
Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesda  tum

2021-02-25

1 13

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens  protokoll

Plats  och  tid Digitalt  via Teams  (Fysisk  plats  för  mötet:  Konferensrummet,  omsorgsförvaltningen,  Gärdesv.  4)

torsdagen  den  25 februari  2021  kl 13:15-16.00  ajournering  mellan  %  15-16

Paragrafer 5j 11-21

Beslutande 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)

Nellie  Nieminen  (SD) ersätter  Yvonne  Erlandsson  (SD)

Närvarande  ersättare Jonny  Almlöf  (S)

Övriga  närvarande Anneli  LoberB,  förvaltningschef

Marianne  Stark,  strateg  j5  11-16

Senada  Hodzig  verksamhetschef  ordinärt  boende  j5  11-14

Torbjörn  Ekman,  ekonom  E) 15

Arnold  Lennartsson,  medicinskt  ansvarig  sjuksköterska  f3 17

Malin  Larsson  Roos,  medicinskt  ansvarig  för  rehabilitering  E3 17

Stefan  Ahlgren,  nämndsekreterare

Frida  Emanuelsson,  student  j9  11-15

Justeringens  tid  och plats

Tid och  plats  för  justering:  16.00  0msorgsförvaltningen,  Gärdesvägen  4, Alvesta

Utsedd  att  justera:  Mikael  Lindberg  (C)

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

'[;'7zx'? ,W

IJu(s,terJ\re.4ls,,igVaturer
Lltdragsbestyrkande
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Anslagsbevis  för  Omsorgsnämnden

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

anslagsbevis.

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2021-02-25

Datum då anslaget  sätts upp  2021-02-26 Datum  då anslaget  tas  ned 2021-03-18

d för överklagande 2021-02-27-2021-03-17

Förvaringsplats  för  protokollet  OmsorgsförvaItningen,  Gärdesvägen  4, Alvesta.

Underskrift

Stefan Ahlgren

Lltdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

Ärendelista

Ärendelista. 3

E) 12  Dnr  6633

Val  av  justerare. .4

E) 13  Dnr  6634

Fastställande  av dagordning .5

E3 14  Dnr 2021-00043
Information  från  verksamhetsområde  ordinärt  boende.......................6

E) 15  Dnr  2021-00015  042

Årsrapport  2020  (med  bokslut)  för  omsorgsnämnden........................  7

E3 16  Dnr 2021-00029 040
Överföring  av investeringsmedel  till år 2021 8

E3 17  Dnr 2021-00019 779
PatientsäkerhetsberätteIse  för  2020 .9

Ei 18  Dnr  2020-00080 730
Information  om nuläge  i verksamheten  med  anledning  av covid-

1 9/coronavirus.....................................................................,,,,,, 10

Ei 19  Dnr 2021-00006 006
Informations-  och diskussionsärenden. 11

Ei 20 Dnr 2021-00004 002
Redovisning  av delegationsbeslut  2021 12

E) 21  Dnr  2021-00005  006

Meddelanden  till omsorgsnämnden  2021 13

I.iusJ,er,aret: sJ,:gnaiu,rer -i .
Utdragsbestyrkande
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j 12 Dnr 6633

Val  av  justerare

Beslut

Mikael  Lindberg  (C) utsågs  att  justera  protokollet.

Utdragsbestvrkande

Sida
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j 13 Dnr 6634

Fastställande  av  dagordning

Beslut

Dagordningen  fastställdes  enligt  utskickat  förslag,  för  ärendelista  se sidan  3.

Utdragsbestvrkande

Sida
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Omsorgsnämnden

9 14 Dnr  2021-00043

Information  från  verksamhetsområde  ordinärt  boende

Beslut

Omsorgsnämnden  beslutar  att  notera  informationen.

Sammanfattning

Senada  Hodzic,  verksamhetschef  för  ordinärt  boende  redogjorde  för  verksamheten

på området.  Bland  berättade  Senada  om antalet  insatser  just  nu inom

verksamhetsområdet  i Alvesta  kommun.  Vidare  sammanfattades  verksamhetens

arbete  under  2020,  ett  år präglat  av pandemin.  '

Senada  redogjorde  även  för  arbetet  med  omorganisation  som  fortfarande  pågår.

Arbetet  kretsar  till  stor  del  just  nu kring  vaccination,  där  man  kommit  långt  med

framförallt  dos ett  men  också  dos två.

