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Information KS-SOU

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

1.Informationen godkänns

2.Utskottet yrkar på att ekonomiavdelningen måste säkerställa en skriftlig
ekonomiredovisning månadsvis för sektor stöd- och omsorg kan redovisas.
Yrkandet skickas vidare till Kommunstyrelsen. Utskottet ställer sig bakom yrkandet.

3. Utskottet upplyser kommunstyrelsen att vid ett nytt utbrott av Covid-19 så
kommer det ekonomiska resultatet påverkas i negativ riktning. Det finns inga
ytterligare medel avsatta.

4.Utskottet ger sektor stöd- och omsorg uppdraget att återkomma med en mer
detaljerad jämförelse och analys av jämförelsetal i Kolada under hösten 2022

Ärendebeskrivning

a) Verksamhetsbesök - Vammarhöjden
Enhetschef Kristian Hellström och Kerstin Johansson informerar om
Vammarhöjdens verksamheter. På korttidsavdelning så är det svårt med
rekrytering. Lokalerna är omoderna och ett stort behov finns av att anpassa
och renovera dessa.
Utifrån Lex Mariaärende så arbetar verksamheten med utformade och
förtydligande av arbetssätt för att minska framtida risker.
Det är fortfarande höga sjukskrivningstal och svårt att rekrytera vikarier.
Detta utifrån att anställda följer gällande riktlinjer vid förkylningssymtom.

b) Ekonomiuppföljning och statistik
Sektorchef Marie Schmid redogör för det ekonomiska läget. Prognosen visar
fortsatt på ett positivt resultat. Då sektorn inte har någon ekonom så blir
prognosen något osäker, då uppföljning sker på övergripande nivå.

Sektorchef Marie Schmid redogör för aktuell statistik uppdaterad sista
november. Den visar på ett högre tryck gällande antalet korttidsplatser på
Östergården samt ett ökat tryck inom hemtjänsten. Det finns 287
trygghetslarm i bruk. Där har antalet larm som genererat besök hos brukaren
ökat till 618. Sammantaget ökar dessa parametrar arbetstrycket inom sektor
stöd- och omsorg vilket är kännbart.
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Yrkande
Carina Thuresson (M) yrkar på att ekonomiavdelningen måste säkerställa att
en skriftlig ekonomiredovisning måndsvis för sektor stöd- och omsorg kan
redovisas. Utskottet bifaller yrkandet.

c) Tillsyner, inspektioner och yttranden
Inget nytt att redovisa under denna punkt.

d) Aktuellt läge i sektorn
Sektorchef Marie Schmid redogör för att det finns 7 individer som står i kö för
särskilt boende. Dessa placeringar kommer vid behov verkställas på
Östergården innan 3-månadersgränsen gått ut.
Rekrytering pågår av undersköterskor, sjuksköterskor samt fysioterapeut.
Detta utifrån att ordinarie personal ska vara föräldra- samt studielediga.
Enhetschef Mi Carlsson har under rekrytering av enhetschef till hemtjänsten i
Gusum, Ringarum samt äldreboendet i Gusum även tagit detta
ansvarsområde. Rekryteringen har dragit ut på tiden. Utifrån detta så behövs
det nu stöttning innan nyanställd ersättare finns på plats.

Utbildningspaket håller på att utformas utifrån att det finns interna vikarier
som kommer bli inlasade som saknar utbildning. Sektorn arbetar också aktivt
med att se över externa rekryteringar av vikarier.

