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Omsorgsnämndens  protokoll

Plats  och  tid Digitalt  via Teams  (fysisk  plats  för  mötet,  konferensrummet  Gärdesvägen  4, Alvesta)

torsdaBen den 4 februari 2021 kl 13:15-17.00  Ajournering  under E3 5 15.05-15.15.

Paragrafer

Beslutande

Närvarande  ersättare

j5  1-10

Lars-Olof  Petersson  (S), Ordförande

Gunnel  Nordahl  (S)

Martina  Holmkvist  Lundström  (S)

Otto  Berglund  (S)

Mikael  Lindberg  (C), 1:e  vice  ordförande

Monica  Pihl (C)

Ola Andersson  (V)

Christer  Brincner  (KD),  2:e  vice  ordförande

Claudia  Crowley  Sörensson  (M)  ersätter  Kia Johnsson  (M)

John-Erik  Pettersson  (M)

Britt  Karlsson  (AA)

Annika  Fridell  (AA)  ersätter  Margareta  Viridån  (AA)

Yvonne  Erlandsson  (SD) j9  4-10

Nellie  Nieminen  (SD) ersatte  Yvonne  Erlandsson  (SD) jj1-3

Jonny  Almlöf  (S)

Nellie  Nieminen  (SD) j9  4-10

Övriga  närvarande Anneli  Loberg,  förvaltningscheF

Stefan  Ahlgren,  nämndsekreterare

Marianne  Stark,  strateg  %  1-5

Torbjörn  Ekman,  ekonom  jj1-5

Elisabeth  Dawson,  enhetschef  Hemsjukvården  E3 4

Kristina  Hjertberg,  enhetschef  Rehabenheten  F3 4

Anne  Bergstrand,  HR-avdelningen  6 Ei

Justeringens  tid  och  plats

Tid  och  plats  för  justering:  2021-02-09  13.15  Gärdesvägen  4, Alvesta.

Utsedd  att  justera:  Christer  Brincner

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande
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Anslagsbevis  för  Omsorgsnämnden

Protokollet  är  justerat.Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag  på kommunens  digitala  anslagstavlai  enlighet  med  detta

anslagsbevis.

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2021-02-04

Datum  då anslaget  sätts  upp  2021-02-10 Datum  då anslaget  tas ned 2021-03-04

id för  överklagande 2021-02-11-2021-03-O3

Förvaringsplats för protokollet  OmsorBsförvaltningen,  Gärdesvägen 4, Alvesta

Underskrift

Stefan  Ahlgren

Utdragsbestyrkande
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Val  av  justerare

Beslut

Christer  Brincner  utsågs att  justera  protokollet.

Utdragsbestvrkande
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Fastställande  av dagordning

Beslut

Dagordningen  fastställdes  enligt  utskickat  förslag  (för  ärendelista  se sidan  3)

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

j4 Dnr  2021-00032  001

Information  från  verksamhetsområde  Hälso-  och  sjukvård

Beslut

Omsorgsnämnden  beslutar  att  notera  informationen

Sammanfattning

Elisabeth  Dawson  redogjorde  för  verksamhetsområdet  hemsjukvården.

Sjuksköterskor  och  distriktssköterskor  utgår  från  många  olika  enheter.

Sjuksköterskorna  tar  emot  människor  i alla åldrar  och arbetar  både  inom  särskilda

boenden  och ordinära  boenden.

Kristina  Hjertberg  redogjorde  för  verksamhetsområdet  rehab-enheten.  Enheten

består  av 22 medarbetare  med  placering  på Högåsens  särskilda  boende  varav  nio

arbetsterapeuter,  sex fysioterapeuter  och en rehab-assistent.  Även  tre

hjälpmedeIstekniker,  en larmsamordnare,  en E-hälsoutvecklare  samt  en

löneassistent.

Utmaningar  för  de två  verksamhetsområdena  är bland  annat  omställning  från

Region  till  kommunal  verksamhet  och det  ökade  behovet  av insatser  som  bristen  på

vårdplatser  inom  Region  Kronoberg  innebär.  Rekryteringsläget  vad gäller  rehab-

enheten  är just  nu dåligt  då det  är få sökande  till  tjänster  som  läggs  ut. Covid-19  har

varit  en utmaning,  inte  minst  vad gäller  bemanning.  Men  skolsjuksköterskorna  har

varit  mycket  stor  hjälp.

