4

»

Vård- och äldreomsorgsnämndens
arbetsutskott
Protokoll

ALl NO SÅS
Lo

\t 1 L \

2018-09-10

§ 53
Förberedelser inför flerårsstrategiarbetet. Samtliga partier deltar kl 13-16
Ärendebeskrivning
•
•
•
•
•

Omvärldsanalys. Film från SKL “Tretton trender som påverkar Sverige 2018” visas.
Flerårsstrategiberedning 2019
Målbilder för mandatperioden inom områdena ekonomi, kompetensförsörjn ing,
boende, digitalisering, samverkan
Risk och konsekvensanalys värdering av risker genomförs i gruppen. Från sannolikt
till osannolikt och konsekvenser från försumbara till allvarliga.
Ansvarsfördelning mellan socialnämnden och vård- och
äldreomsorgsnämnden. Handhavande vid delårsbokslutet. Utredning i
ansvarsfrågorna ‘gråzonen” önskas från nämndhåll, utifrån lag och
vårdbehov. Utredning pågår på ekonomiavdelningen på KLK. (Anneli Schwartz)
-
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Risk- och konsekvensanalys

Risk- och konsekvensanalys inför mandatperioden 2019-2022
1 samband med Vård- och äldreomsorgsnämndens förstärkta arbetsutskott
“flerårsstrategiberedning” den 10:e september 2018 genomförde det
förstärkta arbetsutskottet en risk- och konsekvensanalys inför kommande
mandatperiod.
Risk- och konsekvensanalysen genomfördes genom att identifiera och
värdera risk och konsekvens för nedan händelser genom följande matris.
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Konsekvenser

Ekonomi
•

Målbild ekonomi under mandatperioden
o Aldreomsorg och Funktionsstöd ska ha en nettokostnadsökning
som är lägre än pris-/löne- och volymökningar.
o Aldreomsorg och Funktionsstöd ska ha en
nettokostnadsavvikelse som är noll.

Bedömd risk ekonomi (Möjlig risk och Kännbar konsekvens

=

riskvärde 9)
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Byggnation
Målbild byggnation under mandatperioden
o Planerade byggnationer på Brunnsgården och Bjärkegården är
färdigställda.
o Utreda byggnationer för LSS-verksamheten med fokus på
samordning med äldreomsorgen.
o Utreda, förbereda och påbörja utbyggnation inför kommande
mandatperiod.
Bedömd risk byggnation
(Möjlig risk och Allvarlig konsekvens

=

riskvärde 12)

Personal / Kompetensförsörjning
Målbild personal / kompetensförsörjning under mandatperioden
o Heltidsresan är genomförd
o Okad grundbemanning för att trygga verksamhetsbehov
o Minskad personalomsättning tillsvidareanställd personal
o Minska andelen timanställda till 10 procent
o Valideringsutbildning erbjuds regelbundet
o Serviceassistent de) i kompetensutvecklingstrappan
Bedömd risk personal / kompetensförsörjning
(Möjlig risk och Kännbar konsekvens = riskvärde 9)

Samverkan
•

Målbild samverkan under mandatperioden
o Det finns välfungerande samarbeten i viktiga processer inom
kommun en
o Det finns nya sätt att samarbeta med civilsamhället
o Olika sjukvårdshuvudmän samarbetar i den enskildes hem i olika
uppdrag, men ded gemensamma vårdprogram där SIP:ar är ett
naturligt arbetssätt

Bedömd risk samverkan
(Sannolik risk och Kännbar konsekvens

=

riskvärde 12)
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Dig ital i se ring
•

Målbild digitalisering under mandatperioden
o En säker och effektiv infrastruktur för digital utveckling finns på
plats
o Administrativa uppgifter som är möjliga att
digitalisera/automatisera är omställda
o Vård och omsorgsuppgifter som går att utföra digitalt, utförs i
första hand digitalt
o Personal arbetar personcentrerat med stöd av säker
användarvänlig och mobil digital teknik
o Utbildning ges i första hand digitalt
o Den enskilde har möjlighet till digital samvaro med andra
o Utbyta av information kring den enskilde mellan vårdgivare sker
säkert och digitalt
o Byggnationer utrustas med aktuell digital teknik och är förberedd
för fortsatt utveckling

Bedömd risk digitalisering
(Möjlig risk och Kännbar konsekvens

=

riskvärde 9)
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