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Information KS-SOU

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts
beslut

1. Informationen godkänns.

2. Utskottet beslutar att lyfta fråga vidare till
Kommunstyrelsen gällande krav på att
begära vaccinationspass av anställda som
arbetar inom Stöd och Omsorgs
verksamheter.

Ärendebeskrivning
A) Verksamhetsbesök
Enhetschef Stefan Bacirtzis redogör för
verksamheterna Loviza, Serviceteamet, JK-teamet
Änggården, Arbetsplatsförlagd daglig verksamhet,
Änggården, Boendestöd, Övre Norrbacka och
Träffpunkten samt Korttidsvistelse. Verksamheterna
regleras i stort av lagarna LSS (Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade) samt SOL
(Socialtjänstlagen).
En redogörelse för personligt ombud ges. Det är en
tjänst som är avtalad med Norrköpings kommun och
delas av fyra personer.

B) Ekonomi
Sektorchef Marie Schmid redogör för det ekonomiska
läget. Utfallet gällande september är inte färdigställt
ännu. Dock så visar prognosen på ett fortsatt gott
resultat och inga större förändringar går att redovisa
från föregående månad. De riktade statsbidragen till
äldreomsorgen är en bidragande orsak till att sektor
Stöd och Omsorg kan redovisa ett positivt ekonomiskt
resultat.

Sektorchef Marie Schmid redogör för aktuell statistik.
Hans Andersson (M) ställer fråga runt resultatet
gällande köpta insatser inom verksamhetsområde
funktionsnedsättning och hur många brukare de
siffrorna berör. Marie Schmid återkommer med exakta
siffror till nästa utskottsmöte.
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C) Tillsyner, inspektioner och yttranden
Inspektion från IVO gällande arbetet under
Pandemiperioden är pågående.
En Lex Maria utredning är pågående gällande
bristande omvårdnad.

D) Aktuellt läge i sektorn
Ny enhetschef för IFO börjar den 18 oktober. Hon
heter Sandra Gullberg. Arbete med att förbereda
introduktion för henne pågår.
Louise Skymnevik kommer fortsatt att arbeta med
SOL och LSS-beslut, samverkansuppdrag samt
kvalitetsarbete inom socialtjänsten.
Mi Carlsson är fortsatt tillförordnad chef för Hälso och
Sjukvården.
Utifrån det uppkommer brist på en chef totalt i
organisationen och rekrytering behöver påbörjas
efterhand.
Ett besvärligt läge råder då sektorn saknar ekonom.
Ny rekryteringsomgång påbörjas då föregående
omgång inte gav något utfall.
Verksamheterna inom sektor Stöd och Omsorg
återgår successivt till normalläge men med ett fortsatt
högt säkerhetstänk.
Ett fortsatt arbete med statsbidragen kommer ge
möjligheter att utveckla schemaläggning samt utbilda
aktivitetsledare inom äldreomsorgen.

E) Covid -19
Återgång till normalläge i verksamheterna sker med
stor försiktighet. Vaccinering med en tredje dos
påbörjas. Målgruppen är 80 år och äldre som har
hemsjukvård, hemtjänst eller befinner sig på
äldreboende. Kommunen kommer genomföra
vaccinering för de individer som inte kan ta sig själva
till vårdcentral.
Sjukfrånvaro hos personal är fortfarande en
besvärande faktor då den ligger högt. Dock är det bra
att man följer rekommendationerna att stanna hemma
vid sjuksymtom och noggranna med att ta prover för
att utesluta Covid-19 smitta.
Fler möten genomförs fysiskt men i större lokaler och
med genomförda riskbedömningar.
Verksamheterna följer SKR:s rekommendationer
gällande ovaccinerad personal. Där kan kommunen
som arbetsgivare inte vara tvingande.
Hans Andersson (M) lyfter fråga om krav på
vaccinationspass inom samtliga verksamheter och om
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man inte är vaccinerad så kan man bli omplacerad till
andra arbetsuppgifter. Han ser det som ett sätt att
säkerställa att personal är skyddad med vaccin.
Utskottet beslutar att ta frågan vidare till
Kommunstyrelsen.

