår 2019 för LSS är en negativ budgetavvikelse på - 900 tkr. 
 

Åtgärder för bokslut i balans. 

I samtliga verksamheter gäller sedan 2019-06-12, med möjlighet till dispens i särskilda fall, 
 anställningsstopp för tillsvidareanställningar och längre visstidsanställningar. 
 stopp för resor och konferenser. 
 stopp för inköp som inte rör den dagliga driften. 
 att återbesättande av befintliga tjänster ska prövas. 
 att restriktivitet ska gälla kring mer- och övertid samt timanställningar. 

 
Därtill har följande åtgärder beslutats (åtgärderna är inkluderade i ovanstående prognoser 
 Stopp för inhyrning av personal från bemanningsföretag, fr o m september 2019 
 Vakanshållning av 1,0 specialistsocionom, fr o m maj 2019 
 Vakanshållning av 1,0 biståndshandläggare, fr o m september 2019 
 Vakanshållning av 1,0 kvalitetsstrateg, fr o m november 2019 
 Fortsatt vakanshållning av 1,0 arbetsmarknadssekreterare 
 Omplacering av nyanlända i privatinhyrda bostäder till tomma lägenheter med lägre hyra 
 Översyn av alla externa placeringar inom IFO och arbeta för hemtagning alternativt avslut 
 Samordning av personalresurser mellan servicebostad och boendestöd inom LSS-

verksamheten, för minskade personalkostnader 
 
Arbetet med framtagande av kostnadsminskningsåtgärder pågår. Ytterligare åtgärder inom 
socialnämndens verksamheter kommer att vidtas, i följande prioriteringsordning: 

1. Ej obligatorisk verksamhet 
2. Förebyggande verksamhet 
3. Obligatorisk verksamhet 

1.4 Effektivisering 
Effektivisering 
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2017 - 2019 om effektiviseringsåtgärder enligt 
följande, kolumnerna är ackumulerade värden. 

tkr 2017 2018 2019 

KS 300 500 1 000 

SN 450 750 1 500 

BUN 1 680 2 800 5 600 

KFN 210 350 700 

TN 240 400 800 

MBN 120 200 400 

 3 000 5 000 10 000 
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Effektiviseringen inom socialnämnden är verkställd genom 
 vakantsättning och senare indragning av avdelningschefstjänst (2017-), 900 tkr 
 att avdelningschef ersattes med enhetschef (2017), 200 tkr 
 indragning av avdelningschefstjänst, vid sammanslagning av IFO och Integration (2018), 

900 tkr 
 indragning av en avdelningschefstjänst och tillsättning av två enhetschefer, vid justering av 

HVO-organisation (2019), -500 tkr. 

1.5 Personaluppföljning 

Diagram sjukfrånvaro samt antal tillsvidareanställda/visstidsanställda/timavlönade 
årsarbetare 

 

 



Socialnämnden, 05. Månadsuppföljning maj 2019 7(15) 

 

 
 
Antal årsarbetare inom förvaltningen har stigit kraftigt fr.o.m. den 1 mars 2019. Detta gäller 
såväl tillsvidare-, visstids som timanställda och förklaras av att Lomma kommun då tog över 
hemtjänsten i egen regi. Bl a tillsvidare- respektive visstidsanställdes ca. 100 medarbetare i 
samband med det. 
 
Sjukfrånvaron inom socialförvaltningen har under perioden januari till och med april, med 
undantag för mars, legat runt 6 %. Den högre nivån i mars kan kopplas till hemtjänstens 
verksamhet. 

2 Uppföljning KF-verksamhet 

2.1 Hälsa, vård och omsorg 
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår 

Hemtjänst -17 956 -21 819 -3 863 -42 751 -50 751 -8 000 -41 550 

HSL-verksamhet -18 150 -20 397 -2 247 -43 422 -47 422 -4 000 -43 228 

Korttidsvistelse -5 700 -5 302 398 -14 302 -13 602 700 -12 101 

Vårdboende -31 184 -32 681 -1 497 -75 958 -79 458 -3 500 -73 731 

Övriga 
verksamheter 

-16 200 -15 824 376 -37 627 -36 627 1 000 -31 597 

SUMMA -89 190 -96 023 -6 833 -214 060 -227 860 -13 800 -202 207 
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Verksamhet 

Övertagandet av hemtjänsten har under året haft ett stort fokus, såväl gällande förberedelser 
inför övertagandet 1 mars som gällande genomförande och drift. Perioden har präglats av 
aktiviteter för säkerställande av kvalitén. Tiden från mars har haft perioder med hög 
korttidsfrånvaro och stora svårigheter att finna vikarier med rätt kompetens, vilket i vissa fall 
påverkat kvalitén i utförandet av insatserna till kommuninvånarna. Ett stort arbete läggs 
fortsatt på att skapa en stabil verksamhet. 
 
