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Sammanfattning
Händelser av betydelse
Pandemin har fortsatt att i stor utsträckning påverka kommuninnevånare, brukare,
medarbetare och organisation och under det första halvåret har det varit stort fokus på
samordning och genomförande av vaccinationer. Smittspridningen har minskat i takt
med genomförda vaccinationer men, fortfarande gäller prioritering på att förebygga
smittspridning genom att säkerställa basala hygienrutiner, ha tillgång till rätt
skyddsutrustning, ett nära ledarskap, god kommunikation samt att följa
smittspridningen. Under sommaren har smittspridningen i verksamheterna varit
mycket låg. Pandemin har pågått i drygt 1,5 år och det finns utifrån det också en viss
utmattningseffekt att arbeta emot.
Trots det ansträngda läget som varat under denna långa period har nämndens
utvecklingsarbete inom flera områden som mat och måltider, digitalisering,
verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete ändå fortgått. Omprioriteringar har gjort att
vissa tidplaner för arbetet förskjutits men, nämnden har i sitt arbete lyckats hålla i och
hålla ut i både i arbetet med pandemin och i utvecklingsarbetet.
Verksamheter som träffpunkter och seniorrestauranger har pausats i enlighet med
nationella riktlinjer för att förhindra smittspridning.
Vård- och omsorgsnämnden har bland annat fattat beslut om riktlinje för idéburet
offentligt partnerskap (IOP), att förlänga avtal avseende drift för fyra särskilda boenden
samt att bevilja föreningsbidrag till sex föreningar som bedriver aktiviteter som syftar
till att motverka ensamhet inom nämndens målgrupper.
Målstyrning
Verksamheten har i största möjliga utsträckning bedrivits utifrån vård- och
omsorgsnämndens beslutade Verksamhetsplan med internbudget 2021 där det finns
utvecklingsmål inom fokusområdena Smartare Lund och Lundaborna i fokus.
Förutom specifika utvecklingsmål finns också beslut om utvecklingsarbete inom ett
antal prioriterade områden med fokus på kvalitet för brukare och kommuninnevånare
samt kostnadsnivå. Dessa områden är;







Välfärdsteknik
Förebyggande insatser
Rehabilitering
Civilsamhället
Alternativa boendeformer
Attraktiv arbetsgivare

Två av kommunfullmäktiges särskilda uppdrag har slutförts och arbete pågår i
resterande två uppdrag gällande utveckling av välfärdsteknik och avskaffandet av
delade turer. Målen bedöms i stor omfattning kunna uppnås. Pandemin har förändrat
förutsättningarna för måluppfyllelsen i några av målen.
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Väsentliga personalförhållanden
Antalet anställda i förvaltningen ligger på en fortsatt jämn nivå medan antalet anställda
män ökar stadigt. Antal årsarbetare och andel heltidsanställda medarbetare ökar stadigt
i förvaltningen i takt med att heltid har blivit norm. Det är en stabil personalomsättning
för hela förvaltningen och framförallt för de två största yrkesgrupperna som är
undersköterska och stödassistent. Alla tillsvidareanställda medarbetare inom
Kommunals avtalsområde har fått erbjudande om heltid och från och med den 31 maj är
alla nya tillsvidareanställningar på heltid.
Förvaltningen har mål för god arbetsmiljö och hälsa är att den totala sjukfrånvaron år
2021 inte skall överstiga 8,5 %. Den totala sjukfrånvaron för perioden är 9,2 %, en
minskning med 1 procentenhet jämfört med 2020.
Förvaltningen har också målet att sjukfrånvaro 60 dagar eller mer inte skall överstiga
40,5 %. För perioden januari till juli 2021 ligger den på 42,8 % jämfört med 2020 då den
utgjorde 42 % av den totala sjukfrånvaron. Men eftersom den totala sjukfrånvaron
under perioden minskat innebär det en reell fortsatt nedgång för sjukfrånvaro 60 dagar
eller mer.
Förvaltningens aktiva arbete med hälsa, rehabilitering och arbetsmiljö och riktat stöd till
chefer visar sig i den positiva utvecklingen med minskad kort och lång sjukfrånvaro.
Förvaltningens arbete fortsätter enligt plan när gäller målområdet motiverande
ledarskap och motiverade ledare. Implementering av förväntansdokumentet Att leda i
Lund och chefens uppdrag har påbörjats, liksom det fortsatta arbetet med att eliminera
administrativa tidstjuvar för chefer.
Ekonomisk ställning
Prognosen för helår är ett överskott på 77,9 mnkr, en avvikelse mot ram på 3,6 %.
Nämndens överskott beror i huvudsak på tre faktorer:




Nämndens påverkan av Covid-19
Budgetöverskott personlig assistans
Minskat behov av externa placeringar

Under 2020 minskade antalet beviljade hemtjänsttimmar och det har varit svårt att
prognostisera om minskningen berodde på effekt av Covid-19. Det har inte skett någon
volymökning inom hemvården. Hemvården har ett överskott på 21,8 mnkr. Totalt antal
biståndsbedömda hemtjänsttimmar har varit oförändrade de senaste 8 månaderna trots
att antalet personer i gruppen 80 år och äldre bedömts ökat under perioden 2020-2021
med 12 %.
Under sommaren har antalet ansökningar till särskilt boende ökat. Beläggningen på
särskilt boende ökade från 93 % till 98 %. Detta har inneburit minskat behov av
hemvård då brukare med omfattande behov av insatser flyttat in i särskilt boende.
Nämnden har erhållet statsbidrag med 19,6 mnkr avseende covid-19 från 2020 som
utbetalats 2021. Öppna verksamheter visar på överskott på ca 4,8 mnkr då de varit
stängda p.g.a. pandemin.
Personlig assistans enligt LSS och SFB visar på ett överskott med ca 20,8 mnkr. Köp av
externa platser LSS med 15,4 mnkr.

