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Dnr KS 2016/594

§ 16

Uppföljning av äldrenämndens åtgärdsplan

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-11, § 106, att en externt
utförd genomlysning av äldreförvaltningen skulle genomföras. I
februari 2016 bereddes äldrenämnden tillfälle att yttra sig över
rapporten. I samband med detta redovisades ett åtgärdsprogram
från äldreförvaltningen utifrån genomförd genomlysning. Redan
2015-05-21 hade dock beslut tagits i äldrenämnden om
genomförande av ett åtgärdsprogram.
Då kommunstyrelsen, 2016-04-04, § 85, behandlade rapporten från
genomlysningen och förvaltningens kommentarer till rapporten,
beslutades att kommunstyrelseförvaltningen skulle återkomma till
kommunstyrelsen med en uppföljning av de insatta åtgärderna i
äldrenämnden, vid kommunstyrelsens första sammanträde 2017.
En uppföljning av åtgärdsplanen har nu genomförts och
äldrenämnden beslutade 2016-11-23, § 137, att godkänna
rapporten.
Den totala ekonomiska effekten av genomförda åtgärder bedöms
för 2016 vara cirka 17,8 mnkr. Den tillkommande effekten 2017
beräknas vara 7,6 mnkr.
Förvaltningens synpunkter

Av de totalt 33 åtgärdspunkterna är det främst två genomförda
åtgärder som genererar omfattande besparingseffekter: Översynen
av resursfördelningsmodeller beräknas ge en besparingseffekt 2016
på cirka 13,5 mnkr. Besparingseffekten 2017 beräknas bli
ytterligare 7 mnkr. Det är framför allt avskaffandet av ersättning
utifrån vårdresursmätning som genererar denna effekt.
Den andra åtgärden som genererat en större besparingseffekt är
översynen av avgifterna för insatserna. Genom denna åtgärd har
intäkterna ökat med 2,5 mnkr på årsbasis. Övriga beslutade
åtgärder har haft betydelse för kvalitet och utförande men har mer
begränsade effekter för den totala resursförbrukningen.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att även om det bara är två
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åtgärder som fått större ekonomiska effekter så är det värdefullt att
åtgärdsplanen är genomförd och i vissa delar fortfarande pågår. En
åtgärd som ännu inte är genomförd som kan påverka
resursåtgången är införandet av tid- och insatsregistering för utförd
tid i hemtjänsten.
Kommunstyrelseförvaltningen kommer att följa utvecklingen av de
åtgärder som återstår och uppföljningen av dessa kommer att ske i
den månatliga uppföljningen av ekonomin till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att bifogad uppföljning av
åtgärdsplanen godkänns.
Underlag för beslut

- Äldrenämndens protokoll 2016-11-23, § 137
- Äldreförvaltningens tjänsteutlåtande 2016-10-27 – Genomlysning
av äldreomsorgen i Haninge kommun – effekter av genomförda
åtgärdsprogram
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Uppföljningen av åtgärdsplanen godkänns.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M), Tobias Hammarberg (L) och Marie
Litholm (KD) yrkar bifall till eget förslag (bilaga) innebärande att
en andra beslutspunkt läggs till där äldrenämnden åläggs att
leverera en slutrapport första kvartalet 2018.
Meeri Wasberg (S) och Kennerth Valtersson (SD) yrkar bifall till
det egna förslaget från Moderaterna, Liberalerna och
Kristdemokraterna.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut;
det egna förslaget från Moderaterna, Liberalerna och
Kristdemokraterna och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens beslut

1. att uppföljningen av åtgärdsplanen godkänns.
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2. att äldrenämnden levererar en slutrapport över effekterna av de
beslutade åtgärder som beslutats med anledning av
genomlysningen av äldreförvaltningens verksamheter.
Återrapportering ska ske första kvartalet 2018.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Äldrenämnden
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