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Information KS-SOU

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

1. Informationen godkänns.

2. Årsplaneringen för verksamhetsbesök revideras.

3. Ekonomisk månadsuppföljning per augusti månad
godkänns.

Ärendebeskrivning

A) Verksamhetsbesök
Torvald Karlsson (C) och Ulla Wallering Fall (S) har besökt särskilda
boendet Ringgården samt hemtjänsten i Ringarum och redogör för
sina intryck.

Enhetschef Mi Carlsson redogör för sina verksamhetsområden inom
särskilda boenden i Gusum och Ringarum, samt hemtjänsten i
Gusum och Ringarum.

B) Tillsyner, inspektioner och yttranden
Sektorchef Marie Schmid informerar om följande:

Revisionen granskar denna vecka sektor Stöd och Omsorg.
Uppdraget är att undersöka om det finns förutsättningar att följa
budget. Granskning av styrdokument, analyser och processer samt
intervjuer med anställda kommer att ske.

C) Aktuellt läge i sektorn
Sektorchef Marie Schmid informerar om följande:

- Det finns i dagsläget ingen konstaterad eller misstänkt Covid-19
smitta i kommunens verksamheter. Dock råder hög sjukfrånvaro både
bland ordinarie personal och vikarier på grund av annan sjukdom,
främst förkylningar. Arbetet i verksamheterna löper på men
personalen är utmattad på grund av Covid-19.

- Vårdcentralen bistår kommunen med testning av Covid-19.
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- Vikariesituationen under sommaren har varit bra.

- LSS- verksamheterna har bedrivits under andra former på grund av
Covid-19. Nu sker en anpassad återgång av verksamheterna så som
Daglig verksamhet och Dagverksamhet för demens.

- Förberedelse för upphörande av det generella besöksförbudet vid
kommunens särskilda boenden pågår.

- Chefsorganisationen inom äldreomsorgen har ändrats och ser ut på
följande sätt:

Särskilda boenden
Vammarhöjden, 37demensplatser, 10 korttidsplatser - enhetschef
Kerstin Johansson, bitr. Peter Appelqvist
Åldersro 12 platser - enhetschef Liisa Hoikkala
Gusums äldreboende 12 platser, - enhetschef Mi Carlsson

Hemtjänsten
Bäckadal 2 grupper - enhetschef Liisa Hoikkala
Gryt 1 grupp - enhetschef Liisa Hoikkala
Storgatan 2 grupper - enhetschef Cathrine Karlsson
Gusum1 grupp - enhetschef Mi Carlsson
Ringarum 1 grupp - enhetschef Mi Carlsson

Nattpatrull - enhetschef Cathrine Karlsson

Boendesamordnare - enhetschef Liisa Hoikkala

Utskottets ledamöter enas om att årsplaneringen för
verksamhetsbesök revideras på följande vis:

Verksamhet Besök
Åldersro, Bäckadal, hemtjänsten Gryt Oktober
Vammarhöjden, Daglig verksamhet, Demensvård November
Hemtjänsten Storgatan, Nattpatrull December

D) Ekonomi
Sektorchef Marie Schmid och ekonom Lotta Burström redogör för
följande:

Månadsstatistiken redogörs.Sektorn beräknas redovisa ett underskott
på drygt 7,7 mnkr, ett något förbättrat resultat än vad som tidigare
beräknats. Vad extrakostnaderna blir på grund av Covid -19 är ännu
oklart. Kommuen har sökt ersättning om drygt 6 mnkr på grund av
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ökade covid-19 kostnader. Det är dock oklart hur mycket kommunen
får ersättning för.

Individ- och familjeomsorgen prognostiseras redovisa ett större
underskott, 3,7 mnkr, än vad som tidigare beräknats. Det beror på
minskade intäkter från Migrationsverket samt ökade kostnader
genom inhyrd personal. Enheten har haft vakanta tjänster, vilka nu till
viss del har tillsats.

Under augusti månad är antal larm bland hemtjänsten fortfarande
högre än tidigare. Ökningen bedöms till stor del bero på oro bland
brukarna då de har mindre sociala besök på grund av Covid-19.

Antalet boende på särskilt boende har sjunkit under året men börjar
öka något under september.

Antal hemtjänsttimmar och antal inskrivna i hemsjukvården har ökat
från juni till augusti. Det beror på demografin i kommunen där
innevånarna har ett ökande vårdbehov.

Antal ärende och timmar inom LSS - personlig assistens har minskat
jämfört med juli.

Evakuering av Ringgården pågår och ska vara slutförd under
september. Beräknad ekonomisk effekt nås främst under nästa år.

E) Övrig information
Inget att rapportera.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
Enhetschefer inom äldreomsorgen sektor Stöd och Omsorg
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Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

1. Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott ställer sig
bakom åtgärdsplanen.

Ärendebeskrivning
Med anledning av det ekonomiska läget har kommunstyrelsen 2020-
05-04 § 112 uppdragit utskotten att via åtgärdsplanen för en ekonomi
i balans tidsätta åtgärder, bedöma förväntad besparing och vid de fall
det behövs politiskt ställningstagande bereda detta till
kommunstyrelsen. Utskotten ska även redovisa arbetet och lämna
eventuella beslutsförslag till kommunstyrelsen.

För sektor Stöd- och omsorgs del bedöms att när åtgärderna enligt
planen är genomförda, kommer budgetanpassningarna på cirka 5,7
mnkr innebära en budget i balans 2020.

Beslutsunderlag
Åtgärdsplan för Sektor Stöd- och omsorg 2020-09-15.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Frågor

Stefan Kemle (LPo) frågar om det finns handsfree i hemtjänstbilarna.

Sektorchef Marie Schmid tar frågan med sig.

_ _ _ _ _ _ _
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