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Dafum

2021-03-23
Kommunstyrelsens

allmänna

utskott

Kommunstyrelsen

KSAU e387

Dnr KSN 2021-000157

Motion

utredning

Christer

Andreasson

med en motion

av vård

och

omsorg

(-) och Nore Joliansson

med avsikten

(-) l'iar inkorni'nit

att alla verlcsainhet

inom

2021-02-19

vård och omsorg

skall

ses över.
Motionäreriia

har läi'nuiat in en motion

vård ocli omsorg
speciellt

belysta

1.

Kostnader

2.

Hyror

3.

skall utredas.

med avsikten

De frågeställningar

att all verksainhet

inom

som motionärerna

vill

få

är:

inom

inom

vård ocli omsorg

Särslcilt boende,

personalkostnader

liemtjänst

och bemaiuaiingsgtupp.

Kostnader

för vårdtagare

inom

ocli med en jämförelse

särskilt

boende,

med koinmuner

i

Värinland.
4.

Kostnad

för leasingbilar

service,
5.

diivmedel

Sai'nmanslagning

inom

vård och omsorg

samt gransla'iing
av särskilt

vilket

inkluderar

hyra,

av körjournaler.

boende,

liemtjänst

och bemanning

till

större

och att syftet

är att

enheter.
6.

Logistiken

av resor inom vård och omsorg.

I motionen

påtalas vikten

säkerställa

en trygg

koinmun
kostnad

för personal

verksarnheter

kan erbjuda

en kvalitativt

att behöva

Kommunfullmäktige
skall förhålla

ett värde för att se på hur Bengtsfors
bra verksamhet

som motionärerna

koininer

föreslår
inom

direktiv

med god effektivitet

till

en

bör göras av en helt fiistående

verksartföetsoinrådet,

bör också ta ställning
och utredrfflng

den utredning

som

som ger en ram för utredningen.

sig till den äldreberedning

Skall beredning

samt trygga
vård och omsorg.

kan acceptera.

extern pait med hög kompetens
föreslås

inom

har alltid

som uppdragsgivaren

Den utredning

från IT-enheten

och säkert äldreomsorg

anstäl1ningsförhållande
Att utvärdera

av deltagande

samverka

till hur denna utrednings

uppdrag

som koini'nunfullmäktige

har tillsatt,

eller skall den utredning

som föreslås

vara helt fristående.
Äldreomsorgen

i Bengtsfors

brukarundersökningar,
av undersökningar
på uppdrag

koininun

ekonomiska
så har RKA

av finansdepartementet

Mvdar
jämförelser

(Rådet

sig väl i olika
och effektivitet.

för främjande

tagit fram en rappoit
Utdragsbestyrkande

Senast i raden

av koinmunala

analyser)

om effektiviteteni
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Da)um

202i -03-23
Kommunstyrelsens

allmänna

koinmunala

utskott

verlcsainheter.

föggs stiukturella

parametrar

utbildningsnivå,

väntetider

får äldreomsorgen
100%.

äldreomsorgen
Bengtsfors

det liögsta

lcorninun

indexet,

så

bemai'u'iing,

ett index.

I jämförelsen

så

ett index på 78% där bästa resultat
inom

Bengtsfors

andra verksamlieter

gyinnasium

väl utifrån

etc. Utifrån

Icominun

är

så har

som finns med är

RI(A.s

analys så hävdar

sig

detta sätt att mäta effektivitet.

Men det finns i förslaget
Bengtsfors

il'iop till

med andra verksatnheter

givndskola,

av äldreomsorgen

föop med brukaiundersökiffngar,
och ekonomi

i Bengtsfors

I jämförelse

förskola,

I siii effektivitetsmätning

kom'i'nuns

ändå viktiga

förinåga

frågesföllningar

att möta framtidens

som har bäiing
utmaningar

på

inom

välförden.
När det gäller behovet
inom hemtjänsten
koi'mnuner,
tätoiter

i Bengtsfors

boende.

lcostnader
logistik

till vård ocli omsorg
ivllar

befolkning

på avstånd

effektiviseringar

så krävs det inte bara kompetens
i att planera

inom

oinrådet

har vaiit

säkra bilar

att personal

inom

ocl'i att ingen personal

köra egen bil i tjänsten.
av bra bilar

än i öviiga

kostnaderita

inom

verksamheter

ocli

skall

hemtjänsten

ocli

skall behöva
har stöire

då man kör mer och är beroende
beslut

ocli klimatlöftet

OClI

skall kunna

vård och hemtjänst

vård och omsorg.

