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Vård- och ämnden

Sammanträde med

Plats och tid för sammanträde

Vård- och omsorgsnämnden

26 april20l7 kL.14.00
Algen, Barnhemsgatan 13, Köping

Ärenden

1 Upprop

2 Val av protokolljusterare - i tur att justera är: Irene Smedberg

3 Månadsuppftiljning ekonomi

4 Åtgärdslorslagutifrån genomlysningen

5 Budget20IS

6 Rapportering till IVO - ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

7 Delgivningar attlãggatill handlingarna- delges i pärm

8 Delgivning av protokoll - bilaga

9 Anmälan av delegeringsbeslut i pärm

Vård- och omsorgsnrimndens nrista ssmmantrdde dr den 23 maj
Arbetsutsknttets ncista sammantrride tir den I mai
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Vid fitrhinder meddela Sandra Eriksson, tfî255 08 eller sandra.erikssonl@koping.se
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Vård- och omsorgsnämnden

Kallade
Roger Eklund (S), ordflorande
Irene Smedberg (S)
Hans Andersson (S)
Marie Oskarsson (S)
Johan Jansson (S)
Seija Eriksson (S)
Yvonne Blücher (V), vice ordftirande
Gerd Holmström (M)
Jenny Adolphson (C)
Anna-Carin Ragnarsson (KD)
Monica Israelsson (SD)

Personalrepresentanter
Leena Eriksson, Kommunal (ord)
Tony Eklund, Kommunal (ersättare)

Underrättade ersättare
Barbra Andersson (S)
Maria Hagvåg (S)
Ritva Sjöholm (S)
Emil Thunberg (S)
Marianne Edman (V)
Helen Lindblom (V)
Owe Enarsson (MP)
Ida Törnwall (M)
Silpa Laitio Karlsson (C)
Lennart Eriksson (FP)
Helena Pettersson (SD)

Ulla Andersson, Vision

Ovriga underrättade
Jeanette Sander, vard- och omsorgschef
Sassa Carlström, äldreomsorgschef
Eva Saaw, utvecklare/SAS
Agneta Roos, Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS)
Margareta Faber, fürvaltningsekonom
Kenneth Blomqvist, ekonom/controller
Annette Persson, miljö- och
kvalitetsutvecklare
Sandra Eriksson, nåimndsekreterare
Ulla Danielsson, personalsekreterare
Elizabeth Salomonsson, kommunalråd
Kommundelsnåimnden, Kolsva

Fackliga representanter
Tony Eklund, Kommunal
Leena Eriksson, Kommunal
Ulla Andersson, Vision
S usanna Carlzon, Vårdfr rbundet
Nina Clefuerg, FSA/SACO
Susanna Lagesson Nålberg, Fysioterapeuterna
Peter Palmqvist, Fysioterapeuterna

Tidningar
Taltidningen, Västerås
Bärgslagsbladet
Radio Västmanland
Magazin24

Enhetschefer Vård & Omsorg
Sami Luiro, LSS
Siv Birkestahl, LSS
Maria Hofving, LSS
Annika Persson, tf LSS
Eva Andersson, Socialpsykiatrin
Liisa Lennqvist-Pettersson, Personlig assistans
Tarja Kauppinen, Personlig assistans
Anne Ij ernberg, Nygården
Niqlas Lundqvist, Nygården
Sirpa Vikman-Eriksson, Nordlund
Gunilla Jansson, Ängslund
Ann-Sofi e Pettersson, Rosendal
Anna Hellberg, Rosendal
Anette Enarsson, Hagaberg
Gunilla Karlsson, Hagaberg
Ylva Eriksson, Sorbygården & Hemtjänst Munktorp
Magnus Loman, Sjuksköterskeenheten
Mona Danielsson, Hemtjlinst Östra
Lilian Voto, Hemtjänst Västra
Katrine Gunnarsson, Hemtjänst Tunadal
Helene Johansson, Personalstrateg och enhetschef
bemanningen
Anna-Karin Andersson, Rehab, aktivitet och anhörigstöd
samt Biståndsenheten
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Vård- och omsorqsnämnden

+

voN $ 28
VON/Au $ 32

Månadsu ppföljn ing ekonomi
Driftbudgetuppftiljning till och med mars månad2017

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnlimnden beslutar

att godkåinna månadsuppftiljningen für mars månad

voN $ 29

Atgardsftirslag utifrån genomlysn ingen
Vård- och omsorgsnåimndens arbetsutskott har gett fiirvaltningen i uppdrag att ta
fram ett åtgärdsforslag utifran genomlysningen.

Inga handlingar medfloljer kallelsen.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkåinna åtgardsftirslaget

Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande
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+

voN $ 30
VON/Au $ 33

Budget 2018

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar

att godkänna budgetftirslaget ftjr år 2018 med plan ftir 2019 och 2020 for vånd-
och omsorgsnåimndens verksamhetsområde, samt

att överlämna budgetftirslaget till Koinmunfu llmäktige

voN $ 31

Rapportering till ¡VO - ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Kommunerna har enligt både socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, skyldighet att
rapportera till Inspektionen ftjr vård och omsorg (IVO) och kommunrevisionen
gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Rapporteringsskyldigheten gäller även avbrott i verkställda beslut, om beslutet
inte verkställs på nytt inom tre månader fran dagen für avbrottet.

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal och fastställs i 16 kap. $ 6f SoL, och

$$ 28f - 28g, LSS.

