TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(2)

Sektor arbete, trygghet och omsorg
Diarienummer: OAN.2016.164
Datum: 2016-10-18
Sektorchef Ebba Sjöstedt
E-post: Ebba.Sjostedt@ale.se
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Ansökan om utvecklingsmedel för effektiviseringsåtgärder
Ett växande Ale ställer nya krav på kommunen att förändras i samma takt. Kommunens budget
för 2017 är bygger på att Ale kommun arbetar annorlunda och mer effektivt så att det finns
utrymme att utvecklas. Kommunen ska finansiera mer av verksamheten direkt och minska hur
mycket av investeringar som finansieras av lån. Det innebär att alla verksamheter behöver se över
hur de kan arbeta mer effektivt.
Det finns ett utvecklingsstöd som kommunen avsatt om 30 miljoner kronor. De 30 miljonerna ska
användas under 2017 för utveckling och omställning inför kommande år.
Sektorn har arbetat intensivt med att hitta förslag på mer effektiva och gränsöverskridande
arbetssätt. Sektorn har valt att främst fokusera på åtgärder som berör bemanning, sjukskrivningar,
att hitta effektiva digitala lösningar samt hemmaplanslösningar.
Förvaltningens beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att tilldela
utvecklingsstöd enligt prioriteringsordning i bilaga "Sammanställning av ansökningar om
utvecklingsstöd OAN".
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Bakgrund
Ett växande Ale ställer nya krav på kommunen att förändras i samma takt. Kommunens budget
för 2017 är bygger på att Ale kommun arbetar annorlunda och mer effektivt så att det finns
utrymme att utveckla Ale. Kommunen ska finansiera mer av verksamheten direkt och minska hur
mycket av investeringar som finansieras av lån. Det innebär att alla verksamheter måste ändra sitt
sätt att arbeta, eftersom pengarna måste användas mer effektivt.
Det finns ett utvecklingsstöd som kommunen avsatt om 30 miljoner kronor. De 30 miljonerna ska
användas under 2017 för utveckling och omställning inför kommande år. Kommunfullmäktige tar
beslut om tilldelning av utvecklingsstöd i december.
Ansökningar
De förslag på åtgärder som sektorn skrivit fram berör ett flertal områden. I förslag till nämndplan
2017 lyfter sektorn att medarbetarna är den i särklass viktigaste resursen och arbetet med att säkra
personalförsörjningen kommer att prioriteras under 2017. Detta knyter även an till det fortsätta
arbetet med "Stolt omsorg - med omtanke och lust".
Alla sektorns verksamhetsområden har på olika sätt utmaningar som handlar om
personalförsörjning. Flera föreslagna åtgärder innebär förändringar gällande bemanning och
organisering. Även försök att arbeta med sjukfrånvaro på nya sätt lyfts fram.
Ett stort åtgärdspaket för individ- och familjeomsorgen ingår för att skapa en stabil organisation
som består av ökad bemanning, omorganisering samt arbete med hemmaplanslösningar. Åtgärder i
form av hemmaplanslösningar har tagits fram inom flera verksamhetsområden.
Sektorns presenterar även ett paket med åtgärder som syftar till att hitta effektiva digitala lösningar
för att rusta organisationen för framtiden.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Sektorns bedömning är att föreslagna åtgärder är nödvändiga för att nämndens verksamheter ska
kunna ställa om och möta befolkningstillväxten och de behov som kommuninvånarna har.
Sektorns bedömning
Sektorn föreslår nämnden att besluta om att ansöka om utvecklingsstöd enligt bifogad skrivelse
"Sammanställning av ansökningar om utvecklingsstöd OAN".
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