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Information KS-SOU

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Informationen godkänns.

Ärendebeskrivning

a) Verksamhetsbesök
Enhetschef Mi Carlsson redogör för sina hemtjänstområden Ringarum och
Gusum samt för det särskilda boendet i Gusum.

Kontaktpolitiker Nhela Ali (S) och Torvald Karlsson (C) har haft möte med
enhetschef Mi Carlsson och redogör för sina intryck.

b) Ekonomi och statistik
Sektorchef Marie Schmid redogör för det ekonomiska läget. Prognosen visar
fortfarande på ett plusresultat för sektorn.

Sektorchef Marie Schmid redogör för aktuell statistik. Antalet beviljade
hemtjänsttimmar och antalet personer som fått hemtjänst beviljad fortsätter
öka. Ökningen påverkar vikariesituationen som är svår.

c) Tillsyner, inspektioner och yttranden
Kommunen har gjort en Lex Maria-anmälan. Den egna utredningen visar på
bristande kommunikation mellan professionerna och ett arbetssätt som inte
fungerat i enlighet med gällande rutiner.

Inspektionen för vård- och omsorgs (IVO) nationella tillsyn av kommunernas
arbete i äldreomsorgen under pandemin pågår fortfarande.

d) Aktuellt läge i sektorn
Ny enhetschef på individ- och familjeomsorgen (IFO) Sandra Gullberg är på
plats. Gällande IFO går administrativa handläggaren och nämndsekreteraren
Eva Edström i pension vid årsskiftet. En efterträdare har rekryterats och Dag
Berggren börjar i mitten av november. Den andra rekryteringsomgången för
att rekrytera en ekonom till sektorn är i slutfasen.

Sektorchef Marie Schmid redogör för sektorns arbete med översynen av
arbetssätt som är igång igen. Sektorn arbetar även med resursbristen och
hur den ska hanteras och ser kontinuerligt över möjligheten att anställa och
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utbilda de som är och håller på att bli "inlasade". Arbetet med att erbjuda
undersköterskeutbildning och utbilda personalen om demens fortsätter.

e) Covid-19
I dagsläget finns ingen smitta i verksamheten. Enstaka fall har tidigare
konstaterats i hemtjänsten. Provtagning sker hela tiden och sektorn har god
beredskap om fler fall skulle upptäckas.

En tredje dos vaccin mot Covid-19 har erbjudits till boenden på samtliga
särskilda boenden samt till en del hemsjukvårdspatienter. Vaccinering mot
säsongsinfluensan påbörjas nästa vecka. Även personalen får erbjudande
om en tredje vaccindos mot Covid-19 samt säsongsinfluensan under vecka
48. Den personal som arbetar med nära vårdarbete prioriteras.

f) Övrig information
Nhela Ali (S) informerar om Samråd vård och omsorgs temakonferens 26
november.

Nhela Ali (S) informerar även utskottets ledamöter om en skrivelse som
skickats från SPF Ankaret. Skrivelsen innehåller frågor som hanterats på
kommunala pensionärs- och handikapprådets sammanträde 2021-10-27 och
hör därför inte hemma i utskottet. Utskottets ledamöter kommer överens om
att ordförande Nhela Ali (S) tillsammans med oppositionspolitiker Carina
Thuresson (M) ska företräde utskottet vid ett besök hos SPF Ankaret för att
diskutera skrivelsen och utskottets funktion.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Justerare

..........

..........

Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvården 2021

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts förslag

Kommunstyrelsen antar medicinskt ansvarigas rapport om
kvalitetsgranskningen av hälso- och sjukvården i Valdemarsviks kommun.

Ärendebeskrivning

Kvalitetsgranskningen berör hälso- och sjukvårdsinsatser, men till viss del
även insatser inom SoL och LSS eftersom det är vård, omvårdnad och
behandling som analyseras. Kvalitetsgranskningen berör särskilda
boendeformer enligt SoL och LSS samt insatser av kommunal
hemsjukvård i ordinärt boende och det är enhetens chef, ansvariga
sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut som genomfört
kvalitetsgranskningen.

Syfte
Syftet med kvalitetsgranskningen är att analysera om kommunens direktiv
och riktlinjer för hälso- och sjukvård efterlevs och identifiera hur samverkan
är uppbyggd för att observera och eliminera brister. Enhetschefer och
legitimerad personal har utifrån sina beskrivna förbättringsåtgärder tagit
fram åtgärdsplaner.

Mål
Målet för kvalitetsgranskningen är att verksamheten kontinuerligt arbetar
med framtagna åtgärdsplaner och vidareutvecklar sin verksamhet för en
god patientsäkerhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Stöd och Omsorg 2021-10-19
Rapport kvalitetsgranskning kommunala hälso- och sjukvården 2021

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Justerare

..........

