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SN AU § 107    
 
 

Ändring av föredragningslista 

 
 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
Ärende 4, "Förslag till yttrande över motion från Sverigedemokraterna avseende 
installation av trådlöst nätverk på Lomma kommuns äldreboende", utgår från dagens 
sammanträde. Ärende 5, "Förslag till driftbudget och investeringsbudget för 
socialnämnden 2020 samt plan för ekonomin 2021-2023", delas upp i två delar, dels 
ett ärende avseende "Förslag till driftbudget för socialnämnden 2020 samt plan för 
ekonomin 2021-2023" och dels ett ärende avseende "Förslag till investeringsbudget 
för socialnämnden 2020 samt plan för 2021-2027."  
 
Föredragningslistan fastställs enligt följande:  
1. Val av justeringsperson  
2. Godkännande av dagordningen  
3. Förslag till nämndsplan för socialnämnden 2020-2023  
4. Förslag till remissyttrande avseende revisionens granskning av Lomma kommuns 
effektivitet och produktivitet  
5. Förslag till driftbudget och investeringsbudget för socialnämnden 2020 samt plan 
för ekonomin 2021-2023 
6. Förslag till investeringsbudget för socialnämnden 2020 samt plan för 2021-2027  
7. Information  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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Förslag till nämndsplan för socialnämnden 2020-2023 

 
 

Ärendebeskrivning 
Nämndsplanen som ska arbetas fram av respektive nämnd är grundad på dokumentet 
Vision 2040 samt övergripande mål för 2020-2023, fastställd av kommunfullmäktige 
2019-03-14. 
 
Nämndsplanens syfte ska vara att ange de viktigaste målen för nämndens verksamhet 
och att utgöra underlag för socialförvaltningens verksamhetsplan. Nämndsplanen 
kommer att revideras årligen. Utifrån mål och riktlinjer sätter budgeten ramen för de 
resurser och den verksamhet som nämnden har i uppdrag att genomföra under 
planperioden.  
 
Förvaltningen har den 4 juni 2019 inkommit med sitt förslag till nämndsplan för 
socialnämnden 2020-2023.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Förslag till nämndsplan för socialnämnden 2020-2023, 2019-06-04 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden godkänner förslag till nämndsplan för socialnämnden 2020-2023 

efter revidering av arbetsutskottets givna direktiv och översänder densamma till 
kommunstyrelsen för hörande.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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SN AU § 109   SN/2019:94 - 700 
 
 

Förslag till remissyttrande avseende revisionens granskning av Lomma 
kommuns effektivitet och produktivitet 

 
 

Ärendebeskrivning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lomma kommun granskat 
nämndernas arbete med effektiviseringar och besparingar.  
 
EY:s sammanfattande bedömning är att det pågående effektiviseringsarbetet delvis 
genomförs på ett ändamålsenligt sätt. De baserar bedömningen på att de flesta 
nämnder beräknas uppnå ålagda besparingskrav men att det i flera fall saknas 
dokumenterade risk- och eller konsekvensanalyser av de åtgärder som beslutats. De 
bedömer också att det inte alltid är tydligt huruvida redovisade åtgärder är att förstå 
som besparingar eller effektiviseringar, eller om redovisad besparing är 
nettoberäknad.  
 
Strukturen för uppföljningsarbetet bedöms som bra då en tydlig systematik 
framarbetats vari nämndernas effektiviseringsåtgärder löpande följs upp och 
fokuseras.  
 
Bland annat har följande iakttagelser gjorts: 
‒ Samtliga nämnder beräknas uppnå ålagt besparingskrav per 2019.  
‒ Effektiviseringsåtgärdernas genomförande följs upp löpande och systematiskt. 
‒ Kommunstyrelsen har genomfört en dokumenterad konsekvensanalys samt 

nettoberäkning avseende avvecklingen av kontorsservice.  
‒ Flera av nämndernas besparingar avser icke-tillsättande av vakanta tjänster. 
‒ Lomma kommun uppnår generellt gosa resultat i Kommunens kvalitet i korthet, 

även om de kvalitativa aspekterna inom LSS grupp- och servicebostad är relativt 
låga, liksom brukarnöjdheten inom hemtjänst och särskilt boende.  