är korninunful1mälctiges

skall vara biogasdiivna

uppl'iandling

för liur bilfrågan

exempelvis

inom

i

antal bilar

vård och o'i'nsorg skall köra trygga

Personalen

alla väder för att säkerställa

med flera

av omsorg

gällande

för hur verksai'nlieten

en bra vård och o'i'nsorg. En utgångspunkt

hanteras

andra

och en koininun

med ett allt större beliov

För att hitta möjliga

utan framförallt

så vet man att en bil

mer mil på väg än imånga

detta till stor del beroende

samt en åldrande

ordinäit

erbjuda

av fordon

Ett annat beslut

behov
av bil i

som påverkar

att så många fordon

som möjligt

2021 att alla nya personbilar

skall

vara miljöklassade.
Kan man hitta ett sätt att minska
och ekonomi,

samtidigt

Sarninanslagning
motionen
mellan

av olika

verlcsainheter

är en fråga som diskuteras
SKR ocli koini'nunal),

finns det vägval
flexibelt

göra, stöire

så är det bra för personal,

större enheter

inom ramen

sami'narföållna
arbetstid

miljö

skall erbjudas.
som föreslås

för heltidsresan

(avtal

erbjuda

l'ieltider

enheter

är ett scenario,

blir resurspass

i

i framtiden

så

ett annat är

som kan läggas ut

över hela komrnunen.

Kostnadsjämförelser
utgå ifrån

till

för att kuruia

att en större del av medarbetarens

med andra kortununer

är de jämförelser

arbete, de enskilt
personaltäthet.
inför

bilkörande

som god vård och omsorg

framtiden

största parametrarna

Aldreberedningens
kan kornrna

går att göra och ett underlag

som budgetberedningen

tenderar

anpassningar

av verksainheten.

är kostnaden

för personal

arbete med att ta fram förslag

att påverka

stöire boende

får varje år inför

personaltäthet

att ge mer effektiva

enheter

IJ.'g,n
,(, .,S.

och
på strategier

och kostnader.

och större möjlighet

Utdragsbestyrkande

att

sitt

Nya
till
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Datum

2021-03-23
Kommunstyrelsens

allmänna

I frågan

utskott

om liyror

Bengtsfors

för särslälda

kominun

hyreskostnaden

i avtalen

boenden

så kan både hyresnivåer

med Bengtsforslius

för det boende

för

AB granskas

som erläggs till Bengtsfors

men också

kominun.

Slutsatser
Sainmantaget
kräver
tjänster

så är den utredi'iing

kompetens

ofö tid, det är fullt

som koiuinunfullmäktige

Ett beslut

om gränsdragning

fattas och även beslut

Beredande

som motionärerna
möjligt

beslutar

att upphandla

Kommunstyrelsens
Koini'nunfu1lmäktige
komi'nunfu1lmälctiges

denna tjänst

till den parlamentaiiska

beredningen

2021-03-09

allmänna
beslutar

utskotts

att motionen

äldreberedning

eller

behöver

om finansieiing.

tjänsteslaivelse

ocli

utreda.

förslag
är besvarad

genomför

till beslut
utifrån

en utredning

verksainhet.

sign

omfattande

organ

Koini'nunchefens

Justerandes

föreslagit

Utdragsbestytkande

att
om framtida

BENGTSFORS
KOMMUN
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Datum

2021-03-09

Kommunledningskontoret
Göran Eriksson

goran.eriksson@bengtsfors.se

Motion

utredning

av vård

och

omsorg

Sammanfattning
Christer
med

Andreasson

en motion

(-) och Nore

med

avsikten

Johansson

(-) har inkomi'nit

att alla verksarnhet

inom

vård

2021-02-19
och omsorg

skall

ses över.

Bakgrund
Motionärerna
vård

speciellt
1.
2.

har läinnat

och omsorg
belysta

Kostnader
Hyror

inom

in en motion

utredas.

med

avsikten

De frågeställningar

att all verksamhet

inom

som motionärerna

vill

få

är:
inom

hemtjänst
3.

skall

vård

och omsorg

Särskilt

boende,

personalkostnader

inom

särskilt

boende,

och bemanningsgnipp.

