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KS-SOU §16 Nämnd.2022.2

Justerare

..........
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Information KS-SOU

A) Verksamhetsbesök IFO

B) Verksamhetsbesök LSS

C) Ekonomi
- Månadsuppföljning
- Statistik

D) Redovisning av årets statsbidrag

E) LSS-översyn

F) Film om tillsynsinsatser

G) Aktuellt i sektorn

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

1. Informationen godkänns.

Ärendebeskrivning

A. Verksamhetsbesök IFO
Verksamhetschef Sandra Gullberg på Individ och familjeomsorgen beskriver
hur verksamheten är organiserad.Hon ansvarar för barn och unga, vuxen
samt råd och stöd. Hon trycker på att samverkan med skola och elevhälsa,
vårdcentral och BVC, arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen samt
andra kommuner är av stor vikt för att få ett helhetsgrepp runt klienter.
Hon beskriver att det är svårt att sätta en ekonomisk prognos. Den största
utgiften är som regel för placeringar som ofta är svåra att planera och
förutsäga både i start och avslut.
Pågående projekt är följande:
- Intensiv familjebehandling som finansieras med hjälp av statsbidrag. Där en
barnföljare och familjebehandlare anställs.
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- Projekt runt unga med hemmasittarproblematik från 16-25 år tillsammans
med Arena Arbetsmarknad enligt "Valdemarsviksmodellen".

B) Verksamhetsbesök LSS
Verksamhetschef Stefan Bacirtzis informerar om kommunens LSS-
verksamheter som styrs av ramlagen SoL. Lagen reglerar all social
verksamhet i kommunerna. Det kan gälla stöd till barn och unga, äldre,
missbrukare och människor med funktionsnedsättning. Han beskriver daglig
verksamhet som delar lokaler, personal och resurser. Där ingår Loviza,
Serviceteamet, JK-teamet, Änggården samt Arbetsplatsförlagd daglig
verksamhet.
Den andra huvuddelen är för personer med psykisk funktionsnedsättning
som omfattar boende och sysselsättning. Dessa enheter är Änggården,
Boendestöd samt Övre Norrbacka och Träffpunkten.
Information lämnas även för Gamla landsvägen som är en särskild service
för vuxna enligt LSS. Där har personer stora behov av vård och stöd i sitt
boende. Korttidsvistelse finns också på Gamla Landsvägen även för barn
och Övre Norrbacka ger insatser utanför det egna hemmet. Utmaningar
framåt består enligt följande av:

· Komplexiteten på de nya brukare som kommer till verksamheterna är
hög och här har personal svårt att hantera situationer inom LSS.

· Handledning och fortbildning behövs framåt för att arbeta inom LSS
och inom socialpsykiatrin.

C) Ekonomi

Månadsuppföljning
Verksamhetsekonom Eva Martinsson redogör för aktuellt ekonomiskt läge.
Utfallet (79406 tkr) har blivit något högre än beräknad prognos för april ut
(75655 tkr). Detta beroende på de första månaderna av året då det var hög
sjukfrånvaro. Det ledde till mycket kvalificerad övertid samt anställning av
hyrpersonal. Statsbidragen har nu kommit men är ännu inte medräknade.

Statistik
Myndighetschef Louise Skymnevik redogör för aktuell statistik. Några
inrapporteringar saknas från externa verksamheter. Kompletterande statistik
kommer att redovisas på kommande utskott 2022-08-22.

D) Redovisning av årets statsbidrag
Linda Andersson projektledare presenterar ett av årets statsbidrag med
namnet "Projekt Återhämtning". Föredrar gör Ulrika Wallin som vanligtvis
arbetar som undersköterska på Nattpatrullen samt Emelie Svensson som
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arbetar som undersköterska på Östergården. Slutrapporten kommer att
kommuniceras ut i olika steg enligt en plan, där Kommunstyrelsens sociala
omsorgsutskott är det första steget. Efter det kommer resultatet att tas upp i
FÖSAM samt bland enhetschefer för genomgång.

Målsättningen för projektet är att ta fram konkreta förslag på åtgärder som
kan öka förutsättningar för återhämtning för medarbetare inom stöd- och
omsorgssektorn. Framförallt har projektet fokuserat på schemaläggning och
heltidstjänstegöring med förhoppningen att ta fram förslag som kan leda till
att medarbetare inom stöd och omsorg kan arbeta färre helger och på så sätt
få bättre återhämtning. Målet var också att presentera siffror på hur
möjligheten till återhämtning ser ut idag, samt ringa in det som medarbetare
och chefer upplever som problemområden när det gäller återhämtning.
Resultatet delas in i 3 steg:

1. Möjliga omedelbara förändringar
2. Möjliga förändringar i närtid
3. Möjliga förändringar i framtid

De redovisar även en kostnadsberäkning för vad olika förändringar kan
kosta.

E) LSS-översyn
Kvalitets- och utvecklingsstrateg Anna-Lena Udenius informerar om LSS-
översyn. Utvecklingspedagog för LSS-boenden John Hansson har genomfört
översynen. Han har intervjuat LSS-handläggare och gjort en översyn av
önskemål om olika stöd och boenden. Utredningen konstaterar att det finns
boenden som är dåligt anpassade som bör avvecklas samt behov av ny
gruppbostad finns. Ett konkret förslag är under utarbetning. Processen är inte
klar ännu men förvaltningen återkommer med ett underlag efter sommaren.
Nhela Ali (S) påtalar vikten av att underlaget bör vara politiken tillhanda
senast 15 augusti för budgetberedning.