I mars öppnade också den sista enheten vid vårdboende Orion, då sex av de tolv lägenheterna 
togs i drift. Med öppnandet av enheten har ett antal platser vid kommunens korttidsboende 
gjorts tillgängliga, vilket eliminerat risken för nödvändigheten av externa köp av korttidsplatser 
vid kommande behov av insatsen korttidsvistelse. 
 
Åtgärder har satts in för att minska behov av inhyrda sjuksköterskor vid vakanta tjänster inom 
hemsjukvårdsverksamheten. Svårigheten att rekrytera har stor påverkan på verksamheten och 
i nuläget är det svårt att rekrytera sjuksköterskor till framförallt särskilt boende. Situationen 
påverkar verksamheten såväl vad gäller kontinuitet, resurser, kvalitet som ekonomi. Även 
undersköterskor med en tjänstgöringsgrad under 100% är en grupp som blivit svårare att 
rekrytera. 
  

Utfall för perioden och helårsprognos 
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HVO uppvisar för perioden januari-maj 2019 en negativ budgetavvikelse på -6 833 tkr. 
Prognosen för helår 2019 för HVO är en negativ budgetavvikelse på -13 800 tkr. 
 
Hemtjänst 
Budgetavvikelsen för perioden uppgår till -3 863 tkr. 
Anledningarna till avvikelsen är 
 högre personalkostnader än budgeterat, vilket beror huvudsakligen på ett ökat behov av 

medarbetare för utförande av de beviljade brukarinsatserna. 
 uppstartskostnader i samband med övertagandet i mars, samt 
 inhyrning av vårdpersonal från bemanningsbolag 

Helårsprognosen uppgår till -8 000 tkr. 
 
HSL-verksamhet 
Budgetavvikelsen för perioden uppgår till -2 247 tkr. 
Orsaken till avvikelsen står framförallt att finna i svårigheten i att rekrytera sjuksköterskor till 
de vakanta tjänsterna, och därav behovet av inhyrning av personal från bemanningsföretag. 
Helårsprognosen uppgår till -4 000 tkr. 
 
Korttidsvistelse 
Budgetavvikelsen för perioden uppgår till +398 tkr. 
Skälet till det positiva utfallet är vakanta tjänster. 
Helårsprognosen uppgår till 700 tkr. 
 
Vårdboende 
Budgetavvikelsen för perioden uppgår till -1 497 tkr. 
Anledning till det negativa utfallet är högre beläggningsgrad än budgeterat vid kommunens 
vårdboenden samt en extern placering som ej var budgeterad. 
Prognosen innefattar uppskjutande av öppnandet av andra delen av Orion plan 1, då 
tillkommande behov av vårdboendelägenheter förväntas kunna tillgodoses i befintliga 
enheter. 
Helårsprognosen uppgår till -3 500 tkr. 
 
Övriga verksamheter 
Budgetavvikelsen för perioden uppgår till +376 tkr. 
Anledningen till utfallet är bl a en vakantsättning av enhetschef för myndighetsenheten och 
återhållsamhet gällande kostnaderna för befintliga IT-verksamhetsstöd. 
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Helårsprognosen uppgår till +1 000 tkr. 

 

Åtgärder för bokslut i balans 
I samtliga verksamheter gäller sedan 2019-06-12, med möjlighet till dispens i särskilda fall, 
 anställningsstopp för tillsvidareanställningar och längre visstidsanställningar. 
 stopp för resor och konferenser. 
 stopp för inköp som inte rör den dagliga driften. 
 att återbesättande av befintliga tjänster ska prövas. 
 att restriktivitet ska gälla kring mer- och övertid samt timanställningar. 

  
Därtill har följande åtgärder beslutats gällande HVO (åtgärderna är inkluderade i ovanstående 
prognoser) 
 Stopp för inhyrning av personal från bemanningsföretag, fr o m september 2019 
 Vakanshållning av 1,0 biståndshandläggare, fr o m september 2019 

 
Arbetet med framtagande av kostnadsminskningsåtgärder pågår. Ytterligare åtgärder inom 
HVO-verksamheterna kommer att vidtas, i följande prioriteringsordning: 
1. Ej obligatorisk verksamhet 
2. Förebyggande verksamhet 
3. Obligatorisk verksamhet 

2.2 LSS- Verksamhet 
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår 

Boende -7 133 -7 481 -348 -19 487 -19 587 -100 -17 449 

Daglig 
verksamhet 

-2 395 -2 326 69 -5 509 -5 669 -160 -4 785 

Personlig 
assistans enl LSS 

-3 193 -3 440 -247 -7 681 -8 581 -900 -7 943 

Personlig 
assistans enl 
SFB 

-4 781 -4 555 226 -11 473 -10 843 630 -10 915 

Övriga 
verksamheter 

-6 214 -6 158 56 -13 791 -14 161 -370 -14 814 

SUMMA -23 716 -23 960 -244 -57 941 -58 841 -900 -55 906 

Verksamhet 

Lillevångens servicebostad öppnades den 1 mars. I boendet finns åtta lägenheter och i 
dagsläget har fem brukare flyttat in och fler brukare är på ingång. 
 
