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Information KS-SOU

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.

A) Tillsyner, inspektioner och yttranden
Inom sektorn pågår i dagsläget tre olika tillsyner.

· Tillsyn av arbetsmiljöverket inom hemtjänstens område.

· Tillsyn av IVO gällande Covid-19, i huvudsak inom MAS:ens
område.

· Revisionens övergripande granskning av sektorn.

Utskottet ska få återrapportering på tillsynerna när de är färdiga.

B) Aktuellt läge i sektorn
Det nationella besöksförbudet på SÄBO har hävts. Sektorn har upprättat
lokala rutiner för besök, som bygger på frivillighet. Närstående har
uppmanats att förvarna när de ska besöka samt att alltför många inte ska
komma samtidigt. På plats erbjuds de besökande handsprit och munskydd.
Information har spridits via hemsidan samt via personlig kontakt till de
närstående.

Bitr. Enhetschefen på Vammarhöjden har begärt tjänstledigt i 6 månader för
att testa annat arbete. En rockad har skett internt inom sektorn för att lösa
vakansen.

Sektorn arbetar med en utredning avseende möjligheten till ett
"hemgångsteam", en funktion som ska arbeta med planering för brukare som
kommer tillbaka från regionen.

Med anledning av evakuering av Ringgården är de övriga boendena i
dagsläget välfyllda.

Regionen har flaggat för att fukt förekommer på Vammarhöjden och att det
finns ett renoveringsbehov på de rum som kommunen hyr. En dialog pågår
med regionen avseende hur frågan ska lösas.

C) Ekonomi
De Covid-relaterade kostnaderna beräknas i dagsläget till ca 8,5 mnkr. Än så
länge har ca 6,6 mnkr av kostnaderna återsökts från staten. Den totala
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prognosen år 2020 för sektorn, där Covid-kostnaderna är inräknade, ligger
idag på -4,7 mnkr.

D) Delårsrapport
Socialchef Marie Schmid informerar om delårsrapporten för sektor Stöd- och
omsorgs del.

E) Biståndsbedömning - äldreomsorg
Biståndshandläggare Susanne Nordlöf informerar om
ärendehandläggningen av biståndsbedömning inom äldreomsorgen.

F) Ny socialtjänstlag
År 2023 planeras en ny socialtjänstlag träda i kraft. Ett slutbetänkande har
under hösten upprättats. Utredningen föreslår i lagen bland annat följande:

· Mer förebyggande och lättillgänglig socialtjänst.

· Övergripande planering och planering av insatser.

· Kunskapsbaserad socialtjänst.

· Möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående
behovsprövning.

G) Övrig information
Inget lyfts.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Ramavtal för ungdomshälsa mellan Region Östergötland och
Östergötlands kommuner

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts förslag

1. Kommunstyrelsen godkänner Ramavtal för ungdomshälsa i
Östergötland mellan Region Östergötland och Östergötlands
kommuner med start 2021-01-01.

Ärendebeskrivning
Ungdomshälsan bedrivs i samverkan mellan Region Östergötland och länets
kommuner. Detta avtal är övergripande för Östergötlands län och reglerar parternas
uppdrag och gemensamma ansvar för verksamheten på ungdomshälsan i
Östergötland.

Det övergripande målet för Ungdomshälsan är att främja hälsa och förebygga fysisk
och psykisk ohälsa, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa, samt värna om ungas
rättigheter. Arbetet ska utgå utifrån en psykosocial, psykologisk och medicinsk
helhetssyn.

Grunden till detta ramavtal utgörs av ”Överenskommelse om samverkan kring barn
och unga i Östergötland”. Samverkan mellan huvudmännen är centralt för den unge
och i förekommande fall dennes närstående. Kontakt med verksamheten ska
upplevas som en sömlös samverkan med effektiv samordning av insatser.
I detta avtal ändras åldersgruppen till 13-21 år. Det tydliggörs också att det
gemensamma namnet för verksamheten ska vara Ungdomshälsa och att
verksamheten ska arbeta med utveckling av digitala verktyg. Insatser för
personer med intellektuell funktionsvariation inkluderas. Uppföljning kommer
göras årligen via LGVO:s ansvarsområde Att växa upp.

Beslutsunderlag
Beslutsunderlag från Region Östergötland daterad 2020-09-25
Ramavtal för ungdomshälsa i Östergötland mellan Region Östergötland och
Östergötlands kommuner 2021-01-01--2022-12-31

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

1. Redovisningen godkänns.

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

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Svar på frågor

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

1. Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning
Stefan Kemles (LPo) fråga om det finns handsfree i kommunens
hemtjänstbilar.
Svar: Finns i de allra flesta bilarna idag. De få bilar som är utan kommer
succesivt bytas ut.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Frågor

Följande frågor ställs under dagens sammanträde.

Torvald Karlsson (C):

· Lyfter frågan om sekretessförsäkran/tystnadspliktsförsäkran för de
förtroendevalda.

· Lyfter frågan om utbildning/föreläsning om utskottets roll och ansvar,
de förtroendevaldas roll samt tonen/diskursen.

Sekreteraren åtar sig att ta med sig frågorna till kommunstyrelsen då de är
relevanta för styrelsen i sin helthet.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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