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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
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Justerare
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..........
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KS-SOU §1 Nämnd.2023.2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-01-23

Justerare

..........

..........

Information KS-SOU

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

a) Stöd och omsorg
Sektorchef Marie Schmid, kvalitets- och utvecklingsstrateg Anna-Lena
Udenius och myndighetschef Louise Skymnevik beskriver organisationen,
dess verksamheter och betydelsen av förebyggande insatser och samarbete.
Det finns ett pågående kvalitetsarbete med fokus på avvikelsehantering,
processer samt rutiner, samverkan och omvärldsbevakning.
Det kommer att byggas en ny korttidsverksamhet i det som varit Lovisebergs
förskolas matsal. Lokalen kommer även kunna nyttjas som konferenslokal.
Ringgården följer den ekonomiska kalkylen och ligger i fas med estimerad
öppningstid i januari 2024.

b) Aktuellt i sektorn
Sektorchef Marie Schmid redogör för nuläget. Sjukvård och omsorg är
fortsatt belastat av COVID-19 och det pågår ett omfattande rekryteringsjobb
då flertalet chefer kommer att gå i pension under året.

c) Ekonomi

- Månadsuppföljning
Sektorekonom Eva Martinsson ger en ekonomisk uppföljning. Sektorn
kommer att landa på 17,5 miljoner back i budget för 2022. Läget är väldigt
bekymmersamt inför 2023 då stadsbidrag minskar, andelen äldre invånare
ökar och personalsituationen är ansträngd.

- Statistik
Sektorchef Marie Schmid redovisar statistik. Antalet utryckningar kopplade till
trygghetslarm har ökat drastiskt till 700st i månaden.

Med anledning av ovan nämnda har sektorn fått i uppdrag från
kommunstyrelsen att redovisa åtgärder vid kommunstyrelsens
nästkommande sammanträde 13/2.
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KS-SOU §1 Nämnd.2023.2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-01-23

Justerare

..........

..........

d) Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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KS-SOU §2 KS-SO.2023.2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-01-23

Justerare

..........

..........

Patientsäkerhetsberättelse 2022

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts förslag

Kommunstyrelsen antar upprättad patientsäkerhetsberättelse för 2022

Ärendebeskrivning
Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR och medicinskt ansvarig
sjuksköterska, MAS har utifrån patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659)
upprättat patientsäkerhetsberättelse för hälso-och sjukvården.
Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur arbetet genomförts under 2022
med fokus på kvalitet och patientsäkerhet.

Nytta för patienten
Att i patientsäkerhetsberättelsen sammanställa hur det systematiska arbetet
har genomförts under 2022 ger en tydlighet om goda resultat som ska
upprätthållas samt resultat med förbättringsåtgärder som ska observeras
under 2023 inom det egna vårdgivaransvaret och i samverkan med externa
parter.

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2022
Bilaga Patientsäkerhetsberättelse 2022
_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Sektorchef
MAS
MAR
Akten
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KS-SOU §3 KS-SO.2023.3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-01-23

Justerare

..........

..........

Handlingsplan för ökad patientsäkerhet 2023-2024

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts förslag

Kommunstyrelsen antar upprättad handlingsplan för ökad patientsäkerhet
2023-2024

Ärendebeskrivning

Med stöd av patientsäkerhetsberättelsen för 2022 samt mål och strategier för
2023 har Medicinskt ansvariga tagit fram en lokal Handlingsplan för ökad
patientsäkerhet för 2023-2024. Övergripande målområden är framtagna på
strategisk nivå. Verksamhetschef och enhetschef för hälso- och
sjukvårdsenheten har varit delaktiga i arbetet.
Bakgrund
Hälso- och sjukvårdsverksamheter är komplexa verksamheter i ständig
förändring och många olika aktörer samverkar med patienter. Riskerna är
flera och varierar och det medför att säkerhetsarbetet är avgörande. Sveriges
kommuner och regioner, SKR, har tillsammans med Socialstyrelsen arbetat
för att tydliggöra vårdens inriktning och tagit fram en Nationell Handlingsplan
för ökad patientsäkerhet 2020-2024. Handlingsplanen ska vara ett stöd för
varje huvudman för att beskriva hur det lokala patientsäkerhetsarbetet
bedrivs genom att tydliggöra målinriktningen.
Syfte
Syftet med Handlingsplanen för ökad patientsäkerhet 2023-2024 är att stödja
det lokala patientsäkerhetsarbetet för att förebygga vårdskador samt att
hantera både utmaningar och förändringar. Handlingsplan för ökad
patientsäkerhet 2023-2024 fokuserar således inte bara på risker, utan också
på framgångsfaktorer för en säker vård och kan användas på alla nivåer för
att utveckla samverkan till skydd mot vårdskador.

Beslutsunderlag
Handlingsplan för ökad patientsäkerhet 2023-2024
_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
MAS
MAR
Sektorchef
Akten
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KS-SOU §4 KS-SO.2020.8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-01-23

Justerare

..........

..........

Motion - Kartläggning av LSS verksamhet

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet inkom 2020-01-27 med en motion gällande kartläggning och
redovisning av kommunens LSS-verksamhet. I svar på motionen bifogades,
sedan tidigare till KS, redovisad beskrivning (del I och II), beskrivning av
fördelning mellan SMN och KS SOU samt beskrivning av rätts- och
försäkringsskydd för enskilda.