Verksamheten på Café Hans Jonas bedrivas numera på ett nytt sätt för att bättre anpassas 
efter brukarna. Servering sker tre dagar i veckan och beställningar tas emot. 
 
Det är ett fortsatt högt inflöde av barn och ungdomar och deras familjer som söker LSS-
insatser. 
 
Ett arbete pågår med att följa upp beslut och utförande för de personer som är beviljade 
bostad med särskild service. 
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Utfall för perioden och helårsprognos 

 

 
 
LSS uppvisar för perioden januari-maj 2019 en negativ budgetavvikelse på - 244 tkr. 
Prognos helår 2019 för LSS är - 900 tkr. 
 
Boende 
Budgetavvikelse för perioden uppgår till -357 tkr. 
Omfattande insats för en brukare har under perioden krävt extra personalinsatser. Insatsen 
trappas ned succesivt. I extern regi finns ett lägre antal placeringar för barn och unga än 
budgeterat, vilket genererar ett överskott. 
Helårsprognosen uppgår till -100 tkr. 
 
Daglig verksamhet 
Budgetavvikelse för perioden uppgår till +69 tkr. 
Fem tillkommande brukare, vars behov ej kan tillgodoses i den egna dagliga verksamheten, 
medför ökade kostnader för externa köp. 
Helårsprognosen uppgår till -160 tkr. 
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Personlig assistans enligt LSS 
Budgetavvikelse för perioden uppgår till -247 tkr. 
En omfattande behovsutökning ökar antalet beviljade timmar vilket är orsaken till det negativa 
utfallet och prognosen. 
Helårsprognosen uppgår till -900 tkr. 
 
Personlig assistans enligt SFB (socialförsäkringsbalken) 
Budgetavvikelse för perioden uppgår till +226 tkr. 
Årets första månader har haft ett lägre antal brukare än budget. Det nya faktureringssystemet 
från försäkringskassan gör verksamheten svårare att följa och därmed även prognosen. 
Helårsprognosen uppgår till +630 tkr. 
 
Övriga verksamheter 
Budgetavvikelse för perioden uppgår till +64 tkr. 
Både ledsagarservice och avlösarservice har under året fler beviljade timmar än budgeterat. En 
genomgång av antal utförda timmar pågår. Korttidstillsyn i extern regi har utökats med en 
brukare jämfört med budget och därtill föreligger en utökning av beviljade timmar med 
kontaktperson. 
Helårsprognosen uppgår till -370 tkr. 

 

Åtgärder för bokslut i balans 
I samtliga verksamheter gäller sedan 2019-06-12, med möjlighet till dispens i särskilda fall, 
 anställningsstopp för tillsvidareanställningar och längre visstidsanställningar. 
 stopp för resor och konferenser. 
 stopp för inköp som inte rör den dagliga driften. 
 att återbesättande av befintliga tjänster ska prövas. 
 att restriktivitet ska gälla kring mer- och övertid samt timanställningar. 

 
Därtill har följande åtgärd beslutats gällande LSS (åtgärderna är inkluderade i ovanstående 
prognos) 
 Stopp för inhyrning av personal från bemanningsföretag, fr o m september 2019 (har 

hittills inte varit aktuellt inom LSS) 
 Samordning av personalresurser mellan servicebostad och boendestöd inom LSS-

verksamheten, för minskade personalkostnader 
 
Arbetet med framtagande av kostnadsminskningsåtgärder pågår. Ytterligare åtgärder inom 
socialnämndens verksamheter kommer att vidtas, i följande prioriteringsordning: 
1. Ej obligatorisk verksamhet 
2. Förebyggande verksamhet 
3. Obligatorisk verksamhet 
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2.3 Individ- och familjeomsorg 
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL 

Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår 

Externa placeringar -4 740 -6 689 -1 949 -11 374 -15 174 -3 800 -13 571 

Familjehemsplacering 
o dylikt 

-1 797 -2 668 -871 -4 313 -6 513 -2 200 -4 871 

Försörjningsstöd -1 771 -1 736 35 -4 250 -4 250 0 -4 067 

Integration -4 469 -4 481 -12 -8 491 -8 491 0 -11 514 

Öppenvård/Psykiatri -3 254 -2 858 396 -7 278 -6 578 700 -6 954 

Övriga verksamheter -8 363 -10 015 -1 652 -19 536 -21 336 -1 800 -18 744

SUMMA -24 394 -28 447 -4 053 -55 242 -62 342 -7 100 -59 721 

Verksamhet 

Individ och familjeomsorgen har under årets första månader noterat ett fortsatt ökat inflöde 
av orosanmälningar och ansökningar, och därpå följande utredningar och behov av insatser. 
 