Aktuell rapport gäller tiden januari till mars 2017

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera informationen om ej verkst?illda beslut för fürsta kvartalet 2017, samt

att sända rapporten till kommunfullmziktige och kommunrevisionen

Protokolljusterarnas sign

I
I

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorqsnämnden

voN $ 32

Delgivningar att lägga till handlingarna
Delges i pärm

D om från Förv altn i n g srätte n
Dom20I7-03-28 i mål nr 4343-16 angående särskilt boende enligt SoL.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dom fràn Förv altning srätten
Dom20l7-03-28 i mål nr Il4-17 angående särskilt boende enligt SoL
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Ti I I syn sra p port från M i ljökontoret
Tillsyn enligt miljöbalken på Ángslund den 28 mars 2017. Miljökontoret
uppmärksammar ftilj ande punkter:
1. Nya mätningar av inomhustemperaturen bör genomftlras under
sommarmånaderna.
2. Rutiner for att hanteraJminimera höga temperaturer inomhus under
sommarmånaderna bör upprättas.
3. Upprätta rutin och ansvarsfürdelning ftir att b¡e av dammsugarpåsar och filter
sker enligt tillverkarens anvisningar.

Til I syn srap port från M i ljökontoret
Tillsyn enligt miljöbalken på gruppbostad Byjordsgatan 3 CD den 9 marc2017.
Milj ökontoret uppmärksaÍtmar lolj ande punkter:
1. Fortsatt utredning gällande temperaturen inomhus under sommarmånaderna bör
genomffiras.
2. Rutiner fiir att hantera/minimera höga temperaturer inomhus under
sommarmånadema bör upprättas.

voN $ 33

Delgivning av protokoll

Bilaga

Pensionärsrådets protokoll från 2017 -03 -20

Protokolljusterarnas sign

I

I

Utdragsbestyrkande
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a

voN $ 34

Anmälan av delegeringsbeslut i pärm

Delegeringsbeslut gällande avgifter inom vård- och omsorg
Delegeringsbeslut nr 7 -9 I 17

Ordftirandebeslut
Delegeringsbeslut nr l0 I 17

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnåimnden beslutar

att notera anmälan av delegeringsbeslut 7 -10 12017

o

Protokolljusterarnas sign

I

I

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Driftbudgetu ppfölj n ing 2017

2017-04-12

Mars o

-2 000

Ovriga
kostn

1 600
-3 000

-600

Personal
kostn.

2 000
-8 100
-2 600

-8 700f 600

rlsen fördelas på

lntäkter

1 000
600

102%

Rel.tal
ot
TO

100%
100%

95o/o

105o/o

103o/o

100%
100o/o

Awikelse

0
0

4 600
-10 500

-3 200
0
0

"9100

575
430

80 998
239 562
122338

3 413
7 436

454 753

PrognosArs-
budget

575
430

85 598
229 062
1 19 138

3 413
7 436

445 653

Awikelse
tom
Mars

40
-39

1 556
-3 763
-5722

343
-1 38

-7 724116 464

Redovisat
tom
Mars

75
147

20 017
59 609
34 241

520
1 855

Budget
tom
Mars

115
108

21 572
55 846
28 519

863
1 717

108740

Neüokostnader
Verksamhetsområde
Nåmnd- och styrelseverksamhet
Övrig politisk verksamhet
Vård/omsorg, gemensamt
Vård/omsorg enl SOL
lnsatser enl LSS,SFB".
Färdtjänst och riksfärdtjänst
Öppen verksamhet

- varav Personlig assrsfan 
** 4 386 I 716 -4 555

Förändr
akt mån"

3 300
NovoktSeptAuqJuliMaiAprilMars

-9 100

månad
Feb
-12 400

Kommentarer till awikelser årsprognos/ mars 2017:

Vård och omsorg gemensamma funktioner

o Ledningens kostnader beräknas bl¡ 4 600 tkr lägre än budgeterat, på grund av genomförda effektiviseringar/besparingar och vakanta tjänster.

. Lokalkostnader beräknas bli I 000 tkr lägre än budgeterat, under ft)rutsättning att hyresjusteringen godkänns i Hyresnämnden. Förvaltningen minskar/förändrar
även lokalinnehavet under året, vilket bidra till kostnadsminskningen'

o Nettokostnaden i HSL organisationen beräknas bl¡ 900 tkr lägre än budgeterat, huvudsakligen beroende på vakanser.

o De ofördelade kostnader på bemanningsenheten består av kostnader för tim- och poolanställda ,som inte till fullo klaras av att fördelas ut på enheterna vid
bemanningsuppdrag. Kostnaden beräknas i daglaget bli L 900 tkr.

Vård och omsorg enligt SoL

. Hemtjänstkostnaden beräknas överstiga budgeterad kostnad med 5 000 tkr efter beaktande av statsbidraget for ökad bemanning inom äldreornsorgen på 5 000
tkr.

o Boendestödskostnaden beräknas överstiga budgeten med 600 tkr.

o I särskilt boende inom äldreomsorg beräknas kostnaden överstiga budget med 4 000 tkr. I dagsläget överstiger behoven fördelningsresursen inom verksamheten.

o Kostnaderna för köp av platser beslutade enligt SoL 4:I,berãknas överstiga budgeten med 900 tkr.