4

Förvaltningsberättelse
Periodens händelser - stort som smått
- Den pågående pandemin har fortsatt haft en stor påverkan på kommuninnevånare,
brukare, medarbetare och verksamheter och rapporteras under särskild rubrik. Ända
fram till sommaren pågick vissa samordningsinsatser med Region Skåne för
vaccineringar av medarbetare.
- I samverkan med Region Skåne har Lunds kommun framgångsrikt kunnat fortsätta att
ta emot patienter som bedömts färdigbehandlade i den slutna vården och på så sätt
avlastat regionen i en mycket ansträngd situation under pandemin.
Vård- och omsorgsnämnden har bland annat fattat beslut om;
- riktlinje för idéburet offentligt partnerskap (IOP) inom vård- och omsorgsnämndens
område från och med den 1 januari 2022.
- att förlänga avtal avseende drift för fyra särskilda boenden till och med 2025-08-31.
- att bevilja föreningsbidrag till sex föreningar som bedriver aktiviteter som syftar till att
motverka ensamhet inom nämndens målgrupper.
Arbetet med att förbereda för samarbeten i form av IOP pågår inom förvaltningen och
avtal om förlängning av driften av särskilt boende har tecknats med Vardaga, Norlandia
Care och Förenade Care.
Utifrån nämndens uppdrag har en fördjupad uppföljning av externa utförare påbörjats.
Öppen verksamhet
- För att förebygga smittspridning har den öppna verksamheten som restauranger för
seniorer, Träffpunkter för seniorer och inom LSS haft uppehåll i verksamheten.
Verksamheterna har utvecklat arbetet med digitala aktiviteter och uteaktiviteter.
- I maj genomfördes den återkommande Balans- och hälsoveckan digitalt vilket innebar
att seniorer i Lunds kommun tagit del av filmer innehållande träning, matlagning,
stadsvandring och föreläsningar med fokus på vikten av balans i vardagen varje dag.
- Ett samarbete har etablerats med Kultur- och fritidsnämnden för samverkan kring
hälsofrämjande satsningar för äldre och personer med funktionsnedsättning.
LSS
- Under maj månad flyttade brukarna in i de nybyggda servicebostäderna inom LSS.
Enheten omfattar 10 lägenheter och är belägen på Trissogatan i Södra Sandby.
Hemvård
- Fortsatt utvecklingsarbete inom kost, nutrition och måltider i enlighet med genomförd
utredning, Måltider för äldre. I samverkan med Servicenämndens måltidsservice pågår
ett arbete med att utveckla måltidstjänster i form av matkasse med heldygnskost för
leverans till personer i ordinärt boende. Brukare på hemvårdsområde Väster kommer
att prova denna under en 8 veckors period med start i september.
Särskilt boende
- Nytt resursfördelningssystem har börjat användas för särskilt boende vilket skall
skapa goda förutsättningar för en förutsägbar och överskådlig ekonomi. Ekonomiska
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uppföljningar har skett och berörda enheter ger överlag positiv respons men någon
justering behövs för att säkerställa att modellen ger rätt ekonomiska förutsättningar.
- Heltid som norm har införts på samtliga enheter inom särskilt boende och delade turer
har tagits bort på 11 av 13 enheter. Kontinuerlig uppföljning sker och ett
partsgemensamt samarbete har skett tillsammans med Kommunal.
Färdtjänsten
Den nuvarande leverantören av färdtjänst i Lunds kommun håller på att avsluta sitt
uppdrag och en ny leverantör är upphandlad med start den 1 oktober. Det har under de
senaste månaderna varit ett påtagligt problem med punktlighet och uteblivna resor
vilket har haft stor påverkan nämndens målgrupper och deras vardagssituation samt för
medarbetare och verksamhetens planering.
Ledarskap och personal
- Som ett vidare led i arbetet med motiverande ledarskap och motiverade ledare har en
kartläggning av administrativa tidstjuvar för chefer genomförts. Resultatet bearbetas nu
och olika åtgärder har påbörjats eller planeras.
- Under 2021 har en ny roll som förhandlare inrättats i förvaltningen och i september
startar förvaltningens rekryteringsenhet sitt nya uppdrag, ett samlat stöd inom
rekrytering.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Lund kommuns vision är att Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och
öppenhet. Kopplat till visionen är förhållningssätten lyssna, lära och leda.
I Lunds kommun används en horisontell styrning där varje nivå i organisationen skapar
sina egna mål utifrån den inriktning som satts av nivån ovanför. Kommunfullmäktige
fastställer fokusområden med mål som alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till.
Kommunfullmäktige fastställer också kommunövergripande program och planer som
innehåller mål som nämnderna ska arbeta med. Vidare har kommunfullmäktige även
möjlighet att ge särskilda uppdrag direkt till en nämnd eller styrelse. Nämnder och
styrelser formulerar själva sina utvecklingsmål med tillhörande indikatorer utifrån
fokusområdena. Utvecklingsmålen ska bidra till den egna basverksamheten eller den
gemensamma utvecklingen.

6

God ekonomisk hushållning
Målstyrning
Fokusområden
Lundaborna i fokus
Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeinriktningar:
Kommunfullmäktigemål
1. Alla Lundabor ska ha mesta möjliga inflytande över sina liv
Genom tillgång till god utbildning ska alla arbetsföra Lundabor ges förutsättningar för att bli självförsörjande och även förväntas stå till
arbetsmarknadens förfogande. Ingen ska begränsas av sociala eller kulturella strukturer i sina livsval.
2. I Lunds kommun skapas kvalitet som gör skillnad
All service mot Lunds kommuns invånare, vare sig den utförs av kommunen själv eller av privata aktörer, ska både upplevas som och
objektivt sett vara snabb, effektiv och av hög kvalitet. Då behöver vi kontinuerligt förnya och förfina våra arbetssätt, vara öppna för
alternativa driftsformer och våga pröva nytt.
3. Lunds kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, särskilt för barn och unga
Lunds kommun ska vara en trygg plats där vi planerar och bygger för alla skeenden av livet. Tillgängligheten ska vara god och
antidiskrimineringsarbetet grundläggande. Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter ska upplevas som stort och brett.

Mål 2021

Utfall aug
2021

Utfall 2020

Antal förebyggande aktiviteter
genomförda med stöd av "träningsapp"
ska öka med 100 procent.

1 228

694

614

Genomförandeplaner i nya ärenden ska
innehålla ett
rehabiliterande/habiliterande
perspektiv.

80%

Antal förebyggande hembesök med
inriktning mot ensamhet och digital
inkludering ska öka med 80 procent.

212

56

118

Nämndens utvecklingsmål

Indikatorer

Det förebyggande och
rehabiliterande/habiliterande arbetet
ska utvecklas för att öka individens
självständighet och fördröja behovet av
vård- och omsorgsinsatser.

Samarbetet med civilsamhället ska
utvecklas.

Antal aktiviteter som arrangeras av
frivilliga för våra besökare i öppna
verksamheter ska öka.
Antalet frivilliga som medverkat som
stöd i aktiviteter som verksamheten
anordnat ska öka.

