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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-01-24

KS-SOU §1 Nämnd.2022.2

Justerare

..........

..........

Information KS-SOU

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

1. Informationen godkänns.

Ärendebeskrivning

A) Verksamhetsbesök
Sektorchef Marie Schmid, kvalitets- och utvecklingsstrateg Anna-lena
Udenius och Louise Skymnevik redogör övergripande för sektor Stöd- och
omsorg och dess verksamheter. Efter organisationsförändring inom IFO så
har förutsättningar till uppföljning förbättrats. Det finns stora möjligheter till ett
strategiskt kvalitetsarbete. I nuläget ses styrdokument och riktlinjer över. Det
ska leda till att sektorn organiseras som en mer sammanhängande enhet.
Målformuleringar ska också kopplas till värdegrunden som gör den lättare att
följa upp.

Kvalitets- och utvecklingsstrateg Anna-lena Udenius redogör för en ny
kompetensförsörjningsstrategi som är påbörjad. Den har tillkommit utifrån
rekommendationer från senaste revision. Den ska leda till säkerställande av
kompetenser. Nhela Ali (S) frågar hur det ser ut framåt med bemanningen?
Sektorchef Marie Schmid berättar att inom en 3-årsperiod så är det hög
pensionsavgång. Det rör sig om ca 25 personer.

Bättre struktur runt rapporteringsskyldighet och avvikelserapportering är
under utarbetning. Det finns planer på att utbilda samtliga medarbetare i
ämnet. Denna insats kommer ge ett bra underlag för fortsatta
kvalitetsförbättringar och resultatanalyser.

Kvalitets- och utvecklingsstrateg Anna-Lena Udenius informerar om att ett
årshjul utarbetas inom förvaltningen. Den ska innehålla olika insatser samt
uppföljningar.

Sektorchef Marie Schmid informerar om verksamhetsplanens tre
övergripande mål enligt följande:

1. Nära vård. Sofia Johansson (MAR) är projektledare för denna
stora satsning. Det finns arbete som är genomfört i regionen
som nu ska implementeras i hela förvaltningen.

2. Ringgården och Vammarhöjden. Upphandling av ombyggnation
på Ringgården läggs ut inom kort ut. Det pågår ett intensivt
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Justerare

..........

..........

arbete tillsammans med Fastighetskontoret. Vammarhöjden är
under fortsatt utredning som den tillfälliga beredningen
genomför.

3. Samverkan preventiva insatser. Här arbetar man för tillfället
med skolan. Ett exempel på detta är föräldrawebben där även
vårdcentralen deltar. Inom regionen pågår också arbete runt
barn och unga. Här tittar man på olika samverkansmöjligheter
för att kunna nå familjer i ett tidigt skede.

B) Ekonomiuppföljning
Sektorchef Marie Schmid informerar om följande:

-Arbetet med bokslutet pågår och inga siffror finns att presentera än.

-Månadsstatistiken för december månad redogörs.

C) Tillsyner, inspektioner, yttranden
Inget att rapportera.

D) Indexuppräknade taxor
Sektorchef Marie Schmid redogör för årlig indexuppräkning gällande avgifter
inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning (enligt Social-
tjänstlagen 2001.453) samt avgifter och ersättning vid insatser enligt LSS
(Lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshinder.

E) Covid -19, lägesrapport
Sektorchef Marie Schmid redogör för aktuellt läge i sektorn. Under julhelgen
så var det ett acceptabelt läge inom verksamheterna. Vid nyår så uppstod ett
mycket allvarligt bemanningsläge med hög frånvaro och svårigheter att
rekrytera vikarier. I nuläget så är alla typer av övriga aktiviteter inställda. Alla
som kan är ute i omsorgsarbete. Det är ett laborerande med resurser och hur
man kan använda extraresurser. I nuläget är det inga smittade brukare på
särskilda boenden och inom hemtjänsten. Folkhälsomyndighetens nya
restriktioner följs fortlöpande upp

Beslutet skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-01-24

KS-SOU §2 KS-SO.2021.53

Justerare

..........

..........

Motion - Följer kommunens LSS-verksamhet lagen?