Digital  teknik  används  redan  i stor  utsträckning  men  arbetet  med  att  utveckla  de

digitala  hjälpmedlen  fortsätter  kontinuerligt.  Just  nu pågår  ett  arbete  med  att

inventera  vilket  kompetensutveckIingsbehov  som  finns.

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

j 15 Dnr  2021-00015  042

Årsrapport  2020  (med  bokslut)  för  omsorgsnämnden

Beslut

Omsorgsnämnden  beslutar  godkänna  årsrapport  för  2020.

Sammanfattning

I årsrapporten  redogörs  för  nämndens  bokslut,  årets  händelser  och måluppfyllelse

samt  hur  verksamheten  har utvecklats  under  det  gångna  året.  Marianne  Stark

berättade  om arbetet  under  det  gångna  året  inom  omsorgsförvaItningen.  Covid-19

har haft  en stor  påverkan  på de flesta  verksamhetsområden.  Men  nöjdheten  inom

ordinärt  och särskilt  boende  är fortsatt  hög.

Torbjörn  Ekman berättade  om den ekonomiska  utvecklingen  inom  förvaltningens

verksamheter.  Det ekonomiska  resultatet  blev  bättre  än prognoserna,  vilket  delvis

kan förklaras  av det  tilläggsanslag  förvaltningen  fick  under  hösten.  Covid-19  har haft

stor  påverkan  även på det  ekonomiska  området.

Bilagor

Årsrapport  för  2020  med bokslut,  2021-02-12

Beslutet  skickas  till

Ekonomiavdelningen

IJuz-t-ag-,s.sig, naturer ,]//,c/,,
Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

5 16 Dnr 2021-00029  040

Överföring  av  investeringsmedel  till  år 2021

Beslut

Omsorgsnämnden  beslutar  föreslå  kommunstyrelsen  att  överföra  500  000  kronor

från  omsorgsnämndens  investeringsanslag  för  år 2020  till  år 2021.

Sammanfattning

I omsorgsnämndens  investeringsbudget  för  2020  finns  medel  för  de två beställda

trygghetsboendena  gällande  inköp  av inventarier,  utemiljö  och hörslinga  till  deras

gemensamhetsutrymme.  Tidsplanen  för  dessa  boenden  har  förskjutits  och

trygghetsboendet  vid Björkliden  i Vislanda  väntas  vara  klar  för  inflyttning  ijuni  och

trygghetsboendet  i Alvesta  vid Högåsen  under  senare  delen  av året.  Dessa poster  på

250  000  kronor  per  trygghetsboende  begärs  därmed  bli överförda  till  år 2021.

Beslutet  skickas  till

Kommunsstyrelsen

Justerares  signaturer

J]A ,,;
Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

j 17 Dnr 2021-00019  779

Patientsäkerhetsberättelse  för  2020

Beslut

Omsorgsnämnden  beslutar  att  godkänna  PatientsäkerhetsberätteIse  för  2020  och

patientsäkerhetspIan  för  2021.

Sammanfattning

Enligt  patientsäkerhetslagen,  PSL, ska vårdgivare  dokumentera  sitt

patientsäkerhetsarbete  i en patientsäkerhetsberättelse.  I berättelsen  redogörs  för

det  arbete  kring  patientsäkerhet  som  pågått  under  det  gångna  året.  Varje  år ska

även  en patientsäkerhetsplan  som  beskriver  det  kommande  arbetet  under  året

med  patientsäkerhet  upprättas.

MAR  Malin  Larsson  Roos redogjorde  för  det  systematiska  patientsäkerhetsarbetet

inom  rehabenheten  under  2020.  Under  pandemin  försökte  man  använda  rehabs

resurser  på bästa  sätt.  Bland  annat  sattes  det  ihop  ett  team  av två  fysioterapeuter

som  jobbade  enbart  med  covid-19.

MAS  Arnold  Lennartsson  redogjorde  för  det  systematiska  patientsäkerhetsarbetet

under  2020.  Resultat  av punktprevalensmätning  av följsamheten  till  basala

hygienrutiner  och klädregler  presenterades.  Detta  var  första  året  denna  mätning

gjordes  inom  verksamheten.  Generellt  finns  förbättringsutrymme  inom  alla

verksamhetsområden  på olika  områden.  Detta  är ett  bra  verktyg  för  att  följa  hur

personalen  följer  hygienrutiner  och klädregler  och kunna  förbättra  resultaten

genom  utbildning  och kunskapshöjning.

