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g) Covid -19, lägesrapport
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KS-SOU §6 Nämnd.2022.2

Justerare

..........

..........

Information KS-SOU

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

A) Verksamhetsbesök hemsjukvården

Enhetschefen för hemsjuvården informerar om verksamheten. Torvald
Karlsson (C) samt Carina Thuresson (M) är kontaktpolitiker för
verksamheten.

Nyligen har en fysioterapeut anställts på rehabavdelningen. I dagsläget är
åtta personer anställda på avdelningen.

Enheten har haft under en period en hög sjukfrånvaro samt
föräldraledigheter, vilket har lett till en ansträngd situation bland personalen.

Enheten har påbörjat ett arbete gällande utvecklingen av hemgångsteamet
samt att fördjupa samarbetet med regionen inom nära vård.

B) Ekonomi

- Månadsuppföljning

Månadsstatistiken per januari månad redogörs.

- Årsbokslut

Ekonomichefen redogör för de preliminära siffrorna från årsbokslutet 2021.
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Justerare

..........

..........

I de preliminära siffrorna visar sektorn ett positivt resultat om cirka 7,2 mnkr.
Resultatet beror dels på statsbidrag samt att Ringgården är evakuerat med
anledning av den planerade renoveringen.

C) Tillsyner, inspektioner och yttranden

Sektorchefen informerar. IVO har en pågående tillsyn om medicinsk vård och
behandling för äldre på särskilda boenden. Tillsynen är gentemot regionen
men kommunen är även involverad då det riktar sig mot de äldre på särskilda
boenden. Syftet med tillsynen är att ge god och säker vård till brukarna.

D) HME-enkäten

Myndighetschefen informerar om 2021 års HME-enkät för sektorns del. Totalt
har 193 anställda svarat. Sammanfattningsvis visar enkäten att många
upplever en ansträngd och stressad arbetssituation.

Bedömningen gör att den upplevda stressen beror bland annat på
pandemiläget som har inneburit en ökad belastning för omsorgens
verksamheter sedan pandemin startade.

E) Verksamhetsberättelse - Årsredovisning 2021 och internkontrollplan

Sektorchefen informerar om det framtagna förslaget till årsredovisning för år
2021 inom stöd- och omsorgsutskottets verksamhetsområde samt den
sektorvisa måluppfyllelsen.

4(9)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-02-21

KS-SOU §6 Nämnd.2022.2

Justerare
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..........

Sektor stöd och omsorg har 2021 präglats mycket av den pandemi som
råder. Situationen var besvärlig under våren, men förbättrades under sommar
och tidig höst för att åter ta fart under slutet av året. Vård- och
omsorgsverksamhet för äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning
är de verksamheter som påverkas mest. Regelbunden kontakt med
smittskydd, regionen och övriga kommuner i länet har skett för att hela tiden
hålla verksamheterna uppdaterade på aktuell situation samt arbete med
försiktighetsprinciper.

Förhoppningarna är stora att 2022 ska bli ett år där pandemin har mindre
påverkan på medarbetare och verksamheter. Ett år där återhämtning och
kvalitetsarbete är i fokus. Möjligheterna är särskilt goda tack vare de
statsbidrag som finns för året. De möjliggör utökad bemanning, utveckling av
verksamhet för äldre och kompetenshöjande insatser för medarbetare.
Förhoppningen är att under året kunna genomföra en del av de
utbildningsinsatser som pandemin har bromsat. Påbörjad chefsutbildning
fortsätter under året och så även arbetet med
kompetensförsörjningsstrategin. Fortsatt arbete med digitalisering och e-
tjänster för att förbättra och effektivisera vård och omsorg för medborgare
och medarbetare.

En genomgång sker utifrån måluppfyllelsen i årsredovisningen.

F) Resultat från enkät från sommarvikarier 2021

Myndighetschefen informerar om enkätresultat från sommarvikarierna år
2021. Totalt har 64 personer svarat. Sammanfattningsvis visar
enkätresultatet positiva svar från sommarvikarierna. Dock ansågs
arbetsbelastningen vara hög.
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Justerare
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G) Covid-19 lägesrapport

Sektorchefen informerar. Det finns en viss smittspridning inom
verksamheterna. Det är just nu en hög frånvaro bland personalen, vilket
beror på bland annat förkylningar och vård av barn. Bemanningsläget är
svårt och en extra resurs till bemanningsenheten har blivit tillsatt för att täcka
upp behovet.

