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§ 1 2021/16 Id 

Rapport till socialnämnden om socialförvaltningens arbete med anledning av 
covid -19

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger informationen om hur socialförvaltningens ledning arbetar för att 
hantera coronavirussjukdomen covid -19 till handlingarna. 

Sammanfattning

Socialchef Anette Nilsson och medicinskt ansvarig sjuksköterska Sirpa Lumme ger en 
muntlig lägesrapport. Av denna framgår:

Det har varit en kraftigare smittspridning i kommunen den senaste månaden. Det  
återspeglar sig i situationen inom socialförvaltningen. 2021-01-12 hade nio brukare 
med hemtjänst konstaterad covid -19 och det var tretton medarbetare med konstaterad 
covid -19. Inom verksamhetsområde vård- och omsorgsboende hade fem brukare 
konstaterad covid -19 liksom fyra medarbetare. Inom bemanningsenheten hade två 
medarbetare sjukdomen. Inom LSS har det tidigare varit ett utbrott men nu finns 
ingen person med konstaterad smitta. 

Jul- och nyårshelgen har varit utmanande bemanningsmässigt inom flera delar av 
socialförvaltningen. Socialförvaltningens beredskapsplan aktiverades och chefer 
har arbetat intensivt med smittspårning och bemanningsfrågor. Det är ökad sjuk-
frånvaro bland medarbetare och utbrott av Covid -19 ställer dessutom krav på att 
begränsa antalet medarbetare som tjänstgör på enheter där det finns smittade 
personer. För att lösa bemanningen behöver verksamheterna hjälpas åt. Det 
medför ett ansträngt bemanningsläge för hela vården och omsorgen. Svårigheterna 
med bemanning leder t.ex. till att hjälp till brukare planeras om, att medarbetare 
beordras in och till övertidsarbete. 

Om en person som bor på vård- och omsorgsboende är smittad ska denne stanna 
i sin lägenhet. Detta är svårast att klara då det gäller personer med demenssjukdom 
eftersom personen själv oftast inte klarar att hålla detta på grund av sin sjukdom. 
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Smittspårning sker oftast vid konstaterad smitta. Smittspårningen sköts av 
Regionens smittspårningsenhet och omfattningen beslutar de om. Enhetschefer 
kartlägger vilka medarbetare och brukare som träffat den smittade personen.  
 
Smittskyddsenheten kan besluta om vidgad provtagning vid utbrott av smitta vid 
t.ex. en boendeenhet. Det kan innebära att alla brukare och medarbetare på enheten 
testas. Brukare testas då av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal medan 
medarbetare testas av regionens hälsocentral i Vimmerby eller mobilt team från 
smittskyddsenheten. 

Full skyddsutrustning används vid vård och omsorg om personer med bekräftad 
covid -19 och när brukare har symtom som gör att det finns misstanke om smitta. 
Munskydd och visir används i situationer där personal inom vård- och omsorg inte 
kan hålla avstånd till brukare och varandra på minst två meter

Samarbetet med Vimmerby hälsocentral och med smittspårningsenheten är 
mycket gott. 

Vaccination sker utifrån nationell prioriteringsordning. Regionen bestämmer 
om fördelningen av det vaccin som kommer till länet. Vaccinationen är 
kostnadsfri för den enskilde. 

Innan vaccination ska varje person lämna sitt samtycke till vaccination och till 
registrering av att vaccinering skett. En hälsodeklaration ska också fyllas i.

Upptinat vaccination hämtas på hälsocentralen och förvaras i särskilda kylskåp. 
När vaccinet tas ur kylskåp och bereds ska det användas inom 6-8 timmar. Det 
krävs god logistik och alternativplan för att inga doser ska bli förstörda.

Vaccination mot Covid -19 av personer bosatta inom vård- och omsorgsboende, 
som är prioritetsgrupp 1, startade 2021-01-05. För kommunens hälso- och 
sjukvårdsenhet innebär det ett ansträngt läge med anledning av att vaccinationer 
genomförs parallellt med ökad provtagning covid-19 och att ordinarie verksamhet 
ska löpa på.  

Personer bosatta på Vidala och Kvillgården som samtyckt till vaccination har fått sin 
första dos vaccin. Veckans doser går till Boende på Vimarhaga/Borghaga samt 
påbörjas i andra prioriterade grupper. En andra vaccindos ska ges efter 3-4 veckor. 

Utöver vaccination av personer som bor på ett vård- och omsorgsboende ska 
kommunen vaccinera personer inom LSS-boende. Detta sker denna och nästa 
vecka. Därefter ska även personer med hemsjukvård och deras hushållskontakter 
vaccineras av kommunen. Prioriteringsordningen kan justeras beroende på om 
smitta förekommer i verksamheterna.
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Registrering av vaccinationer sker i ett nytt nationellt vaccinregister samt även 
manuellt för att säkra att allt dokumenterats korrekt.  

Regionens hälsocentral vaccinerar personer med hemtjänst samt deras hushålls-
kontakter. Tidsbokning pågår. 

Kommunens företagshälsovård vaccinerar medarbetare inom vård och omsorg. 
Denna vaccination administreras av kommunens HR-enhet. Erbjudande om 
vaccination har skickats ut via e-post. Vaccinationsstarten sker från nästa vecka
då kommunen får de första 50 doserna.

Kommunen har avtal om fortlöpande leveranser av skyddsutrustning. Det finns
god tillgång på godkänd skyddsutrustning, förutom viss brist på nitrilhandskar. 
Det är därför viktigt att andra sorters skyddshandskar används i de situationer 
där det är lämpligt. 

Skyddsutrustning lagras, körs ut och inventeras i samarbete med samhälls-
byggnadsavdelningens logistikgrupp som byggdes upp i våras som en viktig 
stödfunktion. 

Socialnämnden önskar tätare lägesrapporter, vilket socialchefen tar med sig. 

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning

Beslutet skickas till

------
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§ 2 2021/17 Id 

Information till socialnämndens ledamöter om nämndshandlingar via 
Netpublicator

Socialnämndens beslut

Ärendet föranleder inget beslut. 

Sammanfattning

Socialnämndens ledamöter får information om hur de loggar in och kommer åt 
handlingar till socialnämnden via appen Netpublicator. 

Underlag

Förvaltningsadministratör Lotta Gustavsson går igenom en manual, som också 
skickas ut till ledamöterna efter sammanträdet. 

Beslutet skickas till

-----


