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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2021-01-07

Plats och tid

Ljusdalssalen, torsdagen den 7 januari 2021 klockan 13:00

Beslutande

Ledamöter
László Gönczi (MP), Ordförande, deltar på distans
Maud Jonsson (L), 1:e vice ordförande, deltar på distans
Thomas Evensson (M), 2:e vice ordförande, deltar på distans
Per Gunnar Larsson (S), deltar på distans
Elisabet Thorén (C), deltar på distans
Ingela Gustavsson (V), deltar på distans
Marie-Louise Hellström (LB), deltar på distans
Ej tjänstgörande ersättare
Kennet Hedman (M), deltar på distans

Övriga deltagande

Utses att justera

Ingrid Sundström, förvaltningschef § 1-3
Markus Evensson, kommunstyrelsens ordförande §1-3, deltar på distans
Lena Svahn, kommunstyrelsens1:e vice ordförande § 1-3, deltar på distans
Sören Görgård, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande §1-3, deltar på distans
Barbro Keijzer, verksamhetschef § 1-3, deltar på distans
Annica Johansson, chef bemanningsenheten § 1-3
Elisabet Persson-Calderon, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 1-3¸ deltar på
distans
Anna-Lena Blixth, ansvarig skyddsutrustning och planering vaccination § 1-3,
deltar på distans
Linnea Van Wagenen¸ chef enheten för strategisk och hållbar utvecklig § 1-2,
deltar på distans
Marie Jonsson, chef handläggarenheten § 1-3, deltar på distans
Kristina Bergström, nämndsekreterare § 1-3
Marie-Louise Hellström

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, Plan 5, Kommunhuset, Ljusdal 2021-01-13

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Kristina Bergström
Ordförande

László Gönczi
Justerare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 1-3

PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2021-01-07

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Forum

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-01-07

Datum för anslags uppsättande

2021-01-13

Datum för anslags nedtagande

2021-02-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Kristina Bergström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

Omsorgsnämnden

2021-01-07
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Omsorgsnämnden

§1

Datum

2021-01-07

Dnr 00031/2020

Godkännande av dagordning
Omsorgsnämnden beslutar
1. Dagordningen godkänns

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Omsorgsnämnden

§2

Datum

2021-01-07

Dnr 00051/2020

Coronapandemin
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen har noterats till protokollet
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden har under tiden pandemin pågått fått information om
arbetet kring pandemin och hur den påverkat både kunder, personal och
verksamhet. I ett läge där vi nu har en ökad smittspridning framförallt på
vård- och omsorgsboende har ett informations sammanträde sammankallats.
Förvaltningen berättade om hur det aktuella läget ser ut och har sett ut samt
hur arbetet fortskrider kring vaccinering. Tjänstemän informerade och det
fanns möjlighet till att ställa frågor.
Följande tjänstemän deltog:
Ingrid Sundström, förvaltningschef
Barbro Keijzer, verksamhetschef
Annica Johansson, chef bemanningsenheten
Elisabet Persson-Calderon, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Anna-Lena Blixth, ansvarig skyddsutrustning och planering vaccination
Linnea Van Wagenen, chef enheten för strategisk och hållbar utvecklig
Marie Jonsson, chef handläggarenheten

Förvaltningschef Ingrid Sundström informerar:
 Ljusdals kommun gick upp i stabsläge 20200311.
 Stabsmöte 2 ggr/veckan.
 Omsorgsförvaltningen träffas varje vecka i utökad ledningsgrupp
tillsammans med primärvård och privata aktörer.
 Vård- och omsorgsboende och gruppboende för Stöd och omsorg
stängs för besök 11 mars 2020.
 Besöksförbudet drogs tillbaka under senhösten, kommunen avråder
nu från besök. Besök går att boka men endast om det går att ordna på
ett säkert sätt!

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Justerandes signatur

Datum

2021-01-07

Omsorgsförvaltningen beslutar om att inte bevilja semester mellan 17
mars och 14 april 2020.
Den 17 mars 2020 påbörjas arbetet för en lösning kring hjälp av
inköp av dagligvaror för bl a för personer i gruppen +70 år
tillsammans med Region Gävleborg, omsorgsnämnden har beslutat
att stödet förlängs till den 31 mars 2021.
Dagverksamhet och daglig verksamhet stängs den 23 mars 2020.
Nationellt beslut om besöksförbud 1 april 2020 på Vård- och
omsorgsboenden.
Under våren 2020 tas det fram en struktur för arbete med skyddsutrustning, nya rutiner, information och utbildningsinsatser som
framför allt ska ske digitalt.
Nära samarbete med regionen gällande inköp av skyddsmaterial.
Bemanningsenheten introducerar fler timvikarier, arbete inför
sommaren påbörjas.
Pandemiplan för omsorgsförvaltningen arbetas fram, där det tydligt
framgår allt från rutiner till ansvarsområden.
Stab och utökad ledningsgrupp följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) följer smittspridning och
arbetar tätt tillsammans med Region Gävleborg för att följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Provtagningar av kunder
och personal vid symtom. MAS följer dagligen smittläget hos
kunder.
Hela omsorgsförvaltningen börjar arbeta mer på distans. Inga hembesök om inte nödvändigt. Biståndshandläggare får fatta fler beslut
om bistånd i hemmet då dagverksamheter är stängda.
19 maj 2020 första smittan på ett Vård- och omsorgsboende, ett
klusterutbrott sker.
1 juni beslut i omsorgsförvaltningen om visir i allt nära omvårdnadsarbete.
Sommarsemestrar börjar och allt löper på ganska lugnt under
sommaren 2020. Smittläget följs varje dag och sjukskrivingar följs
varannan dag, alla är fortfarande på tå!
Från i slutet av augusti 2020 till i slutet av september görs
avstämningar regelbundet , i oktober syns en ökning av smittspridningen.