Under  2020  har  26 personer  avlidit  till  följd  av covid-19  och cirka  100  insjuknade.

Överdödlighet  var  hög  under  våren  då covid-19  bröt  ut, däremot  ser  man  inte

samma  ökning  under  hösten  och vintern  då covid-19  hade  en andra  utbrottsvåg  och

detta  tros  bero  på bättre  rutiner  under  hösten  jämfört  med  våren.

Vad  gäller  kritiken  som  IVO framfört  i sin granskning  noteras  att  man  inte  hade

några  anmärkningar  vad gäller  den  medicinska  granskningen.  Kritik  vad gäller  brister

i språk-  och kunskapsnivå.  Dessa problem  hade  redan  identifierats  och arbete  med

att  åtgärda  dessa  har  inletts.  Övrig  kritik  kommer  tillbakavisas  då den  är felaktig.

Ingen  omsorgstagare  har  kommit  till  skada  på grund  av dessa  brister.  Granskningen

genomfördes  under  första  utbrottet  under  våren  2020  då kunskapen  var  mycket

begränsad  generellt.

Bilagor

PatientsäkerhetsberätteIse  2020  inklusive  patientsäkerhetsplan  2020,  18  februari

2021

IJu Jsteryare,:si,gnaturer . ,,,.
Utdragsbestvrkande
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2021-02-25
Omsorgsnämnden

j 18 Dnr 2020-00080  730

Information  om  nuläge  i verksamheten  med  anledning  av

covid-19/coronavirus

Beslut

Omsorgsnämnden  beslutar  att  notera  informationen.

Sammanfattning

Förvaltningschef  Anneli  Loberg  redogjorde  för  situationen  inom  nämndens

verksamhetsområden  vad gäller  covid-19.  För närvarande  är det  ett  väldigt  stabilt

läge.  Ingen  smitta:  på särskilt  boende,  ordinärt  boende  eller  funktionsstöd.

Vaccineringen  pågår  och sker  strikt  inom  prioriteringsgrupperna.  Kapaciteten  att

vaccinera  överstiger  den  mängd  vaccin  vi fått,  alltså  hade  fler  kunnat  vaccineras  om

leveranserna  varit  större.

iJusterares signaturer

föuA,

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

j 19 Dnr 2021-00006  006

Informations-  och  diskussionsärenden

Sammanfattning

Ordförande  informerar  om att  trygghetsboende  på Tingsbacken  kommer

behandlas  av kommunfullmäktige  inom  kort.  Även  andra  trygghetsboenden  är på

gång.

Förvaltningschefen  är stolt  över  resultaten  som  presenterats  och  vill  fortsätta

arbetet  med  att  förbättra  de områden  där  behov  finns.

1a7,,/e, Zturer ]/,  ,?  z/,, 4

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

20 Dnr 2021-00004  002

Redovisning  av  delegationsbeslut  2021

Beslut

Omsorgsnämnden  beslutar  att  godkänna  redovisningen  av delegationsbeslut.

Sammanfattning

Omsorgsnämnden  har  i vissa  ärenden  överlåtit  sin beslutanderätt  till  arbetsutskott,

ordförande  och  tjänstemän  enligt  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

2021-01-01-2021-01-31.

Bilagor

Lista  över  fattade  delegationsbeslut  enligt  SoL och LSS under  januari  2021

1J,?--t-2,. "Xy,)
Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

9 21 Dnr 2021-00005  006

Meddelanden  till  omsorgsnämnden  2021

Beslut

Omsorgsnämnden  har  tagit  del  av aktuella  meddelanden  och lägger  dessa  till

handlingarna

Sammanfattning

Protokoll  från arbetsutskottets  sammanträde  2021-02-09  (dnr 2021/2.006,2)

Redovisning  av beslut  om särskilt  boende  som  inte  är verkställt  2021-01-31  (dnr

2021/17.738,1)

Enheternas årsberättelser  2020 (dnr 2020/203.730)

Sjukfrånvarostatistik  för  omsorgsförvaltningen  per  januari  2021  (dnr

2021/5.006,29)

Utdragsbestvrkande