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts förslag

1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Sammanfattning

Moderaterna inkom 2021-08-30 med motion som efterfrågar om kommunens
LSS-verksamhet följer lagen. I motionen ställs ett antal konkreta frågor som
besvaras i denna skrivelse, där det beskrivs hur verksamheten följer
lagstiftningen.

Ärendebeskrivning

1. Har alla inom LSS en individuell plan?

Nej i Valdemarsviks kommun är det endast ett fåtal personer som har en
individuell plan. Det är idag ca 65 personer som har insatser enligt LSS,
varav ungefär hälften av dessa har beslut om endast en insats. Generellt är
individuell plan vanligast för enskilda som har flera insatser enligt LSS och då
med syftet att knyta ihop olika delar i den enskildes tillvaro. Idag erbjuds alla
möjlighet att få en individuell plan, information om detta ges av handläggare i
kontakt med den enskilde samt att det finns med som en del på
ansökningsblanketten. En broschyr, riktad till personer med LSS-insatser, ska
tas fram för att förtydliga möjligheten och nyttan med individuell plan.

2. Har alla möjlighet till individanpassade aktiviteter/fritidsaktiviteter (ej daglig
verksamhet) ?

Ja, i insatsen bostad med särskild service ingår kultur och fritid och
verksamheterna bedöms ha den bemanning som behövs för att tillgodose
behov av fritid. Fritidsaktiviteter kan utföras i grupp eller enskilt. Även för de
enskilda som har beslut om insatserna personlig assistans, kontaktperson
eller korttidsvistelse utanför hemmet är möjligheterna till fritidsaktiviteter
goda.

3. Hur är utbildningsnivån och finns det behov av kompetenshöjning av
personalen inom kommunens LSS-boenden?
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-01-24

KS-SOU §2 KS-SO.2021.53

Justerare

..........

..........

Inom kommunens LSS-boenden är flertalet medarbetare utbildade
undersköterskor, vilket idag är den utbildning som är beslutad ska gälla för
tillsvidareanställning i kommunens LSS-verksmaheter. Vikarier har mer sällan
den utbildningen utan får introduktion och vissa inslag av utbildningsinsatser.
En målsättning är att det i varje verksamhet ska finnas minst en utbildad
stödpedagog. Stödpedagog är en eftergymnasial utbildning som är särskilt
utformad för att arbeta inom LSS-verksamhet. Idag finns det stödpedagoger i
vissa boenden och i andra är det medarbetare som är under utbildning. De
flesta stödpedagoger finns idag inom daglig verksamhet. Inom LSS-området
finns en utvecklingspedagog (socionom) vars uppdrag är att medverka i
planering och handledning samt att bistå med utbildning till verksamheterna.
Inom sektorn har ett arbete påbörjats med att upprätta en aktuell
kompetensförsörjningsplan, där LSS-verksamhetens kompetens,
kompetensbehov och kompetensplanering ska klargöras.

4. Hur är utbildningsnivån och finns det behov av kompetenshöjning av
kommunens LSS-handläggare?

LSS-handläggarna är utbildade socionomer och har utöver det fått särskilt
riktad utbildning inom LSS. Grund- och fortsättningskurs om LSS samt
särskild utbildningsinsats för personlig assistans. Utöver det sker fortbildning
och omvärldsbevakning fortlöpande. Handläggarna har också handledning
och tillgång till juridisk konsultation vid behov.

Beslutsunderlag

Motion "Följer kommunens LSS-verksamhet lagen?"

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-01-24

KS-SOU §3 KS-SO.2021.71

Justerare

..........

..........

Årsplanering och kontaktpolitiker KS SOU 2022

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

1. Årsplaneringen 2022 för kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott
antas.

2. Kontaktpolitiker för 2022 utses.

Ärendebeskrivning
Nedan anges när enhetschef kommer till utskottet för att presentera sin
verksamhet och svara på frågor från utskottet. Innan enhetschefen besöker
utskottet förväntas kontaktpolitikerna besöka verksamheten. Besök i
verksamheten planeras med enhetschef. Kontaktuppgifter till respektive
enhetschef tillhandahålls av kansliet. Beroende på aktuellt läge med
pandemin Covid -19 kan besök komma att ske digitalt.