Utdragsbestyrkande
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Datum

2021-01-07

Kommunledning har en övergripande coviduppdatering den
9 november, från 16 november förstärkt beredskapsgrupp och från
den 20 november stabsarbete 1 gång/veckan.
Rutiner uppdateras utifrån nya riktlinjer och rekommendationer,
omsorgsförvaltningens pandemiplan uppdateras.
Från och med november arbetar de som kan hemma i allt större
utsträckning.
Klusterutbrott Backsippan i november.
Klusterutbrott Solgården i december.
Klusterutbrott dec-jan 2021 Källbacka.
Vid smitta informeras kunder och anhöriga.
Screening (provtagning) av kunder och personal pågår under hela
december 2020 i samarbete med smittspårningsenheten. Screening
framförallt hos VoBo kunder och personal men även i större
utsträckning av hemtjänstpersonal. Klusterutbrott bland personal i
Ljusdals hemtjänst. Även inom Stöd och Omsorg har screening
pågått. Vid screening har flera kunder och personal upptäckts
positiva som ej har haft symtom.
Verksamheterna har haft ett ansträngt läge under hela december,
semestrar har inte beviljats under tiden 18 dec 2020 - 8 jan 2021,
förhandling om förlängning av semesterstopp pågår.
Förhandling har skett angående förflyttning av personal mellan
omsorgsförvaltningens verksamheter.
Bemanningsenhet har utökats för att tillse behov av vikarier under
jul- och nyårshelg.
Personalintensivt då kunder med Covid inte kan flyttas till korttidsboende.
Snitt antal personal med positiv smitta vid mätning under december
2020 var cirka 50/dag vid dagsmätning och lika många hemma med
symtom.
Läkare har varit på plats på Vård- och omsorgsboende vid klustersmitta, vilket inneburit större närvaro av läkare än på många andra
platser i landet. Utökad sjuksköterskebemanning vid boenden som
har drabbats av klustersmitta.
Kallad till vaccinmöte med Region Gävleborg den 23/12.

Ekonomi:
 Statligt bidrag sökt i två omgångar för merkostnader till följd av
covid-19.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
7(10)

PROTOKOLL
Omsorgsnämnden



Datum

2021-01-07

Ersättning för sjuklöner förlängd till den 28:e februari 2021.

Linnea van Wagenen, chef enheten för strategisk och hållbar utveckling och
samordnare i vaccinationsfrågor informerar:









Ljusdals kommun har en av de största spridningarna av coronaviruset
under december.
Information om vaccinering till personal via intranätet.
Vecka 1 påbörjas vaccination för kunder på Vård- och omsorgsboende (VoBo).
Vecka 2 resterande Vobo kunder, vaccindoser som blir över erbjuds
personal på respektive boenden.
Om tidplanen hålls beror på leverans av vaccin, Sverige har lagt
beställning hos tre olika leverantörer av vaccin och det tredje väntar
fortfarande på godkännande.
Tillgången på vaccin är en flaskhals.
Region Gävleborg följer den nationella vaccinationsplanen gällande i
vilken turordning grupper vaccineras.

Övriga verksamheter:
 Smittan ser lite olika ut i länet så kommunen får därför själv besluta
om eventuell förlängning av stängning av skolor.
 Biblioteken stängt för besökare till den 24:e januari 2021.
Elisabet Persson Calderon, medicinsk ansvarig sjuksköterska informerar
 All personal screenas vid misstänkt klustersmitta.
 Klustersmitta på flera Vård- och omsorgsboenden.
 Totalt 13 stycken avlidna på vård- och omsorgsboenden för perioden
1 juni 2020 till 7 januari 2021.
 Vid smitta isoleras kunderna i 14 dagar och kohortvård bedrivs som
innebär att brukarna isoleras och tas omhand av speciellt tilldelad
personal.
 Klustersmitta på de olika boendena pågick i snitt i 20-25 dagar.
Anna-Lena Blixth, ansvarig skyddsutrustning och planering vaccination


Justerandes signatur

I början var det svårt att få tag på skyddsutrustning och det fanns
oseriösa leverantörer.

Utdragsbestyrkande
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2021-01-07

Arbetsmarknadsenheten och Röda Korset tillverkade hemmagjorda
visir, det var till stor hjälp.
1 juni beslut i omsorgsförvaltningen om visir i allt nära omvårdnadsarbete som förstärkt arbetsklädsel.
Länsstyrelsen begär in inventering av skyddsmaterial varje vecka.
Ljusdals kommun har god tillgång av skyddsmaterial, kommunen har
den skyddsutrustning som efterfrågas och följer rekommendationerna.

Annica Johansson, chef bemanningsenheten informerar
 Under november och december har 45-50 nya personer rekryterats.
 Ökning av antalet arbetspass.
 Övertid av ordinarie personal har beordrats.
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Sören Görgård ställer en fråga
gällande om hur personalen får återhämtning.
Förvaltningschef Ingrid Sundström svarar: alla behöver återhämtning även
timvikarier, planering för möjlighet till återhämtning och semester kommer
att påbörjas.
Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi ställer en fråga om
planeringen av ett nytt Vård- och omsorgsboende bl a om att lokaler planeras
för säkra besök.
Förvaltningschef Ingrid Sundström svarar: Det ingår i planeringen.
Verksamhetschef Barbro Keijzer informerar om att tidplanen för löne- och
medarbetarsamtal inte kan hållas under rådande situation.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens skrivelse daterad 30 december 2020.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§3

Datum

2021-01-07

Dnr 00034/2019

Ledamöternas övriga frågor
Omsorgsnämnden beslutar
1. Inga övriga frågor noteras till protokollet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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