0
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Lagen om stöd och service till vissa funktionshinder (LSS)

o +*F'örsälcringskassan gör utbetalningen efter godkand ñdsredovisning. utbetalningenfor tiden som utforde,r i januari berälcrtas utbetalas i mar,s dvs. nå
månader eftãr genomfard arbetsinsats, viket leder till att kommunen ligger ute med drygt 5 600 tkr. Beloppe:t saknas i redovisningen ovan (2 800 tkr/ månad).

o J boende enligt LSS har de boendes behov ökad markant under de senaste åren och budgetöverskridandet beräknas bli 3 500 tkr.

o Kostnaden für daglig verksamhet beräknas överstiga budgeten med 500 tkr. Antal arbetsdagar har ökat markant under de senaste åren.

o Korttidsverksamhetens nettokostnad beräknas bli 800 tkr lägre än budgeterat på grund av att efterfrägan ar lägre än planerat flor tillfÌillet.

Åtgärdsförslag:

o Minskning av lokalkostnader genom uppsägning och omstrukturering.

. Ökad effektivisering i hemtjänsten, närmare 65 Yo brukartid

o Anpassning av bemanningsbehovet på särskilt boende inom äldreomsorg

. Utflyttning av boende på Svärmarens gruppbostad till befintlig verksamhet

. Översyn av om det är möjligt attinràttaett äldreboende inom LSS boende

. Se över planeringen for den dagliga verksamheten
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Kommentarer till awikelser resultat/ mars 2017

gemensamt
lntresse (Utlyfta delar av betydelse)

Mynd¡ghetskontor

Hãlso- och Sjukvård

Bemannlng (Ofördelade poster)
IT sekt¡on
Lokaler

Minus Plus Utfall Avvikelse

100

130

5t0

513

kosta -e kostnader för bemanning beräknas i

vãkånt Ec chef för
beråknas nettokostnaden i HSL blirund av vakanser

0

6fl
so(

300
1 000
3 7fl(|

-1 900

Kommentar:

Kommentar: Hemtjänsten 5 000 tkr (6 400 inkl Kolsva) i statsbidrag. Kostnaderna
stb

Särskilt boende älclreomsorg, kostnaclerna beräknas överst¡ga budget med 4 600 tkr.
Yngre dementa och boende med särskilda behov har kostat extra personal. Förs¿¡ljn¡ng
av en Dlats t¡¡l boende LSS
Kostnader vid köp av tre platser enliqt beslut SoL 4:1 är 900 tkr utöver ram
Övriga verksamheter som anhörigvårdare, boendestöd och trygghetsteam

-4 000

-900
-600

-s ooo

en

Köp av plats enl SoL

vård och

'bst Svärmareoatân

retlåore än hrrrioeterat för tillfâllet- Nv lokal rrnder

r h¡ìr m¡nskancle kÔstnãder oah avvekl¡noen â
kade ind¡v¡duella behov

Grtlst Bloc

Antalet arbetstaoare är ökande.

KômmÊntâr:3424!l -3 200

RO0

-3 5(ì(ì

-500

LSS och SFB

Gruppboende

Dagllg verksamhet
Kortt¡ds

530 0s20nst och

L 457verksômhet verksamhet har minskad med 150 tkr

116 517 -9 100Total i tkr

Vãrdbehovet överçtioêr hrrdoefprade kostnarier me.l -? 5OO Ìkr-3 500Fördelnlno fBehovet öyeßt¡oer medlen för SÀBO)

D.tuñ: 2017{4-10



Förändri ng mellan P2 och P3

o

a

o

a

o

Kommentar
Vård/omsorg ledning (vakant utredartj. I mån)

It sektion (intäkter från Kolsva Kd och Vmkfb)

Va ktm äste rilfasti g h etss kötse I ( I o ka I kostn ad e r)

H emtj ä nst (effektiviseri n g )

Särskilt boende (forsäljning av plats till LSS)

Boende LSS (Köp av plats, Blockg. och Svärmareg.)

3 300 tkr Minskat underskott

Belopp
500 tkr

300 tkr
200 tkr

700 tkr

600 tkr
1 000 tkr

rcOPlf*lCS
KOMMUN

a
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Kenneih Blomqvist, EkonomiController
0221-25815,

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetförslag inför 2018 eA19 - 20201

Budgetforslaget for åLr 2018 med plan für 2019 8{.2020 for vård- och
omsorgsnämndens verksamhetsområde överlämnas ftir beslut.

Vård- och omsorgsnämnden foreslås att besluta

att godkänna budgetflorslaget flor år 2018 med plan ft)r 2019 &" 2020 for vård- och
omsorgsnämndens verksamhetsområde.

att överl ämna bud getforslaget till Kommunfu llmäkti ge.

KOPINGS KOMMLIN
Vård & Omsorg

S Kenneth Blomqvist

Ekonom/Controllerård och omsorgschef

ï
N

-:

'õ

0221-250 00
Fax
0221-255 60

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Nibblesbackev '17

Telefon Webbplats och e-post Bankgiro
ww.koping.se 991-1215
vardomsorg@koping.se

Org. nr
212000-2114





Vård- och Omsorgsnämnden Underlag budgetberedning'1 0-1 1 ma¡

Budgetförslag i nfö r 2018 (2019-20201

Vård- och Omsorgsnämnden

1



Vard- och Omsorgsnämnden Underlag budgetberedning 10-1 1 ma1

lnnehåll

Nämndens ansvarsområden

Kommungemensamma målen - Analys lnför 2018

Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2018 eA19-20201

Verksamhetsfakta

Taxor och avgifter budget 201 I

Driftbudgeten per verksam hetsom råde (tkr)

