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Vård- och omsorgsnämndens årsanalys 2018
Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat årsanalys för år 2018
som avser vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde.
Årsanalysen 2018 överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-05, Dnr
VOO 2019/0016 med bilaga vård- och omsorgsnämndens årsanalys
2018.

Barnets bästa
Under verksamhetsåret har hänsyn tagits för att ge stöd, service och
omvårdnad till barn som finns i verksamheten.

Konsekvenser för personer med funktions-nedsättning
I det uppdrag som vård- och omsorgsnämnden och dess förvaltning
har ingår att verka för att ge stöd, service och omvårdnad för
personer med funktionsnedsättning. Detta sker dels genom att
individuella insatser beviljas och utförs av verksamheten dels i den
förebyggande verksamheten.
I årsanalysen framgår det att på flera områden bedrivs en
verksamhetsutveckling som syftar till att öka kvalitén och ge en god
service och omvårdnad riktad till personer med
funktionsnedsättning.

Ärendet
Verksamheten har bedrivits utifrån vård- och omsorgsnämndens
beslutade Verksamhetsplan med internbudget för 2018. Vård- och
omsorgsnämnden och dess förvaltning arbetar strukturerat och
utvecklingsmålen följs löpande. Ett aktivt arbete för att uppnå fastställda
utvecklingsmål har pågått parallellt med utvecklingsarbete och löpande
verksamhet. De av nämnden fastställda utvecklingsmålen med fokus på
inflytande, delaktighet och service har i huvudsak uppnåtts med gott
resultat.
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Verksamhetsplaner fastställs och följs upp på alla nivåer i organisationen
och inom ramen för det systematiska förbättringsarbetet pågår
kontinuerlig uppföljning av verksamheternas kvalitet.
Vård- och omsorgsnämndens huvudfokus är individens behov av stöd,
service och omvårdnad och på individnivå sätts mål och måluppfyllelsen
följs systematiskt enligt IBIC - modellen (Individens Behov I Centrum).
Förvaltningens arbete har vidare fokuserats på strategiskt arbete med
kompetensförsörjning och ekonomisk hållbarhet.
I Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen som redovisas i vård- och
omsorgsnämndens sammanträde i mars lämnas mer omfattande
redovisning av nämndens kvalitetsarbete.
Det bedöms finnas en god systematik i den interna kontrollen.
De ekonomiska förutsättningarna för året innebar fortsatt arbetet med
effektiviseringar i befintlig verksamhet under 2018 och ett tydligt
långsiktigt fokus på förändringar utifrån kommunfullmäktiges treårsplan.
Årets resultat är plus 61,9 mnkr vilket motsvarar 3,28% av
kommunbidraget. Årets resultat fördelas med plus 26,6 mnkr i SoLverksamheten, plus 30,4 mnkr i LSS- verksamheten och plus 4,9 mnkr
för gemensamt för vård och omsorg.
Investeringarna uppgick till 7,0 mnkr vilket är 3,1 mnkr lägre än vad som
budgeterades för året.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
att godkänna upprättad årsanalysen 2018 samt att överlämna
årsanalysen 2018 till kommunstyrelsen.

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