‒ Kostnaden för Lomma kommuns verksamheter är generellt låga, baserat på 
nettokostnadsavvikelse och vid jämförelser med socioekonomiskt liknande 
kommuner.  

‒ Den totala sjukfrånvaron har minskat under 2018; andelen långtidssjukskrivna har 
ökat.  

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderas samtliga nämnder att: 
‒ Tydliggöra vilken nettobesparing genomförda besparingsåtgärder medför. 
‒ Tydliggöra vad som är en besparingsåtgärd och vad som är en 

effektiviseringsåtgärd. 
‒ Dokumentera genomförda risk- och konsekvensanalyser kopplat till beslut om 

besparingar och effektiviseringar.  
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SN AU § 109 (forts.)  SN/2019:94 - 700 
 

Synpunkter på granskningsrapporten ska, enligt underrättelsen, senast inkomma till 
kommunrevisionen den 20 maj 2019. Socialnämnden har meddelat att svar inkommer 
när ärendet varit uppe i nämndens sammanträde den 11 juni 2019.  
 
I skrivelse daterad 2019-05-27 lämnar socialförvaltningen sitt förslag till yttrande.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-05-27  

‒ Bilaga: Revisionsrapport – Granskning av effektivitet och produktivitet 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden har tagit del av granskningsrapporten och har inget att erinra mot 

rapporten.  
 

______________________ 
 
Sändlista 
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Förslag till driftbudget för socialnämnden 2020 samt plan för ekonomin 
2021-2023 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-27 om nämndernas driftsramar för 2020 samt 
planeringsramar för 2021-2023. Socialnämndens totala budgetram har i huvudsak 
fördelats mellan verksamheterna baserat på det prognostiserade utfallet per mars 
2019. Socialförvaltningen presenterar i skrivelse daterad 2019-06-03 förslag till 
driftbudget för socialnämnden 2020 samt plan för ekonomin 2021-2023.  
 
I skrivelsen redogör förvaltningen bland annat följande:  
Socialnämnden har stora ekonomiska utmaningar inför de kommande åren, vilket syns bland 
annat i den stora budgetavvikelse som redovisats hittills under 2019. De största 
kostnadsökningarna beror på utökat antal boende inom särskilt boende, 
personalkostnadsökningar inom hemtjänst i kommunens regi, höga kostnader för inhyrd 
personal, framförallt inom hemsjukvården, fler externa placeringar inom individ-och 
familjeomsorg, höga nettokostnader inom integrationsverksamheten och utökade insatser 
inom LSS-verksamheten. 
 
År 2020 befaras många av dessa utmaningar att bestå och i flera fall tillta. De största av dessa 
utmaningar är: 
‒ att få en ekonomi i balans och höja kvaliteten för brukaren i hemtjänsten, 
‒ att rekrytera personal, framförallt sjuksköterskor inom hemsjukvården, och därmed 

minska/eliminera behovet av inhyrd personal, 
‒ att minska behovet av externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen, 
‒ att underlätta för nyanlända att skaffa arbete efter etableringstiden om två år, för att 

därigenom sänka boendekostnader och kostnader för ekonomiskt bistånd inom individ- och 
familjeomsorgen. 

 
Det finns ett stort gap mellan socialnämndens bedömning av kostnadsutvecklingen för åren 
2020-2023 och budgetramarna för perioden. Bedömningarna innehåller ovanligt stora 
osäkerheter, vilket bland annat förklaras av stora verksamhetsförändringar, i form av 
återtagningen av hemtjänsten till egen regi fr o m mars 2019, att det är ganska tidigt på året 
samt det faktum att socialnämnden befinner sig i flera processer med målet att finna en 
ekonomiskt, långsiktigt hållbar situation. 
 
Siffrornas osäkerhet påverkar dock inte slutsatsen om det stora gapet mellan bedömda behov 
och tilldelad ram, och att socialnämnden står inför mycket stora utmaningar 2020, och 
framöver. 
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SN AU § 110 (forts.)  
 