Förslag till investeringar 20'18 - 2A20

3

3

I

I

10

10

11
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Värd- och Omsorgsnämnden Underlag budgetberedning 10-1 1 maj

Näm ndens ansvarsom råden

o Biståndsbedömning/Uppsökandeverksamhet

o Anhörigstöd

o Färdtjänst/Riksfìirdtjänst

¡ Särskilt boende

r Trygghetsboende

¡ Hemtj?inst/ Fixartjänsl Servicetjänst

. Hemsjukvård

¡ Insatser enligl LSS/ Socialftirsäkringsbalken (SFB)

o Socialpsykiatn/Öppenpsykiatrisktvångsvård

Vård- och omsorgsnåimnden ansvarar for vård och omsorg till alla kommuninvånare som har

behov av stöd, service och omvårdnad. Huvudblocken åir äldreomsorg och omsorg om personer

med funktionsnedsättning, men ansvaret gäller även psykiatri och hemsjukvård. Inom blocken

ryms en mängd olika verksamheter: allt från mer välkända som demensvård, personlig assistans,

hemtjåinst och fÌirdtjänst till mindre verksamheter som boendestöd, anhörigstöd, väntjänst och

trygghetsteam. Inom verksamhetsområdena ges biståndsbedömda insatser till enskilda individer

utifrån lagar som exempelvis Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa

funktionshindrade (LSS), samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Vård- och omsorgsnämndens ansvar rör stora och betydelsefulla delar av den kommunala

välftirdspolitiken. Området är omfaftande och berör många människors dagliga liv. Det gäller inte

bara brukare utan även deras anhöriga. För personer med insatser enligt lagen om stöd och service

till vissa funktionshindrade (LSS) kan insatserna dessutom pågå under personens hela livstid.

Verksamheten har även mer omfattande lagkrav på sig åin de flesta andra kommunala

verksamheter, vilket till exempel in¡rebär att kommunen inte kan hänvisa till bristande resurser om

en person har rätt till en viss insats.

Vård och omsorg handlar till stor del om ett möte mellan brukare och deras anhöriga och personal.

För att uppnå en god vård och omsorg tir personalens kompetens och bemötande viktiga

ftrutsättningar, och rättssäkerhet, självbestämmande och värdighet blir viktiga grundbultar i vård-

och omsorgsnåimndens verksamhet.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar oftast ftir verksamheten i hela kommunen, men vad gäller

äldreomsorg och viss LSS-verksamhet (personer tillhörande personkrets 3 enligt lagen) har Kolsva

kommundel eget ansvar.

Kommungemensamma målen - Analys lnför 2018

Mål- En kommun med hög kvalitet

2014 2015 2016

lndikatorer

Att andelen medborgare som är nöjda med kommunens verksamhet och
åtagande ökar
Att andelen medborgare som är nöjda med bemötande och tillgänglighet
ska öka

r
Måluppfyllelse Målet är delvis uppffllt ç

58 55 57

58 58 58

J



Vård- och Omsorgsnämnden Underlag budgetberedning 10-1 1 maj

Resultatkommentar 2A1 6 för kommunen

Måletfùljs upp genom SCB:s medborgarenkdt som görs varje år. Andelen medborgare som dr
nöjda med kommunens verksamhet och åtøgande har okat, dciremot cir andelen som cir nöjda med
bemötande och tíllgdnglighet oþrdndrøt. Bedömníngen cir qtt målet rir delvis uppnått.

Nämndens resultatbedömning 2016
Målet är delvis uppfyllt Bättre än föregående år ¿

Nämndens bidrag till måluppfyllelsen 2017

Sakersom vi vill satsa extra på i år:

¡ Förbättra uppftljningen och säkra informationsflödet.

¡ Fortsätta att implementera kvalitetsledningssystemet på intranätet och utbilda all personal i
hur man söker information.

Bra saker som vi fortsätter med:

¡ Fortsättautvecklaarbetetutifrån individuella genomfürandeplaner.

¡ Teamarbete i alla verksamheter som består av sammansatta grupper med skiftande

kompeteneser ex. sjuksköterskor, arbetsterapeuter, undersköterskor m.m. ger en ökad kvalitet
i omvårdnaden.

. Vi fortsätter arbetet med evidensbaserat arbetssätt for personer med demenssjukdom enligt
Viktor Vinde I projektet.

o Vi fortsätter folja resultatet av brukarundersökningarna och åtgärda de eventuella brister som

framkommer i undersökningen.

Analys- Hur kommer vi framåt? - Budgetkonsekvenser

Budoeikonsekvenser 2018 201 I 2020

Mål- En kornmun med inflytande och bra information

2014 2015 2016

lndikatorer

Att andelen medborgare som är nöjda med insyn och inflytande i

kommunens beslut och verksamheter ökar
Att invånarnas deltagande i kommunvalet ökar

Måluppfyllelse Målet är inte uppfulft !

Resultatkommentar 2016 för kommunen
Måletföljs upp genom SCB:s medborgarundersökning samt deltagandet i kommunvalet. Andelen
kommuninvånare som cir nöjda med insyn och inflytande i beslut ochverlrsamheter har sjunkit
något vilket gör att målet inte dr uppnåtL

Nämndens resultatbedömninq 201 6

Målet är delvis uppfyllt Bättre än föregående år

43 42 42

80,9

à

t 
Utvecklat arbetssått med syfte att ge möjlighet for de äldre att behålla sitt'Jag" få känna att de ingår i ett sammanhang.

