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Social-

och arbetsmarknadsförvaltningen
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2021-0348

14:30

kl

möte

Plats

Digitalt

Deltagare

Veronica Wallgren
Peter Hörlin

Jan Persson (deltar

(S)

(S) (deltar digitalt)

digitalt)

Inga Alexandersson

Olle Isacsson (M)

Lisbeth Löfholm (deltar digitalt)

Anette Dybeck, omrädeschef

Margarete Strömberg (deltar

(deltar digitalt)

digitalt)

Gunnel Hedström (deltar

1.

digitalt)

Mötets öppnande

Kontra" av närvaro.

Dagordningen god känns.
Inga Alexandersson utses att justera protokollet. Tid förjustering 25/3 11:30

Genomgäng av föregäende minnesa nteckningar.
2.

Inkomna frägor

Äldreomsorgslyftet:

Hur kommer

man

äldreomsorgen
Svar:

att

att

Kommunen

gä

använda det
in

i

ansökte inte

2020. Det beror pä att tiden

demens,
Pengar

till

palliativ

fär

utbildas

om

i

statsbidraget gällande äldreomsorgslyftet för

att rekvireras

undersköterskor. Det

och användas

kommer ocksä

värd och psykiatri att utbildas

även läggas pä

Kommer statsbidrag till

som gavs för validering av undersköterskor var för

2021 kammer bidraget

kart. För

antal anställda

statliga bidraget?

det nya värdboendet?

att utbilda chefer,

till

där

till

att validera ett

finnas möjlighet att

specialistundersköterska.

kammer första

Iinjen5 chefer att

en skräddarsydd utbildning för chefer inom äldreomsorg.

sex personal päbörjat valideringen.

inom

I

dagsläget har

‘

Gällande statsbidrag för att motverka ensamhet och utveckla demenssjukvärden:
arbete pägär

men pandemin

har gjort att arbetet saktat

in.

Det finns en

7
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rädet tidigare informerats

om. Hallsberg har sökt och

fär

statsbidraget för 2021.

Nuläge Covid-19:
Just idag har vi ingen smitta pä

smittad personal

i

beenden

förvaltningen. Vi har

eller

full

inom hemtjänsten.

Vi har

har lättats. Alla inom värd- och omsorgsboenden är vaccinerade. Alle

hemsjukvärd och de som har LSS-insats
mänadsskiftet mars/april. De

vaccinationsnoderna

det skulle

bli

dit

kammer att vera

med

färdigvaccinerade

i

men inte hemsjukvärd tar sig till
har kommunen behövt hjälpa med detta.

har hemtjänst

själva. Ett fätal

En reservlista är upprättad,

om

som

en känd

skyddsutrustning och inga restriktioner

man

kan anmäla intresse för att stä pä väntelista

en des över och man snabbt kan

ta sig dit.

Lediga platser pä äldreboenden:
l

mars hade omräde värd- och omsorgsboende 15

Avgifter äldreomsorg 2021:

Kommunen

lediga lägenheter.

har tidigare skickat ut en broschyr

om

nya avgifter.
Svar:

om

De senaste ären har broschyren

inte skickats ut.

Däremot ﬁnns information

taxor och avgifter pä hemsidan.

Nya

adresslistor KPR:

Beslut: Samtliga

KPR önskar uppdatera

medlemmari

rädet Iämnar

nämndsekreteraren som sammanställer

sin kontaktlista.
in sina

listan

kontaktuppgifter

och skickar ut den

till

till

medlemmarna.

3.

Information frän förvaltningen

Caféet pä Knuten: Föreningen Caféflickorna har beslutat att inte fortsätta

verksamheten. Förvaltningen arbetar för
att
|

kunna ha ett café för

samband med

att

att hitta

en annan samverkanslösning för

äldre.

köket byggdes

om

renoverades dagverksamhetens

lokaler.

Förvaltningen gör en liten förändring pä Sköllergärden där hemtjänsten och

kommer att byte lokaler med varandra.
Esslatorp kommer köket att renoveras.

dagvärden
Pä

Bokslut 2020: Resultatet visar ett överskott för 2020. Orsaken

annat statsbidrag som

till

det är blend

kommunen fätt samband med merkostnader
i

pga.

pandemin.
Gällande mälen för 2020 har förvaltningen nätt en del mäl,

mäl har

inte nätts vilket

till

star del beror pä

pandemin som

t

ex bemötande. Andra

stätt

i

vägen för

mycket annat arbete.

4.

Information frän politiken

Kommunfullmäktige

hälls

med

ett reducerat antal

träffas fysiskt av tekniska skäl. Social-

Iedamöter under pandemin. De

och arbetsmarknadsnämnden har

digitale

sammanträden.
Vi gär in

Arbetet

i

ny budgetprocess inför 2022.

med

heltid

som norm

fortsätter

och politiken häller pä

att sätta sig in

i

schemaläggning och delade turer.
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Byggnationen av det nya äldreboendet gär framät. Boendet är döpt

till

Blomsterängen.

5.

Information frän KPR

Pga. av

pandemin

är kontakterna och aktiviteterna väldigt fä.

trötta pä restriktionerna

och saknar det

sociala.

Mänga

börjar

Promenader kammer

bli

att börja

arrangeras.
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