Förebyggande aktiviteter
I nuläget använder 694 kommuninnevånare träningsappen ExoLive jämfört med 614
personer under 2020 och antalet utförda aktiviteter ökar.
* Genomförandeplaner i nya ärenden
Resultatet mäts på helår.
Arbetet med att utveckla dokumentationen i genomförandeplanen pågår i förvaltningen.
Utvecklingsarbete inom HSL-organisationen pågår med att få in det rehabiliterande
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synsättet organiserat och strukturerat i genomförandeplanerna.
Alla enheter i särskilt boende håller på att införa ett rehab ombud som tillsammans med
rehabpersonal kommer att arbeta aktivt med åtgärder utifrån kvalitetsregistret Senior
Alerts arbetsmetoder. Fokus kommer att ligga på individuell träning utifrån styrka och
balans för minskad fallrisken.
Inom hemvården pågår sedan i maj ett projekt med förstärkt rehabilitering och ett
rehabiliterande arbetssätt för att öka brukarens livskvalitet. Projektet ska pågå i ett års
tid.
Förebyggande hembesök
Jämförelsevis har det under första halvåret 2021 genomförts 56 besök (35 förra året)
vilket är en ökning med 60%. Prognos och Planering visar att målet ska kunna uppnås.
Innehållet i de förebyggande mötena har reviderats och frågor kring
digitalisering/teknik och ensamhet och det sociala nätverket har tillkommit.
Information och tips lämnas om olika sociala sammanhang inom kommunen och i övrigt
i samhället.
*Samarbetet med civilsamhället
Resultatet mäts på helår.
På grund av den pågående pandemin har det inte pågått något aktivt arbete under
perioden med stöd av frivilliga i olika aktiviteter inom verksamhetsområdena detta för
att eliminera antal personer runt den enskilde brukaren för att undvika smittspridning.
Ordinarie träffpunktsverksamheter har pausats under perioden mars 2020 – maj 2021
och när det blivit möjligt har utomhusaktiviteter erbjudits i begränsad omfattning.
Inom särskilt boende har frivilliga bjudit på underhållning vid ett antal tillfällen genom
besök av både studentorkestrar och andra orkestrar och underhållare. Evenemangen
som arrangerats utomhus har varit mycket uppskattade.
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Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag - Lundaborna i fokus
Nedan presenteras de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige,
inom fokusområdet Lundaborna i fokus. I tabellen framgår vilka nämnder som ansvarar
för uppdraget, periodens status och uppföljningskommentar per uppdrag.
Särskilda uppdrag

Ansvar, KF-uppdrag

Verka för att det ska finnas möjlighet att välja mellan privata och kommunala aktörer
i fråga om omsorg.

Socialnämnden
Vård- och
omsorgsnämnden

Status
Avslutad

Kommentar Augusti 2021
Samverkansdialog har förts mellan förvaltningarna. Inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde finns möjlighet att välja utförare
inom hemvård samt boende och daglig verksamhet inom LSS. Nämnden har avtal med ett 20-tal externa utförare.
Skapa variation när det gäller boendeformer, t.ex. gruppbostäder och
servicebostäder.

Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Vård- och
omsorgsnämnden

Pågående

Kommentar Augusti 2021
Arbetsgrupper har formerats och dialog och samarbete pågår.
En arbetsgrupp med olika funktioner arbetar med funktionsprogram för mellanboendeformer. Ett dialogforum med pensionärsrådet
har genomförts för att lyssna in deras tankar och behov. Ett forum som blev väldigt lyckat och uppskattat av alla representanter. En
särskild arbetsgrupp har tillsatts för att utarbeta en boendetrappa för boendekarriär inom LSS.
Förvaltningen arbetar aktivt med Stöd- och serviceplanen som sträcker sig till perioden 2021--2031.
Utveckla och förbättra utbudet av tekniska lösningar för de brukare av hemtjänst som
vill stanna kvar i sitt eget hem.

Vård- och
omsorgsnämnden

Pågående

Kommentar Augusti 2021
I nämndens verksamhetsplan för 2021 finns utvecklingsmål och utvecklingsarbete pågår. Förvaltningsledningen har fastställt en Digital
roadmap med tvååriga mål för det fortsatta arbetet. Roadmapen uppdateras igen i september.
Vid nyanställning inom hemvård, rehabilitering, stöd och service ska utdrag ur
belastningsregistret göras.

Vård- och
omsorgsnämnden

Avslutad

Kommentar Augusti 2021
Kontroll av utdrag ur belastningsregistret ingår numera i rutin vid anställning.

Smartare Lund
Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeinriktningar:
Kommunfullmäktigemål
4. I Lund ska vi vara ledande inom innovation och skapande
För oss betyder det att vi ska underlätta framväxt av livskraftiga företag av alla slag, men särskilt innovativa företag. Vi ska även bidra
med tillvaratagandet av forskningsresultat.
5. Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat
Teknik- och tillväxtperspektivet ska bidra till att Lunds kommun behåller en nationellt ledande position inom miljö- och klimatområdet.
Detta ska prägla allt arbete Lunds kommun gör inom området.
6. Lunds kommun ska vara ett attraktivt och funktionellt besöksmål
Vi ska vara den ledande aktören i arbetet med att attrahera fler till Lunds olika besöksmål. En del i detta är att koppla samman aktörer
som skapar mervärde för besökaren.
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Nämndens utvecklingsmål

Indikatorer

Mål 2021

Möjligheter att i första hand tillgodose
behov genom en digital insats ska
utvecklas, med brukarens individuella
behov i centrum.

Antalet insatser som genomförs digitalt
ska öka med 100 procent.

Utfall aug
2021

Utfall 2020

194

97

* Utvecklingsarbete pågår inom myndighetsfunktionen och inom samtliga
verksamhetsområden och sammanställning sker i årsanalysen.
Som exempel kan nämnas utvecklingen inom området mobila trygghetslarm som är en
är en form av trygghetslarm som kan användas både inom- och utomhus för att påkalla
hjälp. Det mobila trygghetslarmet ska leda till större självständig och delaktig för
brukaren. Vid årets början fanns 14 mobila trygghetslarm hos brukare. Det pågår
behovsinventering, informationsinsatser, utprovningar och installationer och per den 31
augusti fanns det 75 aktiva mobila trygghetslarm i bruk.
Som ett led i att följa upp och säkra kvalitet i digitalt utfört stöd innehåller
kvalitetsuppföljningen på brukarnivå från och med 1 april frågor kring brukarnöjdheten
kopplat till digitalt utfört stöd. I nuläget har 92% av brukarna uppgett att de är nöjda
med sin digitala insats.
Av de svarande har 249 brukare någon form av stöd som utförs genom digitalt teknik
eller digitala hjälpmedel.
Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag - Smartare Lund
Nedan presenteras de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige,
inom fokusområdet Smartare Lund. I tabellen framgår vilka nämnder som ansvarar för
uppdraget, periodens status och uppföljningskommentar per uppdrag.
Särskilda uppdrag

Ansvar, KF-uppdrag

Verka för att implementera, men även bidra till forskning och utveckling av
välfärdsteknik som gör att framtidens välfärd blir mindre personalintensiv.

