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Information KS-SOU

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

A) Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Lena Borgman Fred samt
medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Sofia Johansson informerar om
verksamheten. Carina Thuresson (M) och Nhela Ali (S) är kontaktpolitiker för
verksamheterna.
De beskriver sina verksamheter utifrån ansvar, digitala system,
teamsamverkan, avvikelsehantering, systematiskt patientsäkerhetsarbete
och vad som är på gång.
- Ansvar bygger på säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god
kvalitet. Här gör Lena Borgman Fred (MAS) en historisk tillbakablick i
reformer, lagar och införande av hemsjukvården. Hon berör också
Coronakommissionens resultat. De har tryckt på vikten av att lagstadga
MAR-rollen. Det är en viktig kompetens när vi vårdar fler och fler äldre i
hemmet.
- Verksamheterna fortsätter att utveckla digitala kompetenser i det dagliga
arbetet. Samverkan mellan Valdemarsviks kommun och Söderköpings
kommun pågår för att utveckla och upprätthålla program och system.
Regionbaserade system används även i verksamheterna.
- Samverkan sker i flera olika sammansättningar och nivåer. Som exempel
kan nämnas Patientsäkerhet, MALG där medicinskt ansvariga i Östergötland
träffas. Det finns fler samarbetsrum hos SKR i olika sammansättningar av
nätverk samt länsgemensamt MAR nätverk. På lokal nivå ingår MAS och
MAR i staben samt deltar i möt en med enhetschefer.
- Sofia Johansson (MAR) beskriver utskrivningsprocess från slutenvård. Lag
om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård reglerar denna
process. Här utformar man ett länsgemensamt dokument. Hon beskriver
också avvikelsehanteringen vilket ska leda till kvalitativa förbättringar i
verksamheterna.
Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet 2020-2024 lyfts efterhand i
samtliga verksamheter. Arbetet med att implementera planen, analysverktyg,
utbildningar mm har fördröjts pga pandemin.
- På gång just nu är vaccinationer med fjärde sprutan mot covid -19,
influensa och pneumokockvaccinationer. Det sistnämnda vaccinet har
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nyligen beslutats att bli gratis för äldre personer. Arbete med ramverk för
uppföljning av kommunal hälso- och sjukvård är också pågående.

B) Ekonomi

-Månadsuppföljning
Månadsuppföljning redogörs av Eva Martinson ny verksamhetsekonom.
Prognosen i nuläget tyder på ett nollresultat i samtliga verksamheter. Det är
fortfarande hög sjukfrånvaro bland personalen. Det är något högre än
normala siffror som brukar råda i februari. Dessa kostnader kommer att
täckas av statsbidrag vilket gör att man bedömer att budgeten som hållbar.

-Statistik
Sektorschef Marie Schmid redogör för februari månads utfall.

C) Tillsyner, inspektioner och yttranden

Inget nytt att rapportera under denna punkt.

D) Aktuellt i sektorn

Sektorchef Marie Schmid informerar om att sommarplaneringen är under
utarbetning. Sommarvikarier rekryteras och ett antal om 80-90 stycken
personer är klara. Det faktiska behovet är ca 120 stycken. Efterhand kommer
en eventuell fråga ut till ordinarie personal om man kan tänka sig att förlägga
en vecka under sommarsemestern vid tillfälle efter vecka 33. Detta i utbyte
mot kompensation. Möjligheten att även ge kompensation till vikarier som
kan tänka sig att arbeta hela semesterperioden diskuteras.

Sektorn har nu kommit igång med utbildningar som varit tvunget att skjutas
på utifrån pandemin. En riktad utbildning runt demens samt rehabilitering är
pågående samt 3 områden som är prioriterade gällande värdegrund,
dokumentation samt avvikelsemodul.

Två stycken aktivitetsledare är i full gång med att arbeta på vård- och
omsorgsboenden. Deras arbete riktas mot att motverka ensamhet som varit
ett stort behovet som har blivit större under pandemin.

Grundläggande datautbildningar kommer att genomföras utifrån önskemål för
att höja baskunskapen hos de anställda. Systemansvarig kommer genomföra
dessa utbildningar.

Utifrån rådande flyktingsituation så har verksamheter och anställda inom
sektor stöd och omsorg varit inkopplade för att hjälpa till att färdigställa
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platser till behövande. Det finns många perspektiv att tänka på och ta hänsyn
till. Än så länge finns inga klarar direktiv så man får göra det bästa tills
nationella beslut utarbetats.

E) Covid -19, lägesbeskrivning

Sektorchef Marie Schmid informerar om att i nuläget finns det covidsmitta på
ett av kommunens vård och omsorgsboenden. Enstaka fall uppkommer då
och då även i hemtjänsten som det har gjort under hela pandemin. Frånvaro
hos personalen börjar avta något. Dock så är frånvarotalen något över det
normala fortfarande.
Utifrån rådande läge så har verksamheterna tagit hem större andel
skyddsutrustning som ligger i lager. Detta utifrån att sektorn behöver klara sig
i 3 månader med eget material.

Arbetet med covidvaccinering fortlöper. De flesta i kommunens vård och
omsorgsboenden har fått sin fjärde spruta.

Beslutet skickas till

Akten
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Riktlinjer för äldreomsorg

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen antar den reviderade versionen "Riktlinjer för
handläggning och insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning
enligt Socialtjänstlagen"

Ärendebeskrivning

Revidering av "Riktlinjer för handläggning och insatser till äldre och personer
med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen". Aktuella förändringar är
markerade med gul färg.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från sektor stöd och omsorg 2022-03-11.
Riktlinjer för handläggning och insatser till äldre personer med
funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen.Senast reviderad 2020-01-07.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Sektorchef
Akten
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Arbetsplan 2022 sektor Stöd och Omsorg

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts förslag till beslut.

1. Kommunstyrelsen noterar information om arbetsplan för sektor Stöd
och Omsorg 2022 och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Sektor Stöd och Omsorg ska arbeta fram en arbetsplan utifrån
Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-25 §51 Styrmodell för Valdemarsviks
kommun. Med grund i resultatmål och resultatindikationer sammanställs en
arbetsplan för sektorsövergripande mål och indikationer. Kommunstyrelsen
delges de sektorsspecifika arbetsplanerna som information. Arbetsplanerna
ligger sedan till grund för den styrning och ledning sektorcheferna utövar över
verksamheten och omsätts först i respektive enhets lokala arbetsplan för att
därefter möta medarbetaren i den individuella utvecklingsplanen.

Arbetsplanen för sektor Stöd och Omsorg beskriver sektorns arbetsområden
för 2022 utifrån Mål- och budgetdokument som Kommunfullmäktige antog
2020-11-23 §117.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från sektor Stöd och Omsorg 2022-03-14.
Arbetsplan 2022 sektor Stöd och Omsorg 2022-03-14.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Sektorchef
Akten
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Frågor

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Jessica Ek (S) ställer fråga runt hur det går att utveckla korttidsboende för
barn. Sektorchef Marie Schmid informerar om att uppdraget är påbörjat.
Projektet är nu i ett skede där man gör en omvärldsanalys och inhämtar
uppgifter på olika sätt. Det kommer också genomföras studiebesök.

Beslutet skickas till
Akten
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