Sammanträde Område Enhetschef Kontaktpolitiker

2022-01-24 Stöd och omsorg Marie Schmid

2022-02-21 Hemsjukvården Mi Carlsson Carina Thuresson
Torvald Karlsson

2022-03-21 MAS, MAR Sofia Johansson Carina Thuresson
Lena Borgman Nhela Ali
Fred

2022-04-21 IFO Sandra Gullberg Torvald Karlsson
Ted Starkås

2022-05-16 LSS Stefan Bacirtzis Ulla Wallring Fall
Per-ola Birgersson

2022-08-22 LSS Liisa Hoikkala Jesper Juhlin
Kurt Olsson

2022-09-12 Gusums Äldre- Joakim Lehman Nhela Ali
boende Kurt Olsson
Hemtjänst Gusum
Hemtjänst Ringarum
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-01-24

KS-SOU §3 KS-SO.2021.71

Justerare

..........

..........

2022-10-03 Åldersro Annelie Skoglund Jessica Ek
Hemtjänst Gryt Stefan Kemle
Hemtjänst Valdemarsvik öst&väst

2022-10-31 Vammarhöjden Kerstin Johansson Ulla Wallring Fall
Kristian Hellström Per-Ola Birgersson

2022-12-05 Nattpatrull Cathrine Karlsson Carina Thuresson
Hemtjänst Valdemarsvik syd&nord Jesper Juhlin

Enhetschef ska vid besök hos utskottet redovisa:

· Fotografier på verksamhetslokaler och var verksamheten är
lokaliserad

· Personalläge; nuläge, sjuktal, täthet och framtid

· Vikariesituationen, hur det ser ut

· Aktuella frågor i verksamheten

· Ekonomi

· Resultatuppföljning, åtaganden och verksamhetsmål

· Trender och tendenser inom verksamheten

· Redovisning av värdegrundsarbetet på enheten

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott
Sektorchef
Enhetschefer
Akten
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Sammanträdesdatum

2022-01-24

KS-SOU §4 KS-SO.2022.1

Justerare

..........

..........

Patientsäkerhetsberättelse 2021, patientsäkerhetsplan 2022

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts förslag

1. Kommunstyrelsen antar upprättad patientsäkerhetsberättelse för
2021 och patientsäkerhetsplan för 2022.

Ärendebeskrivning
Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR och medicinskt ansvarig
sjuksköterska, MAS har utifrån patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659)
upprättat patientsäkerhetsberättelse och patientsäkerhetsplan för hälso- och
sjukvården.
Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur arbetet genomförts under 2021
med fokus på kvalitet och patientsäkerhet. Patientsäkerhetsplanen för 2022
beskriver områden att arbeta med och strategierna för hur det ska
genomföras.

Nytta för patienten
Att i patientsäkerhetsberättelsen sammanställa hur det systematiska arbetet
har genomförts under 2021 ger indikationer på resultat som ska observeras
under 2022 inom det egna vårdgivaransvaret och i samverkan med externa
parter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor stöd och omsorg 2022-01-10
Patientsäkerhetsberättelse 2021 och patientsäkerhetsplan 2022.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommustyrelsen
Akten

9(10)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-01-24

KS-SOU §5 Nämnd.2022.8

Justerare

..........

..........

Frågor

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Kommunsekreterare Monica Magnusson ställer fråga runt kontaktpolitikers
telefon och e-postadressuppgifter på kommunens hemsida. Det är ett
önskemål som inkommit från Demokratiberedningsgruppen. Utskottet vill ha
mer information om hur det ska presenteras på kommunens hemsida.

Carina Thuresson (M) frågar om hur avtal med hyresvärdar har
omförhandlats. Sektorchef Marie Schmid berättar att inga omförhandlingar
har skett då inga avtal har sagts upp utan möjligheten till förlängning av
avtalet har använts.

Kurt Olsson (SD) frågar hur långt processen runt Ringgården kommit.
Upphandlingsunderlag som Fastigheter arbetat fram är nu i slutfasen. Snart
läggs det ut så intressenter kan lägga anbud.

_ _ _ _ _ _ _
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