Vård- och
omsorgsnämnden
Utbildningsnämnden
Barn- och
skolnämnden

Status
Pågående

Kommentar Augusti 2021
Lunds kommun är en av tio kommuner som SKR utsett som modell för digitalisering inom äldreomsorgen. Som modellkommun pågår
ett aktivt utvecklingsarbete inom området i samverkan med olika aktörer. Som modellkommun är Lund med och stöttar andra
kommuner och regionala stödstrukturer i digitaliseringsarbetet. Det egna arbetet inom kommunen ska generera kunskap och
erfarenhet som ska komma andra kommuner med flera till del.
Ett Vinnovafinansierat projekt genomförs 2021. Projektets arbetsnamn är Framtida IoT-hemmet för ett självständigt liv och är en
förstudie för hur IoT-lösningar kan användas för att möjliggöra kvarboende för de som så önskar. Övriga projektparter är
Kommunkontoret, Innovation Skåne, Mobile Heighs och RISE (Research Institutes of Sweden). Projektet pågår till november 2021 och
därefter kan fortsatt finansiering sökas för ett genomförandeprojekt.

Några exempel på pågående utvecklingsarbeten
- Alla enheter inom särskilt boende har nu infört digital signering av HsL - insatser i
APPVA.
- Elva boendeenheter inom särskilt boende får beröringsfria lås installerade under
hösten för att underlätta för brukarna och minska oro hos dem som får besök av brukare
som går fel. Detta ger ökad självständighet och trygghet för brukaren.
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- Införandet av vändsystem TurnAid, ett redskap som underlättar vändning och
lägesändring för brukaren i sängen. Det behövs endast en personal vid momentet och är
mer tryggt och bekvämt för brukaren.
- Införande av digitala medicinskåp för ökad säkerhet
- Tester av planeringsverktyg för att planera brukarnas insatser inom särskilt boende
för bättre struktur och resursanvändning.

Organisationen Lund
Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeinriktningar:
Kommunfullmäktigemål
7. Lunds kommun ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare
Lunds kommun ska attrahera och ta tillvara kompetens, bland annat genom att skapa fler karriärvägar. Lunds kommun ska upplevas
som en bra arbetsgivare bland annat genom att utveckla sitt anställningserbjudande.
8. Vi vill uppmuntra nytänkande och en stark innovationskultur i organisationen.
Organisationen ska arbeta med att hålla låg kostnad per produktionsenhet, samtidigt som kommunen vågar testa nytt och uppmuntrar
innovation.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag - Organisationen Lund
Nedan presenteras de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige,
inom fokusområdet Organisationen Lund. I tabellen framgår vilka nämnder som
ansvarar för uppdraget, periodens status och uppföljningskommentar per uppdrag.
Särskilda uppdrag

Ansvar, KF-uppdrag

Avskaffa delade turer.

Vård- och
omsorgsnämnden

Status
Pågående

Kommentar Augusti 2021
Arbetet med heltidsresan och ta bort delade turer pågår.

Ekonomi
Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeinriktningar:
Kommunfullmäktigemål
9. Lunds kommun ska ha långsiktigt hållbar ekonomi
Välfärdens långsiktiga finansiering ska tryggas genom överskott och lågt risktagande. Kostnadsutvecklingen ska som helhet vara lägre än
intäktsutvecklingen.

Verksamhetsplan för 2021 innehåller prioriteringar inom fokusområdet med fokus på;





Prioritera analysarbete och utveckla digitala analysverktyg.
Hitta enklare transparanta modeller för resursfördelning så att verksamheten på
enhetsnivå kan ha ett ökat fokus kostnader, kvalitet m.m. och mindre på
administrativa processer.
Se över administrativa processer med fokus på det som ger mervärde för
verksamheten.
Omvärldsanalys och omvärldsbevakning.

Arbetet utifrån de prioriterade områdena har påbörjats. Utvecklingsarbetet med
analysverktyg har kommit långt och nyckeltal och verksamhetsstatistik kan redan nu
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analyseras och följas i verktyget .
En översyn av resursfördelningsmodeller har genomförts och är implementerad inom
särskilt boende. Översynen fortsätter under året med ersättningen till bostads med
service enligt LSS men arbetet kommer att fortsätta under 2022 då ett nytt
verksamhetssystem kommer att införas.
Administrativa tidstjuvar eller processer som inte ger mervärde för verksamheten har
identifierats och förändringar inom område ekonomi har påbörjats. Inom andra
områden har arbetet kommit så långt att åtgärder och förslag på förändringar tas fram
och plan för hur förändringar ska genomförs.
Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag - Ekonomi
Nedan presenteras de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige,
inom fokusområdet Ekonomi. I tabellen framgår vilka nämnder som ansvarar för
uppdraget, periodens status och uppföljningskommentar per uppdrag.

Resultat och ekonomisk ställning
Prognosen för helår är ett överskott på 77,9 mnkr och är en avvikelse mot ram på 3,6 %.
Vård och omsorgsnämndens verksamhetsplan och internbudget bygger på
kommunfullmäktiges beslutade ram för 2021.
Nämndens överskott beror i huvudsak på tre faktorer:




Nämndens påverkan av Covid-19
Budgetöverskott personlig assistans
Minskat behov av externa placeringar

Nämndens påverkan av Covid-19
Under 2020 minskade antalet beviljade hemtjänsttimmar och det har varit svårt att
prognostisera om minskningen berodde på effekt av Covid-19. Det har inte skett någon
volymökning inom hemvården. Hemvården har ett överskott på 21,8 mnkr. Totalt antal
biståndsbedömda hemtjänsttimmar har varit oförändrade de senaste 8 månaderna trots
att antalet personer i gruppen 80 år och äldre bedömts ökat under perioden 2020-2021
med 12 %.
Under sommaren har antalet ansökningar till särskilt boende har ökat. Beläggningen på
särskilt boende ökade från 93 % till 98 %. Detta har inneburit minskat behov av
hemvård då brukare med omfattande behov av insatser flyttat in i särskilt boende.
Nämnden har även erhållet statsbidrag med 19,6 mnkr avseende covid-19 från 2020
som utbetalts 2021. Öppna verksamheter som restauranger och träffpunkter visar på
överskott på ca 4,8 mnkr och anledning är att de varit stängda under större delen av året
p.g.a. pandemin.
Budgetöverskott personlig assistans
Personlig assistans enligt LSS och SFB visar på ett överskott med ca 20,8 mnkr.
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Minskat behov av externa placeringar
Köp av externa platser LSS visar ett överskott med 15,4 mnkr.
Underskott finns inom särskilt boende med ca - 5,8 mnkr, en förbättring från tidigare
prognoser, samt inom korttidsboende med ca - 3,8 mnkr.