Christer  Brincner  (KD) och Mikael  Lindberg  (C) lyfte  frågan  om tillgången  till  läkare  i

kommunen.  Ordförande  poängterade  att  detta  är en fråga  för  Region  Kronoberg.

Elisabeth  Dawson  kommenterade  att  hon  samverkar  med  MAS  och regionen  för  att

åtgärda  problemen.  Britt  Karlsson  lyfte  den  kritik  omsorgsförvaltningen  fått  från  IVO

och  frågade  om vilken  utbildning  som  erbjuds  personalen.  Frågan  om  takliftar

diskuterades  också  och Kristina  Hjertberg  redogjorde  Tör de positiva  och negativa

aspekterna  med  takliftar.

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

j5 Dnr 2020-00199  041

Verksamhetsplan  med  internbudget  2021

Beslut

Omsorgsnämnden  beslutar  godkänna  verksamhetsplan  med  internbudget  2021.

Sammanfattning

I verksamhetsplanen  ges en beskrivning  av omsorgsnämndens  mål  för  2021.  Målen

är kopplade  till  de områden  kommunfullmäktige  beslutat  om;  finanspolitisk  riktning,

personalpolitisk  riktning,  hållbarhetspolitisk  riktning  och verksamhetsprocess  Trygg

välfärd.  Vidare  ges en nulägesbeskrivning  på styrkor,  utmaningar  och planerade

verksamhetsförändringar.

Internbudgeten  beskriver  hur  omsorgsnämndens  budgetanslag  för  2021  fördelas  på

de olika  verksamheterna  inom  omsorgsförvaltningen.  Omsorgsnämndens

budgetram  för  2021  är 357.9  miljoner  kronor.  I ramen  ingår  ett  riktat  statsbidrag  till

äldreomsorgen på 8.6 miJoner kronor.

Omsorgsnämndens investeringsanslag för 2021 är 2.1 miJoner kronor. Dessutom är
2.5 miJoner kronor avsatt under kommunstyrelsens strategiska medel för en
hjälpmedelstvätt  som  äskas  i särskild  ordning.

Marianne  Stark  redogjorde  för  förslagen  verksamhetsplan  och  Torbjörn  Ekman

redogjorde  för  förslagen  internbudget.

Förvaltningschef  Anneli  Loberg  redogjorde  för  skillnaden  mellan  taklift  och goMift

samt  hur  dessa  används  inom  särskilt  boende.  Rehab  utreder  vilket  som  är det

bästa  hjälpmedlet  för  en enskild  omsorgstagare  i det  enskilda  fallet  på begäran  av

berörd  chef.  Det  bästa  hjälpmedlet  är inte  alltid  taklift.  Förvaltningschefens

ambition  är att  takliftar  ska sättas  in när  de bedöms  vara  det  bästa  hjälpmedlet  i

given  situation.

Flera  ledamöter  pekade  på bristen  på svenskkunskap  på särskilda  boenden,

förvaltningschefen  ser  möjligheter  att  kompetensutveckla  befintlig  personal.

Bilagor

Verksamhetsplan  med  internbudget  2021,  21 januari  2021

Beslutet  skickas  till

Ekonomiavdelningen

Utdragsbestvrkande
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2021-02-04
Omsorgsnämnden

j6 Dnr  2021-00031026

Redovisning  av  systematiskt  arbetsmiljöarbete

Beslut

Omsorgsnämnden  beslutar  att  notera  informationen

Sammanfattning

Anne  Bergstrand  från  HR-avdelningen  redovisade  det  systematiska

arbetsmiljöarbetet  på omsorgsförvaltningen  för  nämnden.  Detta  är ett  kontinuerligt

arbete  som  ständigt  pågår.  Anne  redogjorde  för  de olika  system  som  används  för

att  säkerställa  en god  arbetsmiljö.

Anne  presenterade  även  sjukfrånvaron  för  omsorgsförvaltningen  2020  med  analys

för  denna.