4



Värd- och Omsorgsnämnden Underlag budgetberedning 10-1 1 maj

Nämndens bidrag till måluppfyllelsen 201 7

Saker som vi vill satsa extra pà i àr:

r Fortsätta infìirandet av IT-stöd, planeringsverktyg i lämpliga verksamheter'

r Informera och starta upp brukanåd i verksamheterna.

Bra saker som vi fottsäfter med:

o Följa brukarundersökningarna ftir att genast beakta de eventuella brister som framkommer i
undersökningen.

Analys- Hur kommer vi framåt? - Budgetkonsekvenser

2A1S 20202018Budqetkonsekvenser

Mål- Trygghet i livets alla skeenden

2014 2015 2016

lndikatorer

Att medborgarnas upplevda trygghet ökar

Att andelen äldre och funktionsnedsatta som anger att de känner sig
mycket trygga i sitt boende ska öka
Varav boende hemma med stöd av hemtjänst
Varav särskilt boende

45

44o/o

46%
42o/o

43

44%

49%
39o/o

45

47%

45%
50%

Måluppfyltelse Målet är uppfyllt !

Resultatkommentar 201 6 för kommunen

M ål e t fòlj s up p v i a S C B : s m e db or g aunder s ö kn i n g o c h S o c i a I s tyr e I s ens br ukar enköt er.

Medborgarnøs upplevdø trygghet har ökat. Bland de dldre ochfunktionsnedsatta hør på det hela
taget andelen som kcinner sig trygga i sitt boende ökat. Men inom gruppen har kcinslan n trygghet
minskqt hos de som bor hemma, medan den hqr ökat påtagligt bland de i scirskilt boende.

Näm ndens resultatbedömninq 2016
Målet är delvis uppfullt Bättre än föregående år

Nämndens bidrag till måluppfyllelsen 2017

Sakersom vi vill satsa extra pà i år:

o Följa upp insatsbesluten på våra såirskilda boenden både bistandsbeslutet och utforandet.

Bra saker som vi fottsätter med:

¡ Kompetensutveckling inom social dokumentation, handleda dokumentationsombud och

utbilda arbetslag.

¡ Fortsatt utveckling av tvtirprofessionella team och säkra upp att alla jobbar ftir brukarnas

bästa.

¡ Att säkerställa kontaktmannaskapet som ger en grundtrygghet för brukarna.

Analys- Hur kommer vi framåt? - Budgetkonsekvenser

Trenden i Sverige är att andelen äldre personer som bor i särskilt boende minskar samtidigt som

allt fler fär omfattande hemtjänst i ordinärt boende. Allt hör ihop med den enskildes önskemål att

bo kvar så lange som möjli5 i det egrra hemmet.

/
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Vàrd- och Omsorgsnämnden Underlag budgetberedning 1 0-1 1 maj

Vad gäller vård- och omsorgsnämndens utveckling av verksamhet inom äldreomsorgen forväntas

inget ökat behov av boendeplatser i särskilt boende under de närmsta åren. Det finns möjlighet att

skapa ett flertal platser inom befintliga boenden om behovet snabbt skulle åindras.

I Köping har utvecklingen inom hemtjänst ökat tidigare än kurvan ftir befolkningsprognosen ftir
80 år och äldre. Hemtjänstinsatser beviljas även till yngre vilket påverkar resultatet. Ökningen

beror till viss del även på skatteväxlingen av hemsjukvård. Vid övertagande av hemsjukvården

beräknades hemtjänsten öka med 5 Yo enligl den nationella statistiken, enligt verksamheten är

ökningen 10 %. Utvecklingen inom hemtjänst/hemsjukvård frrväntas fortsatta öka under de

kommande åren.

2418 2019 2420Budqetkonsekvenser

Mål - Aktiv fritid och bred kultur till alla

2014 2015 2016

lndikatorer

Att medborgarnas nöjdhet med kultur och fritidsmöjligheterna ökar

Måluppfyllelse Målet är uppfyllt !

57 58 59

Resultatkommentar 20'16 för kommunen

Utvcirderingen av målet utgårfrån SCB:s medborgarundersökning. Då medborgarnas nöjdhet
med kultur ochfritidsmojligheter har ökat mellan åren cir målet uppnått.

Nämndens resultatbedÖmn¡nq 201 6

Målet är uppfollt ¡ Bättre än föregående år
/

Nämndens bidrag till måluppfyllelsen 2017

Sakersom vi vill satsa extra på i år:

o Att utveckla TES-planeringsstöd till eft bra underlag für den egna önskade aktiviteten ensam

eller i grupp.

Bra saker som vi fottsätter med:

o Dokumentera och kontinuerligt följa upp i genomforandeplanen vad brukaren vill göra och

hur ofta de vill göra aktiviteter.

Analys- Hur kommer vi framåt? - Budgetkonsekvenser

Budoetkonsekvenser 20't8 201 I 2020

Mål- Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat

2014 2415 2016

lndikatorer

Att energiförbrukningen per m2 i kommunens lokaler minskar
Att kommunens placering itidningen Miljöaktuellts mätning stiger
Att cykelåkandet ökar i kommunen

226
,:n

220
50

173 499

211,5
30

I 68 500

6



Vård- och Omsorgsnämnden Underlag budgetberedning 10-1 I maj

Måluppfylletse Målet är uppfyllt !