Resultat
Resultaträkning (431)
(Mnkr)

Utfall

Budget

Avvikelse

Helårsbudget
2021

Helårsprognos
2021

Helårsavvikelse
2021

Intäkter

200,8

146,5

54,3

219,7

285

65,3

-1 556,9

-1 591,6

34,6

-2 387,4

-2 374,8

12,6

-5,5

-6,5

1

-9,8

-9,8

0

-1 361,7

-1 451,6

90

-2 177,4

-2 099,5

77,9

Finansiella kostnader

0

0

0

0

0

0

RESULTAT EFTER
FINANSIELLA POSTER

-1 361,7

-1 451,6

90

-2 177,4

-2 099,5

77,9

1 451,6

1 451,6

0

2 177,4

2 177,4

0

0

0

0

0

0

0

90

0

90

0

77,9

77,9

Kostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER

Kommunbidrag
Nämndsbidrag/Resursför
delning
RESULTAT

Analys av resultatet
Periodens resultat är ett överskott på 90 mnkr men när hänsyn tas till förändringen av
semesterlöneskulden, som hanteras centralt i kommunen, är periodens resultat ett
överskott på 67,2 mnkr. Anledning till periodens resultat är bland annat statligt bidrag
för höga sjuklönekostnader på 12,8 mnkr samt statsbidrag med 19,6 mnkr avseende
covid-19 från 2020. Överskott finns inom ett flertal av nämndens verksamheter.
Nämndens överskott beror i huvudsak på tre faktorer:




Nämndens påverkan av Covid-19
Budgetöverskott personlig assistans
Minskat behov av externa placeringar

Nämndens påverkan av Covid-19
Under 2020 minskade antalet beviljade hemtjänsttimmar och det har varit svårt att
prognostisera om minskningen berodde på effekt av Covid-19. Det har inte skett någon
volymökning inom hemvården. Hemvården har ett överskott på 21,8 mnkr. Totalt antal
biståndsbedömda hemtjänsttimmar har varit oförändrade de senaste 8 månaderna trots
att antalet personer i gruppen 80 år och äldre bedömts ökat under perioden 2020-2021
med 12 %.
Under sommaren har antalet ansökningar till särskilt boende har ökat. Beläggningen på
särskilt boende ökade från 93 % till 98 %. Detta har inneburit minskat behov av
hemvård då brukare med omfattande behov av insatser flyttat in i särskilt boende.
Nämnden har även erhållet statsbidrag med 19,6 mnkr avseende covid-19 från 2020
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som utbetalts 2021. Öppna verksamheter som restauranger och träffpunkter visar på
överskott på ca 4,8 mnkr och anledning är att de varit stängda under större delen av året
p.g.a. pandemin.
Budgetöverskott personlig assistans
Personlig assistans enligt LSS och SFB visar på ett överskott med ca 20,8 mnkr.
Minskat behov av externa placeringar
Köp av externa platser LSS visar ett överskott med 15,4 mnkr.
Underskott finns inom särskilt boende med ca - 5,8 mnkr, en förbättring från tidigare
prognoser, samt inom korttidsboende med ca - 3,8 mnkr på grund av tillfälligt inhyrd
lokal med anledning av covid-19.
Periodens resultat
Perioden resultat är ett överskott på 90 mnkr. När hänsyn tas till förändringen av
semesterlöneskulden, som hanteras centralt i kommunen, är periodens resultat ett
överskott på 67,2 mnkr.
Nämndens påverkan av Covid-19
Under 2020 minskade antalet beviljade hemtjänsttimmar och det har varit svårt att
prognostisera om minskningen berodde på effekt av Covid-19. Det har inte skett någon
volymökning inom hemvården. Hemvården har ett överskott på 21,8 mnkr. Totalt antal
biståndsbedömda hemtjänsttimmar har varit oförändrade de senaste 8 månaderna trots
att antalet personer i gruppen 80 år och äldre bedömts ökat under perioden 2020-2021
med 12 %.
Under sommaren har antalet ansökningar till särskilt boende har ökat. Beläggningen på
särskilt boende ökade från 93 % till 98 %. Detta har inneburit minskat behov av
hemvård då brukare med omfattande behov av insatser flyttat in i särskilt boende.
Nämnden har även erhållet statsbidrag med 19,6 mnkr avseende covid-19 från 2020
som utbetalts 2021. Öppna verksamheter som restauranger och träffpunkter visar på
överskott på ca 4,8 mnkr och anledning är att de varit stängda under större delen av året
p.g.a. pandemin.
Bruttokostnaden för Covid -19 har under perioden har varit ca 52 mnkr, varav 71 %
uppstod under perioden januari till april och då huvudsakligen lönekostnader. I
kostnaden ingår skyddsutrustning, sjukvårdsmaterial och hyra med ca 14 mnkr.
Prognos
Prognosen för helår är ett överskott på 77,9 mnkr och är en avvikelse mot ram på 3,6 %.
Vård och omsorgsnämndens verksamhetsplan och internbudget bygger på
kommunfullmäktiges beslutade ram för 2021.
Nämndens överskott beror i huvudsak på tre faktorer:




