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KS-SOU §26 Nämnd.2022.2

Justerare

..........

..........

Information KSSOU

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

a) Verksamhetsbesök Gusums äldreboende, hemtjänsten Gusum och
Ringarum
Enhetschefen på Gusums äldreboende, hemtjänst i Gusum och hemtjänst i
Ringarum informerar. Efter beslut gällande brukare där det funnits behov för
dubbel bemanning har personalstyrkan belastats ytterligare. Vid Gusums
äldreboende pågår utbildning fortgående för att tillse att personalen kan
tillgodogöra de behov som finns hos boende med demens.

Enhetschefen Joakim Lehman påtalar att den ansträngda vikariesituationen,
där personal har beordrats in i mycket hög utsträckning, har bidragit till
otrygghet hos personal och en mycket ansträngd ekonomi. Enhetschefen
betonar att personalen får mycket lovord från brukare och anhöriga.

b) Ekonomi

Månadsuppföljning:
Ekonom Eva Martinsson redogör för aktuellt läge. Enligt prognosen ser
sektorn ut att landa på ett underskott på 3 miljoner vilket till största del beror
på bemanningssituationen, men även de utgifter för covid-skyddsutrustning
som kommunen inte fått statsbidrag för. Även om utgifterna till viss mån
kunde förutses så har effekterna blivit större.

Sektorchef informerar om att sektorn strävar efter att hålla budgeten i balans
genom att ta fram ett åtgärdspaket för minskade utgifter bestående av bland
annat:

· Nyttjande av lager för skyddsutrustning till årsskiftet

· Återhållsamhet med inhyrd personal

· Återhållsamhet inom verksamheten

Ett fullständigt åtgärdspaket kommer presenteras för Kommunstyrelsen.
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Justerare
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..........

c) Aktuellt i sektorn

Sektorchefen informerar om bland annat följande:

· Corona - I dagsläget finns en extern boende som testat positivt. Detta
bedöms vara helt under kontroll, och tester genomförs kontinuerligt för
att särskilja förkylning från smitta.

· Förra året erbjöds vaccination mot säsongsinfluensa vilket man
hoppas kunna erbjuda även i år. Utgiften för vaccination bedöms vara
lägre än kostnaden för vikarier om ordinarie personal blir sjuk.

· Utbildningsskulden efter pandemins uppehåll kvarstår, och
utbildningar i bemötande, avvikelse, demens och brandskydd pågår.

d) Evikomp

Sektorchefen beskriver det EU-finansierade projektet evikomp, som drivits av
region Östergötland samt regionens samtliga kommuner sedan 2018, vars
projekttid tar slut i november. Projektet har mynnat ut i modeller för
kompetensutveckling med fokus på arbetskraftslärande.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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KS-SOU §27 KS-SO.2022.38

Justerare

..........

..........

Remiss av SOU 2022:35 Tryggare i vårdyrket - en översyn
av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och
barnmorska

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts förslag

Kommunstyrelsen ställer sig bakom remissyttrandet till
Utbildningsdepartementet utifrån betänkandet Tryggare i vårdyrket – en
översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska
(SOU 2022:35).

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott uppdrar förvaltningen att
komplettera remissvaret enligt diskussion till kommunstyrelsens
sammanträde.

Yrkanden

Anna Nilsson (M) med instämmande från Jessica Ek (S) och Ulla Wallering
Fall (S) yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att tydligare betona utvalda
delar av remissvaret till kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsordning

Ordförande finner att kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott beslutar
enligt Anna Nilsson (M) med fleras yrkande.

Ärendebeskrivning

Valdemarsviks kommun är remisskommun om betänkandet Tryggare i
vårdyrket – en översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och
barnmorska (SOU 2022:35).

I betänkandet ses kraven över för sjuksköterskeexamen och
barnmorskeexamen samt möjligheten att studera och arbeta fritt inom EU.
Det ömsesidiga erkännande av yrkesutbildningar inom EU medlemsstater,
genom yrkeskvalifikationsdirektivet, utökar arbetsmarknaden och är en viktig
del i den fria rörligheten för att utöva yrket i ett annat land än där man har
studerat. EU har efterfrågat förtydliganden i den nationella regleringen.

5(10)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-10-03

KS-SOU §27 KS-SO.2022.38

Justerare

..........

