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Information KS-SOU

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Informationen godkänns.

Ärendebeskrivning

a) Verksamhetsbesök LSS
Sektorchef Marie Schmid redogör för LSS och verksamhetens
gruppbostäder.

Kontaktpolitiker Jessica Ek (S) och Kurt Olsson (SD) har haft möte med
enhetschef Linda Andersson och redogör för sina intryck.

b) Ekonomi
Ekonom Lotta Burström och sektorchef Marie Schmid informerar om
följande:

- Månadsstatistik för augusti och juli. Ser bland annat en ökning av antalet
beviljade hemtjänsttimmar, ökad beläggning på korttidsboenden samt ökade
kostnader för IFO-placeringar.

- Prognosen visar på ett plusresultat för sektorn. Anledningen är de riktade
statsbidrag som kommunen fått till äldreomsorgen. Stöd vid
funktionsnedsättning är den enda verksamhet som visar ett negativt resultat i
prognosen vilket beror på en placering som tillkommit under året.

c) Delårsrapport
Sektorchef Marie Schmid redogör för delårsrapporten.

d) Tillsyner, inspektioner och yttranden
Sektorchef Marie Schmid redogör för följande:

- Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska genomföra en nationell
granskning av hur äldreomsorgen har fungerat under pandemin.
Granskningen ska främst inriktas på hälso- och sjukvårdsområdet med en
genomgång av sjukvårdsjournaler.

- Arbetsmiljöverket har precis avslutat en granskning av hemsjukvården och
hemtjänsten i Bäckadal. Granskningen har genomförts för att ta del av de
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rutiner som finns gällande hot och våld. Granskningen har resulterat i
förbättringar av rutiner och planer.

e) Aktuellt läge i sektorn
Sektorchef Marie Schmid redogör för följande:

- Trots att det var svårt att få tag på vikarier till sommaren har det under
omständigheterna fungerat. Läget har varit ansträngt med hög belastning
och övertid för personalen på grund av många sjukskrivningar.

- Sektorn genomför riskanalyser för att se över möjligheterna att öppna upp
mellan enheter i syfte att lätta på personalsituationen.

- Rekryteringar har gjorts under sommaren. Sandra Gullberg tillträder som ny
chef för IFO den 18 oktober. Tjänsten som enhetschef för hälso- och
sjukvården efter Carin Olofsson är fortsatt vakant då den person som skulle
tillträda tackat nej. Mi Carlsson tillträder som tillförordnad enhetschef för
hälso- och sjukvården under fortsatt rekrytering.

- Sektorn ska återfå ansvaret över färdtjänsten. Det finns inga handläggare
inom sektorn idag som tidigare har arbetat med färdtjänsten. En utbildning
kommer därför hållas och sedan görs en fördelning av arbetsuppgifter utifrån
de behov som finns.

- Kvalitetsarbeten pågår tack vare de riktade statliga medlen. Det handlar
bland annat om arbetssätt och förstärkningar inom äldreomsorgen, förstärkt
bemanning av sjuksköterskor till äldreboenden, förstärkning på
korttidsboenden samt förbättrad avvikelsehantering. Sektorn ska även söka
den så kallade återhämtningsbonusen som är ett statsbidrag för att främja ett
hållbart arbetsliv inom vård och omsorg. En utredning ska göras om
arbetstidsmodeller utifrån medarbetarnas önskemål om att jobba färre
helger. Nhela Ali (S) ställer frågan om medarbetarnas scheman och delade
turer. Marie Schmid svarar att medarbetarna har möjlighet att lägga in
önskemål om sitt schema. Det är fler medarbetare som lyft önskemålet om
färre helger än om färre delade turer, som redan är väldigt få. Ulla Wallering
Fall (S) lyfter vikten av att få bort kravet på att jobba varannan helg i syfte att
göra yrket med attraktivt. Jessica Ek (S) betonar vikten av att ha en dialog
med medarbetarna i frågan.

Carina Thuresson (M) frågar sektorchef Marie Schmid om sektorekonom
Lotta Burström ska sluta. Marie Schmid svarar att Lotta ska sluta i oktober.
Det pågår en rekrytering men det har varit få sökande och ännu färre
sökande med behörighet.
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f) Covid -19
Sektorchef Marie Schmid redogör för att det i dagsläget inte finns några fall i
sektorns verksamheter. Situationen har även varit bra under sommaren.
Däremot har frånvaron varit stor bland personalen eftersom de stannat
hemma vid minsta symtom. Det har varit en stor förbrukning av
skyddsmaterial vilket märks på kostnadsnivåerna. Sektorn är fortsatt
försiktiga med fysiska möten och håller i med både digitala möten och
utbildningar.

Nhela Ali (S) frågar om vaccineringen bland personal. Marie Schmid svarar
att alla som börjar arbeta som vikarier får erbjudande om vaccin. Alla har inte
hunnit bli färdigvaccinerade när de börjat arbeta. Torvald Karlsson (C) frågar
om det uppstått någon situation där personal inte vill arbeta med
ovaccinerad personal. Marie Schmid svarar att hon inte känner till att det
dilemmat funnits inom sektorn men att det finns önskemål från brukare om
att all personal ska vara vaccinerad.

g) Övrig information
Nhela Ali (S) informerar om HVB Fyrbylund som Region Östergötland har
gemensamt med regionens 13 kommuner. Det pågår diskussioner om att
minska antalet platser på boendet från 8 till 7 samt erbjuda ungdomar upp till
20 år insatser jämfört med idag då ungdomar upp till 17 år erbjuds insatser.
Kommunerna har inte fått någon kostnadsbild över ändringen. Carina
Thuresson (M) frågar hur beläggningen sett ut och Nhela Ali (S) svarar att
boendet varit fullt i perioder.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten

5(6)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-07

KS-SOU §22 Nämnd.2021.10

Justerare

..........

..........

Frågor

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

Vid dagens sammanträde ställs följande frågor:

Torvald Karlsson (C) frågar om någon vet vad som händer på f.d.
Björkbacken i Gusum.
Sektorchef Marie Schmid svarar att hon pratat med Stadsmissionen och att
de skulle återkomma igen nu efter sommaren. Hon har inte fått några fler
synpunkter.

Nhela Ali (S) frågar om de som bor på f.d. Björkbacken kommer behöva
insatser från kommunen.
Marie Schmid svarar att tanken är att boendet ska fungera som en
"mellanstation" där människor får stöd för att planera sina liv. Samtidigt går
det inte att utesluta att de stannar i kommunen och behöver stöd.

Torvald Karlsson (C) frågar om kommunen för diskussioner med
fastighetsägare i kommunen kring frågan om vilka som flyttar hit.
Marie Schmid svarar att sektor Stöd och Omsorg inte har den kontakten för
tillfället. Nhela Ali (S) inflikar att kommundirektören meddelat att dialog ska
föras med hyresvärdar i kommunen för att se över frågan om sk social
dumpning.

Kurt Olsson (SD) frågar sektorchef Marie Schmid, på grund av den
pågående rekryteringen, om tjänsten som sektorsekonom behövs och lyfter
önskan om en intern rekrytering.
Marie Schmid svarar att sektorsekonomen är ett mycket viktigt stöd. Sektorn
har den största budgeten i kommunen med många snabba förändringar och
ett intensivt ekonomiarbete. Hon betonar att alla har möjlighet att söka
tjänsten, även de som redan arbetar i kommunen.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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