Nämndens påverkan av Covid-19
Budgetöverskott personlig assistans
Minskat behov av externa placeringar
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Nämndens påverkan av Covid-19
Under 2020 minskade antalet beviljade hemtjänsttimmar och det har varit svårt att
prognostisera om minskningen berodde på effekt av Covid-19. Det har inte skett någon
volymökning inom hemvården. Hemvården har ett överskott på 21,8 mnkr. Totalt antal
biståndsbedömda hemtjänsttimmar har varit oförändrade de senaste 8 månaderna trots
att antalet personer i gruppen 80 år och äldre bedömts ökat under perioden 2020-2021
med 12 %.
Under sommaren har antalet ansökningar till särskilt boende har ökat. Beläggningen på
särskilt boende ökade från 93 % till 98 %. Detta har inneburit minskat behov av
hemvård då brukare med omfattande behov av insatser flyttat in i särskilt boende.
Nämnden har även erhållet statsbidrag med 19,6 mnkr avseende covid-19 från 2020
som utbetalts 2021. Öppna verksamheter som restauranger och träffpunkter visar på
överskott på ca 4,8 mnkr och anledning är att de varit stängda under större delen av året
p.g.a. pandemin.
I prognosen ingår redovisade kostnader relaterat till Covid-19 är 52 mnkr och prognos
vid året slut är 61,9 mnkr. Av kostnaden fram till och med augusti är ca 35 mnkr
personalkostnader och 13 mnkr material och skyddsutrustning och lokalhyra. Av
personalkostnaden kan ca 44 % härledas till särskilt boende, 20 % till hemvård och
ca 10 % till gruppbostäderna och då huvudsakligen under perioden januari till april.
Budgetöverskott personlig assistans
Personlig assistans enligt LSS och SFB visar på ett överskott med ca 20,8 mnkr.
Minskat behov av externa placeringar
Köp av externa platser LSS visar ett överskott med 15,4 mnkr.
Underskott finns inom särskilt boende med ca - 5,8 mnkr, en förbättring från tidigare
prognoser, samt inom korttidsboende med ca - 3,8 mnkr.

Åtgärder vid avvikelse
Totalt för nämndens prognostiseras ett överskott vid årets slut.

Investeringar
Investeringsredovisning
(Mnkr)

Utfall

Helårsbudget 2021

Helårsprognos 2021

Helårsavvikelse 2021

Inventarier, fordon

-4

-14

-11,7

2,4

TOTALT

-4

-14

-11,7

2,4

Analys av investeringar
Av nämndens investeringsanslag bedöms att ca 600 inte kommer att tas i anspråk.
Anledning är dels att fastighetsägare tagit utgiften samt att ny planerad verksamhet inte
kommer starta under året inom LSS. Inköp och upprustning av trygghetslarm inom
särskilt boende kommer inte att användas fullt ut som planerat.
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Väsentliga personalförhållanden
Antal anställda, årsarbetare och arbetad tid
Antal anställda
Antal tillsvidareanställda
31 juli 2021

31 juli 2020

31 juli 2019

2 009

2 063

2 085

554

525

473

2 563

2 588

2 558

31 juli 2021

31 juli 2020

31 juli 2019

Visstidsanställda kvinnor

927

900

918

Visstidsanställda män

481

426

464

1 408

1 326

1 382

31 juli 2021

31 juli 2020

31 juli 2019

1 916

1 938

1 944

542

501

459

2 458

2 439

2 403

31 juli 2021

31 juli 2020

31 juli 2019

Visstidsanställda kvinnor

845

820

854

Visstidsanställda män

456

387

431

1 302

1 206

1 285

Tillsvidare anställda kvinnor
Tillsvidare anställda män
Tillsvidare anställda totalt

Antal visstidsanställda

Visstidsanställda totalt

Antal årsarbetare
Antal tillsvidareanställda, omräknat till årsarbetare
Tillsvidare anställda kvinnor
Tillsvidare anställda män
Tillsvidare anställda totalt

Antal visstidsanställda, omräknat till årsarbetare

Visstidsanställda totalt

Arbetad tid (omräknat till årsarbetare)
Ackumulerad arbetad tid omräknat till årsarbetare, tillsvidareanställda
januari - juli 2021

januari - juli 2020

januari - juli 2019

Arbetad tid netto totalt / 1700, tillsvidareanställda
kvinnor

746

737

788

Arbetad tid netto totalt / 1700, tillsvidareanställda män

286

253

243

1 032

990

1 031

Arbetad tid netto totalt / 1700, tillsvidareanställda
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Ackumulerad arbetad tid omräknat till årsarbetare, visstidsanställda
januari - juli 2021

januari - juli 2020

januari - juli 2019

Arbetad tid netto totalt / 1700, visstidsanställda kvinnor

280

262

252

Arbetad tid netto totalt / 1700, visstidsanställda män

164

138

148

Arbetad tid netto totalt / 1700, visstidsanställda

445

400

400

Ackumulerad arbetad tid omräknat till årsarbetare, tillsvidare- och
visstidsanställda
januari - juli 2021

januari - juli 2020

januari - juli 2019

1 033

1 005

1 045

453

394

394

1 487

1 398

1 439

Arbetad tid netto totalt / 1700, kvinnor
Arbetad tid netto totalt / 1700, män
Arbetad tid netto totalt / 1700

Analys av antal anställda, årsarbetare och arbetad tid
Andelen tillsvidareanställda i förvaltningen ligger på en jämn nivå och har ökat något
sedan 2019. Andelen män ökar stadigt.
Medarbetare som t ex har önskat att prova att arbeta heltid får en visstidsanställning
under prövotiden, medarbetare som arbetar som samordnare får det som en
visstidsanställning ett år i taget och i båda fallen läggs tillsvidareanställningen vilande.
Inkluderande av vilande anställningar visar att antalet tillsvidareanställda skiljer på två
anställningar från juli 2020.
Det höga antalet visstidsanställda beror på att under sommarmånaderna anställs
semestervikarier.
Antalet årsarbetare har ökat i takt med att heltid har blivit norm.
Arbetad tid har ökat både bland tillsvidareanställda och tillsvidareanställda. Heltid som
norm medför att fler arbetar mer bland de tillsvidareanställda. Den arbetade tiden för
visstidsanställda har ökat eftersom verksamheterna har haft behov av fler medarbetare
under pandemin för att tillgodose personalförsörjningen vid ökad frånvaro samt under
semesterperioden.
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Personalomsättning
Personalomsättning
Januari - juli 2021