Den 25 februari kommer en utvärdering om verksamheternas
smittsskyddsåtgärder göras utifrån nya nationella rekommendationer.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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KS-SOU §7 KS-SO.2022.5

Justerare

..........

..........

Riktlinje/vägledning LSS

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts förslag

Kommunstyrelsen antar riktlinjer/vägledning för handläggning och insatser
enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Förvaltningen uppdras att förtydliga underlaget inför kommunstyrelsens
sammanträde gällande beskrivning av lagparagrafer.

Yrkanden

Nhela Ali (S) yrkar på tillägget att förvaltningen uppdras att förtydliga
underlaget inför kommunstyrelsens sammanträde gällande beskrivning av
lagparagrafer.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskottet godkänner att förslaget i sin
helhet och Nhela Ali (S) tilläggyrkande ställs under proposition. Efter ställda
propositioner finner ordföranden att utskottet beslutar enligt båda.

Ärendebeskrivning

Sektor stöd och omsorg har upprättat riktlinje/vägledning för handläggning
och insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Riktlinjen/vägledningen rör myndighetsutövning som fattar beslut enligt Lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och de verksamheter
som verkställer insatser enligt samma lag. Syftet med riktlinjen är att vägleda
och bidra till en rättssäker handläggning och att ge stöd i att tolka rådande
regelverk. Ett syfte är också att bidra till god samverkan mellan kommunens
verksamheter, enskilda, rättsliga företrädare och närstående samt samverkan
inom kommunen och med andra aktörer som är aktuella för målgruppen.
Riktlinjen ska syfta till att skapa samsyn om utredning, beslut och utförande
av insatser för både den som tar emot stöd (den enskilde), myndighet,
utförare och medborgare.
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LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande
och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor. Insatserna skall
anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt
tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att
leva ett självständigt liv. Vid upprättandet av riktlinjen/vägledningen har
särskilt beaktats att dessa inte ska begränsa enskildas rätt till individuell
bedömning om rätt till insatser.

Synpunkter på riktlinjen/vägledningen har inhämtats från FUB (föreningen för
barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i
Söderköping/Valdemarsvik). I svaret från FUB finns inga kommentarer på
innehållet i riktlinjen/vägledningen utan endast generella synpunkter på
kommuners upprättande av riktlinjer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor stöd- och omsorg 2022-01-28
Riktlinje/vägledning för handläggning och insatser enligt lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS
Inhämtade synpunkter från FUB

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Sektorchefen Stöd- och omsorg
Kvalitet- och utvecklingsstrategeten
Akten
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Justerare

..........

..........

Frågor

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Nya frågor

Skriftligt inlämnat i förväg av Carina Thuresson (M):

- Har vi idag några utskrivningsklara på sjukhus som vi inte har kunnat ta
hem till boende med hemtjänst/inte kan erbjuda korttidsplatser/boende?
Svar: Alla utskrivningsklara som har erbjudits korttidsplatser har kunnat tas
emot.

- Har vi under 2021 haft några utskrivningsklara kvar på sjukhus?
Svar: I få fall har någon dags fördröjning skett. I de fallen har det handlat
bland annat om att olika hjälpmedel, exempelvis säng i hemmet, inte har
kunnat levererats i tid. Det kan också berott på att hemtjänstens insats inte
har kunnat verkställas direkt.

- Om vi har haft utskrivningsklara utifrån ovanstående- har det utkrävts
någon ekonomisk reglering enligt överenskommelsen med Regionen?
Svar: Ingen ekonomisk reglering till regionen har skett.

- Föreslår att det ska läggas till i statistiken som redovisas varje månad om
antal utskrivningsklara på sjukhus samt summan om ekonomisk reglering
har skett.
Svar: Efter diskussion kommer utskottets ledamöter överens om att
statistiken ska redovisas var sjätte månad.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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