Resultatkommentar 201 6 fór kommunen
Målet fötjs upp med tre indikatorer varqv två visar en positiv utveckling. Energiförbrukningey i
kommunZnsiokaterfor*afier att mínska och cir nu nere på 2l1,5 kWh/m2. Vår pløcering i Aktuell

Hållbarhets mcitningforts(itter qtt stiga, från plats 50 till plats 30 av Sveriges kommuner. Mllets

tredje indikator, att cykelåkandet ökar i Köping, visar en någotförsAmrad sffiaidmfort med

för;gående år. Antalet cyklister mrits vid två pløtser och resultatenförvcintas variera något mellan
'årei 

beroende på titl exempel vr)derþrhåttanden. Utifrån målets tre indikatorer bedöms målet

uppfullt.

Nämndens resultatbedö mnino 2016

Målet är delvis uppfyllt Bättre än föregående år ?
Nämndens bidrag tili måluppfyllelsen 2017

Saker som vi vill satsa extra Pà i àr:

¡ Fortsätta arbeta med gemensamma rutiner och sprida information.

Bra saker som vi fottsäfter med:

. Vi fortsätter att utveckla och säkerställa miljöarbetet i våra verksamheter

Analys- Hur kommer vi framåt? - Budgetkonsekvenser

2020201920'18Budgetkonsekvenser

Mål - Alla barn ska ha goda uppväxtvillkor

2014 2015 2016

lndikatorer

Att barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska
Andelen invånare 17-24 àr som studerar eller arbetar ska öka
Att andel ungdomar som är medlemmar i någon idrottsförening, klubb

eller annan förening ska öka
Andelen Flickor
Andelen Pojkar

4,8%
88,7o/o

80Yo
81%

4,2%

Måluppfyllelse Målet kan inte bedömas

Resultatkommentar 2016 fór kommunen

Måtuppfylletsen qvseende målet att alla barn ska ha goda uppvcixnillkor kan inte bedömas utiftån

øngtvnø indikatorer eftersom qktuella vtirden saknas. Unecklingen visør dock att øndelen barn i

familjer med långvarigt ekonomßkt bistånd minskat något. Utvecklingen ör likartad i riket.

Andelen unga som studerar eller arbetqr har utvecUats positivt för de år då statistikfinns

tillgdnglig, fram till år 20I4.

Sju ncimnder har i sina årsredovisningør angivit att de bidrar till målet, fura ncimnder bedömer att

de uppfyltt målet utifrån den egna nrimndens bidrag. Två ncimnder bedömer målet som delvis

uppfyttt och en nrimnd har inte giort någon bedömning av måluppfyllelse.

7



Vård- och Omsorgsnämnden Underlag budgetberedning 10-1'l ma¡

Nämndens resultatbedömnino 201 6

Målet är uppfyllt ¡ Bättre än föregående år
/

Nämndens bidrag till måluppfyllelsen 2017

Sakersom vi vill satsa extra på i år:
. Uppftiljningar av beslut som rör barn och unga.

Bra saker som vi fortsätter med:

¡ Fortsätta vårt samarbete med öwiga aktörer på ett strukturerat sätt.

Analys- Hur kommer vi framåt? - Budgetkonsekvenser

Budqetkonsekvenser 2018 2019 202A

Mål - Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet

2AÁ 2015 2016

lndikatorer

Andelen elever som uppnår minst godkända betyg i samtliga ämnen
ökar
Andelen elever som år behöriga till gymnasiet ökar
Att grundskolans genomsnittliga meritvärde ökar
Andelen gymnasieelever som når minst godkänt i alla kurser ökar

;

Måluppfyllelse Målet är delvis uppfullt i

Resultatkommentar 20 1 6 för kommunen

Lcisåret 201 5-2A 1 6 resultat visar positiva sffior fùr tue ov indikatorerna och negativt för en.

Dcirmed bedömer vi qtt målet dr delvß uppfyllt.
Grundskolans elever i årskurs nio hqde bcittre resultat jcimfórt med elever i årskurs nio lcisåret
innan.
Gymnasiets ovgångselevers resultat jcimfört med lcisåret innan visar på negativø sffior. Resultøtet
i sig rir mycket hògt med endøst 0,9 procentenheters förscimring.

Nämndens resultatbedömnino 201 5

Målet är uppfyllt Bättre än föregående år

73,0o/o 66,2o/a 70,5%

87,Oo/o

205,3
94,40/o

824%
198,0
92,60/o

86,10/o

210,2
91 .7o/o

I
a ./

Nämndens bidrag till måluppfyllelsen 201 7

Sakersom vi vill satsa extra på i àr:
e Att på ett tydligare sätt informera om vikten av en individuell plan samt att erbjudandet

kommer flera gånger. Följa upp och redovisa individuella planer.

Bra saker som vi fo¡tsäfter med:
o AkfiW arbeta med individuella planer och ständigt hålla dem aktuella.
. Att hålla oss informerade om den enskildes önskemåI.

Analys- Hur kommer vi framåt? - Budgetkonsekvenser

Förvaltningen köper platser enligt LSS 9:8. Boende for bam och unga i samband med skolgång på

annan ort.

Budqetkonsekvenser 2018 201 I 2024

8



Vård- och Omsorgsnämnden Underlag budgetberedning 10-1 1 maj

Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka
årsbudg et 2018 (2019-2020l.