Januari - juli 2020

Januari - juli 2019

8%

8%

11%

Personalomsättning utvalda yrkesgrupper
Yrkesgrupper

Januari - juli 2021

Januari - juli 2020

Januari - juli 2019

Undersköterska

10 %

10 %

11 %

Arbetsterapeut

13 %

5%

11 %

6%

23 %

16 %

Fysioterapeut/Sjukgymnast

18 %

11 %

6%

Sjuksköterska/Distriktssköterska

19 %

9%

21 %

8%

7%

10 %

Biståndshandläggare/handläggare LSS/SOL

Stödassistent

Vi ser en stabil personalomsättning för hela förvaltningen och framförallt för de två
största yrkesgrupperna som är undersköterska och stödassistent. En positiv trend
avseende personalomsättningen ser vi hos biståndshandläggare/handläggare LSS/SOL
där den negativa trenden för personalomsättningen är bruten och sänkt avsevärt. Vad
som har orsakat förändringen är i dagsläget inte helt klarlagt, men de är mindre grupper
som får stora procentuella skillnader i samband med förändringar.
Däremot ser förvaltningen en ökad personalomsättning för arbetsterapeut,
fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska/distriktssköterska. Även de är mindre
grupper som får stora procentuella skillnader i samband med förändringar.
I avgångsenkäten som sedan december 2019 skickas ut som komplement till
avgångssamtalet, så har majoriteten av de som svarat framfört att de har arbetat upp till
tre år inom förvaltningen, vilket tyder på att rörligheten är större bland dem som
arbetat kortare tid. Av det som kan utläsas i avgångsenkäten är avsaknad av
utvecklingsmöjligheter och lönen fortsatt de två största anledningarna till att man väljer
att avsluta sin anställning. Om det är något som utmärker vissa yrkesgrupper visas inte i
avgångsenkäten, utan det behöver analyseras tillsammans med berörda chefer utifrån
vad som har framkommit i avgångssamtalen.
I verksamhetsplan 2021 har vård- och omsorgsförvaltningen fem målområden inom
ramen för fokusområdet Organisationen Lund:






En modern och attraktiv arbetsgivare
God arbetsmiljö och hälsa
Relevant kompetens vid varje tillfälle
Tydliga och transparenta anställningsvillkor
Motiverande ledarskap och motiverande ledare

Aktiviteterna inom målområdena har i syfte att bemöta den ökande konkurrensen om
kompetens och minska personalomsättningen i förvaltningen.
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Heltid som norm
Andel heltidsanställda
31 juli 2021

31 juli 2020

31 juli 2019

60%

54%

53%

Andel heltidsanställda utvalda yrkesgrupper
Yrkesgrupper

31 juli 2021

31 juli 2020

31 juli 2019

Undersköterska

67%

57%

55%

Stödassistent

67%

60%

59%

Vårdbiträde

39%

37%

37%

Stödbiträde

33%

24%

25%

Andelen heltidsanställda medarbetare ökar stadigt i förvaltningen. Alla
tillsvidareanställda medarbetare inom Kommunals avtalsområde har fått erbjudande
om heltid. Det är ett öppet erbjudande och de flesta som önskat heltid har fått det
tillgodosett. Det finns ett fåtal medarbetare som inte har fått sin önskan aktualiserad
ännu på grund av arbetet med kombinationstjänster pågår kommunövergripande. Från
och den 31 maj är alla nya tillsvidareanställningar inom avtalsområdet på heltid.
Under julimånad har vård- och omsorgsförvaltningen ett stort antal visstidsanställda
medarbetare som är anställda som semestervikarier. Tillsvidareanställningarna på
heltid, juli 2021 är 66,6% och i juli 2020 var andelen heltidsanställningar 60,1%.

Hälsa och arbetsmiljö
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Nyckeltal

Januari - juli 2021

Januari - juli 2020

Januari - juli 2019

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor

9,8

10,8

9,3

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män

7,2

8

6,4

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total

9,2

10,2

8,7

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer
Nyckeltal

Januari - juli 2021

Januari - juli 2020

Januari - juli 2019

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total
sjukfrånvaro - män

28

26,1

39,4

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total
sjukfrånvaro- kvinnor

46,2

45,3

53

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total
sjukfrånvaro - total

42,8

42

50,9
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Sjukfrånvaro åldersuppdelad
Nyckeltal

Januari - juli 2021

Januari - juli 2020

Sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetstid <= 29 år

Kvinnor Jul
2021
8,4%

Män Jul
2021
6,2%

Totalt Jul
2021
7,7%

Kvinnor Jul
2020
9,6%

Män Jul
2020
8,7%

Totalt Jul
2020
9,3%

Sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetstid 30-49 år

Kvinnor Jul
2021
9,4%

Män Jul
2021
7,1%

Totalt Jul
2021
8,8%

Kvinnor Jul
2020
10,7%

Män Jul
2020
8,1%

Totalt Jul
2020
10,1%

Sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetstid >= 50 år

Kvinnor Jul
2021
10,9%

Män Jul
2021
8,5%

Totalt Jul
2021
10,5%

Kvinnor Jul
2020
11,8%

Män Jul
2020
8,3%

Totalt Jul
2020
11,3%

Analys av sjukfrånvarons förändringar
Ett av förvaltningens mål för god arbetsmiljö och hälsa år 2021 är att den totala
sjukfrånvaron inte skall överstiga 8,5 %. Siffrorna i tabellen anger sjukfrånvaron utan
timavlönade under perioden januari till juli. Den totala sjukfrånvaron för perioden är
9,2 %, vilket är en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2020. En nedgång kan
ses inom alla verksamhetsområden. Sjukfrånvarons successiva minskning från januari
till juli kan förklaras med minskad smittspridning av coronaviruset i takt med att allt fler
har vaccinerats. En fortsatt följsamhet av riktlinjerna att stanna hemma vid minsta
symptom och arbete på distans har sannolikt minskat spridning av både coronavirus
och annan smitta som i vanliga fall medför sjukfrånvaro. Till skillnad från samma period
2020, bidrar även möjligheten till testning för coronavirus till snabbare återgång i
arbete.
Det andra av förvaltningens två mål för god arbetsmiljö och hälsa år 2021 är att
sjukfrånvaro 60 dagar eller mer inte skall överstiga 40,5 %. För perioden januari till juli
2021 ligger den på 42,8 % jämfört med 2020 då den utgjorde 42 % av den totala
sjukfrånvaron. Men eftersom den totala sjukfrånvaron under perioden minskat innebär
det en reell fortsatt nedgång för sjukfrånvaro 60 dagar eller mer. Bortsett från Stöd- och
aktivering och Boende LSS där det skett en marginell ökning av sjukfrånvaron 60 dagar
eller mer, har den inom övriga verksamhetsområden fortsatt gå ned.
Inom samtliga åldersgrupper har den totala sjukfrånvaron minskat. Sjukfrånvaron ligger
fortsatt högst bland kvinnor 50 år eller äldre, men det har skett en minskning med 0,9
procentenheter jämfört med samma period 2020.
De yrkesgrupper som svarar för den högsta sjukfrånvaron är undersköterskor (11,5 %),
vårdbiträden (9,9 %) och stödassistenter (9,5 %). Den lägsta sjukfrånvaron står
enhetschefer (3,1 %), handläggare (0,3 %) och arbetsterapeuter (4,7 %) för. För
samtliga yrkeskategorier, undantaget enhetschefer, har den totala sjukfrånvaron
minskat jämfört med samma period 2020.
Förvaltningens aktiva arbete med hälsa, rehabilitering och arbetsmiljö visar sig i den
positiva utvecklingen med minskad kort och lång sjukfrånvaro.
Rehabiliteringskoordinatorn som anställdes 2020 har fortsatt arbeta med riktat stöd till
chefer vars enheter har hög sjukfrånvaro. De flesta chefer behärskar och nyttjar nu
datasystemet för hantering av sjukfrånvaro och rehabilitering som infördes 2020.
Systemet underlättar bland annat för chefer att tidigt fånga upp en ökande sjukfrånvaro.
Införandet av regelbundna avstämningar mellan rehabiliteringskoordinator och
verksamhetschefer har också genererat ett ökat fokus på förvaltningens aktuella
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sjukfrånvaroläge och åtgärdsbehov för att minska sjukfrånvaron.