Antalet hushåll som kommunen utbetalar försörjningsstöd till har ökat, där hushåll som består 
av nyanlända individer står för ökningen. Denna kostnadsökning ingår i resultatet på 
verksamhetsområdet integration. 
 
HVB-verksamheten för ensamkommande barn och unga är i avveckling från årets början och 
kommer att ställas om till ett litet HVB (hem för vård och boende) med enbart sex platser från 
och med augusti i år. 

 

Utfall för perioden och helårsprognos 
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IFO uppvisar för perioden januari-maj 2019 en negativ budgetavvikelse på -4 053 tkr. 
Prognos helår 2019 för IFO är en negativ budgetavvikelse på -7 100 tkr. 
 
Externa placeringar 
Budgetavvikelsen för perioden uppgår till -1 949 tkr. 
Avvikelsen utgörs av köp av vård för personer med missbruksproblem och för vuxna personer 
med psykisk problematik. Orsaken står att finna i ett ökat insatsbehov (utfall: 6,2 placeringar i 
snitt, varav 9 i maj, mot budget: 4,5 placeringar) samt ett ökat dygnspris. Behov som, på grund 
av sin komplexitet, inte kan tillgodoses i egen öppenvård eller annan egenregiform till en lägre 
kostnad. 
Helårsprognosen uppgår till -3 800 tkr. 
 
Familjehemsplacering och dylikt 
Budgetavvikelsen för perioden uppgår till -871 tkr. 
Den högre kostnaden förklaras av ett genomsnittligt utfall om 2,4 placeringar i snitt mot 
budgeterade 2. 
Helårsprognosen uppgår till -2 200 tkr. 
 
Försörjningsstöd 
Budgetavvikelsen för perioden uppgår till +35 tkr. 
Helårsprognosen visar ett resultat i enlighet med budget. 
 
Integration 
Budgetavvikelsen för perioden uppgår till -12 tkr. 
Helårsprognosen visar ett resultat i enlighet med budget. 
 
Öppenvård/Psykiatri 
Budgetavvikelsen för perioden uppgår till +396 tkr. 
Avvikelsen utgörs av lägre personalkostnader än budgeterat, till följd av tjänstledigheter utan 
vikarietillsättning under våren (t o m augusti) 
Helårsprognosen uppgår till +650 tkr. 
 
Övriga verksamheter 
Budgetavvikelsen för perioden uppgår till -1 652 tkr. 
Större behov än budgeterat avseende extern öppenvård och ökade kostnader för 
familjerådgivning (köp av Lunds kommun) är huvudförklaringarna till det negativa utfallet. 
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Helårsprognosen uppgår till -1 700 tkr. 

 

Åtgärder för bokslut i balans 
 
I samtliga verksamheter gäller sedan 2019-06-12, med möjlighet till dispens i särskilda fall, 
 anställningsstopp för tillsvidareanställningar och längre visstidsanställningar. 
 stopp för resor och konferenser. 
 stopp för inköp som inte rör den dagliga driften. 
 att återbesättande av befintliga tjänster ska prövas. 
 att restriktivitet ska gälla kring mer- och övertid samt timanställningar. 

 
Därtill har följande åtgärder beslutats för IFO (åtgärderna är inkluderade i ovanstående 
prognos 
 Stopp för inhyrning av personal från bemanningsföretag, fr o m september 2019 
 Vakanshållning av 1,0 specialistsocionom, fr o m maj 2019 
 Fortsatt vakanshållning av 1,0 arbetsmarknadssekreterare 
 Omplacering av nyanlända i privatinhyrda bostäder till tomma lägenheter med lägre hyra 
 Översyn av alla externa placeringar inom IFO och arbeta för hemtagning alternativt avslut 

 
Arbetet med framtagande av kostnadsminskningsåtgärder pågår. Ytterligare åtgärder inom 
socialnämndens verksamheter kommer att vidtas, i följande prioriteringsordning: 
1. Ej obligatorisk verksamhet 
2. Förebyggande verksamhet 
3. Obligatorisk verksamhet 