2019 2024Budoetkonsekvenser 2018

Verksamhetsfakta
Verksam heUverksam hetsmått Budget 2017 Budget 2018

Särskilt boende (SoL)

Antal lägenheter

Boendedygn

lnflyttade

Korttidsvård (SoL)

Antal platser

Vårddygn

Hemtjänst (SoL)

Utförda hemtjänsttimmar enligt SoL CIES)

Genomsnittligt antal debiterade larm/månad enl
SoL

Boende, vuxna enligt SoL

Personlig assistans SFB

- varav privat utförare

Boende, barn/unga enligt 9 S I LSS

Boende, vuxna enligt 9 S 9 LSS

Korttidstillsyn utanför hemmet enligt 9 $ 6
LSS

Antal platser

Antal personer med beslut

Daglig verksamhet enligt 9 S 10 LSS

276

100 000

100

27

10 000

93 000

700

19

109

276

1 00 000

100

27

10 000

93 500

700

42

21

4

'19

109

42

21

4

97

4

92

4
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Vàrd- och Omsorgsnämnden Underlag budgetberedning 10-1 1 maj

Taxor och avgifter budget 2018
Förslagna taxeförändringar ñrväntas täcka kostnadsökningama ldr de omlåden taxoma tas.

Samtliga taxor avrundæ till närmsta hel krona.

Taxa/Avgift

Bostadshyror

Koslmat

Matlådor

För¿¡ndring jfr med budget 2017

2024

Förändring i %

Enligt KBAB: s
hyresförhandling (201 6
+0,65 %)

Enligt livsmedels-KPl
(2016 +0 %)

2Oo/o

2020

1 000

3 000

4 900

2020

Driftbudgeten per verksamhetsområde (tkr)

Verksamhet

Nämnd o styrelse verksamhet

Övrig politisk verksamhet

Vård o omsorg gemensam funkt¡on

Vård o omsorg enligt SoL

lnsats enligi LSS/SFB

FârdJriksfårdtjänst

Öppen verksamhet

Summa

*Uppräkning för lönekompensation sker centralt

Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2018 -2020

Verksamhet

Vård o oms gemensam
funktion

Vård o omsorg enligt SoL,
hemtjånst

Vårrl o omsoro enliot Sol
köp av plats

Summa

s00

För att finansiera behov av uiökacie resurser med 4 9ûû ti<r så kommer Íörvaitningen ait
effektivisera/ minska kostnader i resterande verksamhet.

Bevakni för eventuell fÖråndri AV

Verksamhet

Várd o omsorg enligt SoL,
hemtjänst

Avgift 2018Avgift 2017

50 kr 60 kr

Utfall
2018

Budget
2017

Förslag
20,l8

20't8 2019

518 575 575

430434 430

81 743 85611 85611

235 246 229 062 229 062

123 712 119 r38 119 138

3 4133 450 3 413

7 265 7 436 7 436

452 368 445 665 445 665*

2018

1 000

3 000

4 900

s00

2019

1 000

3 000

4 900

900

Betaln¡ngsansvarslagen ändras från 5 till 3 dagar, vilket
innebår helgtjänstg0ring för biståndsenheten

För att täcka ett ökat behov av hemtjänst

Köp ãv platser enl¡gt SoL 4:1 (boendestöd)

Kommentar

Om det specialdestinerade statsbidraget för ökad bemanning
inom âldreomsorgen blir ett generellt statbidrag som går till
kommunen centralt iframtiden, föreslås en budget
förstärkn¡ng motsvarande statsbidragsförändîingen f0r
förvaltn¡ngen.

Kommentar 2018

5 600

2019

5 600

10

5 600



Vård- och Omsorgsnämnden Underlag budgetberedning 10-1 1 maj

2

Prior¡tet

Summa

4

5

Summa

Förslag till investeringar 2018 - 202A

2018 i tkr

2019 i tkr

2020 i tkr

5

Prioritet

2

J

Prioritet

2

3

4

5

Summe

Mot¡veringlnvesteringsobjekt Belopp

Vårdsångar och lyftar 520

I dagsläget bedöms behovet av utbyte av vårdsångar
som störst på Hagaberg, Ängslund, Rosendal och
Nordlund. Anskaffning av golvlyftar (mobila
personlyftar) pågår för att kunna lyfta såkert báde för
boende och personalens bästa. Aven behovet av
utbyte av befintliga lyftar ökar.

Hjálpmedel SoL och LSS 320
Ovriga tillbehör till sångar och lyftar (motorer och
utbytesdelar), mobila duschstolar med tillbehör med
mera bedöms öka något i förhållande till tidigare år.

Ðe sammantagna kostnaderna för att fortsåtta utbytet
av larmsystem, att instâllera de redovisade
låssystemen i demensboenden och att digitalisera
hemtjänstens larm beräknas uppgá till 2 000 000
kronor under 201 8. lnvesteringarna ligger efter i

tidsplan pga. att SKL upphandlingar

Larm- och låssystem isârskilda
boenden och digitala larm i

hemtjänsten
2 000

200 Utbyte och konipietteririg efter behov för att såke¡'siålia
en god arbetsmiljö och god hyg¡en.Arbetsmiljöinveniarier

Utbyte av möbler 560
Möblerna i mánga av förvaltningens lokaler år gamla
och i vissa fall utslitnaltrasiga och behöver bytas ut för
att undvika skador och få en bra funktionalitet.