F) Övrig information
Ingen övrig information lämnas under dagens möte.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Ny korttidsverksamhet LSS

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts
beslut

3. Kommunstyrelsens stöd- och
omsorgsutskott uppdrar till sektor stöd och
omsorg att ta fram förslag och
kostnadskalkyl för att starta en ny
verksamhet för korttidstillsyn och
korttidsvistelse enligt LSS 9.6 i Lovisebergs-
skolans tidigare matsal. Detta för att
undersöka om det finns en ekonomisk fördel
att bedriva det i kommunal regi.

Ärendebeskrivning
Det finns i kommunen behov av en korttidsverksamhet
enligt LSS. Idag köper sektorn insatsen av annan
aktör samt bedriver en verksamhet som inte helt är
förenlig med lagstiftarens intentioner. I samma
verksamhet kan också korttidstillsyn då erbjudas.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Sektor Stöd och Omsorg 2021-09-16.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Sektorchef
Akten
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Motion - Vård -och omsorgsboende

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts
förslag

4. Kommunfullmäktige anser motionen
besvarad.

Sammanfattning
Landsbygdspartiet oberoende (LPo) inkom 2019-09-
02 med en motion gällande behov av uppdatering av
boendeutredningen samt förslag om boendeformer. I
svar på motionen framgår att boendeutredningen har
uppdaterats samt redogörelse för boendeformer.

Ärendebeskrivning
Boendeutredningen uppdaterades med aktuell
demografisk bild och redovisades för KS
beredningsgrupp den 5 oktober 2020. Utredningen
visar på ett samlat behov av två boenden i
kommunen. Erfarenheter visar tydligt på önskemål
från målgruppen om att bo i Valdemarsviks tätort.
Detta blir uppenbart då äldre som erbjuds boende på
något av de mindre boendena (Gusums äldreboende
och Åldersro) ofta avböjer erbjudandet.

En beredningsgrupp finns för att arbeta med frågan
om utveckling av Vammarhöjden. Arbetet med
Vammarhöjden har resulterat i en slutrapport kring
Vårdsamverkan/Nära vård som ligger helt i linje med
den nationella omställningen till Nära vård.
Fastighetens utveckling hanteras av en styrgrupp som
just nu har en dialog med Region Östergötland om de
ekonomiska förutsättningarna för en eventuell
gemensam utveckling.

Placering för renovering av Ringgården är beslutad
och ska upphandlas. Kommunen har för avsikt att
renovera Ringgården för att skapa ett mer tillgängligt
och ändamålsenligt boende. Samarbetet med
Riksbyggen har avslutats och handlingar har
överlämnats till kommunen.
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När det gäller Trygghetsboende har dialog förts med
privata fastighetsägare men ännu har inte någon
kunnat uppfylla de krav som finns på en sådan
boendeform.

Beslutsunderlag
Motion från Landsbygdspartiet oberoende 2019-09-02
Skrivelse från sektor Stöd och Omsorg 2021-06-30
Boendeutredning, uppdaterad 2020-10-05

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Motion - Kartläggning av LSS verksamhet

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts
förslag

5. Kommunfullmäktige beslutar att anse
motionen besvarad.

Sammanfattning
Vänsterpartiet inkom 2020-01-27 med en motion
gällande kartläggning och redovisning av kommunens
LSS-verksamhet. I svar på motion bifogas sedan
tidigare, till KS, redovisad kartläggning samt
beskrivning av efterfrågad information.