Nämndens budgetförslag har utarbetats genom förvaltningens beräkningar av 
bedömda behov, följt av nämndens arbetsutskotts beredning och prioriteringar vid 
dess sammanträde den 28 maj 2019. Behovsbedömningen har sin utgångspunkt i de 
nuvarande nivåerna (jan-apr 2019), med justeringar baserade på den prognostiserade 
utvecklingen av behov och nettokostnader 2020-2023 samt ställningstaganden om 
kostnadsminskningsåtgärder. De bedömda och prioriterade behoven, uppgår till ca. 
22,3 mnkr över budgetramen för 2020, varav HVO står för ca. 14 mnkr, IFO för ca. 6 
mnkr och LSS för ca. 3 mnkr. Förvaltningen konstaterar att eventuella 
neddragningarna är i flera fall mycket svåra att genomföra, då de skulle innebära lägre 
brukarvolymer än idag och/eller befaras strida mot nämndens åtagande. 
 
Förvaltningen föreslår därmed nämnden att för att få en budget i enlighet med de 
bedömda och prioriterade behoven anhålla om ytterligare ramtilldelning om 22,3 
mnkr för 2020. Då de för 2020 bedömda och prioriterade behoven utöver ram 
beräknas kvarstå efter 2020, avser anhållan om ramförstärkning motsvarande belopp 
även för åren 2021-2023. 
 
I tabellen nedan redovisas, per fullmäktigeverksamhet, de av nämnden bedömda och 
prioriterade budgetbehoven, den budget som är möjlig enligt tilldelad budgetram 
samt skillnaden däremellan. 

 
KF-verksamheter Budget 

2019 
Behovsbudget 
2020 

Rambudget 
2020 

Skillnad mellan 
behovs- och 
rambudget 2020 

 
HVO 214 263 237 940 224 012 13 928 
 
LSS 58 018 61 329 58 742 2 587 
 
IFO 55 432 65 382 59 592 5 790 
 
Totalsumma, tkr 327 713 364 651 342 346 22 305 

 
I skrivelsen från socialförvaltningen kommenterar även förvaltningen olika utmaningar 
för framtiden per fullmäktigeverksamhet samt beskrivningar av behoven respektive 
konsekvensbedömningar vid en budget inom tilldelad ram. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-06-03  

‒ Bilaga 1: Förslag till budget för Hälsa, vård och omsorg  
‒ Bilaga 2: Förslag till budget för LSS-verksamhet  
‒ Bilaga 3: Förslag till budget för individ- och familjeomsorg  
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Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden godkänner förslag till driftbudget efter revidering av 

arbetsutskottets givna direktiv och beslutar att anhålla om en ramförstärkning om 
totalt 22,3 mnkr utöver tilldelad ram för budget 2020 och motsvarande per år i 
plan för perioden 2021-2023. Beslutet överlämnas till kommunstyrelsen.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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Förslag till investeringsbudget för socialnämnden 2020 samt plan för 
2021-2027 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har fastställt en investeringsram för den kommande 
planeringsperioden. Investeringsprocessen ska präglas av långsiktighet. Demografiska 
faktorer såväl som behov av om- och tillbyggnader med mera måste beaktas i 
planeringen.  
 
År 1 och 2 (i detta fall 2020-2021) i flerårsplanen är utgångspunkt för de 
investeringsramar som fastställs inför kommande år. Omprioriteringar inom befintlig 
ram ska göras om de demografiska förutsättningarna eller andra förutsättningar 
ändrats väsentligt. Beredningen av investeringsbehoven ska alltså främst inriktas på år 
3 i flerårsplanen, år 2022.  
 
Dessutom ska en översiktlig beredning ske av investeringsbehoven efter planperioden, 
i detta fall under åren 2023-2027. 
 
I skrivelse daterad 2019-06-03 med bilagor lämnar förvaltningen förslag till 
investeringsbudget samt prioriterar investeringsförslagen genom rangordning från 
”A=mest angeläget” till ”C=minst angeläget”.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-06-03  

‒ Bilaga: Sammanställning av investeringsbehov  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 
‒ Socialnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2020 samt plan för 2021-

2027 för socialnämnden och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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Information 

 
 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad förvaltningschef Lennart Eriksson informerar utskottet om att 
arbetsmiljöverket den 4 juni 2019 (2019/010983) beslutat att avsluta ärendet 
avseende att förvaltningen skulle undanröja vissa brister i arbetsmiljön. Myndigheten 
anser att Lomma kommun nu uppfyller ställda krav.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 
______________________ 
 
Sändlista  
 