3 600

Belopp Mot¡veringlnvester¡ngsobjekt

Se kommentar fÖr 2018Vårds¿ingar och lyftar 520

Hjälpmedel SoL och LSS 320 Se kommentar för 2018

2 000
Se kommentar för 2018Larm- och låssystem isärskilda

boenden och digitala larm i

hemtjänsten

Arbetsmiljöinventarier 200 Se kommentar för 2018

s60 Se kommentar för 2018Utbyte av möbler

3 600

Motiveringlnvesteringsobjekt Belopp

Vårdsångar och lyftar 520 Se kommentar för 20'18

320 Se kommentar för 2018Hjälpmedel SoL och LSS

Se kommentar for 2018Larm- och låssystem
boenden och digitala
hemtjånsten

isärskilda
Iarm i 2 000

200 Se kommentar för 2018Arbetsmiljöinventar¡er

560 Se kommentar fÖr 2018Utbyte av möbler

3 600
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Vård & Omsorg
Marie Ahlberg, Assistent
0221-255 61
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enligt 16 kap 6f $ SoL
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Datum
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Pensionärsrådet

Pløts och tíd

Beslutønde

Erstittøre

Ovriga deltagønde

Justerare

Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 15.00 - 16.10

Roger Eklund (S), vård- och omsorgsnÊimnden, ordfürande

Seija Eriksson (S), vå¡d- och omsorgsnämnden
Heinz B lahusch, Köpings Pensionåirsftirening PRO

Christina Michael, Köpings Pensionärsforening PRO

Jane Hjelm, SPF Köpingshus
Marianne Eek, SPF Köpingshus
K¡istina Yaajavirta. Köpings Finska PRO

Agneta Söderman, SPF Köpingsorten
Anita Svanström, Svenska kommunalpensionäremas Förbund avd 85

(sKPF)
Bengt Rosberg, Aktiva Seniorer, Köping
Gull-Maj Sandberg, Aktiva Seniorer, Köping
Leif Jonsson, PRO Kolsva

Leif Hoffstedt, SPF Köpingshus
Marianne Stippich, SPF KöPingshus
Voitto Linna, Köpings Finska PRO
Annikki Nilsson, S veri gefinska Pensionåirer (SFP), Köping
Karin Frodin, Aktiva Seniorer, Köping
Kaj Svartström, Aktiva Seniorer, Köping

Jeanette Sander, vård- och omsorgschef
Sandra Eriksson, n?imndsekreterare

Josefina Ackelman Thunholm, utredarelenhetschef

Jessica Blom von Alten, systemftirvaltare $ 1

Veronica Söder, systemft)rvaltare $ I

Jane Hjelm Paragrøfer $$ 1-5

Jasteríngens tid och plaß Köping den,5 i}?Ett' t't*tt+

Un de rs krífter S ekr eter ar e

Ardförande

Roger

Justerande

Jane Hj

Eriksson



KÖPINGS KOMMUN
SAM MANTNÄPES P NOTOKOLL
Datum
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2 (3)

Pensionärsrådet

+

PR.Ä. $ 1

lnformation om nattkamera
Jessica Blom von Alten, systemftrvaltate, deltar på pensionåirsrådets

sammanträde och ger information i åirendet.

En nattkamerc ãr uppsatt och fler uppsättningar planeras. Kameran är fast

placerad med riktning mot sÊingen. Vid beståimda klockslag görs en kontroll från

Örebros trygghetskontroll für att se om brukaren ligger i såingen. Om så inte åir

fallet kontaktas nattgruppen som fär aka dit på ett besök. Kameran atbarctiil for

direkfkontrolier och därftir spelas inte något in elier sparas.

Beslut
Pensionåirsrådet beslutar

atÉ notera informationen

PR.A. $ 2

rRÅau ç t

Bokslut 2016
Jeanette Sander, vård- och omsorgschef, redogör i Éirendet.

Vård- och omsorgsnämndens bokslut visar ett nettounderskott på 13,8 miljoner

kronor.
vård & omsorg har tillsammans med social & Arbetsmarknad haft en

konsultfirma på plats från och med slutet på december für att göra en

genomlysning av ekonomin på respektive ftirvaltning. En rapport av detta arbete

kommer att ges i morgon, tisdag.

Beslut
Pensionärsrådet beslutar

att notera informationen

Proto ko I þste r ar nas sign*#_ Utdragsbest-vrkande
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Pensionärsrådet

PRÄ. $ 3
lnÄ. au ç z

Effektiviseri ngsförs lag i nför 2018

Samtliga ftirvaltning ar har fått i uppdr ag ati ta ham ett sparftirslag pâ varderu I o/o

till 2018. Ä¡endet har vaÅtuppe i vård- och omsorgsnåimnden och allapartier var

överens om att anta fürslaget på effektiviseringar.

Beslut
Pensionåirsrådet beslutar

att notera informationen

PRÄ. $ 4
eRÅauç:

Vård- och omsorgsförvaltningens arbete under 2017

Under 2017 kommer ftirvaltningen bland annat aftarbetamed brukarråd,

digitalisering av trygghetslarm, inforande av verksamhetssystem, forbereda

organisationen for den foreslagna fürändringen i betalningsansvarslagen samt att

arbetamed att genomiysa vad som ingår i den offentliga välfÌirden.

Beslut
Pensionåirsrådet beslutar

att notera informationen

PRÅ$s
rRÄ. Ru ç +

Platsbehov i särskilt boende
I dagsläget vântar sju kvinnor på plats i särskilt boende och en kvinna på

demensboende. Ingen har väntatmer än tre månader.

Beslut
Pensionärsrådet beslutar

att nater a informationen

Protokolljusterarnas sign " ,/'¿f I 
Utdragsbestyrkande