F) Film om tillsynsinsatser
Myndighetschef Louise Skymnevik visar en film som informerar om tillsyn
med telefon, trygghetskamera eller besök. Det vanligaste är tillsyn via telefon
där hemtjänsten ringer vid bestämda tidpunkter. Om ingen svarar så prövar
man att ringa igen. Om inte kontakt kan etableras åker man ut och
kontrollerar personen. Tillsyn med kamera sker också vid bestämda
tidpunkter. Fördelen med detta är att personen inte blir störd. Det är till stor
fördel för de som behöver tillsyn på natten. Den sista åtgärden är besök i
hemmet vid bestämda tidpunkter.
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G) Aktuellt i sektorn
Myndighetschef Louise Skymnevik beskriver arbetet med att få in
sommarvikarier. Bemanningsenheten arbetar kontinuerligt med frågan.
Verksamheterna arbetar fortsatt med att få in digitala hjälpmedel. Life Care
systemet är infört. Verksamheterna arbetar också kontinuerligt med
avvikelsehantering för att förändra, förbättra och säkra kvaliteten i
verksamheten.

Beslutet skickas till
Sektorchef
Akten
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SVO arbetsplan 2022-23 samt årsberättelse

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen.

1. Kommunstyrelsen godkänner Samråd vård och Omsorgs (SVO:s)
arbetsplan gällande 2022-23 och årsberättelse för 2021.

Ärendebeskrivning
Samråd Vård och Omsorgs arbetsplan beskriver Region Östergötlands och
länets kommuners gemensamma arbetsområden för 2022-23 inom
samverkansområdet hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst.

Arbetsplanen är framtagen gemensamt mellan länets kommuner och Region
Östergötland. Nära vård är ett övergripande fokusområde för allt SVO-arbete.
Även perspektiven om kompetensförsörjning, e-hälsa och FoU ingår som
övergripande delar i arbetet. Tre skeden i livet/livsfaser; att växa upp, mitt i
livet och åldras, kan kräva delvis olika strategier och utgör de tre
fokusområden i SVO:s arbete.

Årsberättelse för 2021 beskriver det gemensamma arbetet under 2021,
utifrån gällande arbetsplan.

Beslutsunderlag
Region Östergötlands beslutsunderlag samt arbetsplan och årsberättelse
daterat 2022-04-07. (RÖ2022-2775)

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Akten
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Sammanträdestider 2023

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

1. Sammanträdestider gällande 2023 för kommunstyrelsens stöd- och
omsorgsutskott antas.

· 2023-01-26

· 2023-02-20

· 2023-03-20

· 2023-04-17

· 2023-05-15

· 2023-09-11

· 2023-10-09

· 2023-11-06

· 2023-12-04

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2020-03-30 § 27 beslutat att sammanträdestider för
kommande år ska antas av kommunfullmäktige vid sammanträdet innan
sommaruppehållet.

Kansliet har tagit fram förslag till sammanträdestider 2023 för
kommunfullmäktige och kommunstyrelse.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunstyrelsens utskott antar
sina egna sammanträdestider. Utskotten beslutar om sina
sammanträdestider efter att tiderna har antagits för kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige antog sina sammanträdestider 2022-05-02.

Beslutsunderlag
Förslag till sammanträdestider 2023

Beslutet skickas till
Ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott
Sektorchef Stöd och Omsorg
Akten
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Ny Korttidsverksamhet LSS

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

1. Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott beslutar att förslag
gällande ny korttidsverksamhet LSS går på återremiss för vidare
utredning. En detaljerad kostnadskalkyl samt inhämtning av synpunkter
från personal och brukare ska kompletteras till befintligt material.

Yrkande
Torvald Karlsson (C) yrkar på att låta förslaget gå på återremiss då det
saknas material för att ta ett igångsättningsbeslut av en ny
korttidsverksamhet LSS. Den ska kompletteras med en detaljerad
kostnadskalkyl samt inhämtning av synpunkter från personal och brukare.

Beslutsordning
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott beslutar enligt Torvald
Karlssons (C) yrkande att låta förslag till ny korttidsverksamhet gå på
återremiss för kompletteringar.

Ärendebeskrivning
Det finns behov av en ny verksamhet för korttidstillsyn och korttidsvistelse
enligt LSS § 9.6 och 9.7 i kommunen. Lämplig lokal för detta, är efter
ombyggnation Lovisebergsskolans gamla matsal. Behovet av ny
korttidsverksamhet är stor då den nuvarande verksamheten inte kan uppfylla
de krav på standard och kvalitet som lagstiftningen kräver. Den nya
korttidsverksamheten kommer att kunna ta emot flera individer samtidigt
vilket innebär fördelar för såväl de individer som ska vistas där som för
synergieffekter i verksamhetens utformning. Den nya korttidsverksamheten
innebär också att kommunen kan erbjuda insatsen i egen regi istället för att
köpa den av andra utförare.

Beslutsunderlag
Skrivelse "Ny korttidsverksamhet LSS, 2021-09-16"
Kostnadskalkyl
Arbetsritning
Beslutet skickas till
Sektorchef
Kvalitets- och utvecklingsstrateg
Verksamhetschef
Akten
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Frågor

Inga övriga frågor ställs på dagens sammanträde.
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