..........

Sammanfattning av remissyttrandet

1.1 Förslag till förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100).
Vi tillstyrker utredningens förslag om när de nya bestämmelserna i
högskolereformen som avser timmar utbildning enligt
yrkeskvalifikationsdirektivet för sjuksköterskor inom
sjuksköterskeutbildningen ska införas.

Vi tillstyrker inte utredningens förslag om när de nya bestämmelserna i
högskoleförordningen som avser timmar utbildning enligt bestämmelserna
om förtydligade examensmål för sjuksköterskor ska införas.

4.1 Antal timmar förtydligas i en ny bilaga till högskoleförordningen
Vi tillstyrker utredningens förslag

4.2 Begrepp som används i regleringen
Vi tillstyrker utredningens förslag

4.3 Beräkning av antalet timmar utbildning enligt yrkeskvalifikationsdirektivet
Vi delar inte utredningens konstaterande att simulering, utbildning på
träningscentrum och liknande, för sjuksköterskeutbildningen fyller samma
syfte som klinisk utbildning inom VFU.
Vi delar inte utredningens åsikt att det vore rimligt att simulering skulle kunna
räknas som klinisk utbildning för sjuksköterskestudenter och att detta bör
framgå av yrkeskvalifikationsdirektivet framöver.

5.1 Kravet på antal timmar ryms inom nuvarande omfattning i högskolepoäng
Vi tillstyrker utredningens förslag.

6.3.1 VFU behöver kunna förläggas hos flera vårdgivare och i flera
verksamheter.
Vi tillstyrker utredningens förslag att VFU behöver kunna förläggas hos flera
vårdgivare.
Vi tillstyrker inte utredningens förslag om att VFU behöver kunna förläggas i
annan klinisk lärandemiljö än vårdverksamhet.

8.2 Examensmålen för sjuksköterskor och barnmorskor behöver förtydligas i
vissa avseenden
Vi tillstyrker utredningens förslag.

8.3 Utredningens utgångspunkter och överväganden
Vi tillstyrker utredningens förslag.
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KS-SOU §27 KS-SO.2022.38

Justerare

..........

..........

8.4 Tydligare mål för utbildning till sjuksköterska och barnmorska
Vi tillstyrker inte utredningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Stöd och omsorg 2022-09-19
Remissvar på betänkande Tryggare i vårdyrket - en översyn av vissa frågor
inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska, SOU 2022:35
Remiss av SOU 2022:35 Tryggare i vårdyrket - en översyn av vissa frågor
inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska - U2022/02430

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
MAS
Akten
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KS-SOU §28 KS-SO.2022.54

Justerare

..........

..........

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts förslag

Kommunfullmäktige antar avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen att gälla från och med 2023-01-01, med årlig indexjustering
enligt PKV.

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott uppdrar till förvaltningen att
inför kommunstyrelsens sammanträde där ärendet ska handläggas
specificera tidigare års kostnader så att skillnaderna tydliggörs gällande de
ökade kostnaderna.

Yrkanden

Ulla Wallering Fall (S) med instämmande från Anna Nilsson (M) yrkar på att
ge förvaltningen i uppdrag att inkludera tidigare års kostnader till
kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsordning

Ordförande finner att kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott beslutar
enligt Ulla Wallering Fall (S) med fleras yrkande.

Ärendebeskrivning

Av alkohollagen (2010:1622) framgår att kommunen får ta ut avgift för
prövning enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige föreslås därför besluta att avgifterna för
serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen inför varje årsskifte ska
indexjusteras enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med oktober
2018 som basmånad. Avgiften ska efter uppräkning avrundas till närmaste
50-tal.
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Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor stöd och omsorg 2022-09-26
Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen 2022-09-26

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Utvecklings- och kvalitetsstrategen
Akten
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Justerare

..........

..........

Frågor

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

Inga frågor ställs under dagens sammanträde.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten

10(10)


	Protokoll KS-VOU 2022-10-03 §(26-29)
	Sid:3 KS-SOU §26 Nämnd.2022.2
	Sid:5 KS-SOU §27 KS-SO.2022.38
	Sid:8 KS-SOU §28 KS-SO.2022.54
	Sid:10 KS-SOU §29 Nämnd.2022.8