Kostnader

för vårdtagare

och med en jämförelse

med kommuner

i

Värnnland.
4.

Kostnad

för leasingbilar

service,
5.

drivmedel

Sainmanslagning

inom

samt

vård

och omsorg

granskning

av särskilt

vilket

inkluderar

hyra,

av körjournaler.

boende,

hemtjänst

och bemanning

till

större

enheter.
6.

Logistiken

av resor

I motionen

påtalas

säkerställa

en trygg

inom

vikten

anstäl1ningsförhållande

vård

och omsorg.

av deltagande

och säkert

från

äldreomsorg

för personal

inom

IT-erföeten

och att syftet

är att

samt trygga
vård

och omsorg.

Analys
Att

utvärdera

kommun
kostnad

verksarnheter

kan erbjuda

liar

alltid

en kvalitativt

som uppdragsgivaren

v:lklklgemensamltjänsteskriveIserl202flkommunche%var

ett värde

för att se på hur Bengtsfors

bra verksarnhet

med

god effektivitet

motion

utredning

voi - ut.docx
Telefon

Fax

kommun@bengtsfors.se

0531-52 60 00

0531-124

Box 14

Besöksadress
Majbergsvägen

Organisationsnr
212000-1 470

666 21 Bengtsfors

Bengtsfors

kommun

Postadress

1B

en

kan acceptera.

E-post
Bengtsfors

till

52

Hemsida
www.bengtsfors.se

Sida
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Datum

KommunIedningskontoret

2021-02-24

Den utredning
extern

som motionärerna

föreslår

part med hög kompetens

föreslås

komi'ner

att behöva

Koinmunfullmäktige
skall förhålla

inom

direktiv

bör också ta ställning
och utredning

den utredning

som

som ger en ram för utredningen.

sig till den äldreberedning

Skall beredning

bör göras av en helt fristående

verksainhetsområdet,

till hur dei'ina utrednings

uppdrag

som koinmunfullmäktige

har tillsatt.

eller skall den utredning

som föreslås

samverka

vara helt fristående.
Äldreomsorgen

i Bengtsfors

brukarundersökningar,
av undersökningar
på uppdrag

så har RKA

verksamheter.

läggs strukturella

väntetider

får äldreomsorgen
äldreomsorgen
förskola,

(Rådet

Bengtsfors

av kommunala

en rapport

ihop till

komrnun

indexet,

i

av äldreomsorgen

så

bemanning,

ett index.

ett index

I jämförelsen

så

på 78% där bästa resultat

inom

etc. Utifrån

analyser)

om effektiviteten

Bengtsfors

andra verksamheter

gymnasium

väl utifrån

RKA.s

koinmun

är

så har

som finns med är
analys

så hävdar

sig

detta sätt att mäta effektivitet.

Men det finns i förslaget
Bengtsfors

och ekonomi

det högsta

Senast iraden

ihop med brukarundersökningar,

med andra verksainheter

grundskola,

och effektivitet.

för främjande

tagit fram

i Bengtsfors

I jämförelse

sig väl i olika

I sin effektivitetsmätning

parametrar

utbildningsnivå,

hävdar
jämförelser

av finansdepartementet

koininunala

100%.

kommun

ekonomiska

kommuns

ändå viktiga

förnnåga

frågeställningar

att möta framtidens

som har bäring
utmaningar

på

inom

vä1ff4rden.
När det gäller
inom

behovet

hemtjänsten

koinmuner,
tätorter

av fordon

i Bengtsfors

detta till

ordinärt

boende.

befolkning

utan framförallt

erbjuda

en bra vård och omsorg.
har varit

säkra bilar

i att planera

att personal

och att ingen

av bra bilar
alla väder

än i övriga

inom

verksamheter

skall

skall köra trygga
hemtjänsten

och

skall behöva
har större behov

då man kör mer och är beroende
beslut

och klimatlöftet

Ett annat beslut

att så många

och

och

skall kuru'ia

vård och hemtjänst

vård och omsorg.