Verksamhetens påverkan med anledning av Corona
Pandemin har fortsatt att ha stor påverkan på kommuninnevånare, brukare,
medarbetare och organisation.
Det arbete som startades upp under våren 2020 på grund av coronapandemin har
oförtrutet fortgått i nu 1,5 år med olika intensitet. Verksamheter och uppdrag har ställts
om i största möjliga mån istället för att ställas in. Arbetet har krävt energi, stor
kreativitet och uthållighet i organisationen vilket lett till att det finns en viss
cornonatrötthet också att arbeta med. Det finns fortfarande en samhällsspridning varför
arbetet med att förebygga smittspridning genom att säkerställa basala hygienrutiner, ha
tillgång till rätt skyddsutrustning, ett nära ledarskap, god kommunikation samt att följa
smittspridningen fortfarande har högsta prioritet.
Under våren 2020 gick förvaltningen i stabsläge och fortfarande under sommaren 2021
har ledningsgruppen haft veckovisa avstämningsmöten med fokus på pandemin. Det har
funnits chef i beredskap dygnet runt fram till i slutet av maj i år. Chefsberedskapen har
stärkt och gett trygghet i organisationen.
Det har i organisationen fortsatt varit en god beredskap och stor förmåga och vilja till
omprioriteringar och omställningar av resurser och uppdrag för att lösa covid-19
relaterade uppdrag. Det finns vissa uppdrag som släpar efter eller har pausats på grund
av pandemin.
Strax innan årsskiftet förstärktes organisationen med vaccinsamordnare för att
säkerställa vaccinationsplaneringen. Vaccinationsarbetet har varit omfattande under
våren och arbetet har varit resurskrävande på grund av den ojämna tillgången på vaccin
som varit ett internationellt problem och som krävt ständig omplanering.
Vaccinationsplaneringen har pågått fram till sommaren. I samarbete med Region Skåne
som gett läkarstöd har kommunens och externa utförares sjuksköterskor vaccinerat 850
patienter och hushållsnära kontakter i hemmet och 660 brukare i särskilt boende för
äldre. Inom LSS boenden har 260 brukare vaccinerats och i samband med
vaccinationerna inom boendeenheterna har samtidigt ungefär 1000 medarbetare
vaccinerats. Mer än 2000 slot-tider har förmedlats till Region Skånes vaccinationsenhet
för vaccination av medarbetare. Förvaltningen har samarbetat med Region Skåne i
arbetet med att överlämna brev med information för att nå brukare som skulle ha sin
vaccination genom vårdcentralen eller på sjukhusets vaccinationsmottagning.
Smittspridningen har minskat i takt med genomförda vaccinationer och sedan i maj
månad har det inte förekommit någon smitta i särskilt boende.
Det finns fortfarande en större omsättning av skyddsutrustning och hantering av
beställningar och lagerhållning har organiserats i särskild ordning. Efterhand har
leveranser av utrustning kunnat säkras och inflödet från våra leverantörer är nu stabil.
Extra förrådsutrymmen hyrs för att kunna hålla ett lager för 3 månader.
En särskild enhet med 14 platser öppnades 2020 för kohortvård där brukare med
konstaterad covid -19 infektion har kunnat vårdas isolerad från andra personer och
enheten har funnits kvar i beredskap under sommaren. Höjeågården har också fortsatt
att ha korttidsverksamhet för att undvika att ha för stor omväxling av gäster i våra
särskilda boenden.
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För att förhindra smittspridning har det sedan i mars 2020 varit paus i
träffpunktsverksamhet och restaurangverksamhet för seniorer. Träffpunkterna har
utvecklat arbetat med digital på aktiviteter och så fort vädret tillåtit har man arrangerat
uteaktiviteter vilka varit mycket uppskattade. Planering pågår för att försiktigt öppna
för inomhusaktiviteter igen under september.
Träffpunkten F30 som riktar sig till personer inom LSS har också fortsatt varit stängd
under vissa perioder till följd av pandemin och aktiviteter har i större utsträckning
erbjudits utomhus och även här pågår planering för att försiktigt öppna för
inomhusaktiviteter igen under september.
Anhörigcenter har ställt om verksamheten till digitalt stöd och endast stöd på
individnivå har erbjudits. Gruppaktiviteter har genomförts digitalt.
Som ett led i att motverka ensamhet hos personer inom nämndens målgrupper har
nämnden fatta beslut om ett särskilt föreningsbidrag till stöd för ideella föreningars
arbete mot ensamhet.
Inom daglig verksamhet har verksamheterna varit öppna och insatser har också under
våren ersatts med andra aktiviteter för att skydda brukare mot smittspridning. Mer
individuella och digitala aktiviteter genomförs och till större del med ökad
utomhusverksamhet och en del distansaktiviteter.
På ett tidigt skede stärktes personalbemanningen genom att fler timvikarier fick fast
anställning som en förberedelse inför den kommande sommaren och ett eventuellt ökat
personalbortfall vilket visat sig vara en bra strategi. Lunds kommun har enligt nationell
statistik den lägsta andelen timavlönad omvårdnadspersonal i landet.
Kommunikationsmässigt har pandemin varit en utmaning då frågor, oro och
frustrationer synts tydligt i inflödet av frågor och synpunkter till organisationen. Det har
krävts mycket resurser för kommunikationen både till medarbetare, brukare,
närstående och kommuninnevånare
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