..........

Godkännande av årsberättelse 2020 för Samråd vård och
omsorg (SVO)

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts förslag

Kommunstyrelsen godkänner Samråd vård och omsorgs årsberättelse för
2020.

Ärendebeskrivning

Samråd vård och omsorgs årsberättelse beskriver Region Östergötlands och
länets kommuners gemensamma arbete under 2020 inom
samverkansområdet vård och omsorg.

Årsberättelsen följer upplägget för arbetsplanen för 2020 och svarar på hur
samrådet arbetat med sina prioriterade frågor: nära vård, e-hälsa och
digitalisering, kompetensförsörjning, att växa upp samt arbete med
temakonferenser och uppföljning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Stöd och Omsorg 2021-10-25
Årsberättelse Samråd vård och omsorg 2020

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Justerare

..........

..........

Reglemente för kommunala rådet

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att skapa ett kommunalt råd. Kommunala rådet
har fokus på tillgänglighet och ersätter kommunala handikapprådet och
kommunala pensionärsrådet.

Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunala rådet daterat 2021-06-
24.

Kommunfullmäktige upphäver reglemente för kommunala handikapprådet
antagen 2012-08-27 § 60.

Kommunfullmäktige upphäver reglemente för kommunala pensionärsrådet
antagen 2012-08-27 § 59.

Ärendebeskrivning

I dagsläget finns två kommunala råd, handikapprådet och pensionärsrådet.
Genom antagande av det nya reglementet och upphävande av de tidigare
ersätter ett kommunalt tillgänglighetsråd kommunala handikapprådet och
kommunala pensionärsrådet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2021-10-28
Förslag till reglemente för kommunala rådet

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Justerare

..........

..........

Revidering av överenskommelse om samverkansavtal
gemensamt HVB

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att revidera överenskommelse om
samverkansavtal gällande gemensamt HVB.

Ärendebeskrivning

Syftet med samverkansavtalet är att kommunerna i Östergötland och Region
Östergötland ska driva ett hem för vård och boende (HVB) riktat till barn, för
att stärka samplaneringen och utveckla vården för de mest utsatta barnen.

Målsättningen med att driva ett gemensamt HVB är att genom samverkan
erbjuda ungdomar, med komplex behovsbild, en samordnad vård från Barn-
och ungdomspsykiatrin och respektive kommuns socialtjänst.

Arbetet har nu varit igång i drygt ett år och i tidigare statusrapporter och
årsrapport för verksamheten 2020 beskrivs den utmanande uppstarten och
behovet av förlängd uppstart. En genomlysning har gjorts av avtalet
tillsammans med ansvariga chefer från både regionen och kommunen som
resulterade i en gemensam bild av att avtalet i det stora hela är bra men
några justeringar föreslås. Justeringarna handlar om att höja åldersgränsen
till 20 år, justera antalet plats och budget, införa årlig uppräkning av avtalet i
enlighet med omsorgsprisindex OPI samt tydliggöra gällande eftervård.
Justeringarna föreslås för att ge långsiktigt hållbara förutsättningar för
verksamheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Stöd och Omsorg 2021-11-04
Revidering av överenskommelse om samverkansavtal gemensamt HVB
2021-10-01

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

8(10)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-09

KS-SOU §34 KS-SO.2021.64

Justerare

..........

..........

Läkarmedverkan kommunal hälso- och sjukvård

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att revidera avtalet om läkarmedverkan i
kommunal hälso- och sjukvård

Ärendebeskrivning

Avtal Läkarmedverkan kommunal hälso- och sjukvård är ett
länsövergripande avtal för läkarmedverkan mellan Region Östergötland och
de tretton kommunerna i Östergötland.

Under våren och sommaren 2021 har uppföljning av avtalet skett.
Uppföljningen har visat att avtalet inte är känt i hela länet och i alla
verksamheter. En del av de brister som påtalats kan kopplas till bristande
kännedom om avtalet. En implementering av avtalet bedöms bidra till att
kommunen och regionens ansvar blir mera känt och en ökad följsamhet för
de inblandade och att det i sin tur leder till att vissa av de punkter som
uppföljningen visat brister på kan förbättras.

Förslag till avtal har en tydligare koppling till Hälso- och sjukvårdslagen och
har ett tydligare patientperspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Stöd och Omsorg 2021-11-04
Avtal läkarmedverkan kommunal hälso- och sjukvård 2021-10-01

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Justerare
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Frågor

Inga frågor ställs vid dagens sammanträde.
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