är kornmunfullmäktiges

skall vara biogasdrivna

antal bilar

för hur bilfrågan

exempelvis

inom

i

upphandling

för hur verksamheten
vård och omsorg

Personalen

för att säkerställa

kostnaderna

inom

med flera

av omsorg

gällande

området

En utgångspunkt

personal

köra egen bil i tjänsten.

inom

andra

och en koini'nun

effektiviseringar

det inte bara kompetens

logistik
hanteras

på avstånd

med ett allt större behov

För att hitta möjliga

så krävs

så vet man att en bil

mer mil på väg än i många

stor del beroende

samt en åldrande

kostnader

till vård och omsorg
rullar

av bil i

som påverkar

fordon

som möjligt

2021 att alla nya personbilar

skall

vara miljöklassade.
Kan man hitta ett sätt att minska
och ekonomi,

samtidigt

Sammanslagning
motionen
mellan
finns

av olika

verksarnheter

är en fråga som dislcuteras
SKR och kommunal),

det vägval

göra, större

över hela kornmunen.

till

inom

för att kunna
sainmarföållna

att en större del av medarbetarens
flexibelt

bilkörande

så är det bra för personal,

som god vård och omsorg

arbetstid

skall

större enheter
ramen

miljö

erbjudas.
som föreslås

för heltidsresan

erbjuda

heltider

enheter

är ett scenario,

blir resurspass

i

(avtal

i framtiden

så

ett aru'iat är

som kan läggas ut
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Datum

KommunIedningskontoret

2021-02-24

Kostnadsjämförelser
utgå ifrån

med andra koini'nuner

är de jämförelser

arbete, de enskilt

största parametrarna

personaltätliet.

Aldreberedningens

inför

kan koinina

framtiden

större boende

tenderar

av verksamheten.

om hyror

Bengtsfors

koini'nun

hyreskostnaden

personaltäthet

i avtalen

boenden

etföeter

som erläggs

på strategier

och kostnader.

Nya

och större möjligliet

AB

till

för

granskas

till Bengtsfors

att

sitt

och

så kan både hyresnivåer

med Bengtsforshus

för det boende

för personal

arbete med att ta fram förslag

att ge mer effektiva

för särskilda

får varje år inför

är kostnaden

att påverka

anpassningar
I frågan

går att göra och ett underlag

som budgetberedningen

men också

komi'nun.

Slutsatser
Saiui'nantaget
kräver

så är den utredning

kompetens

tjänster

ocli tid, det är 'fullt möjligt

som koininunfullmäktige

Ett beslut

om gränsdragning

fattas och även beslut

Förvaltningens

som motionärerna
beslutar

föreslagit

att upphandla

omfattande

denna tjänst

och
eller

utreda.

till den parlamentariska

beredningen

behöver

om finansiering.

förslag

till

beslut

Alternativ
Kornmunfullmäktige

beslutar

att anta motionen

beslutar

att motionen

och anslår xxxxx

kronor

översynen.
Alternativ
Kornmunfullmäktige
koinmunfullmäktiges

äldreberedning

är besvarad

genomför

verksamhet.
Alternativ
Koinmunfullmäktige

Kommunchef

beslutar

att avslå motionen.

utifrån

en utredning

att
om framtida

för

BENGTSFORS
KOMII/IUN
Kommunstyrelsen
MOTION

till 'förvaltningen

2021-D2-l9
UTREDNING
Total

IVO verksamheten.

omplanering

Hyror

inom

av kostnaderna

säbo,

för vårdtagare,

Kostnad

leasingbilar,

Planering
Detta

av resor

säbo,

hemtjänst,

bemanningsgruppen,

kostnad

hyra,

säbo-hemtjänst,
finns

service,

drivmedel,

(körjournaler).

bemanningsgruppen

företag

i vår kommun

(internutbildning).

som har stor

området.

är att skapa

Trygghet

är med

en trygg

och gör ett uppföljningssystem.

och säker

äldrevård.

för de anställda.

Vi är en landsorstkommun,
Kavla upp ärmarna

Christer

IVO.

( Värmland).

Bra om IT-avdelningen
Syftet

inom

personalkostnader,

Kostnad

Sammanslagning

Diatieplanbefeckn:

Andråasson

Nore Johansson

ingen

och tänk

statsorts

på Bengtsfors

/- Q.' x-/*a,

kommun.
bästa.

erfarenhet

på