e) Covid -19
Sektorchef Marie Schmid beskriver ett mer oroligt läge utifrån den nya
varianten av Covid -19. I nuläget finns det ett konstaterat fall hos en anställd
som blivit smittad av den äldre varianten.
Det har utarbetats en åtgärdsplan om nya smittofall uppträder i
verksamheterna, så samtliga verksamheter kan säkra upp och vidta snabba
åtgärder.
Det finns tillgång till snabbtester som används flitigt. Tillgången av
skyddsutrustning ses över och fylls på eftersom rekommendationen är att
ligga på minst 3 månaders lager.
Smittskydd Östergötland kommer 2021-12-08 ut med uppdaterad information
om eventuella nya riktlinjer.
Nhela Ali (S) föreslår att utskottet upplyser Kommunstyrelsen om att det
ekonomiska resultatet inom sektorn kommer påverkas i negativ riktning vid
ett eventuellt nytt utbrott av virus. Utskottet bifaller detta förslag.
Nhela Ali (S) informerar också om att fortsatt försiktighet vid möten bör
fortlöpa. I möjligaste mån så fortsätter utskottet med distansmöten men det
går även att delta på plats om så önskas.
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f) Analys av resultat i Kolada
Kvalitets- och utvecklingsstrateg Anna-Lena Udenius och Myndighetschef
Louise Skymnevik redogör för jämförelsetal utifrån strukturella och
ekonomiska förutsättningar. Kolada grupperar här liknande kommuner med
Valdemarsviks kommun. Detta innebär att det kan vara andra kommuner
som är mest lika i år jämfört med andra år. Det är i nuläget svårt att göra
någon analys av resultatet då man inte har tidigare resultat att jämföra med.
Avsaknad av ekonom inom sektorn är också en försvårande parameter.

Vid revisorernas granskning under året 2020 framkom en rekommendation
att titta på och jämföra liknande kommuner. Planen är att under 2022 skapa
en form för strukturerad redovisning inom respektive verksamhetsområde
som bygger på analyser i relation till liknande kommuner. Underlaget
innehållande stapeldiagram kommer att läggas upp i Fileshare. Där kommer
resultaten läggas in vid varje tillfälle nya jämförelsetal rapporteras. (Gå in via
följande sökväg. Fileshare-politiker-KSSOU-Koladastatistik)

Utskottet ger sektor stöd- och omsorg uppdraget att återkomma med en mer
detaljerad jämförelse och analys under hösten 2022 då nya siffror inkommit i
Kolada.

g) Uppföljning av svar till revisionen
Utifrån revision som genomfördes år 2020 så har sektor stöd- och omsorg
vidtagit olika åtgärder. En handlingsplan har utformats under 2021. Det är ett
pågående intensivt arbete. Redovisning under föregående punkt f) hör till en
av åtgärderna. En annan åtgärd att satsa på chefsutbildningar som löper
över flera år. Under 2021 har fokuset varit på arbetsrätt. Kommande år ligger
fokuset på ledarskapsfrågor. Sektorn gör också en genomlysning av
kompetensförsörjningen framåt och hur man genomför externa
annonseringar på ett attraktivt sätt.
Individ- och familjeomsorgen redovisar hög omsättning av personal. Där har
en genomlysning bland annat visat på att man vill ha närmare stöd från sin
chef. Utifrån detta så har en organisationsförändring genomförts med
förstärkning av chefsresurs.

h) Information statsbidragen 2021
Projektledare Linda Andersson informerar om pågående insatser utifrån 4
erhållna statsbidrag

· Äldreomsorgslyftet ca 4.07 miljoner kr 2021

· Återhämtningsbonus 248 000 kr 2021

· God vård 4,3 miljoner kr 2021

· Motverka ensamhet och stöd vid demens 730 000 kr

i) Övrig information
Ingen övrig information redovisas på dagens sammanträde.
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Sammanträdestider 2022

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

1. Sammanträdestider för kommunstyrelsens stöd- och
omsorgsutskott antas.

Ärendebeskrivning
Kommufullmäktige har 2020-03-30 §27 beslutat att sammanträdestider för
kommande år ska antas av kommunfullmäktige vid sammanträde innan
sommaruppehåll.
Kansliet har tagit fram förslag till sammanträdestider 2022 för
kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott.

Protokollsanteckning
Carina Thuresson (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Sammanträdesdag för KS-SOU 2022 har ändrats från tisdagar till måndagar. Det
borde både ha nämnts i handlingen samt kommunicerats av ordföranden som en
information.
Motiveringarna som lämnas upplevs vara att det passar vissa enskilda ledamöter
bättre. 
Att ändra sammanträdesdag så sent inför det nya året kan innebära svårigheter att
delta i utskottsmöten och utföra uppdraget som är att företräda våra skattebetalare.
Carina Thuresson

Beslutsunderlag

Skrivelse med sammanträdestider 2022
_ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Akten
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Frågor

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Inga övriga frågor ställs på dagens sammanträde.

_ _ _ _ _ _ _
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