Ärendet återremitterades för ytterligare behandling med motiveringen:
”Vänsterpartiets motion angående kartläggning av kommunens LSS
verksamheter och hur de följs upp, är inte till fullo belyst. Nuvarande underlag
visar på verksamhet som ligger under KS-utskott för omsorg. Huruvida
personer som berörs inom LSS och andra utskotts ansvarsområden är inte
belysta. Därav saknas KS helhetsgrepp om LSS verksamheten."

Svar på motionen
All verksamhet inom ramen för LSS (lag (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade) beslutas och utförs inom sektor stöd och omsorg.

Utöver verksamheternas sedvanliga forum sker uppföljning också genom
brukarundersökningar, delaktighetsslingor, samverkan med FUB samt
politikernas verksamhetsbesök med efterföljande närvaro av enhetschef på
utskott.

Personer som har beviljade LSS-insatser kan precis som andra medborgare
också ha insatser från andra huvudmän. För att besvara återremitterad
motion har underlag inhämtats från BUAK gällande barn och unga med
funktionsnedsättning.

Elever med funktionsnedsättning kan gå i ordinarie skolverksamhet, i
särskola eller i gymnasiesärskola. Särskola för barn i Valdemarsviks kommun
finns i Söderköping och gymnasiesärskola i Norrköping. Elever som behöver
särskilt stöd i skolan ska få det. Läraren ska anpassa undervisningen för
elever med funktionsnedsättning. Rektor har det yttersta ansvaret för att
undervisningen organiseras så att eleven med funktionsnedsättning kan
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KS-SOU §4 KS-SO.2020.8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-01-23

Justerare

..........

..........

uppfylla betygskriterierna. Den som driver skolan, huvudmannen, har ansvar
för att eleven får tillgång till de verktyg och hjälpmedel som eleven behöver
för sin skolgång. Elevhälsan är en viktig del i stödet till eleverna. Elevhälsans
arbete ska både bidra till en hälsofrämjande skolutveckling och undanröja
hinder för enskilda elevers lärande. Sektor BUAK följer upp arbetet inom
ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Beslutsunderlag
Motion ”Kartläggning av kommunens LSS-verksamhet”
Tjänsteskrivelse daterad 2021-07-06
Dokument ”Redovisning av verksamheten Stöd vid funktionsnedsättning till

KS 2020-08-17”
Dokument ”Redovisning av verksamheten Stöd vid funktionsnedsättning till

KS-SOU 2020-11-10, del II”

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Sektorchef
Akten
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KS-SOU §5 KS-SO.2023.4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-01-23

Justerare

..........

..........

Årsplanering och kontaktpolitiker 2023

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

1. Årsplanering 2023 för kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott
antas.

2. Kontaktpolitiker för 2023 utses.

Ärendebeskrivning

Nedan anges när enhetschef kommer till utskottet för att presentera
sin verksamhet och svara på frågor från utskottet. Innan enhetschefen
besöker utskottet förväntas kontaktpolitikerna besöka verksamheten.
Besök i verksamheten planeras med enhetschef. Kontaktuppgifter till
respektive enhetschef tillhandahålls av kansliet. Beroende på aktuellt läge
med pandemin Covid -19 kan besök komma att ske digitalt.

Sammanträde Område Enhetschef Kontaktpolitiker

2023-01-23 Stöd och omsorg Marie Schmid

2023-02-20 Hemsjukvården Mi Carlsson Nhela ali
Loona Gyolai

2023-03-20 MAS, MAR Lena Borgman Fred Per hollertz
Jenny Elander Ek

2023-04-17 IFO Sandra Gullberg Per Hollertz
Jenny Elander Ek

2023-05-15 LSS Stefan Bacirtzis
Liisa Hoikkala
Linda Andersson

Jessica Ek
Per Hanö

2023-09-11 Gusums
äldreboende
Hemtjänst Gusum
Hemtjänst
Ringarum

Joakim Lehman Måns Holmqvist
Magnus Loftén

2023-10-09 Åldersro, hemtjänst
gryt, hemtjänst
Valdemarsvik Öst &
väst

Annelie Skoglund Susanne Hamilton
Jessica Ek

2023-11-06 Vammarhöjden Kerstin Johansson
Kristian Hellström

Per Hanö
Magnus Loftén

2023-12-04 Nattpatrull
Hemtjänst
Valdemarsvik syd &
nord

Cathrine Karlson Nhela Ali
Gunilla Jonsson
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KS-SOU §5 KS-SO.2023.4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-01-23

Justerare

..........

..........

Enhetschef ska vid besök hos utskottet redovisa:
· Fotografier på verksamhetslokaler och var verksamheten är lokaliserad
· Personalläge; nuläge, sjuktal, täthet och framtid
· Vikariesituationen, hur det ser ut
· Aktuella frågor i verksamheten
· Ekonomi
· Resultatuppföljning, åtaganden och verksamhetsmål
· Trender och tendenser inom verksamheten
· Redovisning av värdegrundsarbetet på enheten

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Sektor stöd och omsorg 2023-01-16

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott
Sektorchef Stöd och omsorg
Enhetschefer
Akten
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KS-SOU §6 Nämnd.2023.6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-01-23

Justerare

..........

..........

Övriga ärenden

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut.

Inga övriga ärenden. Punkten lämnas.

Beslutet skickas till
Akten
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