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden
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Omsorgsnämndens  protokoll
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Dnr  2021-00006  006

Informations-  och  diskussionsärenden

Eg 9 Dnr  2020-00006  002
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E3 10  Dnr 2021-00005  006

Meddelanden  till omsorgsnämnden  2021

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

j7 Dnr  2020-00080  730

Information  om  nuläge  i verksamheten  med  anledning  av

covid-19/coronavirus

Beslut

Omsorgsnämnden  beslutar  att  notera  informationen

Sammanfattning

Förvaltningschefen  redogjorde  för  nuläget  vad gäller  Covid-19.  I nuläget  finns  ingen

bekräftad  smitta  på särskilda  boenden.  Läget  i hemtjänsten  har  förbättrats  avsevärt

de senaste  veckorna.  Totalt  sett  är det  ett  stabilt  läge.

Vaccineringen föJer planen och skeri enlighet med prioriteringslistan.
Vaccineringen  gör  bemanningen  mer  ansträngd,  men  vår  kapacitet  att  administrera

vaccin  överstiger  den  mängd  vaccin  vi får,  vilket  betyder  att  fler  skulle  kunna

vaccineras  om  tillgången  till  vaccin  var  bättre.

Förvaltningen  har  fått  kritik  ifrån  IVO för  kompetensen  på Högåsen.  I svaret  på IVO:s

kritik  vidhåller  förvaltningschefen  att  det  fanns  tillräcklig  rnängd  personal  men  att

kompetensen  kunde  varit  högre.  Kritiken  gäller  just  utbrytningsfasen  under  våren

2020.  Vad gäller  det  andra  utbrottet  fick  vi ingen  kritik  från  IVO, vilket  tyder  på ett

gott  arbete  med  att  förbättra  verksamheten  under  pandemin.

Ingen  omsorgstagare  har  kommit  till  skada  vilket  är ett  viktigt  påpekande  att  göra.

Såklart  var  det  en svår  situation  att  hantera  i första  utbrottet  i mars  2020.  Då denna

situation  inte  tidigare  funnits.

Problemen  med  kompetens  på området  är strukturella  och finns  i stora  delar  av

landet  och bör  kunna  förbättras  med  tanke  på de satsningar  som  görs  i

verksamhetsplanen  och internbudgeten.

I.i]usierare ,ss:g/n)aturer ,,
Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

j9 Dnr 2020-00006  002

Redovisning  av delegationsbeslut  2020

Beslut

Omsorgsnämnden  beslutar  att  godkänna  redovisningen  av deIegationsbesIuten.

Sammanfattning

Omsorgsnämnden  har  i vissa  ärenden  överlåtit  sin beslutanderätt  till  arbetsutskott,

ordförande  och tjänsternän enli@t  gällande delegationsordning.  Delegationsbeslut
ska redovisas  på nämndens  sammanträde.

Listorna  i beslutsunderlaget  redovisar  antal  fattade  delegationsbeslut  inom

omsorgen  om äldre  och personer  med  funktionsnedsättning  enligt  socialtjänstlagen

(SoL) och lagen  om stöd  och service  till  vissa  funktionshindrade  (LSS) för  perioden

2020-12-01-  2020-12-31.

Övriga  delegationsbeslut

För perioden 2020-12-09 -  2021-01-28 finns fö5ande övriga delegationsbeslut  att
anmäla:

Ordförandebeslut  gällande  begäran  om prövning  av omsorgsavgift,  2021-01-27

(dnr.  2021.33.739)

Bilagor

Lista  över  fattade  delegationsbeslut  enligt  SoL och LSS under  december  2020

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

j 10 Dnr 2021-00005  006

Meddelanden  till  omsorgsnämnden  2021

Beslut

Omsorgsnämnden  har  tagit  del  av aktuella  meddelanden  och lägger  dessa  till

handlingarna.

Bilagor

1. Protokoll  från  arbetsutskottets  sammanträde  2021-01-21  (dnr

2021/5.006,5)

2. Redovisning  av beslut  om särskilt  boende  som  inte  är verkställda

2020-12-31  (dnr 2021/5.006,2)

3. Rapportering  av ej verkställda  beslut  enligt  SoL och LSS 2020-12-31

(dnr 21/5.006,1)

4. Redovisning  av sjukfrånvarostatistik  för  omsorgsförvaItningen  2020-

11-30  (dnr 21/5.006,3)

5. Redovisning  av sjukfrånvarostatistik  för  omsorgsförvaltningen  2020-

12-31  (dnr 21/5.006,4)

1/J4us1er"ssi,gnaiurer C,...
Utdragsbestvrkande


