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Innehållsförteckning

Paragrafer Ärendemening Sidnr

KS-SOU §24 Information KS-SOU

a) Verksamhetsbesök Åldersro, hemtjänst Gryt,
Valdemarsvik öst och Valdemarsvik väst

b) Ekonomi
- Delårsrapport
- Augustiuppföljning
- Statistik

c) Aktuellt i sektorn

d) Samordningsförbundet

3 - 4

KS-SOU §25 Frågor 5
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KS-SOU §24 Nämnd.2022.2

Justerare

..........

..........

Information KS-SOU

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

a) Verksamhetsbesök Åldersro, hemtjänst Gryt, Valdemarsvik öst och
Valdemarsvik väst

Enhetschefen för Åldersro, hemtjänst Gryt, Valdemarsvik öst och väst
informerar om sina verksamheter. Enhetschefen informerar om bemanning
och ekonomi. Alla verksamheter arbetar med att höja grundbemanningen och
upplever problem med att rekrytera timvikarier.

Åldersro arbetar ständigt med värdegrundsarbetet och
genomförandeplanerna. Verksamheten implementerar nya arbetssätt för att
minska stress och lägger större fokus på brukarna genom ansvarsfördelning.

Även i hemtjänstverksamheterna fortsätter arbetet med
genomförandeplanen. Enhetschefen berättar att verksamheterna haft många
nöjda sommargäster. I båda hemtjänstverksamheterna har personalen
utnyttjat möjligheten att få ekonomisk ersättning för att flytta sin semester,
vilket har räddat upp sommarbemanningen. En del medarbetare har även
arbetat i andra verksamheter. Arbetssättet att samarbeta genom att dela
personal mellan verksamheter utvecklas.

b) Ekonomi
Sektorchefen och sektorekonomen för Stöd och Omsorg redogör för
delårsrapporten för sektorn.

Pandemin har fortsatt att påverka verksamhetens ekonomi och
sjukfrånvaron. Sektorn har fortsatt rekryteringsproblem med få vikarier.
Istället för att hyra in personal likt förra sommaren erbjöds personalen i år att
flytta semesterveckor för ekonomisk ersättning. Statsbidrag har möjliggjort en
inspirationsdag för medarbetare och olika utbildningar som kunnat börja igen
efter pandemin.

Gällande prognosen visar den på ett resultat i balans. Äldreomsorgen har
ökade kostnader för bland annat drivmedel, övertid, ersättning till
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semestervikarier och skyddsutrustning. Statsbidrag täcker en del kostnader
men det finns inte längre statliga medel som täcker kostnader för
skyddsutrustning.

Sektorchefen betonar att återhämtning och kvalitetsarbete är i fokus
framöver.

Augustiuppföljning
Sektorekonomen redogör för augustiuppföljningen. Under dagen har ett
beräkningsfel uppmärksammats i prognosen för individ- och
familjeomsorgen. Verksamheten såg tidigare ut att få ett plus på 3 miljoner
kronor men ligger nu enligt prognos, vilket påverkar sektorns totala prognos.
Förvaltningen arbetar på en åtgärdsplan och återkommer med
åtgärdsförslag.

Statistik
Sektorchefen redogör för aktuell statistik.

c) Aktuellt i sektorn

Sektorchefen informerar bland annat om följande:

· Dilemmat med att få utbildad personal. En ny annons för att få fler
utbildade undersköterskor kommer snart läggas ut. Förvaltningen
utbildar parallellt 5 anställda vårdbiträden till undersköterskor med
hjälp av statsbidrag.

· Satsningar på kompetensutveckling.

· Arbetet med Ringgården har kommit igång. Flera möten med
entreprenören SEFAB samt intern planering inför öppnandet.

· Aktuella läget gällande Covid-19. Ingen smitta i verksamheten. Hög
sjukfrånvaro till följd av att personal stannar hemma vid symtom.

d) Samordningsförbundet
Ulla Wallering Fall (S) informerar om beslutade medel till
Samordningsförbundet Östra Östergötland. Valdemarsviks kommun fortsätter
att bidra med en andel som motsvarar invånarantalet. Insatsen ger stor
utväxling genom samordningsförbundets arbete. Kostnaden finns med i
budgeten för individ- och familjeomsorgen.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Frågor

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

Inga frågor ställs under dagens sammanträde.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten

5(5)


	Protokoll KS-VOU 2022-09-12 §(24-25)
	Sid:3 KS-SOU §24 Nämnd.2022.2
	Sid:5 KS-SOU §25 Nämnd.2022.8