Ärendebeskrivning
Kartläggning
En kartläggning av samtliga LSS-verksamheter i
Valdemarsviks kommun redovisades till KS 2020-08-
17 samt KS-SOU 2020-11-10, se bilaga 1 och 2.
Fördelning KS-SOU och SMN
För alla ärenden gällande enskilda individer
(myndighetsutövning, behovsbedömningar, beslut om
insats, uppföljning av beslutad insats, anmälan och
processer med andra myndigheter etc) ansvarar
social myndighetsnämnd. För områden som gäller
utförarverksamhet
(verksamhetsplanering/uppföljning/kvalitet etc)
ansvarar KS-SOU.
Rätts- och försäkringsskydd för enskilda
Personer som bor i bostad med särskild service
förväntas ha en egen hemförsäkring. Inom ramen för
den kan möjlighet till rättsskydd finnas, precis som för
andra medborgare. Precis som andra medborgare kan
den enskilde även omfattas av andra försäkringar
genom t ex organisationer och föreningar.
Personer som har insatser enligt LLS omfattas av
kommunens ansvars- och olycksfallsförsäkring.

Beslutsunderlag

Motion från Vänsterpartiet 2020-01-27
Skrivelse från sektor Stöd och Omsorg 2021-07-06
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Dokument "Redovisning av verksamheten Stöd vid
funktionsnedsättning till KS 2020-08-17"
Dokument "Redovisning av verksamheten Stöd vid
funktionsnedsättning till KS-SOU 2020-11-10, del II"
_ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Motion - Säkerställa språkkunskap i anslutning
till anställning inom äldreomsorgen

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts
förslag

6. Kommunfullmäktige beslutar att anse
motionen besvarad.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna inkom 2020-10-26 med en
motion gällande språkkunskaper hos personal inom
äldreomsorgen. I motion föreslås bland annat att
införa språktester. I svar på motionen anges andra
åtgärder som ska syfta till samma målsättning utan att
införa sådana tester.

Ärendebeskrivning
I Socialstyrelsens allmänna råd om kompetens inom
äldreomsorg är "förmåga att förstå, tala, läsa och
skriva svenska" ett av många områden som nämnts.
Goda kunskaper i språket är viktigt när det gäller
såväl förutsättningar att kunna kommunicera med de
äldre, med kollegor och samverkanspartners men
också för att kunna ta del av skriftliga rutiner och
instruktion samt för att kunna formulera sig tydligt i
journaldokumentation.

Vid rekrytering sker urval utifrån personens
förkunskaper och personliga egenskaper. Rekryterare
träffar/samtalar ofta med personen vid flera tillfällen i
samband med eventuell anställning. En utmaning i
rekryteringen har ibland varit det bristfälliga antal
sökande vilket gjort att kravet på språkkunskaper har
blivit eftersatt.
När det gäller bedömningen av anställda
medarbetares kunskaper i svenska språket så är
respektive chefs ansvar att bedöma om medarbetaren
har den kompetens som krävs när det gäller såväl
språk som andra kunskaper. Detta sker både i det
dagliga arbetet och vid utvecklingssamtal mellan
medarbetare och chef. Behov av kompetensutveckling
ska formuleras i en plan för medarbetaren.
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Inom verksamheten finns ett arbete med språkombud
men som på senare tid har blivit lite eftersatt.
Språkombudens funktion är att stödja medarbetare
med begränsade språkkunskaper att utveckla sin
svenska. En ny satsning på detta ska ske under våren
då ett antal medarbetare ska utbildas till språkombud
inom ramen för Äldreomsorgslyftet.

Inom ramen för de statliga medlen för satsning inom
äldreomsorgen 2022 ska också ett antal medarbetare
utbildas inom omvårdnadsyrket. Här finns också
möjlighet att gå språkutbildning i "yrkessvenska".

Under en tid anordnades interna utbildningsinsatser i
"vårdsvenska" för medarbetare inom sektorn. Detta
föll väl ut men upphörde då aktuell lärare inte längre
hade möjlighet att hålla i undervisningen. En sådan
utbildning kan troligen återupptas när konsekvenserna
av pandemin avtar.

Beslutsunderlag
Motion från Sverigedemokraterna 2020-10-26
Skrivelse från sektor Stöd och Omsorg 2021-07-06

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Frågor

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts
beslut

Inga övriga frågor lyfts under dagens sammanträde.
_ _ _ _ _ _ _
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